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JOHDANTO 

 

Aiheen merkitys 

 

Kolmas ristiretki (1187–1192) käynnistettiin seurauksena kristittyjen kokemista tappioista 

Pyhällä maalla, sillä armeijan raskaan häviön jälkeen kristityt menettivät muslimivihollisille 

suurimman osan hallitsemistaan alueista Jerusalemia myöten. Ristiretki oli yritys valloittaa 

takaisin Jerusalem, joka oli keskiajan kristityssä ajattelussa henkisen ja maallisen maailman 

keskus – samanaikaisesti osa tätä maailmaa ja metafora henkiselle kilvoittelulle. Vaikka 

voittoja saavutettiin, varsinaiseen tavoitteeseen kolmas ristiretki ei ikinä päässyt, ja 

Jerusalem jäi muslimien käsiin. Kyseiseltä ajanjaksolta on säilynyt ristiretkeläisten 

silminnäkijälähteitä, jotka kertovat myrskyisistä tapahtumista. Tämän tutkimuksen 

tavoitteena on syventää entisestään kristittyjen ja muslimien suhteiden tutkimusta 

keskittymällä tarkastelemaan yksittäisten silminnäkijälähteiden muslimikuvauksia ja 

punnitsemalla niitä suhteessa toisiinsa sekä aikaisempaan muslimikuvaukseen.  

 Tutkimus liikkuu samalla linjalla viime aikojen ristiretkitutkimuksen kanssa, jolloin ei 

enää keskitytä tapahtumahistorialliseen selvitykseen, vaan tutkitaan ristiretkiajan ihmisten 

motiiveja ja mentaliteetteja. Nykyaikana tapahtuva kristinuskon ja islamin enemmän tai 

vähemmän rauhanomainen yhteentörmäys on monimutkaisempi ilmiö, kuin pelkkä suora 

jatkumo vuosituhannen takaisista ristiriidoista. Silti nykyajan valossa on tärkeää ymmärtää 

syitä vihollisuuksien takana vaikuttaville asenteille varsinkin, kun ristiretket historiallisena 

tapahtumana sekä terminä nostetaan mukaan myös ajankohtaiseen keskusteluun. 

Uskontojen ja kulttuurien kohtaaminen ristiretkiajalla on runsaan tutkimuksen kohde, mutta 

aiheen jatkuva suosio osoittaa, ettei se ole vielä loppuun käsitelty. Tämä tutkimus on 

lähtenyt halusta ymmärtää laajemmassa kontekstissa jo proseminaaritutkielmassa 

käsittelemäni Pyhän maan asukkaan silminnäkijäkertomus ja sen muslimikuvaus. Pro gradu 

-tutkielmassa aihe laajenee koskemaan muslimikuvausta kolmannen ristiretken 

silminnäkijälähteissä.  
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Tutkimustilanne 

 

Tutkimuksessa on perinteisesti ollut taipumus nähdä keskiajan muslimikuvaus yhtenäisen 

vihamielisenä. Vuonna 1999 JO ANN HOEPPNER MORAN CRUZ kirjoitti, ettei 

keskiajan kristittyjen islamista muodostamien käsitysten moninaisuutta olla täysin 

ymmärretty. Moran Cruz käsittelee joidenkin keskiaikaisten tekstien kuvausta islamista ja 

toteaa, miten teksteissä sekoittuivat populaarit ja oppineet näkemykset, todellisuus ja 

legendaarinen aines.1 Hänen artikkelinsa onkin osa 1990- ja 2000-luvuilla kasvanutta 

kiinnostusta tarkastella ristiretkiaikaa ja sen kirjallisia lähteitä tutkimuksessa saavutetun 

uuden tiedon ja metodien avulla. Keskiajan kristinuskon ja islamin suhteiden tutkimuksessa 

uraa uurtavia teoksia olivat jo 1960-luvulla ilmestyneet RICHARD W. SOUTHERNIN 

hyvin suppea, mutta tärkeästi aihetta avaava Western Views of  Islam in the Middle Ages, sekä 

NORMAN DANIELIN klassikko Islam and the West: The Making of  an Image. Jälkimmäistä 

tutkijat ovat kuitenkin kritisoineet objektiivisuuden puutteesta.2 Vaikka Daniel on 

suorittanut massiivisen ja arvokkaan työn kokoamalla yhteen keskiajan lähteiden sisältämää 

tietoa, yhdeksi teoksen heikkouksista on mainittu, ettei siinä selitetä miksi kristityt esittivät 

islaminuskon tietyllä tapaa.3 Ominaista onkin ollut poleemisten ristiretkilähteiden sisältämän 

tiedon vastaanottaminen ilman riittävää kritiikkiä tai niiden välittämän kuvan selitystä. 

 Keskiajan kristittyjen islam-kuvan on ottanut uudelleen tarkastelun kohteeksi JOHN 

V. TOLAN teoksessaan Saracens: Islam in the medieval European imagination (2002). Teoksen 

aiheena ovat eurooppalaisten kirjoittajien anti-islamistiset kirjoitukset 600–1200-luvuilla. 

Tolan on jakanut teoksensa kronologisesti eteneviin teemoihin, jolloin 1100–1200-lukujen 

osalta hän käsittelee 1) kuvaa muslimeista pakanoina käyttäen lähteinä ensimmäisen 

ristiretken kronikoita ja eurooppalaista keskiaikaista epiikkaa, 2) Muhammadin henkilöön 

liittyvää kuvausta tämän karikatyyrisissa elämäkerroissa ja 3) 1200-luvun 

käännyttämispyrkimyksiä sekä apokalyptisten ennustusten mukaisia toiveita muslimien 

lopullisesta häviöstä.4 Tolan saavuttaa ansiokkaasti asettamansa tavoitteet, jotka ovat 

ymmärtää eurooppalaisten monimuotoisen islam-kuvan ilmeneminen ja kehitys, sekä 

                                                 
1 Moran Cruz 1999, 55. 

2 Edelleen arvostettu teos on Danielin chanson de geste -runoelmia tutkiva Heroes and Saracens 

(1984). Danielin näkemystä analysoi Blanks 1999, 24–29. 

3 Tolan 2002, XVI–XVII. 

4 Tolan 2002, XV. 
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laajemmassa kontekstissa, miten kulttuurit jatkuvasti määrittelevät itsensä suhteessa 

ulkopuolisiin, vihollisiksi luonnehdittuihin ryhmiin. Tolanin teos on siis paljolti historiallista 

kuvatutkimusta käyttävä, vaikkei hän profiloi teostaan kuvatutkimukseksi. Näkökulma on 

selkeästi eurooppalainen, niin kuin otsikostakin jo ilmenee: Tolan tutkii eurooppalaisten 

kirjoittajien kuvaa islamista, jonka hän huomauttaa olleen usein, mutta ei aina, vääristynyt ja 

vihamielinen.5 Tolanin teos kattaa pitkän ajanjakson, jonka puitteissa on mahdotonta 

käsitellä tyhjentävästi jokaista suppeasti rajattua ajankohtaa. Kolmannen ristiretken aika ei 

nouse teoksesta esiin, sillä päähuomio on ensimmäisen ristiretken (1095–1099) seurauksena 

muodostuneissa muslimikäsityksissä ja tämän jälkeen 1200-luvulla esiin tulleissa piirteissä.   

 Varsin paljon kristittyjen muslimikuvauksen tutkimuksessa huomio on kiinnittynyt 

ensimmäisen ristiretken aikaan – hyvästä syystä, sillä tämä kohtaaminen monella tapaa loi ja 

vahvisti niitä konventioita, jotka tulivat näkymään ajattelussa pitkään. Vaikka kolmatta 

ristiretkeä on tutkittu paljon, ei ristiretken lähteitä kokonaisuudessaan ole tarkasteltu 

muslimikuvauksen näkökulmasta. Syynä voi olla lähteiden haastavuus sekä ajanjakson 

jääminen tietyllä tapaa selkeiden muutosvaiheiden väliin: ensimmäisen ristiretken kautta 

1000–1100-lukujen taitteessa kristittyjen ja muslimien suhteessa tapahtui käänteentekevä 

kohtaaminen. Toisaalta 1200-luvulla alkoi uusi vaihe, johon liittyy yhden keskiajan 

huomattavimman paavin, Innocentius III:n, vaikutus; lisää rajoituksia ei-kristityille asettanut 

neljäs lateraanikonsiili; dominikaanien aloittama lähetystyö sekä toiveet muslimien häviöstä 

ja mongolien kääntymisestä.6 Syytä on kuitenkin tutkia, miten muslimeita kuvattiin 

tapahtumarikkaan ja kristittyjen kannalta katastrofaalisen kolmannen ristiretken aikana, 

jolloin ristiretkillä ja eurooppalaisten kristittyjen asettumisella Pyhään maahan oli takanaan 

jo lähes satavuotinen historia. Ajallisesti tutkimukseni keskittyy tähän vaiheeseen. Lisäksi 

tutkimuksessa on usein otettu näkökulmaksi keskiajan kristittyjen tieto islamista. Tällöin 

sivuosassa ovat olleet kuvauksen muut ulottuvuudet, kuten muslimien kuvaaminen 

henkilöinä, kanssakäymisen ja sotatilanteiden yhteydessä. Tutkimuksessa tulee myös vastaan 

käsitys, että kontaktien vuoksi varsinkin Pyhälle maalle jääneiden kuva muslimeista muuttui 

ensimmäisen ristiretken jälkeen.7 Vaikuttaa siltä, ettei tämän paikkansapitävyyttä ja 

näkymistä kolmannen ristiretken silminnäkijälähteissä ole kattavasti ja kriittisesti tarkasteltu. 

                                                 
5 Tolan 2002, XXII. 

6 Muldoon 2001, 119; O'Meara 2008, 81. 

7 Esim. Tolan 2002, 123–124; Kangas 2006a, 119; O'Meara 2008, 81–82. 
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 Useat keskeiset tutkimukset edustavat ristiretkiajan kristittyjen ja muslimien 

suhteiden tutkimuksen uutta aaltoa. Ristiretkilähteiden sisältämää kristillistä propagandaa 

on tarkastellut kriittisesti PENNY J. COLE. Cole tutkii propagandan sisältämää 

saastumisen ideologiaa keskittyen 1100-luvun alkupuolen lähteisiin. Käytän tutkielmassani 

Colen esittämää saastumisteemaa apuna tarkastellessani uuden ristiretken motivoinnin 

vaikutusta muslimikuvaukseen. Samalla täydennän Colen tutkimusta tarkastelemalla hänen 

esiin nostamaansa lähdettä laajemmin ja suhteessa toisiin aikalaislähteisiin. Cole esittää, ettei 

muslimien negatiivinen kuvaus ollut vain tietämättömyyttä ja ennakkoluuloa, joka olisi 

pysynyt vallalla kulttuurisesta alemmuudentunteesta johtuen, vaan sille oli tarkkaan harkittu 

teologinen perustelu.8 Samaan viittaava ajattelu vallitsee yleisesti nykyisessä keskiajan 

tutkimuksessa. Keskiajan historioitsijat eivät suinkaan olleet naiiveja, epäkriittisiä 

muistiinmerkitsijöitä, vaan he olivat hyvinkin selvillä roolistaan menneisyyskuvan 

rakentajina.9 Tärkeitä huomioita lähteiden väkivaltaisissa kuvauksissa esiintyvästä liioittelusta 

ja suvaitsemattomuudesta on tehnyt DAVID HAY, jonka näkökulmaa käytän apuna 

selittäessäni lähteiden tapaa kuvata muslimien julmuutta ja kristittyjen suorittamaa 

muslimien surmaamista.10 

 Kun tarkastelen kolmannen ristiretken lähteiden sisältämää muslimien uskon 

kuvausta, viitekehyksenä toimii Tolanin jaottelu käsityksiin muslimeista pakanoina tai 

kerettiläisinä. Vertailussa ensimmäisten ristiretkeläisten käsityksiin ovat apuna muun muassa 

SINI KANKAAN artikkelit. Kangas käsittelee ensimmäiselle ristiretkelle osallistuneiden 

pyhän sodan ideologiaa ja Raamattuun perustuvia viholliskäsityksiä. Kangas kirjoittaa, että 

pyhiinvaeltajina ristiretkeläiset pysyivät etäällä vihollisista eivätkä osoittaneet mitään oikeaa 

kiinnostusta näiden tapoja ja uskontoa kohtaan. Lisäksi Kangas liittää Muhammadin 

karikatyyriset elämäkerrat paitsi voimistuvaan muslimiuhkaan vastaamiseen, myös kirkon 

sisäiseen kamppailuun kerettiläisyyttä ja toisinajattelijoita kohtaan. Hän myös vertaa 

keskenään eurooppalaisten kirjoittajien kuvausta muslimeista ja toisaalta kreikkalaisista, jota 

aikaisemmin ei ole tehty, kun tutkimuksessa on käsitelty aiheita erikseen.11 

 Edellä mainituissa tutkimuksissa on lähdepohjana paljolti 1100–1200-luvuilla 

Euroopassa kirjoitettuja teoksia. Perspektiiviä elämään Pyhällä maalla ja siihen ympäristöön, 

                                                 
8 Cole 1993, 85. 

9 Tahkokallio 2009, 51. 

10 Hay 2001, passim. 

11 Kangas 2006a, 119; Kangas 2010, 132; Kangas 2006b, 81–82. 
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missä osa lähteistä on syntynyt, antaa RAINER SCHWINGESIN artikkeli Jerusalemin 

kuningaskunnassa eläneen historiankirjoittajan Willelmus Tyyrolaisen (Willelmus 

Tyrensis/Guillaume de Tyre, n. 1130–1186) suhtautumisesta muslimeihin. Se, että 

Willelmus tunnisti muslimien uskonnon eikä suoraan tyrmännyt heidän vaadettaan 

Jerusalemiin, oli Schwingesin mukaan kyseisenä aikana epätavallinen poliittinen ja 

intellektuelli saavutus. Tämän näkökulman kautta pohdin erojen mahdollisuutta 

eurooppalaisten ristiretkeläisten ja Pyhän maan asukkaiden käsityksissä muslimeista.12  

 

Tutkimustehtävä 

 

Tutkimukseni keskeisin kysymys kuuluu, miten muslimeita kuvataan kolmannen ristiretken 

silminnäkijälähteissä ja miksi kuvaukset ovat juuri tietynlaisia. Tutkimukseni kohdistuu 

Pyhällä maalla toimineisiin latinalaisiin kristittyihin, jotka olivat todistamassa tapahtumia ja 

joiden näkemästään ja kuulemastaan tuottama kirjallinen materiaali on säilynyt nykypäivään 

saakka. Tarkastelen tutkimuksessa pääasiallisesti kertovia narratiiveja, jotka sisältävät 

ristiretken silminnäkijöiden kertomuksia. Lähtökohtana on myös tarkastella tutkijoiden 

kannattamaa näkemystä, että tieto lisääntyi ja jyrkkä suhtautuminen muslimeihin laantui 

ensimmäisen ristiretken seurauksena erityisesti niillä, jotka toimivat Pyhällä maalla. Peilaten 

kolmannen ristiretken lähteiden muslimikuvausta tutkimuskirjallisuuden tuloksiin 

tarkastelen, näkyykö lähteissä tämänkaltainen muutos. 

 Käsittelen muslimikuvausta tutkimuksessani neljän, pääluvuittain jakaantuvan 

teeman alla. Ensimmäiseksi tarkastelen muslimeita kuvaavaa terminologiaa ja kielenkäyttöä. 

Teemaa valottavia alakysymyksiä ovat: miksi muslimeista käytettiin tiettyjä termejä ja mitä 

ne voivat kertoa kirjoittajan tiedoista ja kirjoitustarkoituksesta? Mikä vaikutus genrellä ja 

silminnäkijyydellä on herjaavien termien käyttöön ja muslimikuvan välittämiseen? Toiseksi 

käsittelen muslimien kuvaamista kristinuskon vastakkaisuuden kautta. Miksi muslimit 

esitetään saman ajanjakson lähteissä ja joskus samojen lähteiden sisällä sekä pakanoina että 

harhaoppisina? Yhdestä lähderyhmästä ilmenee positiivisia kuvauksia muslimien uskosta – 

asettamalla sen kontekstiin muiden lähteiden kanssa, tutkin kuinka poikkeavaa tämä on ja 

mikä siihen on syynä. Syventäen kristinuskon suhdetta muslimeihin kysyn kolmannessa 

                                                 
12 Schwinges 2001, 124. 
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luvussa, mikä vaikutus Pyhällä maalla tapahtuneiden häviöiden selittämisellä oli 

muslimikuvaukseen, ja miten siihen vaikutti uuden ristiretken järjestämiseksi käytetty 

retoriikka. Lopuksi tarkastelen muslimien kuvaamista sodankäynnin yhteydessä. 

Uskonnolliset vaikutukset nivoutuvat siihen selkeästi, mutta käsittelen muslimikuvausta 

myös viholliskuvan ja henkilökohtaisen kanssakäymisen tasolla. Alakysymyksiä ovat: miksi 

kirjoittajilla ilmeni ristiriitainen kuvaus muslimeista toisaalta julmina raakalaisina, toisaalta 

ihailtavina sotureina? Miksi kristittyjen ja muslimien välisen yhteistyön ja kristittyjen 

tärkeimmän vihollisen, Saladinin, kuvaus eroaa lähteissä suuresti? 

 Tarkoitus ei ole tutkia kirjoittajien omaa käsitystä ja suhtautumista muslimeihin – 

siihen on lähteiden perusteella mahdoton päästä. Sen sijaan voidaan tutkia, miten ja 

millaisista syistä he muslimit lähteissään esittivät. Otan myös kantaa siihen, voidaanko 

lähteiden perusteella erottaa toisistaan eurooppalaisen ristiretkeläisen ja ristiretkivaltion 

asukkaan näkökulmia: ilmeneekö muslimien kuvauksessa eroja tämän suhteen, vai onko 

lähteiden kuvaus samankaltaista riippumatta kirjoittajan taustasta. Tutkimukseni ajallinen 

rajaus asettuu alkupäästä luonnollisesti vuoteen 1187, jolloin Saladin tunkeutui maahan ja 

ensimmäiset kolmannen ristiretken taustatapahtumista kertovat lähteet syntyivät. 

Loppupään rajaus on häilyvä: vaikka kolmas ristiretki päättyi rauhansopimukseen vuonna 

1192, useat kuvaukset tapahtumista on kirjoitettu tai saivat lopullisen muotonsa vasta 1190-

luvun viimeisinä vuosina tai jopa 1200-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Vaikka tutkin 

kolmannen ristiretken silminnäkijäkuvauksia sisältäviä lähteitä, jotkut lähteet kattavat 

pidemmän ajanjakson ristiretkien historiaa. Lähteet täytyy kuitenkin ottaa huomioon 

kokonaisuudessaan. 

 Alueellisesti tutkimukseni kohdistuu maantieteelliseen Palestiinaan. Käytän alueesta 

kuitenkin käsitettä Pyhä maa, joka on yksi nykyään ristiretkien tutkimuksessa käytetyistä 

termeistä.13 Mahdollista olisi käyttää myös muita alueeseen viittaavia termejä, kuten Levantti 

tai Lähi-itä, mutta nämä myöhemmät termit saattavat kantaa mukanaan eri mielleyhtymiä, 

kun taas Pyhä maa on vahvemmin tutkittavaan ajankohtaan liittyvä. Se viittaa myös alueen 

uskonnolliseen merkitykseen kolmelle uskonnolle, kristinuskolle, juutalaisuudelle ja 

islamille. Tämän lisäksi väljä termi Pyhä maa on vapaa ristiretkeläisten perustaman 

                                                 
13 Englanninkielisessä tutkimuksessa käytetään termin Holy Land lisäksi muun muassa termejä Latin 

East tai Frankish East. Outremer oli aikalaisten nimitys Jerusalemin kuningaskunnalle 

eurooppalaisten näkökulmasta. 
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kuningaskunnan kulloisistakin rajoista. Käyttäessäni termejä kristityt tai ristiretkeläiset 

tarkoitan yleensä kristittyjen monikansallista armeijaa kokonaisuudessaan, sekä ristiretken 

kautta Pyhälle maalle saapuneita että sinne muuttaneita ja heistä polveutuvia. Käsitteellä 

Pyhän maan asukas tarkoitan nimenomaan juuriltaan eurooppalaisia Pyhällä maalla 

syntyneitä, en alueen alkuperäisväestöä. 

 Tutkin kristittyjen kuvauksia muslimeista, mutta tulee muistaa, etteivät termit 

muslimi ja islam yleensä olleet käytössä keskiajalla muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. 

Käsittelen kristittyjen muslimeista käyttämiä eri termejä tarkemmin luvussa 1.1. 

Tutkimuksessani ilmenee erilaisia kristinuskon ulkopuolisuutta tarkoittavia termejä. 

Pakanuus merkitsee laajimmassa merkityksessään kaikkia kristinuskon ulkopuolisia 

uskontoja, kapeammassa merkityksessään kaikkia paitsi kristinuskoa, juutalaisuutta ja 

islamia. Pakanuuteen liitetty idolatria eli kuvainpalvonta tarkoittaa laajasti kaiken paitsi 

oikean Jumalan palvomista: yleensä sillä tarkoitetaan erilaisten fyysisten idolien palvomista. 

Termillä uskoton (infidelis) taas tarkoitetaan paitsi pakanuutta, myös kastamattomuutta – 

Jumalan tunnustamista, mutta Kristuksen kieltämistä, jolloin viitataan juutalaisiin ja 

muslimeihin. Harhaoppisuudella tai kerettiläisyydellä tarkoitetaan Tuomas Akvinolaisen 

(1225–1274) sanoin uskon rajoittamista vain joihinkin kohtiin Kristuksen doktriinia, jotka 

on valikoitu ja muokattu mielen mukaan.14 

 

Lähteet ja menetelmät  

 

Tutkimukseni lähteiksi muodostuvat Pyhällä maalla tai jälkeenpäin Euroopassa 

ristiretkeläisen toimesta kirjoitetut kertovat lähteet.15 Kyseiseltä ajalta on säilynyt paitsi 

ristiretkeläisten kirjoittamia lähteitä, myös muslimilähteitä ja teoksia, joita kirjoittivat 

sellaiset eurooppalaiset, jotka eivät itse osallistuneet ristiretkelle. Nämä rajautuvat kuitenkin 

luonnollisesti tutkimukseni ulkopuolelle. Narratiivisten lähteiden lisäksi on säilynyt myös 

aikalaisten lähettämiä kirjeitä. Käyttämäni tekstit on tutkimuksessa varauksin hyväksytty 

tapahtumassa mukana olleiden kirjoittamiksi tai ne sisältävät silminnäkijöiden tietoa. 

                                                 
14 ”Paganism”, ”Idolatry”, ”Infidels”, ”Heresy”, Catholic Encyclopedia, elektr. dokumentti. 

15 Ajantasaista bibliografiaa ristiretkilähteistä ei ole saatavilla, vaan lähteiden kokoaminen on perustunut 

tutkimuskirjallisuudessa esiintyvien viittausten ja lähdepohjan läpikäymiseen. 
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MARCUS BULL on kiinnittänyt huomiota ristiretkien silminnäkijälähteiden 

problemaattiseen luonteeseen ja huomauttanut, miten helppo tutkijoiden on ollut ottaa 

niiden sisältämä tieto totena.16 Silminnäkijyyden epävarmuus on syytä ottaa huomioon, 

mutta se on vähemmän keskeistä, kun lähteitä ei tarkastella tapahtumahistoriallisesta 

näkökulmasta. Suhtaudun lähteisiin kulttuurisina konstruktioina, joiden kirjoittajat eivät 

kuvanneet todellisuutta, vaan pyrkivät luomaan ristiretkestä yhtenäisen narratiivin ja 

antamaan tapahtumille merkityksiä. Tekstien ytimessä on tarkoituksen ja oikeutuksen 

hakeminen ristiretkille, mutta niiden kirjoittajilla on ollut omakohtaista kosketusta 

tapahtumiin. Silminnäkijän todistus oli jo kyseisenä aikana arvostetuin historiankirjoituksen 

muoto.17 

 Lähteisiin liittyy tyypillisiä keskiaikaisten lähteiden ongelmia. Ensinnäkin useat 

tekstit ovat anonyymeja, ja vaikka tekijän nimi tunnettaisiin, tämä voi jäädä ainoaksi 

varmaksi tiedoksi. Tekstit ovat säilyneet niitä jäljentäneiden ja omiin teoksiinsa liittäneiden 

kirjoittajien toimesta, jolloin tekstit on voitu myöhemmin attribuoida väärin. Tekijyys täytyy 

keskiaikaisissa teksteissä yleensäkin ymmärtää joustavaksi käsitteeksi. 

Historiankirjoituksessa noudatettiin perinnettä, jonka mukaan tukeuduttiin aikaisempiin 

kirjoittajiin, ja arvoa annettiin erityisesti luotettaviksi katsottujen silminnäkijöiden 

todistuksille. Monet lähteet ovat luonteeltaan kokoomateoksia, jotka ovat syntyneet 

kerroksittain useiden eri kirjoittajien ja kopioijien toimesta. Teoksen laatija saattoi olla 

rooliltaan vain kirjuri, scriptor, joka kopioi suoraan muuttamatta mitään. Toisessa ääripäässä 

oli auctor, jonka teoksesta suurin osa oli hänen itsensä kirjoittamaa ensisijaista tekstiä, kun 

taas lainaukset muilta toimivat vain todistavana tukena.18 Tulkinnallisena ongelmana 

keskiaikaisissa teksteissä on aina, missä määrin lähteen tieto on alkuperäistä ja mikä on 

myöhemmän editoijan muokkaamaa. Vaikka kirjoittajan henkilöllisyys jää usein 

anonyymiksi, tutkimuksessa on usein pystytty lähteiden sisältämän tiedon perusteella 

päättelemään jotain kirjoittajan todennäköisestä asemasta tai taustasta. Puuttuvat tiedot 

tekijöistä eivät kuitenkaan vähennä teosten historiallista arvoa. Teksti on autenttinen aikansa 

lähde huolimatta siitä, että tutkijan tulee suhtautua siihen tietyin varauksin.  

                                                 
16 Bull pohtii narratiivisten lähteiden paikkaa tutkimuksessa erityisesti ensimmäiselle ristiretkelle 

osallistuneiden motivaation tutkimisen kannalta. Bull 2003, 14–16. 

17 Damian-Grint 1999, 68–73. 

18 Isoaho 2006, 15. 



 

11 

 

 Tarkoituksena kirjoittajilla oli täydentää ja parantaa aikaisempaa kirjoitusta sekä 

kunnioittaa arvostettuja auktoreita, mutta tekstin muokkaaminen ei välttämättä johtanut 

objektiivisen totuuden suuntaan. Sen sijaan totuutta korjattiin sellaiseksi, millaista sen olisi 

pitänyt olla harmoonisen kokonaisuuden muodostamiseksi.19 Kirjaimellinen totuus 

sellaisena, kuin se nykyaikana ymmärretään, ei ollut keskiajan historiankirjoituksen ehdoton 

vaatimus, vaikka historiankirjoittajat tyypillisesti ilmaisivatkin kertovansa asioista 

totuudenmukaisesti. Tarinoiden tuli olla viihdyttäviä ja vastata yleisön odotuksiin. 

Kristillinen ja moraalinen opetus oli tärkeää, ja tällöin kerrontaan tarvittiin sankareita ja 

konnia.20 Lähteiden sisältämät moninaiset faktavirheet ja eri versiot tapahtuneesta ovat 

muslimikuvausta tutkittaessa relevantteja siinä suhteessa, miten niitä on mahdollisesti 

tietoisesti muunneltu palvelemaan jotain tarkoitusta.  

 Kolmannen ristiretken silminnäkijälähteisiin lukeutuu erityyppisiä ja hyvin 

erimittaisia tekstejä. Tutkimuksen tärkeimpinä lähteinä toimii kuusi historiatekstiä, joiden 

lisäksi käytän niitä täydentävinä lähteinä lyhyempiä proosatekstejä, runomittaisia 

kertomuksia ja kirjeitä. Pyrkimyksenä on ottaa tutkimukseen mahdollisimman kattava ote 

kolmannen ristiretken silminnäkijälähteistä. Tärkeimmät lähteet olen valikoitunut sen 

perusteella, että ne ovat ristiretken tunnetuimmat ja pisimmät kuvaukset sekä 

kirjallisuudenlajiltaan erilaisia tekstejä. Niiden muslimikuvauksessa on sekä 

samankaltaisuuksia että eroavaisuuksia. Erityisesti tutkimuskysymyksiin liittyvä ongelma 

lähteissä on niiden mahdollisesti suurikin ajallinen etäisyys kolmanteen ristiretkeen. 

Haasteena on myös lähteiden erilaisuus sen suhteen, kuinka paljon niissä kirjoitetaan 

muslimeista: lähteestä riippuen osassa kuvausta on runsaasti, kun taas osassa muslimeita 

tuskin mainitaan. Muslimeista ja islamista harvoin myöskään kerrotaan suoraan, vaan 

asenteita on luettava enemmänkin rivien välistä. Lähteiden eri käsikirjoitusten välillä on 

keskiajan teksteille tyypillisesti poikkeavuuksia, joista editioiden laatijat ovat usein 

huomauttaneet. Tämän tutkimuksen puitteissa on mahdotonta perehtyä näihin 

käsikirjoitusten välisiin variantteihin.  

 Lähteiden suurehko määrä aiheuttaa myös sen, ettei ole mahdollista paneutua 

yksittäisten tekstien ongelmalliseen syntyhistoriaan niin syvällisesti kuin se ehkä olisi 

tarpeellista. Tarkoitus on muodostaa kokonaiskuva silminnäkijälähteiden 

                                                 
19 Korpela 1995, passim. 

20 Tahkokallio 2009, 54. 
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muslimikuvauksesta, jolloin otan huomioon lähteiden intertekstuaalisen ongelmallisuuden 

siinä suhteessa, miten se on oleellista muslimikuvauksen kannalta. Haastavuutta tuo myös 

oman kielitaitoni vajavaisuus latinankielen suhteen sekä muinaisranskan poikkeavuus 

modernista kielestä. Suuresta osasta lähteitä pystyn käyttämään rinnakkain englanninkielistä 

käännöstä sekä alkuperäiskielistä, usein 1800-luvulla yhdestä tai useammasta 

käsikirjoituksesta editoitua versiota. Kaikkia lähteitä ei kuitenkaan ole käännetty, eikä 

vastaavasti kaikkien kohdalla alkuperäiskielisen version hankkiminen ole ollut mahdollista. 

Huomautan, milloin käytössäni on ainoastaan käännös tai alkuperäiskielinen versio. 

Tulkinnassa täytyy siis ottaa huomioon tekstin kääntäneen rooli varsinkin, kun tarkastellaan 

tekstin sanomaa ja käytettyjä termejä, sillä tekstin vivahde voi muuttua käännöksen kautta ja 

inhimilliset virheet ovat aina mahdollisia. 

 Keskeisimpiin lähteisiin lukeutuu ensinnäkin kaksi toisiinsa liittyvää Pyhän maan 

silminnäkijälähdettä, jotka kertovat Pyhän maan vaiheista sen asukkaiden näkökulmasta. 

Lähteet sisältävät niin kutsutun Ernoulin kertomuksen kolmannen ristiretken julistamiseen 

johtaneista vuoden 1187 tapahtumista. Tekstin alkuperäisversio on kadonnut, mutta se on 

säilynyt eri kirjoittajien käytettyä sitä lähteenä. Ernoulin kertomus on siis käytössäni kahden 

eri lähteen kautta. Nimellä Chronique d'Ernoul et de Bernard le Trésorier21 editoitu teksti lähtee 

liikkeelle Jerusalemin kuningaskunnan perustamisesta ja jatkuu pitkälle 1200-luvulle. Lähde 

on luonteeltaan kokoomateos, joka sisältää useiden kirjoittajien kädenjälkiä ja on saanut 

lopullisen muotonsa vasta paljon tapahtumien jälkeen, 1227–1231. Vuoden 1187 kuvaus 

siinä pohjautuu Ernoulin silminnäkijäkertomukseen.22 Ernoulista itsestään ei tiedetä muuta, 

kuin että hän oli todennäköisesti Pyhän maan asukas ja tärkeän aatelisperheen Ibelinien 

kannattaja.23 Ernoulin kertomus sisältyy lisäksi hyvin samankaltaisena, mutta hieman 

laajemmassa muodossa niin kutsuttuihin Willelmus Tyyrolaisen jatkoksiin. Tyyroksen 

arkkipiispa24 Willelmus, jota pidetään yhtenä keskiajan merkittävimmistä 

historiankirjoittajista, kirjoitti latinaksi vuoteen 1184 päättyvän ristiretkivaltioiden 

                                                 
21 Tästä eteenpäin Chronique. 

22 Keskustelua Ernoulin osuuden laajuudesta, ks. Edbury 2004, 3–7 ja Hamilton 2000, 10–11. 

23 Tieto kirjoittajan nimestä on peräisin Chroniquen kohtauksesta, jossa Balian Ibeliläinen lähettää 

alaisensa (valet) tarkastamaan erästä linnaa. Yksi Chroniquen käsikirjoitusryhmä lisää, että alaisen 

nimi oli Ernoul (tai Hernoul/Ernous) ja hänen olleen se, joka kertomuksen ensimmäisenä kirjoitti. 

Chronique, 149. Kytkös Ibelineihin ilmenee myös Balian Ibeliniläisen hyvin positiivisesta 

esiintymisestä vuoteen 1187 asti, kunnes hän lähestulkoon katoaa tekstistä. Ks. Edbury 2004, 5. 

24 Ristiretkeläisten perustamassa Jerusalemin kuningaskunnassa toimi Latinalainen patriarkaatti, joka oli 

jaettu neljään arkkihiippakuntaan. Näitä johtivat Kesarean, Tyyroksen, Nasaretin ja Petran 

arkkipiispat. Lisäksi oli useita hiippakuntia. Jotischky 2004, 135. 
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historian25. Hänen teoksensa käännettiin muinaisranskaksi 1200-luvun alkupuolella, jolloin 

teosta jatkettiin liittämällä sen käsikirjoituksiin eripituisia jatkoksia. Säilyneitä käsikirjoituksia 

on ainakin 59 kappaletta, mikä kertoo teoksen suosiosta, ja huomattavassa osassa on  lopun 

jatkos.26 Sisällöltään ja sävyltään nämä jatkokset ovat melko samankaltaisia, mutta vuosien 

1184–1197 osalta niiden suhde toisiinsa on hyvin monimutkainen. Käytössäni on nimellä 

Lyon Eracles tunnettu jatkos, jonka kuvaus tältä ajanjaksolta on uniikki. Chronique ja jatkokset 

ovat ongelmallinen lähderyhmä, sillä niiden ajoitukseen ja tekijyyteen liittyy paljon 

epäselvyyttä – Chroniquen on ehdotettu olevan lähinnä Ernoulin alkuperäistä tekstiä.27 Ne 

ovat kuitenkin arvokkaita lähteitä, sillä ne muodostavat tarkan kuvauksen vuoden 1187 

tapahtumista ja niiden näkökulma on nimenomaan Pyhän maan asukkaan. Chronique-

tekstistä on olemassa toistaiseksi vain muinaisranskalainen editio, kun taas Lyon Eracles -

jatkoksen 1184–1197 osuudesta saatavillani on vain englanninkielinen käännös. Käytän 

lähteitä rinnakkain keskittyen niissä erityisesti Ernoulin osuuteen, mutta ottaen huomioon 

tekstit kokonaisuudessaan. 

 Vuoden 1187 tapahtumista kertoo myös toinen silminnäkijäkuvaus, joka sisältyy 

nimellä De Expugnatione Terrae Sanctae per Saladinum Libellus28 tunnettuun tekstiin. Siinä 

kerrotaan lyhyesti Pyhän maan taustatapahtumat, minkä jälkeen seuraa silminnäkijän 

kertomus Jerusalemin piirityksestä. Tämän jälkeen tekstissä ilmenee katkos ja loppuosan on 

kirjoittanut eri henkilö kopioiden tiedot toisesta lähteestä.29 Silminnäkijä jää anonyymiksi, 

mutta tekstistä ilmenevien painotusten vuoksi on arveltu, että kirjoittajalla olisi ollut 

yhteyksiä Englantiin ja Temppeliherrain ritarikuntaan. Lopun lisäys tekstiin on tapahtunut 

vasta aikavälillä 1222–1228.30 Tekstistä on olemassa latinankielinen editio, minkä lisäksi osia 

siitä on käännetty englanniksi.31 

 Toisen kokonaisuuden muodostavat anglo-normannilaiset Rikhard I Leijonamielen 

ristiretkeen (1190–1192) painottuvat silminnäkijälähteet. Estoire de la guerre sainte on 

muinaisranskalainen runomittainen kronikka, jonka on kirjoittanut muuan Ambroise. 

                                                 
25 Willelmi Tyrensis Archiepiscopi Chronicon. 

26 Edbury & Rowe 1988, 4–5. 

27 Keskustelua tekijyydestä ks. Edbury 2004, 3–7; Hamilton 2000, 6–13; Ailes & Barber 2011, 17n. 

28 Tästä eteenpäin De expugnatione. 

29 Willoughby esittää loppuosan kirjoittajaksi englantilaista Ralph Coggeshallelaista, jolle koko De 

expugnatione aiemmin virheellisesti attribuoitiin. Loppuosan kirjoittaja kopioi teosta Itinerarium 

Peregrinorum et gesta regis Ricardi. Willoughby 2012, 127. 

30 Willoughby 2012, 130–131. 

31 Brundage 1962, 153–163. 
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Perinteisesti hänen on uskottu olleen normannilainen truveeri32, joka kulki Rikhardin 

armeijan mukana. Uusimman käännöksen laatijat pitävät todennäköisempänä 

pappisluokkaan kuulumista.33 Ambroisen teos liikkuu historian ja kaunokirjallisuuden 

rajamailla, sillä toisaalta Ambroise kirjoitti vakavaa historiaa todistamistaan tapahtumista, 

mutta toisaalta teos on täynnä retorisia keinoja ja konventioita, jotka muistuttavat keskiajan 

ranskalaista epiikkaa. Ambroisen kronikkaan läheisesti liittyy laaja latinankielinen 

historiateos Itinerarium Peregrinorum et gesta regis Ricardi. Ensimmäisen version tästä tekstistä 

koosti anonyymi ristiretkeläinen. Selvyyden vuoksi tätä alkuosaa on kutsuttu nimellä IP1, ja 

se sisältää Itinerariumin ensimmäisen kirjan. Mahdollisesti kirjoittaja kokosi osuutensa 

ristiretkiarmeijassa elokuun 1191 ja syyskuun 1192 välisenä aikana. Hän toimi eri lähteitä 

yhdistelemällä: vuosien 1187–1189 osuuden hän koosti suullisista tiedoista, liitti mukaan 

kertomuksen saksalaisten ristiretkestä ja loppuun hän liitti ristiretkeläisen 

silminnäkijäkertomuksen Akkon piirityksestä – mahdollisesti oman kertomuksensa. 

Kirjoittaja jää anonyymiksi, mutta koko IP1:stä voidaan havaita viitteitä kiinnostuksesta 

Englantiin.34 Itinerariumin loppuosan viisi kirjaa muodostavat IP2:n. Tämän laatijana 

pidetään Richard de Temploa, joka oli Lontoon augustinolaisen Pyhän kolminaisuuden 

luostarin apotti vuosina 1222–1248/50. Richard de Templo lienee kirjoittanut versionsa 

aikavälillä 1217–1222. Hän täydensi ja jatkoi IP1:ä käyttäen tärkeimpänä lähteenään 

Ambroisea. Hän lisäsi mukaan myös omiin kokemuksiinsa perustuvaa tietoa, sillä hän oli 

todennäköisesti itsekin mukana ristiretkellä. Hänen oma kontribuutionsa on kuitenkin 

suhteellisen vähäistä: etupäässä hän siisti Ambroisea ja teki lisäyksiä vain tarpeen mukaan.35 

 Rikhard Leijonamielen toimiin painottuvia lähteitä ovat myös englantilaisen Roger 

Hovedenilaisen kaksi teosta. Vuoteen 1192 päättyvä on Henri II:n ja Rikhardin teoista 

kertova Gesta36. Yleinen Englannin historia Chronica37 taas päättyy vuoteen 1201. Roger 

Hovedenilainen kirjoitti laajemmassa kontekstissa kuin pelkästään ristiretkiä koskien, sillä 

sekä kirkkoherrana että virkamiehenä toimineena hän kirjoitti Englannin ja Rikhardin 

                                                 
32 Pohjoisranskalainen kiertävä runoilija ja säveltäjä. 

33 Ailes & Barber 2011, 1–2. 

34 Nicholson 1997b, 336; Nicholson 1997a, 9–10. 

35 Nicholson 1997a, 7, 10–11 ja 13. 

36 Gesta Regis Henrici Secundi. Alunperin attribuoitu virheellisesti eräälle Benedictukselle, mutta 

myöhemmin todettu Hovedenilaisen kirjoittamaksi. Southern 1962, 40n. 

37 Chronica Magistri Rogeri de Houedene. 
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hallinnon näkökulmasta.38 Roger sisällytti kirjoituksiinsa hyvin paljon aikalaisten kirjeitä ja 

dokumentteja. Hänen kerrontansa etenee vuosittain ja hyppää eri maantieteellisestä alueesta 

ja aiheesta toiseen: punaisena lankana kulkevat Englannin hallitsijoiden teot. Tyyliltään 

Roger on hyvin persoonaton toisin kuin esimerkiksi Itinerariumin kirjoittaja, joka tuo 

vahvasti esille omia mielipiteitään. Hänen omaa silminnäkijäkokemustaan sisältyy Rikhardin 

matkan ja Akkon piirityksen kuvaukseen, sillä Roger matkusti Rikhardin armeijan mukana 

Pyhällä maalle, mutta poistui sieltä jo noin kahden kuukauden jälkeen.39 

 Täydentävinä lähteinä toimii joukko lyhyempiä tekstejä. Erillisen ryhmän 

muodostavat Fredrik I Barbarossan ristiretkeen (1189–1190) liittyvät 

silminnäkijäkuvaukset.40 Näiden lähteiden suhde toisiinsa on myös monimutkainen. Tärkein 

on pidempi anonyymi narratiivi Historia de Expeditione Friderici Imperatoris.41 Tekstit toimivat 

täydentävinä lähteinä siksi, että niiden muslimikuvaus on suppeampaa. Ne on kuitenkin 

kirjoitettu huomattavan lyhyen ajan sisällä itse tapahtumista. Lyhyempiä lähteitä ovat lisäksi 

kaksi latinankielistä Akkon piirityksestä (1189–1191) kertovaa runoelmaa. Ensimmäisen on 

käsikirjoituksen mukaan kirjoittanut Akkon arkkipiispa Monachus Firenzeläinen42. Hän oli 

todennäköisesti osa Veronan piispan seuruetta, joka saapui Akkon piiritykseen syksyllä 

1189.43 Toinen runoelma on anonyymi kuvaus Pyhän maan tapahtumista ja Akkon 

piirityksen vaiheesta 1189–1190, jolloin se ei sisällä piirityksen viimeistä vuoden 1191 

osuutta.44 Kirjoittajan oletetaan olleen ristiretkeläispappi. Koska se on kirjoitettu 

runomitassa, tutkijat ovat todenneet sen käytön hankalaksi, mikä lienee totta myös 

                                                 
38 Ailes & Barber 2011, 14. 

39 Ibid. 

40 Saksalaisten ristiretki kulki Anatolian halki ja silminnäkijäkuvaukset kertovat tästä matkasta. 

Vastuksena saksalaisilla olivat Ikoniumin sulttaanin muslimien lisäksi kreikkalaiset. 

41 Tekijäksi on attribuoitu tietty Ansbert, mikä on myöhemmin todettu virheelliseksi. Siitä huolimatta 

tekstiin usein viitataan ”Ansbertin” kirjoittamana. Historia de Expeditionen lisäksi pidempiä tekstejä 

ovat Historia peregrinorum sekä Magnus Reichersbergiläisen historia, joka sisältää ristiretkelle 

osallistuneen Tagenon päiväkirjanomaisen tekstin. Tekstit on käännetty englanniksi ja koottu yhteen 

teokseen. Tekstien alkuperästä Loud 2010, 1–31. 

42 Teksti on editoitu liitteenä Roger Hovedenilaisen kronikassa. Roger de Hoveden 1870, cvi–cxxxvi. 

Paul Riant liitti vuonna 1866 Monachuksen henkilöön nimeltä Haymarus, joka toimi Kesarean 

arkkipiispana ja Jerusalemin patriarkkana. William Stubbs piti Riantin identifikaatiota 

perusteettomana. Roger de Hoveden 1870, cv. Teksti tunnetaan kuitenkin usein myös 

Haymaruksen/Aimeryn tekstinä. Nicholson huomauttaa, että muuan Walter (Gualterus) Firenzeläinen 

oli Akkon arkkipiispa 1208–1213, ja ehkä tämä oli kirjoittaja. Nicholson 1997a, 5n. Ailes ja Barber 

seuraavat Haymarus-identifikaatiota. Ailes & Barber 2011, 17–18. 

43 Nicholson 1997a, 5. 

44 Prutz 1881, 449–494. 
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Monachuksen tekstin osalta.45 Akkon piiritykseen liittyy vielä lyhyt anonyymi Tractatus46, 

jossa kuvataan piirityksen aikaisen vihollisarmeijan eri kansoja.47 Teksti muistuttaa 

maantieteellisiä ja etnografisia kuvauksia kaukaisista maista. Tekstiä ei ole ajoitettu, mutta 

mikään ei ole ristiriidassa sen mahdollisuuden kanssa, että se olisi kirjoitettu piirityksen 

aikana kristittyjen leirissä.48 

 Lisäksi täydentävinä lähteinä toimivat Pyhältä maalta lähetetyt kirjeet. Kirjoittajina 

olivat etupäässä Pyhän maan patriarkat, ritarijärjestöjen korkea-arvoiset jäsenet sekä 

maalliset johtajat. Kirjeitä lähetettiin Eurooppaan heti Saladinin hyökkäysten alettua, jolloin 

ne sisältävät tilannekuvausta ja avunpyyntöjä. Ristiretken kuluessa lähetetyt kirjeet kertovat 

armeijan etenemisestä. Kirjeitä on lähes 30 kappaletta, joista suuri osa on käännetty 

englanniksi. Osasta käytettävissäni on vain käännökset, osasta taas vain latinankieliset 

versiot.49 Viittauksia muslimivihollisiin kirjeet sisältävät vaihtelevassa määrin. Kirjeet ovat 

kuitenkin erityislaatuisia lähteitä niiden ajallisen välittömyyden ja varmuudella tiedetyn 

lähettäjän takia. 

 Etenen tutkimuksessani vertailevan analyysin kautta. Vertaamalla lähteiden 

muslimikuvausta toisiinsa pyrin paljastamaan, mitä yhtäläisyyksiä ja eroja kuvauksessa on. 

Vertaamalla ilmenevää kuvausta tutkimuksessa osoitettuun aikaisempaan kuvaukseen, 

lähinnä 1100-luvun alun ensimmäisen ristiretken kronikoihin, osoitan mahdollista muutosta 

aikaisempaan. Asettamalla lähteet niiden syntyajan kontekstiin ja tarkastelemalla niitä osana 

kirjoitustraditiota etsin syitä kunkin lähteen muslimikuvaukselle. Käytän apuna 

tutkimuksessani historiallisen kuvatutkimuksen menetelmiä käsitellessäni muslimikuvauksen 

taustalla vaikuttavia syitä. Kuvatutkimuksessa tarkastellaan mentaalisia kuvia eli mielikuvia ja 

käsityksiä esimerkiksi tietystä ilmiöstä, ideasta tai ihmisryhmästä. Tällöin tarkastelun 

kohteena on ensisijaisesti kuvan tuottaja eikä sen kohde.50 Keskiajan tutkimukseen 

kuvatutkimus voi soveltua hyvin, sillä mielikuvat muuttuivat verrattain hitaasti eritoten 

kulttuurissa, jossa tiedon liikkuvuus ja kirjallinen kulttuuri olivat rajoittuneita.  

                                                 
45 Nicholson 1997a, 5. 

46 Tractatus de locis et statu sancte terre ierosolimitane. 

47 Kedar 2006, VII 120–122. 

48 Tekstin alkuperästä ks. Kedar 2006, VII 113–120. 

49 Barber 2010; Edbury 2004; Munro 1897; Röhricht 1893. 

50 Isoaho 2008, 57–58; Moilanen 2008, 70–71. 
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 Oma tutkimukseni ei kuitenkaan pysyttele tiukasti kuvatutkimuksen näkökulmassa: 

hedelmällisempää hitaasti muuttuvien kuvien tutkiminen olisi pidemmällä ajanjaksolla, kuin 

minkä yhden ristiretken lähdemateriaali epävarmoine ajoituksineen muodostaa. 

Kuvatutkimus ottaa kuitenkin huomioon tärkeitä näkökohtia tutkimukseni kannalta, kuten 

haasteen tehdä erot kirjoittajan omien subjektiivisten kuvien, tietoisen kuvanrakentamisen 

ja retoriikan välillä.51 Kuvatutkimuksen avulla osoitan, miten helposti vanhat stereotypiat 

ilmenivät kirjoituksissa ja miksi kirjoittajat eri syistä nostivat niitä esiin. Erityisesti 

mielikuvien pysyvyys selittää sitä, miksi muslimien uskonnosta esiintyi ristiriitaisia 

kuvauksia. Yksi osa vastausta kysymykseen, miksi muslimeista kirjoitettiin tietyllä tapaa, on 

tunnistaa, mikä lähteissä on tyypillistä tapaa kuvata vihollisen ominaisuuksia. Viholliskuvalla 

tarkoitetaan yleisiä, stereotyyppisiä ja epäinhimillistettyjä kuvia kohderyhmästä, joka koetaan 

"toiseksi" ja viholliseksi.52 Tarkastelemalla lähteitä viholliskuvan teorian kautta erotan niissä 

tyypillistä viholliskuvan rakentamisen retoriikkaa ja tutkin, mikä vaikutus sillä oli eri 

lähteiden muslimikuvaukseen. 

 

Historiallinen tausta 

 

Kristittyjen ensimmäisellä ristiretkellä (1095–1099) valtaamien alueiden turvallisuus ja 

hallitseminen täytyi taata, jolloin Pyhälle maalle muodostettiin neljä ristiretkivaltiota: 

Jerusalemin kuningaskunta ja sen vasallivaltiot Tripolin ja Edessan kreivikunnat sekä 

Antiokian ruhtinaskunta.53 Väestö uusissa valtioissa koostui eurooppalaislähtöisten 

hallitsevasta luokasta ja moniin eri uskonnollisiin ja etnisiin ryhmiin kuuluvasta 

alkuperäisväestöstä, josta suuri enemmistö oli arabiankielistä. Yhteiskunnan perusjako kulki 

eurooppalaisten ja alkuperäisväestön välillä, ei niinkään kristittyjen ja ei-kristittyjen välillä. 

Ristiretkivaltioita ympäröivät hajanaiset, vallasta kamppailevat muslimiosapuolet: etupäässä 

keskisestä Aasiasta saapuneet, vastikään sunnalaiseen islamiin kääntyneet turkkilaiset 

seldžukit, sekä Egyptin šiialaiset fatimidihallitsijat.54   

                                                 
51 Moilanen 2008, 75 ja 78. 

52  Zur 1991, ”On Enmity, Enemy Images, Propaganda And Paranoia”, elektr. dokumentti; Harle 2000, 

10. 

53 Liite 1. 

54 Jotischky 2004, 39–40, 124, 126 ja 128. 
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 Ristiretkivaltiot kärsivät 1100-luvun loppua kohden tultaessa poliittisesta 

epävakaudesta, sillä Jerusalemin kuningaskunta koki useita peräkkäisiä hallitsijanvaihdoksia, 

jännitteitä suhteissa Tripoliin ja Antiokiaan sekä taloudellisia vaikeuksia. Muslimit 

muodostivat ristiretkivaltioille kasvavan uhan yhdistymisensä kautta. Valtaan nousi 1170-

luvulla kurditaustainen Yusuf  Ibn Ayyub, paremmin tunnettu nimellä Salah ad-Din ja 

kristittyjen keskuudessa Saladin (1137–1193), joka onnistui saamaan valtaansa Egyptin 

lisäksi Damaskoksen, Aleppon ja Mosulin. Ristiretkivaltiot oli näin piiritetty yhden johtajan 

taholta. Politiikkansa lähtökohtana Saladinilla oli vahva jihadin55 ajaminen, eikä hän lopulta 

enää voinut viivyttää lupaamaansa Jerusalemin saattamista takaisin islamille. Läpimurto 

tapahtui, kun Saladin löi kuningas Guy Lusignalaisen (1150–1194) armeijan Hattinin 

taistelussa 4.7.1187. Kristittyjen tappio oli musertava, sillä Hattinissa menetettiin suurin 

armeija, minkä kristityt olivat ristiretkivaltioissa koonneet. Voiton jälkeen Saladin eteni 

valloittaen kaupungin ja linnan toisensa perään. Lopulta Jerusalemin kaupunki antautui vain 

lyhyen piirityksen jälkeen (20.9.–2.10.1187). Rannikolla pohjoisempana sijainnutta Tyyrosta 

kristityt sen sijaan onnistuivat puolustamaan Konstantinopolin kautta saapuneen Konrad 

Montferratlaisen (k. 1192) ansiosta. Vuoteen 1190 mennessä Saladin hallitsi lähes koko 

rannikkoa Egyptista Syyriaan asti lukuun ottamatta Tyyrosta sekä paljon kutistuneita 

Tripolin ja Antiokian alueita.56 

 Kun tieto suuresta katastrofista saavutti Euroopan, ryhdyttiin valmistelemaan 

kolmatta ristiretkeä. Kesti kuitenkin aikansa ennen kuin armeijat saapuivat Pyhälle maalle. 

Saladinin vankeudesta vapautunut kuningas Guy oli ryhtynyt vuorostaan piirittämään 

Akkon kaupunkia, jonka Saladin oli valloittanut kristityiltä. Ensimmäisenä armeijoineen 

lähti maitse Anatolian kautta etenemään Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan Fredrik 

I Barbarossa (1122–1190). Hän kuitenkin yllättäen kuoli matkan aikana hukkumalla jokeen. 

Vuonna 1191 Akkoa piirittäneiden avuksi saapuivat meriteitse joukkoineen Ranskan Filip II 

Augustus (1165–1223) ja Englannin Rikhard I Leijonamieli (1157–1199). Kaupunki 

antautui kristittyjen armeijalle, mutta Filip palasi tämän jälkeen Ranskaan.57 

                                                 
55 Muslimien uskonnollinen velvollisuus levittää islamin sanomaa. Sotilaallisessa ulottuvuudessaan se 

tarkoittaa sodankäyntiä vääräuskoisia ja islamin vihollisia vastaan. Encyclopædia Britannica, elektr. 

dokumentti. 

56 Tyerman 2006, 346–348; Jotischky 2004, 115–116 ja 120–122. 

57 Tyerman 2006, 397–398, 427 ja 454. 



 

19 

 

 Akkon menettäminen oli Saladinille isku, mutta seuranneen vuoden kuluessa sekä 

Saladin että Rikhard olivat tilanteessa, jossa lopullinen voitto ei ollut mahdollinen. 

Rikhardilla ei ollut voimavaroja Jerusalemin valtaamiseen, eikä Saladin kyennyt pitämään 

kiinni kaikista vuosien 1187–1189 valtauksistaan. Vuoden 1192 syksyllä kolmas ristiretki 

päättyi rauhansopimukseen, jossa Jerusalem jäi muslimien käsiin, mutta pyhiinvaeltajien 

pääsy kaupunkiin mahdollistettiin. Rikhard oli kuitenkin onnistunut valloittamaan kristityille 

alueita takaisin. Ristiretkivaltioihin kuului näin ollen Jerusalemin kuningaskunta, jonka 

pääkaupunkina oli Akko ja joka käsitti lisäksi pitkän rannikkokaistaleen; pienentyneet 

Tripolin kreivikunta ja Antiokian ruhtinaskunta sekä Rikhardin valloittama Kyproksen 

kuningaskunta. Valtakiistojen myötä kuninkuus oli siirtynyt Guyltä Konrad 

Montferratlaiselle, joka kuitenkin murhattiin. Seuraavaksi kuninkuuden perijäksi valittiin 

Champagnen kreivi Henri, jonka setiä olivat sekä Rikhard että Filip, ja Guy sai hallintaansa 

Kyproksen. Vaikka kolmannen ristiretken saavutukset olivat kristityille merkittäviä, kritiikkiä 

herätti suuri kuolonuhrien määrä niin taisteluiden kuin tautien kautta, sekä luonnollisesti 

epäonnistuminen Jerusalemin suhteen, mikä johti yhä uusiin ristiretkiin.58  

                                                 
58 Jotischky 2004, 121–122; Tyerman 2006, 454 ja 472–473. 
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1. Keitä muslimit olivat – vihollisten määritys termien kautta 

 

Tietämys muslimeista oli Euroopassa ennen ensimmäistä ristiretkeä varsin heikkoa, eikä 

uusissa valloittajissa nähty juuri mitään eroa muihin barbaareihin. Islamin leviämisen myötä 

oli turvauduttu Raamattuun sekä kirkkoisien teksteihin, jotta muslimit pystyttäisiin 

paikantamaan Jumalan suunnitelmassa. Vaikka suurin osa ensimmäisistä ristiretkeläisistä ei 

ollut koskaan ennen kohdannut muslimeita, ennakkokäsitys oli, että he olivat idolatriaa 

harjoittavia ja kristinuskoa vihaavia Antikristuksen alamaisia.59 Muslimit olivat väistämättä 

vihollisia, sillä keskiajan kristityille oli olemassa vain yksi oikea uskonto, samoin kuin oli 

vain yksi oikea Jumala. Kaikki kilpailevat uskonnot olivat jollain tapaa epätäydellisiä, 

virheellisiä tai täysin vääristyneitä versioita oikeasta uskosta. Ensimmäisen ristiretken 

silminnäkijäkronikoissa ilmeni kristilliseen perinteeseen pohjautuva uskonnollinen 

ennakkoluulo, ja ristiretkeläiset näkivät itsensä osana Kristuksen kamppailua pakanoita 

vastaan. Ensimmäiset ristiretkeläiset pitivät pyhiinvaeltajina etäisyyttä muslimeihin, eikä 

todellista kiinnostusta muslimien uskontoa ja tapoja kohtaan esiintynyt.60 Kolmannen 

ristiretken aikaan tultaessa tilanne oli kuitenkin eri, sillä ristiretkivaltioilla oli takanaan jo 

lähes satavuotinen historia ja asutus niissä oli vakiintunut. Miten muslimit tällöin kuvattiin? 

 Tarkasteltaessa kolmannen ristiretken silminnäkijälähteiden muslimikuvausta on 

ensin syytä huomioida, millaisin termein muslimeista kirjoitettiin. Omasta puolestaan 

kirjoittajat käyttivät yksinkertaisesti termiä kristityt, toisinaan ”meidän väkemme” (noz genz). 

Jako tapahtui Jumalan kansaan ja tämän vihollisiin, ja muslimit määriteltiin toisiksi eri 

keinoin. Kirjoittajat käyttivät muslimivihollisista useita eri termejä, jotka voidaan jakaa 

etnisyyteen ja maantieteeseen viittaaviin termeihin sekä kristinuskon ulkopuolisuuden 

kautta määrittyviin termeihin. Tämän lisäksi lähteissä esiintyy vaihtelevassa määrin erilaisia 

kuvaavia nimityksiä ja adjektiiveja, useimmiten herjaavia. Tämän luvun alla tarkastelen, 

miksi kirjoittajat ovat käyttäneet muslimeista tiettyjä termejä. Käsittelen etnisten termien 

esiintymistä sekä kuvaavia, herjaavia termejä siitä näkökulmasta, miten niitä on käytetty eri 

genreissä. Ensimmäinen pääluku toimii myös pohjustavana lukuna, sillä se sivuaa kielen 

                                                 
59 Kangas 2006a, 107. 

60 Tolan 2002, 113; Kangas 2006a, 114–115. 
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käyttöä, lähteiden genrejä, kirjoitustyyliä, silminnäkijyyden käsitettä ja uskoa tekstien 

totuusarvoon, mitkä ovat oleellisia seikkoja lähteiden ymmärtämisen kannalta. 

 

1.1. Myyttisiä ja todellisia muslimikansoja uhkakuvaa korostamassa 

 

Moderneja termejä islam ja muslimi ei yleensä käytetty ristiretkiaikana. Ne tulivat käyttöön 

ranskankielessä vasta noin 1500-luvun puolivälissä ja englanninkielessä vähän tämän 

jälkeen.61 Mikäli lähteissä viitataan mitenkään muslimien uskontoon, käytetään ajan termiä 

Muhammadin laki (lex Mahumetiæ) tai puhutaan yleensä saraseenien laista.62 Kristinuskon 

ulkopuolisuuden kautta muslimit määriteltiin erilaisilla vääräuskoista tarkoittavilla termeillä, 

kuten pakana (lat. paganus, muinaisransk. paen), uskoton (infidelis) ja vääräuskoinen (gentilis tai 

mescreant). Nämä termit esiintyvät vaihtelevassa määrin lähes kaikissa lähteissä lukuun 

ottamatta joitain kirjeitä. Esimerkiksi Ambroise ja Roger Hovedenilainen kirjoittavat 

muslimeista jatkuvasti pakanoina etnisten termien rinnalla. Vastakohdan muodostavat 

Pyhän maan Ernoul-lähteet Chronique ja Lyon Eracles, sillä niissä esiintyy vain vähän 

vääräuskoisuuteen viittaavia termejä ja erilaiset herjaavat termit puuttuvat lähes kokonaan.  

 Pääsääntöisesti lähteissä käytetään muslimeista kahta etnisyyteen viittaavaa termiä, 

saraseenit (lat. Saraceni, muinaisransk. Sarrazins) tai turkkilaiset (Turci, Turcs). Jotkut lähteistä 

käyttävät vain toista, jotkin käyttävät näitä rinnakkain erilaisten kuvaavien termien ohella. 

Molemmat myös voivat olla sekä laajoja termejä kaikille muslimivihollisille että johonkin 

tiettyyn kansaan viittaavia. Epämääräinen termi saraseeni tulee alun perin vastaan jo 

ajanlaskun alun kreikkalaisissa sekä kirkkoisien kirjoituksissa tarkoittaen Arabiassa asunutta 

kansaa. Keskiajan auktoriteetin Isidorus Sevillalaisen (560–636) mukaan saraseenit 

polveutuivat Aabrahamin esikoisesta Ismaelista, jonkä äiti oli Saaran orjatar Haagar. 

                                                 
61 Poikkeuksena oli kaksi kirjoittajaa, Petrus Alfonsi (kirjallinen tuotanto n. 1110) sekä Pyhällä maalla  

syntynyt dominikaani William Tripolilainen (k. 1273 jälkeen), jotka näyttävät jääneen 

yksittäistapauksiksi. William Tripolilaisen islam-kuvasta ks. O'Meara 2008. Tolan 2002, 4; Kangas 

2006a, 109–110. 

62 Esim. De expugnatione, 43; Ambroise 5535. Koska termi muslimi ei esiinny lähteiden  

käsikirjoituksissa, voi sen käyttö käännöksissä helposti johtaa harhaan. Tutkimuksen lähteistä 

Itinerariumin englanninkielisessä käännöksessä esiintyy kerran muoto Muslim tradition, joka 

latinankielisessä editiossa on kuitenkin Mahumeti traditionem eli samankaltainen kuin lex 

Mahumetiæ. Myös Lyon Eracles -jatkoksen käännöksessä esiintyy sana muslimi muutamia kertoja. 

Muinaisranskalainen editio ei ole käytettävissäni, mutta mitä todennäköisimmin kyseessä on jälleen 

termin käännös. 
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Ismaelista periytyvää kansaa nimitettiin ismaelilaisiksi tai aragiaaneiksi Haagarin mukaan: 

saraseeni oli Isidoruksen mukaan korrupoitunut muoto, sillä se virheellisesti viittasi 

Saaraan.63 Termiä hagarenilainen käytettiin vielä 1000-luvun taitteessa, mutta myöhemmin 

saraseenista tuli yleisempi.64 Tämä näkyy tutkimuksen lähteissä, sillä termi hagarenilainen ei 

niissä enää esiinny lukuun ottamatta Saladinin armeijan eri kansoja kuvaavaa Tractatus-

tekstiä, joka toistaa alussa Isidoruksen selityksen.65 Keskiajan kuluessa epämääräisestä 

termistä saraseeni tuli vähitellen niin yhteen kietoutunut pakanuuden kanssa, että termejä 

käytettiin synonyymeinä. Tällöin antiikin ajan pakanoihin saatettiin viitata saraseeneina ja 

kertoa heidän palvoneen idolia, jonka nimeksi annettiin erilaisia Muhammadin vääristyneitä 

muotoja.66 Saraseenien ja turkkilaisten lisäksi lähteissä käytetään myös tarkempia etnisiä 

määritelmiä. Lähinnä ne esiintyvät sellaisissa tekstikohdissa, joissa luetellaan koko niiden 

kansojen kirjo, minkä Saladin oli koonnut kristittyjen vastukseksi.  

 Anglo-normannilaisista kirjoittajista Roger Hovedenilainen käyttää hyvin vähän 

etnisiä termejä. Saraseenien ja turkkilaisten lisäksi hän mainitsee Chronicassa persialaiset 

(Persæ), arabit (Arabes) ja assassiinit (Assasis), mutta tähän termien kirjo jää.67 Ristiriitaisesti 

hän käyttää termiä turkopolit (Turcopolii) ensin virheellisesti kertoessaan ensimmäisen 

ristiretken järjestämisestä, jolloin paavi kehotti kristittyjä hyökkäämään turkkilaisia, 

saraseeneja, turkopoleja, persialaisia ja muita pakanoita vastaan.68 Turkopolit olivat 

kuitenkin ensin Bysantin69 armeijassa ja myöhemmin ristiretkivaltioissa armeijan kevyt 

ratsuväki, joka koostui suureksi osaksi syyrialaisista kristityistä sekä osittain mahdollisesti 

kristinuskoon kääntyneistä muslimeista.70 Myöhemmin hän kuitenkin kirjoittaa turkopoleista 

oikein osana kristittyjen armeijaa.71 Näin ollen aikaisempi virhe on voinut johtua 

virheellisen lähteen käyttämisestä ja heijastella sitä tiedon puutetta, mikä Euroopassa Pyhän 

maan eri etnisyyksistä ja uskonnoista vallitsi. 

                                                 
63 Tolan 2002, 10–11. 

64 Daniel 1993, 53; Karttunen 1992, 67. 

65 Kedar 2006, VII 121. 

66 Tolan 2002, 126–127. 

67 Roger de Hoveden 1868, 152 ja 154; Roger de Hoveden 1870, 181. 

68 Roger de Hoveden 1868, 152. 

69 Rooman valtakunnan itäosa, joka säilyi Länsi-Rooman valloituksen jälkeen keisarikuntana vuoteen 

1453 asti. Termi Bysantti yleistyi käytössä vasta 1500-luvulla, mutta se on myös nykyään 

tutkimuksessa vakiintunut käsite kuvaamaan monin tavoin antiikin Roomasta eronnutta keisarikuntaa. 

70 Nicolle 2005, 38; Tyerman 2006, 228; Kedar 1984, 76. 

71 Roger de Hoveden 1870, 21 ja 109. 
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 Ambroisen runomittaisessa historiassa esiintyy niin ikään vähän etnisiä termejä. 

Hän mainitsee Saladinin joukkoihin kuuluneen turkkilaisten lisäksi beduiineja (Bedoin) ja 

persialaisia (Persant), ja myöhemmin mainitaan myös kurdit (Cordins).72 Maininnat ovat 

ohimeneviä eikä näistä ryhmistä kerrota sen tarkemmin. Ambroisen ja Roger 

Hovedenilaisen lailla Rikhard Leijonamielen ristiretkeen keskittyvässä Itinerariumissa jo 

mainitaan useampia etnisiä termejä. Anonyymi alkuosan (IP1:n) kirjoittaja kertoo Hattinin 

taistelussa Saladinin armeijan käsittäneen 500 000 saraseenia, parthialaista (Parthos), 

beduiinia (Bedewinos), arabialaista (Arabes), meedialaista73 (Medos), kurdia (Cordinos) ja 

egyptiläistä (Ægyptios).  

 [J]otka tosin asuinseutunsa, uskontonsa ja heimonsa suhteen olivat erilaisia, mutta silti 

 kaikki olivat yksimielisesti syttyneet tuhoamaan Pyhän maan.74  

Lukijalle välitetään kirjoittajan tietämys eri kansoista, mutta ennen kaikkea eri kansojen 

luetteleminen luo kauhukuvaa siitä, kuinka monta maailman barbaarikansaa oli yhdistynyt 

vihassaan kristittyjä vastaan. Vihollisten valtava määrä on myös osaltaan selittämässä 

Hattinin häviötä. 

 Myös Jerusalemin piirityksen silminnäkijälähde De expugnatione sisältää kuvauksen 

muslimikansojen yhdistymisestä:  

 Joka suunnasta olivat kokoontuneet turkkilaiset, kurdit, syyrialaiset, arabit, alaanit, 

 kumaanit, kiptšakit, edomilaiset, turkmeenit, beduiinit, saraseenit, egyptiläiset – – .75  

Kirjoittaja viittaa vihollisarmeijaan myös esimerkiksi termeillä Eesaun pojat (filii Esau), millä 

tarkoitetaan edomilaisia; damaskoslaiset (Damasceni) ja kaldealaiset (Chaldei). Lista vaikuttaa 

olevan sekoitus sekä Raamatun ja antiikin lähteiden kansoja että todellisia kirjoitusaikana 

vaikuttaneita kansoja. Edomilaiset olivat Raamatussa mainittu jo hävinnyt kansa, ja 

Raamatussa Babyloniaa nimitettiin kaldealaisten maaksi.76 Pohjois-Kaukasiassa sijainnut 

Alania taas oli keskiaikainen kristitty kuningaskunta, joka kolmannen ristiretken aikaan 

Georgian liittolaisena kävi taisteluita muslimeja vastaan. Kumaanit ja kiptšakit olivat 

                                                 
72 Ambroise 2820 ja 7950. 

73 Raamatussa mainittu vuorimaa ja kansa, joka 612 eaa Babylonian avustamana valloitti Assyrian ja 550 

eaa joutui persialaisten valtaan. ”Meedia”, Raamatun sanakirja. 

74 ”[Q]ui sicut loco ritu et nomine diversi, sic in excidium Terræ Sanctæ unanimiter omnes erant 

accensi.” Itinerarium 1.5. 

75 ”Convenerunt autem ex omni parte Turci, Cordini, Syri, Arabes, Alani, Cumanni, Caffechaki, 

Idumaei, Turcemanni, Beduini, Sarraceni, Aegypti – – .” De expugnatione, 3. 

76 ”Edomilaiset”, ”Kaldea”, Raamatun sanakirja. 
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turkkilaisia paimentolaiskansoja, joiden konfederaatio kattoi laajan alueen Mustanmeren 

pohjoispuolella. Läntiset kumaanit olivat kyseisenä aikana Bysantin keisarikunnan vastus 

Balkanilla.77 Mamelukit, muslimiarmeijan eliittisotilasorjat, koostuivat paljolti kumaani-

kiptšakeista, mutta näiden osuus oli merkittävä vasta myöhemmin 1220–1230-luvuilla 

kumaani-kiptšakkien mongolihyökkäyksissä kokemien iskujen myötä.78 De expugnationen 

kirjoittaja on osittain hyvin perillä muslimiarmeijan koostumuksesta, mutta vaikuttaisi 

erikoiselta, jos hän olisi tiennyt Saladinin eliittisotureiden etnisen alkuperän varsinkin, kun 

hän ei mainitse itse mamelukkejakaan. Todennäköisesti hän on luetellut mahdollisimman 

monta pakanoiksi käsittämäänsä kansaa. 

 Myyttisten kansojen sekoittaminen todellisiin oli kirjoittajille tyypillistä. Kansojen 

nimet eivät useinkaan vastanneet kirjoitushetken todellisuutta, vaan monet termeistä olivat 

lähtöisin kristillisistä ja antiikin lähteistä, joista kirjoittajat niitä toistivat.  Termien 

moninaisuus ei siis välttämättä ole osoitus siitä, kuinka tarkasti muslimikansoihin 

perehtyneitä kirjoittajat todellisuudessa olivat. Idän kansojen luetteleminen korostaa myös 

vastakkainasettelua idän ja lännen välillä. Teema tulee vahvasti esiin Itinerariumissa, jonka 

alkuosassa kirjoittaja kertoo eräässä taistelussa kristittyjen kohtaamista muslimeista. Hän 

kuvailee Aasiasta ja Afrikasta virraneita kansoja käyttäen klassisia nimityksiä moderneille 

kansoille.79 

 Näin siis kaksi osaa maailmasta hyökkäsi kolmatta vastaan; kahta muuta vastaan 

 kamppaili Eurooppa, joka yksin, mutta ei kokonaan, tunnusti Kristuksen nimen.80 

Kirjoittaja kuvailee myös vihollisten lukumäärää vertaamalla sitä Dareios I:n 700 000:n 

persialaisen armeijaan.81 Viesti Aasian ja Afrikan hyökkäyksestä Eurooppaa vastaan on 

selvä. Kirjoittaja pyrkii kuvaamaan taistelun paitsi kristinuskon ja pakanuuden kamppailuna, 

myös toisintona antiikin kreikkalaisten ja persialaisten taisteluista. Kirjoittajalle on myös 

tyypillistä osoittaa oma oppineisuutensa mainitsemalla lukuisia klassisen ajan tapahtumia 

sekä viittaamalla auktoreihin. Lännen ja idän polarisaatio ja mielikuvat vihollisesta juontavat 

juurensa kreikkalaisten taisteluista Persiaa vastaan, minkä seurauksena helleenien ja idän 

                                                 
77 Vásáry 2007a, I 31–32; Vásáry 2007b, III 263–264. 

78 Nicolle 2005, 24; Lewis 2000, 87 ja 100. 

79 Nicholson 1997a, 92n. 

80 ”Sic ergo duæ mundi partes tertiam impetunt; et adversus duas Europa confligit, quæ sola nec tota 

Christi nomen agnovit.” Itinerarium 1.38. 

81 Nicholson huomauttaa, että luku on Herodotokselta. Nicholson 1997a, 93n. 
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”barbaarien” vastakkainasettelu korostui.82 Ristiretkien viholliskuva on osaksi heijastumaa 

antiikin ajan Euroopan ja Aasian vastakkaisuudesta, sillä idän barbaarivihollinen, nyt 

muslimien muodossa, hyökkää jälleen sivistynyttä länttä vastaan. Kohtauksessa ilmenee 

lisäksi huoli Euroopan laitamia piinanneesta pakanuudesta ja roomalaiskatolisen kirkon 

sisäisestä kamppailusta kerettiläisyyttä vastaan: Eurooppa ei ollut vielä kokonaan kristitty.  

 Kirjoittajan kuvailemasta taistelusta ei ole ollenkaan mainintaa muissa lähteissä.83 

Kirjoittaja antaa hyökkäyksen alulle päivämäärän (19.5.1190), mutta todennäköisesti hän on 

itse kirjoittanut vasta 1191–1192. Kohtaus on voitu luoda kuulopuheen perusteella tai 

täysin kirjoittajan mielikuvituksesta. Totuuspohjan heikkous osoittaisi entisestään, miten 

kirjoittaja on halunnut nimenomaan korostaa lännen ja idän vastakkainasettelua. Kirjoittaja 

luo kertomusta urheista kristityistä puolustautumassa valtavaksi liioitellun armeijan 

hyökkäystä vastaan. Luvun lopuksi hän toteaa vihollisten värisevänkin ajatuksesta, että 

taistelisivat enää kristittyjä vastaan. Samaan tapaan näiden kirjoittajien kanssa ajan 

bysanttilaisissa teksteissä kirjoitettiin kyseisellä ajanjaksolla persialaisista, meedialaisista, 

hunneista ja kaldealaisista. Bysantin kirjoittajilla viittaukset kreikkalaisten muinaisiin 

vihollisiin eivät niinkään liittyneet uskonnollisiin erimielisyyksiin, vaan ne nostattivat 

kreikkalaista ylemmyydentunnetta orientaalisiin barbaareihin nähden.84 Samankaltaiset 

mielikuvat ovat ilmassa latinalaisilla kirjoittajilla, mutta enemmänkin lähteissä dominoi 

vertaus Jumalan kamppailusta pakanakansoja vastaan.  

 Jos tarkastellaan, minkälaista konkreettista oikeaa tietoa kirjoittajien termien käyttö 

välittää, jää lopputulos suhteellisen vähäiseksi. Beduiinit ja assassiinit (ome al Harsasis) olivat 

kaksi ryhmittymää, jotka lähes kaikissa lähteissä mainitaan, ja joihin ristiretkeläisillä oli hyvät 

suhteet läpi 1100-luvun. Nämä ryhmät olivat valmiita liittoutumaan ristiretkeläisten kanssa 

muslimikilpailijoita vastaan. Siinain beduiinit esimerkiksi suorittivat tiedustelua ja auttoivat 

vapauttamaan kristittyjä vankeja.85 Ambroise ja häntä Itinerariumiin kopioinut Richard de 

Templo mainitsevat paikallisten tiedustelijoiden lähestyneen Rikhard Leijonamieltä. Lyon 

Eracles täsmentää nämä beduiineiksi: 

                                                 
82 Harle 2000, 40–42. 

83 Ei edes islamilaisissa lähteissä. Myöhemmin kuvaus kopioitiin Willelmus Tyyrolaisen latinalaiseen 

jatkokseen. Nicholson 1997a, 92n. 

84 Tolan 2002, 125. 

85 Dajani-Shakeel 1993, 192; Ailes & Barber 2011, 151n. 
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Jotkut beduiinit tulivat kontaktiin kuninkaan kanssa ja saivat häneltä 

 turvallisuustakeen. He vannoivat, että palvelisivat häntä uskollisesti sekä toimisivat 

vakoojina ja tiedottaisivat häntä Saladinin liikkeistä ja muslimimaailman asioista.86 

Vaeltavat beduiinit ja vuoristolinnakkeissa asuvat assassiinit todennäköisesti erottuivat 

vihollismassasta selkeästi jopa armeijoiden mukana Pyhälle maalle saapuneille 

ristiretkeläisille. Ne olivat tunnettuja ryhmiä, joiden mainitseminen ei kerro kovinkaan 

yksityiskohtaisesta tiedosta muslimikansoja koskien. Assassiinien erikoisista tavoista 

kertoneiden tarinoiden voi helposti kuvitella kiertäneen ristiretkiarmeijassa muiden 

tarinoiden ohella: kirjoittajat kuvailevat esimerkiksi lahkon jäsenten tiukkaa koulutusta 

murhaamisen taitoihin sekä valmiutta käskystä surmata itsensä.87 Jo Willelmus Tyyrolainen 

oli kirjoittanut assassiineista historiassaan, ja näistä kirjoitettiin monissa myöhemmissä 

teoksissa.88 Lahko sai myös huomiota Konrad Montferratlaisen murhan kautta, sillä 

assassiinien palkkaamisesta syytettiin Rikhard Leijonamieltä. Kristityt tunsivat assassiinien 

johtajan nimellä ”Vuoren vanhus”, joka oli alun perin nimitys lahkon ensimmäiselle 

johtajalle, mutta jota käytettiin myös tämän seuraajista.89 Toisin kuin muut lähteet, Roger 

Hovedenilainen käyttää tästä ilmaisua rex Accinorum. Hän ei itse ollut enää Pyhällä maalla 

murhan aikaan – ehkä hän ei tuntenut ristiretkeläisten käyttämää nimitystä. Kaiken 

kaikkiaankin Rogerin tiedot muslimikansoista, Pyhän maan maantieteestä ja tavoista 

vaikuttavat vähäisiltä. 

 Luettelomaisissa muslimikansojen kuvauksissa ei anneta näistä mitään muuta tietoa 

eikä ominaisuuksia tai alkuperiä esitellä. Saladinin armeijan kansoja kuvaava Tractatus sen 

sijaan on luonteeltaan etnografinen katsaus, jossa paitsi luetellaan armeijan eri kansat, myös 

kuvaillaan lyhyesti näiden taistelukuntoa ja uskonnollisia taipumuksia. Samoin kuin 

Itinerariumin ja De expugnationen kirjoittajat, tämä kirjoittaja listaa kuitenkin todellisia ryhmiä 

raamatullisten ja klassisten ryhmien rinnalla. BENJAMIN KEDAR kirjoittaa tietojen 

osittain vastaavan nykyään tunnettua Saladinin armeijan koostumusta, mutta osa tiedosta on 

virheellistä ja osa suoranaista mielikuvituksen tuotetta. Kedar toteaa kirjoittajan 

                                                 
86 ”Some bedouins made contact with the king and received a safe conduct from him. They swore that 

they would serve him loyally and act as spies and would keep him informed of Saladin's movements 

and the affairs of the whole Muslim world.” Edbury 2004, 118. Vrt. Ambroise 10267–10274; 

Itinerarium 6.3. 

87 Ambroise 8780–8878; Itinerarium 5.26; Edbury 2004, 131. 

88 Varsinaisesti myytti assasiineista kehittyi 1200–1300-lukujen taitteen jälkeen Marco Polon kirjoitusten 

myötä, mutta pohjana olivat tämänkaltaiset aikalaislähteiden tarinat. Runte 1974, 543. 

89 Viittaa lähteissä senhetkiseen johtajaan Rashid ad-Din Sinaniin. Ailes & Barber 2011, 151n. 
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pyrkimykseksi iskostaa lukijan mieleen, kuinka suuri määrä kansoja asutti saraseenien maata 

ja lähetti joukko-osastoja taistelemaan Akkoon.90 Tarkentaisin, että kun kirjoittaja kuvaa 

myös mielikuvituksellisesti ryhmien kieroutuneita uskonnollisia tapoja, motiivi on ennen 

kaikkea uskonnollinen ja ristiretken oikeutusta hakeva: kristityillä oli suoranainen 

velvollisuus käydä näitä kansoja vastaan. 

 Kedar nostaa esille kirjoittajan katkelman kurdeista, sillä muut aikalaislähteet 

mainitsevat kurdit vain lyhyesti, eikä edes Willelmus Tyyrolainen ollut kirjoittanut heistä 

juuri mitään. Kirjoittaja pitää kurdeja Saladinin parhaina sotilaina, mikä ehkä kuvastaa 

kurdien tärkeää osaa Akkon piirityksen aikana. Toisaalta Kedar pitää merkittävänä 

mamelukkien puuttumista, joita Willelmus taas oli kuvaillut.91 Tämä kertonee siitä, että 

Tractatuksen kirjoittajan tiedot olivat todellakin satunnaisia. Muissa lähteissä maininnat 

kurdeista ovat tosiaan vain ohimeneviä, vaikka monista se löytyy. Mamelukit mainitsee 

kuitenkin Ambroise, myöskin Akkon piirityksen loppuvaiheessa mukana ollut. Vaikka 

hänen tietonsa muuten olisivatkin olleet melko vähäisiä, mamelukeista hän oli selvästi 

kuullut. Ambroise kertoo heidän tulevan Alepposta, ja samassa yhteydessä hän mainitsee 

kurdit, jotka Ambroisen mukaan olivat kevyt divisioona. Richard de Templo kopioi kohdan 

Itinerariumiin, mutta hänellä Aleppon mamelukit ovat ”kieroja” ja kurdit ”eloisia” nuoria 

sotureita.92 Pyhän maan lähteessä Lyon Eraclesissa mainitaan myös mamelukit ja kurdit, mutta 

vain lyhyesti teoksen loppupuolella, joka ei ole enää silminnäkijän kertomusta vaan 

myöhemmän kirjoittajan tekstiä. Kirjoittaja kertoo emiireitään paenneiden mamelukkien 

tulleen Rikhardin palvelukseen niin, että enimmillään näitä oli 300 ja Englantiin Rikhard vei 

mukanaan 120. Silminnäkijän, Ernoulin, osuudessa erikseen mainitaan ainoastaan beduiinit 

ja muuten muslimivihollinen on yksinkertaisesti saraseeni.93 Myöhempien kirjoittajien 

muokkaamina Ernoul-lähteet eivät kuitenkaan olleet itsenäisiä teoksia, vaan tarkoitettu 

jatkamaan Willelmus Tyyrolaisen historiaa. Näin ollen niiden tehtävänä ei ollutkaan esitellä 

muslimivihollista ensimmäistä kertaa, jolloin kansojen erittelyä ja kuvausta ei kenties 

tarvittu. Ernoul-lähteistä ilmenee kuitenkin tietämys muslimiosapuolen senhetkisestä 

poliittisesta tilanteesta ja tarkka tieto Jerusalemin kuningaskunnan valtapolitiikasta ja 

maantieteestä. Toisaalta termien vähäisyys saattaa osoittaa myös syvemmän tiedon 

                                                 
90 Kedar 2006, VII 115 ja 120. 

91 Kedar 2006, VII 116–117 ja 120. 

92 Ambroise 11303–11306; Itinerarium 6.19. 

93 Edbury 2004, 12, 118 ja 133. 
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puutteen: ajankohtaisen tilanteen tuntemus, millä oli vaikutus myös Jerusalemin 

kuningaskunnan elämään, ei välttämättä johtanut syvempään kiinnostukseen muslimien 

alkuperää kohtaan. 

 Ensimmäisen ristiretken lähteissä käytettyjä etnisiä termejä olivat muun muassa 

saraseenit, turkkilaiset, ishmaeliitat, agariaanit, babylonialaiset, arabialaiset tai persialaiset.94 

Kolmannen ristiretken lähteissä saraseenit ja turkkilaiset ovat jo vakiintuneet käyttöön, kun 

taas ishmaeliitta ja agariaani ovat näissä lähteissä jääneet pois. Variaatiota muslimikansoista 

esiintyy luetteloissa, joissa kuitenkin yhdistellään myyttisiä ja todellisia kansoja. Termien 

täsmällisyys voi kertoa jotain siitä, kuinka läheisessä kontaktissa kirjoittaja oli muslimeihin ja 

Pyhän maan ympäristöön. Esimerkiksi Roger Hovedenilainen, joka vietti Pyhällä maalla 

vain vähän aikaa ja on näkökulmassaan voimakkaan eurooppalainen, ei juurikaan käytä 

tarkkoja etnisiä termejä. Toisaalta kirjoittajien tiedot ryhmistä ovat hajanaisia, ja esimerkiksi 

vain beduiinit ja asssassiinit näyttäytyvät hieman tunnetuimpina, kun taas mamelukit ja 

kurdit jäävät etupäässä maininnan tasolle. Lähteistä ei käy ilmi kirjoittajilla olleen todellista 

kiinnostusta muslimikansoja kohtaan, vaan suurimmaksi osaksi viholliset niputetaan yhteen 

pakanoiden massaan. Mahdollisimman monen barbaarikansan luetteleminen kertoo 

enemmänkin tietoisesta uhkakuvan luomisesta, kun kristitty maailma on joutunut 

pakanamaailman hyökkäyksen kohteeksi. 

 

1.2. Herjaavat termit retorisena keinona runomittaisessa ja proosamuotoisessa historiassa 

  

Etnisten ja vääräuskoisuuteen viittaavien termien lisäksi muslimeista käytettiin lähteissä 

monia erilaisia kuvaavia termejä ja adjektiiveja, jotka ovat jyrkän kielteisiä. Muslimit olivat 

”epäpuhtaita vääräuskoisia”, ”julmia turkkilaisia”, ”vihattua kansaa”, ”saastaisia barbaareja”. 

Tulee kuitenkin muistaa, etteivät muslimit olleet ristiretkeläisten ainoita vihollisia. 

Voimakkaita antipatioita ilmenee lähteissä niiden kirjoittajien näkökulmasta riippuen: 

kielteistä suhtautumista on ranskalaisia, englantilaisia, saksalaisia tai polaineita eli Pyhän maan 

toisen tai kolmannen polven asukkaita kohtaan. Näistä kristityistä ei kuitenkaan kirjoiteta 

samalla tavalla herjaavasti kuin muslimeista, joiden inhimillisyys useimmissa lähteissä 

                                                 
94 Kangas 2006a, 110; Kangas 2006b, 86. 
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kielletään. Sen sijaan kreikkalaiskatolisiin suhtautuminen on lähteissä yhtenäisen kielteistä. 

Sini Kangas on osoittanut ensimmäisen ristiretken kronikoiden kreikkalais- ja 

muslimikuvauksissa olleen sekä samankaltaisuuksia että eroja. Muslimit esitettiin 

demonisina vihollisina, eikä kirjoittajilla ollut mitään syytä edes arvostella näiden moraalia. 

Kreikkalaiset taas olivat ahneita, petollisia ja pelkureita, jotka häpeällisesti eivät auttaneet 

taistelussa yhteistä vihollista vastaan – kristittyinä heidän pitäisi olla parempia.95 Idän ja 

lännen kirkkojen kasvaneet erimielisyydet teologisista opinkappaleista sekä poliittinenkin 

kysymys kirkon ylimmästä auktoriteetista oli kärjistynyt vuoden 1054 välirikossa. 

Ensimmäisen ristiretken käynnistänyt paavi Urbanus II ja keisari Aleksios I Komnenos 

pyrkivät kuitenkin suhteiden parantamiseen, ja osa ristiretken julistusta olikin keisarin 

pyyntö paaville lähettää läntisiä ritareita taistelemaan seldžukkeja vastaan. Välit kuitenkin 

kiristyivät, kun ristiretkiarmeijat saapuivat Konstantinopolin edustalle, eikä kampanjan 

organisoinnista ja alueiden palauttamisesta Bysantin keisarille päästy yhteisymmärrykseen. 

Epäonnisen toisen ristiretken aikaan keisaria pidettiin jo ristiretken vihollisena.96 

 Kolmannen ristiretken lähteissä kuvaus vaikuttaa olevan astetta vihamielisempää, ja 

kreikkalaisia panetellaan kertomalla heidän juonittelevan yhdessä Saladinin kanssa. 

Itinerariumin alkuosan kirjoittaja kuvaa kreikkalaisia petollisiksi, häijyiksi ja läpeensä 

rappeutuneiksi.97 Roger Hovedenilainen mustamaalaa Bysantin keisarin kertomalla tämän 

sopimuksista Saladinin kanssa; Ambroise ja Richard de Templo haukkuvat Kyproksen 

tyrannimaista hallitsijaa Saladinin ystäväksi ja kertovat heidän juoneen toistensa verta 

osoitukseksi liittolaisuudesta.98 Kreikkalaisista käytetään lähteissä herjaavaa termiä griffon.99 

Erityisesti kreikkalaiset ovat vihollisia Fredrik I Barbarossan ristiretken lähteissä, joissa 

kerrotaan ristiretkiarmeijan yhteenotoista kreikkalaisten kanssa, mutta myös lähteissä, jotka 

kuvaavat Rikhard Leijonamielen taisteluita Kyproksella. Ensimmäisen ristiretken aikaan 

                                                 
95 Kangas 2006b, 86–87. 

96 Jotischky 2004, 29–30, 45 ja 56–57; Kangas 2006b, 81. 

97 Itinerarium 1.21. 

98 Ambroise 1382–1400; Roger de Hoveden 1869, 355; Itinerarium 2.29. 

99 Nicholson kirjoittaa, että herjaavaa termiä saatettiin käyttää muslimeista ja Itinerarium käyttää sitä 

kreikkalaista alkuperää olevista ihmisistä. Nicholson, 1997a, 155n. Tutkimuksen lähteissä termillä 

tarkoitetaan kuitenkin vain kreikkalaisia muissa paitsi Estoiren kohdassa, jossa Ambroise kuvaa 

raivostuneena Messinan ”grifon-rahvaan” käytöstä pyhiinvaeltaja-armeijaa kohtaan ja nimittää 

häiriköitä saraseeneista polveutuviksi. Ambroise 549–568. 
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käsitys kreikkalaisista kerettiläisinä oli vasta kehittymässä, joten ristiretken varhaisimmissa 

lähteissä kreikkalaisia kuvattiin jopa myönteisessä valossa.100  

 Kolmannen ristiretken aikaan tultaessa uskonnollinen ulottuvuus on lähteissä 

mukana. Lyon Eraclesin loppupuolen kirjoittaja kertoo kreikkalaisten pitävän frankkeja101 

kerettiläisinä ja uskovan frankkien tappamisen miellyttävän Jumalaa.102 Kangaksen mukaan 

ensimmäisen ristiretken lähteissä termillä uskoton (infidelis) kuvataan ainoastaan ei-

kristittyjä, eikä kristinuskon harhaoppisia.103 Itinerariumissa kuitenkin myös kreikkalaisia 

kuvataan muslimien rinnalla termillä uskoton.104 Roomalais- ja kreikkalaiskatolisten 

uskonnollisen eron korostaminen on siis voimistunut. Kreikkalaisten kuvaus on hyvin 

vihamielistä, mutta kirjoittajien kanssakristittyjä kohtaan osoittama antipatia ei kuitenkaan 

tehnyt näistä täysin epäinhimillisiä. 

 Muslimiviholliset sen sijaan olivat ”vihattua ja saastaista rotua”, ”rumia ja villejä 

barbaareja”, ”epäluonnollisia”. Kuvaus noudattelee tyypillistä viholliskuvan muodostamista, 

jota käsittelen syvemmin luvussa 4.1. – tässä tarkastelun kohteena on termien käyttö eri 

genreissä. Tällaisten kuvaavien termien käytön määrä vaihtelee eri lähteiden välillä. 

Ambroise nimittää Saladinin joukkoja usein rakkikoiriksi (chiens, chenailles).105 Ambroisen 

Estoiressa kielenkäyttö onkin kaikkein värikkäintä. Estoire oli yksi ensimmäisistä 

kansankielisistä runomittaisista kronikoista, joka käsitteli oman aikansa tapahtumia. 

Edeltäneet 1100-luvun kansankieliset kronikoitsijat etupäässä käänsivät ja sovittivat 

latinankielistä runomittaista historiaa, kun taas Ambroisen tyyli oli omaperäinen. Hän tunsi 

hyvin 1100-luvun alussa ensimmäisen ristiretken kronikoiden kanssa samanaikaisesti 

kehittyneet ranskalaiset chanson de geste -runoelmat, mikä käy ilmi lukuisista viittauksista 

niiden tapahtumiin sekä samankaltaisista kielikuvista.106 Muodoltaan Ambroisen historia on 

kuitenkin erilainen kuin chanson de gestet ja lähempänä kertovaa genreä. Ambroise oli taitava 

kirjoittaja, joka käytti leikittelevästi koko joukkoa retorisia keinoja. Hänen kerrontansa 

muodostuu riimityksestä, joka täsmää lähes aina, vain muutamaa poikkeusta lukuun 

                                                 
100 Kangas 2006b, 87. 

101 Monet ristiretkivaltioiden eurooppalaisasukkaista olivat lähtöisin Ranskasta ja käyttivät frankki-

nimitystä. Frankki oli myös muslimien kristityistä käyttämä termi. 

102  Edbury 2004, 102. 

103  Kangas 2006b, 87 

104  Itinerarium 1.21 ja 2.30. 

105  Ambroise 3433 ja 5836. Hän käyttää myös kreikkalaisista samantapaista nimitystä gaignon, joka 

tarkoittaa mastiffi-koiraa. Ailes & Barber 2011, 57n. 

106  Ailes & Barber 2011, 20. Ks. Ambroise 4665 ja 8479–8493. 
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ottamatta.107 Oleellista eri termien käytössä on tällöin niiden sopivuus riimitykseen. 

Muinaisranskalaisesta pätkästä ilmenee käytetty riimitys: 

 Une hisduse gent oscure, / Contre Dieu et contre nature, / A roges chapels en lor testes, / 

 Onc Deus ne fist plus laides bestes. 

 Inhottava musta kansa, / Jumalan ja luonnonvastainen, / punaiset päähineet 

 päässään, / koskaan ei Jumala tehnyt rumempia otuksia.108 

Ambroise tähdentää useaan otteeseen silminnäkijyyttään, mistä kumpuaa kertomukselle 

todistusvoima.109 Tämän seikan korostaminen on erittäin tärkeää teoksen uskottavuuden 

kannalta, sillä silminnäkijyys oli 1100-luvun kirjoittajille kaikkein luotettavin todiste. Myös 

Itinerariumin kirjoittaja toteaa prologissa:  

Vaikka muuten on ollut olemassa lukemattomia historian kirjoittajia, useimmat ovat 

kirjoittaneet kuulemaansa ja harvat näkemäänsä.110  

Siitä huolimatta, että suurin osa keskiajan historiankirjoittajista nojasi paljon kirjallisiin 

lähteisiin ja auktoreihin, ei heidän tarvinnut noudattaa aikaisempien kirjoittajien sanaa 

orjallisesti eikä pitää näiden versiota luotettavana. Toisin kuin tutkimuksessa on usein 

jälkikäteen uskottu, itse asiassa keskiajan kirjoittajille oli muunlainen argumentointi paljon 

suotavampaa. Historiankirjoituksen saralla usein oli kuitenkin lähes pakko tukeutua 

auktoreihin oman silminnäkijäkokemuksen puuttuessa. Kiinnostus ajankohtaisista 

tapahtumista kertovia latinankielisiä silminnäkijäkertomuksia kohtaan koki nousun 1100-

luvun alussa, ja tähän vaikutti paljon ristiretkihistorioiden suosio. Kansankielisillä 

silminnäkijäkertomuksilla ei ollut aikaisempaa perinnettä, mutta myös ne alkoivat yleistyä 

1170-luvulta lähtien – Ambroisen kirjoitus ensimmäisten joukossa. Silminnäkijyyden 

arvostuksen vuoksi on ymmärrettävää, miksi keskiajan lähteissä erikseen tähdennettiin 

kirjoittajan omaa tai sekundäärilähteen silminnäkijyyttä ja todistajien luotettavuutta sekä 

saatettiin erikseen mainita, milloin kerrottu oli vain kuulopuhetta.111 Ambroisella, niin kuin 

muillakin kirjoittajilla, oli tietty pyrkimys: Ambroisella uskottava, tositapahtumista esitetty 

kertomus, joka oli kuitenkin viihdyttävä ja vetoava.  

                                                 
107  Ailes & Barber 2011, 20–22. 

108  Ambroise 3349–3352. 

109  Ambroise  kirjoitti itsestään kolmannessa persoonassa, mikä oli yleinen retorinen keino. Ailes & 

Barber 2011, 32n; Damian-Grint 1999, 157. 

110  ”Caeterum cum innumeri rerun gestarum scriptores extiterint, plurimi quod audierunt, pauci quod 

videre, scripserunt.” Itinerarium, prologus. 

111  Damian-Grint 1999, 68–73. 
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 Chanson de geste -runoelmien tyypillisen muslimikuvauksen konventioita ovat 

esimerkiksi islamin esittäminen polyteistisena, idolien ja Muhammadin palvonta, moskeijat 

käänteisenä versiona kristittyjen kirkoista, eri muslimikansojen erittelyn puuttuminen, 

muslimien kuvaus jättiläisinä tai paholaisina, taikuuden harjottaminen sekä kaksintaistelut, 

joissa muslimi häviää.112 Ambroisen sanavalinnat luovat poleemista kuvaa muslimivihollisen 

hirvittävyydestä ja kuvassa on paljon samankaltaisuutta chanson de gestien myyttisiä piirteitä 

saaneiden saraseenien kanssa. Tämänkaltainen kuvaus on tutkimuksessa ymmärretty joskus 

silkaksi fanatismiksi. Toisen käsityksen mukaan todellisuuden ja chanson de gestien kuvauksen 

välillä on ero, jonka kirjoittajat itse ymmärsivät. Norman Danielin mukaan kuvausta ei tulisi 

nähdä propagandana ja tahallisena vääristelynä, vaan vitsinä, karikatyyrinä – runossa 

ilmenevä tietämättömyys ei kerro runoilijan tietämyksestä.113 Epiikan traditioon 

perehtymättömänä on vaikea arvioida, oliko kuvaus fanatismia vaiko kirjoittajien tietoista 

mielikuvituksen tuotetta, ja toisaalta kuinka ”vakavissaan” kirjoittajat olivat: oliko kyse 

propagandasta vai karikatyyrista. Taustalla vaikuttavat eri mahdollisuudet on kuitenkin hyvä 

ottaa huomioon, vaikka tarkastelun kohteena ei olekaan epiikka vaan etupäässä 

proosahistoria.  

 Ambroisekaan ei kirjoittanut ”pelkkää” epiikkaa: vaikka jotkin hänen luomansa 

kuvat tuovat mieleen chanson de gestien maailman, Estoire on tyyliltään silti lähempänä 

proosahistoriaa. Danielin ajatusta voinee kuitenkin soveltaa myös Ambroiseen ja huomata, 

ettei Ambroisen kuvaus välttämättä vastaa täsmälleen sitä, mitä hän itse muslimeista tiesi ja 

ajatteli. Kirjalliset lähteet eivät voi antaa kokonaista kuvaa siitä, mitä kirjoittaja ajatteli, eikä 

lähteiden sanoman voi olettaa vastaavan suoraan kirjoittajan ajattelua.114 Näin ollen 

Ambroisen mielipiteitä tai oppineisuutta on vaikea päätellä Estoiren avulla, sillä sen muodon 

ovat sanelleet etupäässä kirjoitustarkoitus ja yleisön odotukset. Ambroisen yleisönä olivat 

ritarit ja heidän seurueensa, jotka ymmärsivät kansankieltä paremmin kuin latinaa ja 

seurasivat helposti runomittaisen kerronnan rytmiä suullisessa esityksessä.115 Ambroise 

kuvasi samanaikaisesti todellisuuteen perustuvaa, omin silmin näkemäänsä vihollista, ja 

tuntemastaan kirjallisuudesta peräisin olevaa tarunhohtoista vihollista. Oman 

todistusvoimansa korostamisella ja toisinaan yksityiskohtaisella näkemänsä kuvaamisella 

                                                 
112  Jones 1942, passim. 

113  Blanks siteeraa Danielia, Blanks 1999, 29. 

114  Moilanen 2008, 78. 

115  Ailes & Barber 2011, 13. 
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Ambroise hakee teokselleen painoarvoa. Ensisijainen tarkoitus hänellä on kuitenkin 

viihdytys.  

 On syytä verrata, miten Ambroisen kertomusta lähteenään käyttävä Richard de 

Templo on kopioinut muslimeita kuvaavia termejä tai muuttanut kuvausta. Vaikka 

Itinerarium on tyyliltään erilainen teos, latinankielistä historiankirjoituksen traditiota seuraava 

proosahistoria, on Richard de Templo silti kopioinut joissain kohti Ambroiselta melko 

tarkkaan tämän kohtauksia ja käyttänyt samankaltaisia ilmaisuja. 

Vastustajien joukossa oli varsin pirullinen rotu, raju ja heltymätön, luonnostaan 

 epämuodostunut ja toisenlainen kuin mitkään muut elävät olennot, mustia  väriltään, 

valtavankokoisia, epäinhimillisen villejä – – .116 

Chanson de gesteille tyypillinen tarunhohtoinen kuvaus tulee siis mukaan tyyliltään 

toisenlaiseen historiankirjoitukseen. Itinerarium oli kohdennettu sivistyneelle yleisölle, 

pappisluokalle ja oppineille. Kieli on rönsyilevää, sanasto laaja ja teos sisältää lukuisia 

lainauksia klassisen antiikin kirjoittajilta.117 Vaikka Richard de Templo oli itse mukana 

ristiretkellä, hän luotti Ambroisen kuvaukseen ja silminnäkijätodistukseen: hän kopioi 

Ambroisea sekä täydentäessään anonyymin kirjoittajan alkuosaa eli IP1:ä että kirjoittaessaan 

omaa jatkoa. Richard de Templo toimi täysin ajan käytännön mukaisesti, jolloin 

originaalisuus ei ollut tärkeää, vaan kirjoittaja käytti aiempaa lähdettä täydentäen sitä omasta 

näkökulmastaan sellaiseksi, mitä piti ihanteellisena ja kertomisen arvoisena.118 

 Richard de Templo kopioi Ambroiselta monia niin kutsuttuja ”ihmeellisiä tarinoita”, 

jotka kertovat Akkon piirityksen aikaisista sattumuksista ristiretkileirissä.119 Tarinat ovat 

varsin karkeita, mutta Richard de Templo ei selvästikään pitänyt niitä epäsopivina 

teokseensa. Toisaalta hän kuitenkin teki valinnan olla kopioimatta Ambroisen tapaa liittää 

muslimit paholaiseen. Vaikka hän kopioi kyseisiä kohtauksia, hän ei kertaakaan toistanut 

paholaisilmauksia. Tämä voi kertoa Richard de Templon tiedoista koskien muslimien uskoa, 

tai hänen näkemyksestään sen suhteen, mikä oli hänen teokselleen sopivaa kieltä ja ilmaisua. 

Kuitenkin vertaamalla Estoirea ja Itinerariumia voidaan huomata, että vaikka ne on kirjoitettu 

eri kielillä, niiden kerrontatyyli on erilaista ja ne on kirjoitettu eri yleisöille, eivät niiden 

                                                 
116  ”Inter oppugnantes erat quaedam gens larvalis nimis, vehemens et pertinax, natura deformis, sicut et 

aliis erat dissimilis animis, nigro colore, enormi statura, feritate immanes – – .” Itinerarium 1.35. 

117  Ailes & Barber 2011, 13; Nicholson 1997a, 15. 

118  Korpela 1995, passim. 

119  Tarinoiden alkuperästä Nicholson 1997a, 12–14. 
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luomat kuvat loppujen lopuksi poikkea paljon toisistaan. Molemmissa kuvataan muslimeita 

herjaavasti samassa sävyssä ”likaisiksi vihollisiksi” tai ”petollisiksi ja valheellisiksi ihmisiksi”. 

Itinerariumissa näin tekee Richard de Templo, mutta varsinkin myös alkuosan IP1:n 

kirjoittaja, sillä alun kuvaus on erityisen dramaattista ja siinä esiintyy tiuhaan kirjoittajan 

omia kommentteja tapahtumien kulusta. 

 Vastakohtana anglo-normannilaisten lähteiden Estoiren ja Itinerariumin runsaalle 

ilmaisulle toimivat tyyliltään erilaiset Pyhän maan Ernoul-lähteet Chronique ja Lyon Eracles. 

Ne on kirjoitettu varsin lakonisesti kertoen tapahtuman toisensa jälkeen ja ne sisältävät 

vähemmän kirjoittajan omia mielipiteitä. Siinä missä Itinerariumissa voivotellaan ja 

kauhistellaan tapahtumia, Ernoul-lähteissä kirjoittajat tuovat arvionsa esiin lähinnä syyn 

jakamisessa: taistelut hävittiin sen ja sen henkilön takia. Suurimmaksi osaksi niistä puuttuvat 

erilaiset negatiiviset määritteet: ei puhuta julmista saraseeneista tai hirveistä barbaareista. Ne 

ovat samalla tavalla silminnäkijän historiankirjoitusta kuin esimerkiksi Itinerarium, mutta 

Ernoul-lähteet vaikuttavat hämäävän neutraaleilta ja objektiivisilta. Äkkiä katsottuna niistä 

näyttävät puuttuvan voimakkaat teologiset taustaoletukset ja vihamielinen asenne 

muslimeita kohtaan. 

 Tämän tutkielman puitteissa ei ole tarkoitus tutkia, miten yleisö vastaanotti lähteet. 

Kuitenkin sillä, miten teksti ymmärrettiin, on merkitystä kirjoittajan tarkoituksen kannalta ja 

sen suhteen, miten hän käytti lähteenä toisia silminnäkijöiden kertomuksia. Richard de 

Templo on voinut Ambroisea kopioidessaan valikoida sellaisia kohtia, jotka hän arvioi 

luotettaviksi ja kopioinnin arvoisiksi, tai kopioinut niitä esimerkiksi viihteellisyyden ja 

jännittävyyden perusteella. Nykyään ymmärretään, että lähteet ovat sekä kirjoittajan 

rakentamia narratiiveja että todellisia tapahtumia heijastavia kuvauksia.120 Kun verrataan 

muslimikuvauksen suhteen toisistaan poikkeavia teoksia, on mielenkiintoista pohtia, 

millaisena aikalaiset olisivat kuvausta pitäneet: olisiko herjaavat termit ymmärretty silkaksi 

retoriikaksi vai olisiko silminnäkijän todistuksesta johtuen kuvausta pidetty totena. 

MARIANNE AILES ja MALCOLM BARBER kirjoittavat, että chanson de gestet tunteva 

yleisö olisi tunnistanut esimerkiksi Ambroisen usein käyttämät keksityt dialogit fiktiivisiksi, 

mutta samalla ymmärtänyt, että kertomuksessa on kyse tositapahtumista, joissa kirjoittaja 

oli itse ollut läsnä.121 Myös Kangas kirjoittaa chanson de gestien viihdytystarkoituksesta ja 

                                                 
120  Ailes 2000, 304. 

121  Ailes & Barber 2011, 12. 
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huomauttaa, että keskiaikainen yleisö kykeni nauttimaan fiktiosta erehtymättä luulemaan 

sitä totuudeksi.122 Danielin arvio chanson de gestien osalta on, että niiden muslimit ovat 

karikatyyrisia vihollisia, joiden rooli on toimia kristittyjen ritarien vastuksena, eikä kukaan 

ottanut todesta esimerkiksi kuvausta muslimien idolatriasta.123  

 Vastakkaisen arvion tarinoiden ymmärtämisestä esittää DANIEL VITKUS, jonka 

mukaan esimodernille yleisölle ero faktan ja fiktion välillä oli kaikkea muuta kuin selvä. 

Hänen mukaansa suurin osa yleisöstä epäilemättä vastaanotti romanttiset narratiivit 

tositarinoina.124 Myös Tolan on tällä linjalla, sillä vaikka Danielin huomio karikatyyrisesta 

liioittelusta on tärkeä, ei Tolanin mukaan kirjoittajille eikä yleisölle ollut niin selkeää, mikä 

oli totta. Osalla kirjoittajista todellisuutta vastaavaa tietoa oli, osalla kuitenkaan ei.125 Tämä 

näkemys vaikuttaa perustellulta, ja todennäköisesti käsitys siitä, mikä oli totta, oli todellakin 

häilyvä. Toisinaan kyse on ollut tarkoituksellisesta polemiikin hakemisesta, toisinaan aidosta 

luulosta muslimien ominaisuuksista ja tavoista. Tästä kertoo samankaltaisten kuvausten 

esiintyminen erityyppisissä lähteissä, niin epiikassa kuin oppineessa historiankirjoituksessa. 

Ennakko-oletus eritoten Euroopasta saapuvilla ristiretkeläisillä oli muslimeista idolatrisina 

pakanoina, eikä oikeampi tieto välttämättä onnistunut murtamaan käsitystä, vaan suullisesta 

ja kirjallisesta kulttuurista imetyt poleemiset kuvaukset vain vahvistivat ennakkokäsityksiä. 

Kuvaukseen vaikuttivat sekä teoksen genre ja tarkoitus että kirjoittajan mahdolliset omat 

kokemukset ja näkemykset. 

 

Yhteenveto  

 

Muslimeista käytettiin kolmannen ristiretken silminnäkijälähteissä vakiintuneita termejä 

saraseenit ja turkkilaiset. Usein käytettiin myös täsmällisempiä etnisiä termejä antamatta 

mainituista kansoista kuitenkaan tarkempaa tietoa. Termien käytössä ilmenee: 1) kansojen 

sekoittaminen myyttisiin ja todellisiin, jolloin senhetkisten todellisten Pyhän maan ja sen 

naapurialueiden kansojen rinnalla kirjoitettiin muinaisista antiikin ja Raamatun kansoista; 2) 

                                                 
122  Kangas 2006a, 116. 

123  Blanks 1999, 29; Tolan 2002, 126. 

124  Vitkus 1999, 209. 

125  Tolan 2002, 126. 



 

36 

 

Euroopan ja Aasian vastakkainasettelu, mikä oli joillain kirjoittajilla tietoista vertaamista 

antiikin kreikkalaisten ja persialaisten taisteluihin, ja toisaalta tiedostamattomastikin heijasti 

antiikin kirjoittajilta juontuvia asenteita; 3) termien täsmällisyyden suhde kirjoittajan 

todellisiin tietoihin, jotka näyttävät jääneen satunnaisiksi. Kansojen ja ryhmien 

luetteleminen on osoitus siitä, miten kirjoittajat pyrkivät korostamaan Pyhän maan tilanteen 

vakavuutta ja luomaan uhkakuvaa koko kristikuntaa kohdanneesta vaarasta. Koko 

”pakanoiden maailma” oli yhdistynyt vihassa kristittyjä vastaan. Euroopan ja Aasian vertaus 

taas kertoo, miten Saladinin hyökkäys Jerusalemin kuningaskuntaan pyrittiin rinnastamaan 

persialaisten ja kreikkalaisten sotiin – jälleen itä oli hyökännyt länttä kohtaan. Jotkin 

muslimiryhmät, kuten beduiinit ja assassiinit, olivat kirjoittajille tuttuja. Kansojen 

luetteleminen saattoi olla pyrkimys osoittaa lukijalle kirjoittajan oppineisuus. Todellinen 

systemaattinen tieto ja kiinnostus muslimikansoja kohtaan näyttää kuitenkin puuttuvan, ja 

verrattuna ensimmäiseen ristiretkeen tieto on lisääntynyt vain hieman. Mikäli Pyhän maan 

Ernoul-lähteitä verrataan anglo-normannilaisiin lähteisiin sen kannalta, näkyykö niissä 

laajempi tieto muslimeista, ei vastaus löydy terminologiasta.  

 Muslimeista käytetyt kuvaavat termit, jotka ovat etupäässä negatiivisia, vaihtelevat 

eri lähteissä. Herjauksen kohteena ovat kuitenkin myös kreikkalaiskatoliset. Ensimmäisen 

ristiretken aikaan kreikkalaisvastaisuus oli vasta kehittymässä, jolloin löydettävissä on ollut 

myös positiivisia kuvauksia. Kolmannen ristiretken lähteissä kreikkalaisten kuvaus on jo 

vihamielisempää, ja näitä esimerkiksi kuvataan eräässä lähteessä termillä uskoton. Kuvausta 

selittää kreikkalaisia kohtaan tunnetun vihamielisyyden kasvaminen 1100-luvun loppuun 

tultaessa. Kreikkalaisia kuvataan silti inhimillisyyden rajoissa eikä yhtä jyrkästi kuin 

muslimeita. Värikkäin kielenkäyttö sisältyy Ambroisen runomittaiseen teokseen, jolla on 

yhteyksiä chanson de geste -runoelmiin, vaikka onkin genreltään enemmän proosahistoriaa. 

Ambroisea on kopioitu tyyliltään erilaiseen historiateokseen Itinerariumiin, jolloin Ambroisen 

kansankieli on käännetty latinaksi. Kuvaus on usein samankaltaista riippumatta 

tyylimuutoksesta, mutta kopioija on tehnyt myös muutoksia ja jättänyt pois termejä, joita ei 

pitänyt sopivina. Lähteet olivat silminnäkijäkertomuksia, jotka olivat historiankirjoituksen 

arvostetuin muoto ja ristiretkien aikaan kasvavassa suosiossa. Sekä yleisön että kirjoittajien 

itsensä näkemys siitä, mikä oli totta, on todennäköisesti ollut häilyvä ja vaihdellut 

henkilöiden kesken. Toisaalta fiktiiviset elementit saatettiin tunnistaa, mutta tekstien 
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sanoma julmista pakanoista, mikä vastasi lukijoiden ennakko-oletuksia, on vain vahvistanut 

olemassa olleita käsityksiä. 
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2. Idolatrian ja monoteismin kuvaukset rinnakkain 

 

Muslimien uskon kuvaamisessa ilmeni 1100-luvun puoliväliin mennessä kaksi eri traditiota. 

Ensimmäisen mukaan muslimit olivat pakanallisia idolatrian harjoittajia, ja taistelu Pyhällä 

maalla oli osa ikuista kamppailua pakanoita vastaan. Saraseenipakanat esiintyivät 

populaarissa tarinankerronnassa, chanson de geste -runoelmissa ja ensimmäisen ristiretken 

kronikoissa. Samanaikaisesti esiintyi tapa kuvata muslimit herkkäuskoisina kerettiläisinä, 

jotka seurasivat valeprofeetta Muhammadia. Tarkoitus oli sama – ylistää ristiretkeläisten 

toimia ja antaa niille moraalinen oikeutus. Jotkut kirjoittajat mustamaalasivat Muhammadin 

naurunalaisena petkuttajana. Toiset, sitoen islamin osaksi pitkää harhaoppien jatkumoa, 

pyrkivät kumoamaan sen teologisin perustein käyttämällä tuttua kerettiläisyyden vastaista 

argumentointia.126 Pakana- ja kerettiläiskuvaukset kumpusivat jo olemassa olleesta 

kirjallisuudesta, Raamatusta ja kirkkoisien teksteistä. Näitä eri tulkintoja ei voida kuitenkaan 

yksioikoisesti jakaa niin sanotusti populaariin ja oppineeseen kategoriaan, sillä käsitykset 

esiintyivät ristiin erityyppisissä lähteissä.127 

 Kun ristiretkivaltiot oli perustettu ja asutus Pyhällä maalla vakiintunut 1100-luvulla, 

syntyneiden kontaktien kautta ristiretkeläiset käsittivät muslimien olevan monoteistisia. 

Tutkimuksessa vallitsee yleinen näkemys siitä, että siinä missä ensimmäiset ristiretkeläiset 

olivat täynnä ennakkoluuloa idolatrisia pakanoita vastaan, seuraava sukupolvi huomasi 

vihollisten elämän ja uskomusten poikkeavan siitä, mitä aikaisemmin oli luultu.128 Joidenkin 

kirjoittajien kautta välittyi oikeampaa tietoa.129 Tästä huolimatta käsitys saraseenipakanoista 

oli niin syvään juurtunut, että se eli vahvana sekä chanson de gesteissä ja myöhemmässä 

epiikassa että monilla historiankirjoittajilla.130 Lähestyn kolmannen ristiretken lähteissä 

ilmenevää muslimien uskon kuvausta siitä näkökulmasta, miten niissä kuvataan muslimien 

pakanuutta, Muhammadin roolia sekä muslimien uskonnollisuutta. Kiinnitän huomiota 

                                                 
126  Tolan 2002, 144–145 ja 147. 

127  Tolan 2002, 137; Moran Cruz 1999, 55. 

128  Tolan 2002, 123–124; Kangas 2006a, 119; O'Meara 2008, 81–82. 

129  Esimerkiksi Guibert Nogentlainen tiedosti ainoana ensimmäisen ristiretken kirjoittajista 

Muhammadin olleen profeetta. William Malmesburylainen totesi vuonna 1127, etteivät muslimit 

palvo Muhammdia jumalana, niin kuin jotkut luulevat. Otto Freisingläinen kritisoi 1140-luvulla 

Salzburgin arkkipiispaa, joka väitti muslimien palvovan idoleita, kun he sen sijaan kunnioittavat yhtä 

jumalaa. Myös Willelmus Tyyrolainen kirjoitti muslimien kunnioittavan Muhammadia profeettana ja 

torjuvan minkäänlaisen idolien palvonnan. Moran Cruz, 65; Tolan 2002, 110 ja 131. 

130  Tolan 2002, 123–125 ja 128–129. 



 

39 

 

siihen, oliko 1100–1200-lukujen taitteessa muutosta nähtävissä, vai toistivatko 

silminnäkijöiden kuvaukset ensimmäisen ristiretken kronikoiden tuttua kaavaa. 

 

2.1. Idolien palvojia ristiretkiliikettä tukevissa lähteissä 

 

John V. Tolan kirjoittaa, että vaikka kuva saraseenipakanasta jatkui Euroopassa vahvana, se 

kuoli kuitenkin nopeasti niiden keskuudessa, jotka olivat kontaktissa islamin kanssa. Tolanin 

mukaan vain ensimmäisen ristiretken kronikoitsijat kuvasivat muslimit idolatrisina, kun taas 

myöhemmät kirjoittajat yhä enemmän kuvasivat islamin vääristyneenä ja kerettiläisenä 

versiona kristinuskosta. Seuranneista ristiretkistä kirjoitetut kronikat sisältävät vain 

satunnaisesti kuvauksia idolatriasta tai polyteismista.131 Kolmannen ristiretken 

silminnäkijälähteet sisältävät kuitenkin viittauksia pakanuuteen ja idolatriaan huolimatta 

siitä, että niiden kirjoittajat olivat osallistuneet ristiretkelle ja tulleet Pyhän maan 

kosmopoliittisessa ympäristössä kontaktiin muslimien ja heistä tietävien kanssa. Jotkut 

kirjoittajat olivat todennäköisesti syntyjään Pyhän maan asukkaita, jotkut mahdollisesti 

viettäneet siellä huomattavan ajan. 

 Kun ensimmäisen ristiretken kirjoittajat kuvasivat muslimien pakanuutta, siihen 

tyypillisesti sekoitettiin antiikin ajan pakanoiden riittejä: saraseenit palvoivat ”Mahometin” 

lisäksi pyhätöissään epäjumalia Apollo, Jupiter, Venus tai Tervagant. Kaiken takana oli 

Antikristus, joka käytti saraseeneja aseena Jumalaa vastaan.132 Tutkimuksen lähdemiehistä 

Roger Hovedenilainen toistaa näitä samoja teemoja. Chronicassa Roger kertoo, mitä Ranskan 

kuninkaan lähettiläät kertoivat palatessaan Bysantin keisarin luota: Saladin oli lähettänyt 

keisarille tämän suostumuksella idolinsa (idolum), jotta sitä voitaisiin siellä julkisesti palvoa 

(ibi publice adoraretur). Jumalan armosta venetsialaiset onnistuivat kuitenkin kaappaamaan 

idolin merellä.133 Kohdassa raportoidaan tuomitsevasti muistakin keisarin ja Saladinin 

yhteyksistä ja sopimuksista, ja tarkoituksena on selvästi yleensä kreikkalaisten mustamaalaus. 

Samasta tapauksesta kertoo Fredrikin ristiretken kirjoittajan Magnus Reichersbergiläisen 

kronikkaan liitetty kirje, joka kertoo Saladinin lähettäneen kyseisen esineen (”maumeriam”) 

                                                 
131  Tolan 2002, 128–129 ja 133–134. 

132  Kangas 2006a, 113; Tolan 2002, 105–106. 

133  Roger de Hoveden 1869, 355. 
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lupauksensa mukaan, ohjeistaen keisaria pitämään sitä kunnioituksen kohteena.134 Kirjeessä 

käytetty termi on käännetty englanninkieleen mosque135, mutta termillä maumeriam, tai 

muinaisranskaksi mahomerie, saatettiin tarkoittaa moskeijan lisäksi muslimien idolatriaa tai 

uskoa, ja tässä selvästi Saladinin lähettämää esinettä.136 Moskeijaa termi tarkoittaa, kun 

Ambroise ja Roger Hovedenilainen kertovat kristittyjen armeijan ryhmittymisestä Akkon 

edustalla lähelle mahomeria.137 JAROSLAV FOLDAN mukaan esineen kaappasivat 

venetsialaisten sijaan genovalaiset, ja kyseessä lienee ollut jonkinlainen minbar eli 

saarnastuoli, joka oli mahdollisesti tarkoitus liittää Konstantinopolin yhteen toiminnassa 

olleeseen moskeijaan.138 Mikä esine sitten alun perin olikaan, kirjoittajien versiot vaikuttavat 

kuulopuheen ja väärinymmärrysten tulokselta. Johtopäätös on kuitenkin selvä: muslimit 

olivat idolien palvojia, joten esine on luonnollisesti ollut palvonnan kohteena, ja 

kreikkalaiskatolisia mustamaalataan liittämällä heidät osaksi palvontamenoja. 

 Roger Hovedenilaisen teoksissa muslimit liitetään myös Antikristukseen 

apokalyptisissa ennustuksissa. Chronica sisältää kuvauksen Rikhard Leijonamielen 

tapaamisesta munkki Joakim Fiorelaisen139 kanssa. Tätä seuraa alunperin vuodelta 954 

peräisin oleva munkki Adson140 ennustus Antikristuksesta sekä lyhyempi, alkuperältään 

epävarma apokalyptinen ennustus.141 Rogerin mukaan Messinassa ollessaan Rikhard halusi 

tavata Joakimin ja keskustella tämän kanssa. Joakim tulkitsi Rikhardille Pyhän Johannes 

Evankelistan kokemia näkyjä: seitsenpäinen lohikäärme on paholainen ja päät kuvastavat 

kirkon tärkeimpiä vainoajia, jotka ovat Herodes, Nero, Konstantinus, Muhammad 

(”Maomet”), Melsemutus142, Saladin ja Antikristus. Näistä Saladin vainoaa parhaillaan 

                                                 
134  Magnus von Reichersberg 1861, 512. Kirje on todennäköisesti kirjoitettu Konrad Montferratlaisen 

toimesta, ks. Loud 2010, 153n. 

135  Loud 2010, 155. 

136  The Anglo-Norman Dictionary. 

137  Ambroise 2952; Roger de Hoveden 1870, 22. Ailesin ja Barberin mukaan sillä tarkoitettiin silloista 

'Ain-Baqarin moskeijaa. Ailes & Barber 2011, 74n. Chronican käännöksessä Henry T. Riley lienee 

tehnyt väärän tulkinnan, kun latinankielisen edition kohta ”id est, La Mahamarie Sarracenorum” 

kuuluu käännöksessä ”called Lamahumheria by the Saracens”. Riley 1853b, 128. 

138  Folda 2005, 36. 

139  Apotti ja mystikko Joakim Fiorelainen (n. 1135–1202) oli keskiajan tunnetuin apokalyptinen 

ajattelija. ”Joachim of Fiore”, Encyclopædia Britannica, elektr. dokumentti. 

140  Benediktiilinäinen munkki (n. 910/915–992). Adson traktaatti Antikristuksesta saavutti keskiajalla 

suuren suosion. ”Adso of Montier-en-Der”, Encyclopædia Britannica, elektr. dokumentti. 

141  Stubbsin huomautus,  Roger de Hoveden 1870, 80n ja 85n. 

142  Nimi esiintyy lähteistä myös Tractatuksessa. Kedar 2006, VII 122. Se viittaa almohadidynastian 

toiseen kalifiin. Stubbsin huomautus, Roger de Hoveden 1870, 77n; Kedar 2006, VII 118. Nimen 

esiintymisestä Joakim Fiorelaisella ja Roger Hovedenilaisella ks. Reeves & Hirsh-Reich 1972, 87–88. 
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kristikuntaa, mutta samalla ennustetaan jo hänen häviönsä.143 Adson ennustuksessa 

pakanoiden jumaliksi mainitaan Herkules, Apollo, Jupiter ja Merkurius, joiden yläpuolelle 

tulevaisuudessa nousee Antikristus. Toisessa ennustuksessa maalataan kauhukuvaa 

Antikristuksen saapumisen jälkeisestä maailmasta: ”[I]hmiset palvovat rienaavia idoleita, 

aivan kuten pakanat, juutalaiset ja saraseenit.”144 Tässä pakanat ja saraseenit on erotettu 

omiksi ryhmikseen. Antikristus, muslimit verenhimoisina kristittyjen vihaajina, idolatria ja 

epäjumalten kavalkaadi ovat täysin vastaavanlaisia ensimmäisen ristiretken kronikoiden sekä 

chanson de gestien kuvauksien kanssa. 

 Rikhardin ja Joakimin tapaamisesta sekä Joakimin sanoman todenperäisyydestä 

ollaan tutkimuksessa oltu epävarmoja, sillä Rogerin versiossa on monia ristiriitaisuuksia 

Joakimin omien kirjoitusten kanssa. Käsitykseksi on silti vakiintunut, että tapaamisella olisi 

todellisuusperusta.145 Roger itse liittyi Rikhardin armeijaan Marseillessa, joten hän oli 

mukana todistamassa Rikhardin vaiheita matkalla Pyhälle maalle. Muissa Rikhardin retken 

lähteissä, Estoiressa ja Itinerariumissa, tapaamisesta kuitenkaan ei ole mainintaa. Huomattavaa 

silti on, että Roger kirjoitti tapaamisesta ja liitti teokseensa apokalyptiset ennustukset. 

Elinaikanaan Joakimia ylistettiin jumalallisen valaistuksen saaneena profeettana.146 

Korostamalla Rikhardin halukkuutta tavata Joakim lisätään Rikhardin arvostusta. 

Apokalyptiset ennustukset olivat vuosisadan vaihteessa voimistumassa: Innocentius III 

vetosi viidennen ristiretken bullassaan 1213 muslimien ennustettuun häviöön pedon luvun 

perusteella.147  

 Rikhardin tiedustellessa Chronicassa Saladinin häviön ajankohtaa, Joakim vastaa 

tämän tapahtuvan seitsemän vuoden kuluttua Jerusalemin valtaamisesta. Rikhard kysyy, 

miksi he sitten ovat tulleet aivan liian aikaisin, johon Joakim vastaa: 

Saapumisesi on hyvin tarpeellinen, koska Jumala antaa sinulle voiton Hänen 

 vihollisistaan, ja kohottaa nimesi kaikkien muiden maallisten johtomiesten yläpuolelle.148 

                                                 
143  Roger de Hoveden 1870, 75–76. 

144  ”[A]dorabunt profana idola, sicut pagani et Judæi et Saraceni.” Roger de Hoveden 1870, 86. 

145  Stubbsin huomautus,  Roger de Hoveden 1870, 76–77n; Southern 1962, 40n; Reeves & Hirsch-Reich 

1972, 86–88. 

146  "Joachim Of Fiore." Encyclopædia Britannica, elektr. dokumentti. 

147  Tolan 2002, 194. 

148  ”Adventus tuus valde necessarius est, quia Dominus dabit tibi victoriam de inmicis Suis, et exaltabit 

nomen tuum super omnes principes terræ.” Roger de Hoveden 1870, 78. 
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Gestan versio keskustelusta kuuluu eri tavalla, sillä siinä ennustetaan Rikhardin voitto.149 

Tutkijat ovat nykyään yhtä mieltä siitä, että Gesta on kirjoitettu ristiretken aikana, ja Roger 

käytti siitä osia jälkeenpäin kirjoitetussa Chronicassa.150 Tämä sopii yhteen sen kanssa, että 

Roger olisi kirjoittanut Gestan optimistisen version ristiretken aikana ennen kuin Rikhardin 

armeijan onnistuminen Pyhällä maalla alkoi näyttää mahdottomalta. Chronican mukaan 

Rikhardin on tärkeää mennä Pyhälle maalle, vaikka Saladin ei tällöin vielä lopullisesti 

kukistukaan. Ennustus toimii siinä Rikhardin ristiretken jälkiviisaana puolustuksena. 

Rogerin näkökulma oli selkeän eurooppalainen. Hänen tarkoituksenaan oli Englannin 

hallitsijoiden tekojen kuvaus ja hänen teoksestaan ilmenevät vahvat teologiset 

taustaoletukset. Hän toisti aikaisempien 1100-luvun kirjoittajien kuvausta muslimeista 

pakanoina, eikä hänellä ollut vaikutinta perehtyä muslimeihin sen tarkemmin. Näkemystä ei 

muuttanut Rogerin oma kokemus Pyhällä maalla, joka jäikin hyvin lyhytkestoiseksi, alle 

kahdeksi kuukaudeksi. Teoksista nousee kuva Rikhardista kristittynä kuninkaana 

taistelemassa pakanoita vastaan. Niin kuin ensimmäisen ristiretken kronikoissa, 

stereotyyppinen kuvaus muslimeista idolatrisina pakanoina palvelee Rogerin tarkoitusta. 

 Idolatrian mainintoja sisältyy muihinkin anglo-normannilaisiin lähteisiin, Estoireen ja 

Itinerariumiin. Ambroise kertoo, millaisessa kunnossa kristityt löysivät Akkon kirkot 

muslimien jäljiltä:  

 Ja ristit ja krusifiksit kumottu / halveksuen meidän uskoamme / toteuttaakseen  

 vääräuskoaan / ja suorittivat idolatriaansa!151  

Ambroise korostaa tapahtuneen järkyttävyyttä ja toteaa, kuinka ei voi olla mainitsematta 

näkyä ja miten muslimit myöhemmin maksoivat teoistaan.152 Hän myös kertoo 

muslimiarmeijan tummaihoisten sotureiden kantaneen Akkon piirityksen aikana lippua, 

jossa oli Muhammadin kuva.153 Islamin oppien mukaan tämänkaltainen on mahdotonta, 

mutta kuvaus vastaa hyvin sitä, miten muslimien heraldiikkaa kuvataan chanson de gesteissä.154 

Vaikka Ambroise oli itse paikalla, ei hän kuvannut totuudenmukaisesti näkemäänsä, vaan 

teki dramaattisia lisäyksiä. Syntyvä kuva on yleisölle jo entuudestaan tuttu heidän 

                                                 
149  Roger de Hoveden 1867, 153. 

150  Hamilton 2000, 12. 

151  ”E croiz e crucifix batuz / El despit de nostre creance / Por acomplir lor mescreance, / E faites lor 

mahomeries!” Ambroise 5240–5243. 

152  Ambroise 5234 ja 5244. 

153  Ambroise 3368–3372. 

154  Ailes & Barber 2011, 80n; Jones 1942, 214. 
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tuntemastaan epiikasta. Tämän lisäksi vastaavanlainen kuvaus sisältyi jo ensimmäisen 

ristiretken kronikkaan: Tudebodus kertoi, miten kristittyjen piirittäessä Jerusalemia muslimit 

toivat muurille kankaalla peitetyn Muhammadin idolin seipään päässä.155 Ambroisen 

maininta on toisintoa näistä kuvauksista. 

 Akkon piirityksestä kertovat runoelmat eivät kirkkojen tilaa kuvaa – toinen 

päättyykin jo piirityksen ollessa vielä kesken. Richard de Templo on kopioinut Itinerariumiin 

Ambroiselta samankaltaisena kuvauksen kirkkojen surkeasta kunnosta. Itinerariumin 

maininta idolatriasta taas sisältyy edeltävään kappaleeseen, joka ei ole Ambroiselta kopioitua 

vaan Richard de Templon itsenäistä tekstiä: 

Kuitenkin näiden voimien tehon pilasi taikauskoisen vilpillinen riitti, ja sen tuhosi säälittävä 

idololatrian harha.156 

Richard de Templon välittämä näkemys muslimien uskomuksista on selkeä. ”Taikauskoiset 

riitit” myös vääristävät muslimien mahdollisesti hyvätkin ominaisuudet. Tekstistä välittyy 

kuva, jonka mukaan kirjoittaja ei kykene näkemään muslimeita ihmisinä, vaan uskonvirhe 

sulkee pois inhimillisyyden. Richard de Templo mainitsee niin ikään sotureiden kantaman 

lipun, mutta kun kohtaus on kopioitu ja käännetty, on lippu muuttunut veistetyksi 

Muhammadin kuvaksi.157 Kyseessä lienee jälleen Richard de Templon hyväksi arvioima 

lisäys, jolla hän on täydentänyt alkuosan kirjoittajan kuvausta. Tämä kaikki huolimatta siitä, 

että hän oli mahdollisesti myös itse mukana silminnäkijänä. Ambroisen dramaattinen 

liioittelu toistuu jo toisessa silminnäkijäkertomuksessa, jolloin lukijan voisi olettaa uskovan 

sen vielä varmemmin todeksi. 

 Anglo-normannilaisissa lähteissä kirjoittajien tyylit eroavat, mutta yhteistä niissä on 

kirjoittaminen Rikhard Leijonamielen ja tämän liittolaisten näkökulmasta. Rikhard on 

teosten sankari, kristitty kuningas pakanoita vastaan. Roger Hovedenilainen kirjoitti 

ristiretken aikana sekä välittömästi sen jälkeen. Gestan hän kirjoitti Rikhardin vielä eläessä, 

mutta Chronica on hallitsijaa postuumisti ylistävä. Ambroise kirjoitti Estoiren vuoden 1194 

jälkeen, mutta ennen Rikhardin kuolemaa 1199.158 Itinerariumin IP1:n osat on kirjoitettu 

ristiretken aikana, mutta kokonaisuudessaan Itinerarium lienee kirjoitettu neljännen 

                                                 
155  Tolan 2002, 116. 

156  ”Harum autem potentias virium depravavit ritus prævaricationis superstitiosæ, corrupitque 

miserandus error idololatriæ.” Itinerarium 3.18. 

157  Itinerarium 1.35. 

158  Ailes & Barber 2011, 3. 
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lateraanikonsiilin julistamaa viidettä ristiretkeä varten. Richard de Templon IP2 kuvaakin 

Rikhardin sellaisena, kuin hänet nähtiin 1220-luvulla eikä kolmannen ristiretken aikana – 

vuosisadan loppua kohti legenda Rikhardista ideaalina monarkkina oli vain kasvanut.159 

Todennäköisesti teoksen taustalla on sekä Rikhardin ylistäminen että ristiretkiliikkeen 

propagoiminen. 

 Idolatriasta mainitaan anglo-normannilaisten Estoiren, Itinerariumin ja Roger 

Hovedenilaisen teosten lisäksi Tracatuksessa, jossa luodaan katsaus Saladinin armeijaan. 

Teksti poikkeaa muista, sillä siinä kuvataan muslimien uskonnollisia tapoja hieman 

laajemmin. Tämä johtuu siitä, että teksti kirjoitettiin liitteeksi pidemmälle tekstille, missä 

kuvaillaan Jerusalemin kuningaskunnan etnisiä ja uskonnollisia ryhmiä. Kirjoittaja kertoo eri 

muslimiryhmistä saman kaavan mukaisesti, mutta esittää useimmat uskonnollisilta tavoiltaan 

mahdollisimman inhottavina: tavat vaihtelevat idolien palvonnasta sodomiaan. Benjamin 

Kedar huomauttaa, että kirjoittaja esittää kuitenkin syyrialaiset muslimit lähempänä 

kristinuskoa kuin nämä oikeasti olivat, sillä hän kertoo heidän esimerkiksi uskovan 

Kristuksen neitseelliseen syntymään, mutta kieltävän ristiinnaulitsemisen. Arabien tai 

sabalaisten kerrotaan kunnioittavan profeettana Alia (”Haali”), mikä Kedarin mukaan voisi 

kertoa tiedosta šiialaisuuden yleisyydestä muinaisen Saban eli nykyisen Jemenin alueella.160 

Todennäköisesti kirjoittaja halusi korostaa vastakkainasettelua Akkon piirityksessä 

kristittyjen ristiretkeläisten ja tavoiltaan mahdollisimman inhottavien muslimien välillä. 

Mikäli teksti on kirjoitettu kristittyjen leirissä, niin kuin Kedar on todennut mahdolliseksi, 

voi se heijastaa kuulopuheita ja rivisotilaiden yleisiä uskomuksia muslimien tavoista. 

 Idolatriaa ei muissa lähteissä mainita, mutta muslimeita kuvataan muissakin 

pakanallisuuden termein. Saksalaisista lähteistä Fredrikin ristiretken kirjoittaja ”Ansbert” 

kirjoittaa jatkuvasti pakanoista. Saladin on pakanakuningas, turkkilaiset ovat kristinuskon 

vihollisia ja julmia barbaareja. Tekstin myöhempi jatkaja kuvaa kiihkeästi ja väliin Raamattua 

lainaten, miten kristinuskoa puolustetaan sitä vastaan hyökkääviltä kuvainpalvojilta, 

kerettiläisiltä ja valekristityiltä, mutta ei tarkemmin määrittele, keitä näihin ryhmiin 

kuuluu.161 Historia peregrinorumin kirjoittaja kuvaa Strasbourgin piispan Henrin saarnaa 

ristiretken puolesta. Piispa toivoo Kristuksen innoittavan kuulijoita kostoon, sillä Jerusalem 

                                                 
159  Nicholson 1997a, 11–12. Nicholson pohtii mahdollisuutta, että IP2 olisi kirjoitettu tukemaan 

Englannin monarkian arvovaltaa poliittisen kriisin aikana 1217–1222. 

160  Kedar 2006, VII 115–116. 

161  Historia de expeditione Friderici imperatoris, 111. 
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on pakanoiden rienaavien riittien vallassa.162 Magnus Reichersbergiläisen tekstistä ilmaisut 

kuten pakana tai vääräuskoinen puuttuvat, mutta toisaalta hän kuvaa jyrkän tuomitsevasti 

Saladinin tekoja ja nimittää muslimeita Belialin pojiksi.163  

 Ernoul-lähteissä Chroniquessa ja Lyon Eraclesissa, jotka kuvaavat tapahtumia Pyhän 

maan näkökulmasta, termi pakana esiintyy myös muutamia kertoja. Mikäli kuitenkin 

hyväksytään vuoden 1187 rajaus Ernoulin osuudelle, molemmat lähteet sisältävät tämän 

osuuden sisällä termin pakana ainoastaan viittauksessa Raamatun tarinaan Salomonista, joka 

rakkaudesta pakananaiseen rakensi tämän pyynnöstä kolme pakanapyhättöä (mahomerie).164 

Irrallisen oloinen kohtaus ei siis liity varsinaisesti ollenkaan islaminuskoon ja senhetkiseen 

viholliseen, vaan antiikin pakanuuteen, ja voi hyvinkin olla myöhemmän kirjoittajan lisäys. 

Mahomerie-termin käyttö on jälleen esimerkkinä Raamatun pakanuuden ja islamin 

sekaantumisesta keskiaikaisissa käsityksissä. Muut Lyon Eraclesin maininnat pakanuudesta 

esiintyvät vasta Ernoulin osuuden jälkeen: teoksessa kerrotaan, kuinka Saladin 

Damaskoksessa ollessaan päätti toimia julmasti ja käski tappaa kaikki taistelussa vangitut. 

Ennen toimeenpanoa on Saladinin ja vankien käymä fiktiivinen keskustelu, jossa Saladin 

kehottaa kristittyjä luopumaan uskostaan ja käsite ”pakanoiden maailma” tulee Saladinin 

itsensä suusta.165 Tämä vaikuttaa tyypilliseltä retoriselta keinolta. Myös Ambroisen 

fiktiivisessä dialogissa Saladinin päälliköt toteavat tälle, että mikäli he tappavat kristityt 

viestinviejät, ”suuri syytös kohtaa pakanoiden lakia”.166 Samoin väärennetyssä ”Saladinin 

kirjeessä” Saladin viittaa omaan uskoonsa pakanuutena.167  

 Lyon Eraclesin toinen pakanamaininta löytyy paljon myöhemmin Rikhardin ja kreivi 

Henrikin dialogista, jossa Rikhard lupaa palata Pyhälle maalle ja valloittaa suuren osan 

pakanoiden maista.168 Myös termi vääräuskoinen (luultavasti mescreant) esiintyy kahdesti 

Ernoulin osuuden jälkeen kohtauksessa, jossa Saladin petkuttaa häijysti ja kiduttaa erästä 

kristittyä ylimystä.169 Tapahtuman ajoitus on väärä ja PETER W. EDBURY pitää 

uskottavampana versiona muslimilähteistä löytyvää kuvausta. Kyseisen kohtauksen lopussa 

                                                 
162  Historia peregrinorum, 124. 

163  Magnus von Reichersberg 1868, 514. 

164  Chronique, 127; Edbury 2004, 19. 

165  Edbury 2004, 78. 

166  ”E grant blasme a la loi paiene – – .” Ambroise 11994. 

167  Itinerarium 1.18. 

168  Edbury 2004, 115. 

169  Edbury 2004, 70–72. 
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viitataan myös huomattavasti myöhäisempiin, vuosien 1239–1240 tapahtumiin.170 Väärä 

ajoitus, viittaus tuleviin tapahtumiin ja tekstin sävyn muuttuminen tuovat lisätukea Edburyn 

suosimalle vuoden 1187 rajaukselle. Sävy muuttuu, sillä Ernoulin kuvaus Saladinin toimista 

on huomiota herättävän positiivista, kun taas loppuosassa Saladin toisinaan toimii julmasti. 

Joka tapauksessa mikäli kirjoittajien katkos pitää paikkansa, Ernoul ei säännönmukaisesti 

käyttänyt muslimeista uskonnollisesti tuomitsevia termejä.  

 Siinä missä Lyon Eracles on jatkoa Willelmus Tyyrolaisen historialle ja jatkuu suoraan 

siitä, mihin tämä päättyy, Chronique on itsenäinen teksti, joka kertoo alussa Jerusalemin 

kuningaskunnan alkuvaiheista. Ilmaus pakanoiden maa esiintyy Chroniquen alkuosassa 

muutamaan kertaan, viimeisen kerran vuoden 1182 tapahtumia kuvattaessa.171 Loppupäässä 

termi tulee jälleen mukaan tekstiin, mikä vahvistaisi käsitystä usean eri kirjoittajan 

kädenjäljestä.172 Moran Cruz kirjoittaa, että vaikka Lyon Eraclesissa islamilaiseen maailmaan 

viitataan pakanallisena ja kerrotaan kristittyjen surmaamisesta, Saladinista annetaan hyvän 

johtajan kuva ja muslimit yleensä ottaen pitävät lupauksensa sekä auttavat kristittyjä, milloin 

eivät ole sotatilassa.173 Tämä on totta, mutta näyttäisi siltä, että pakanatermin käyttö 

lukeutuu Ernoulin osuuden ulkopuolelle, samoin kuin muslimien julmiksi kuvatut teot. 

Kadonneen alkuperäislähteen ja useiden kirjoituskerrostumien takia voi kuitenkin olla liian 

hataraa väittää, että Ernoul ei olisi kirjoittanut muslimeista pakanoina. On kuitenkin ero 

siinä, kutsutaanko muslimeja suoraan pakanoiksi, vai puhutaanko vain kristittyjen valtioiden 

ulkopuolisesta maailmasta, la Paienie. Luultavasti se on nähtävä tässä vain nimityksenä koko 

kristityksi rajatun maailman ulkopuolella olevalle alueelle, ei niinkään muslimien 

pakanuuden korostamisena. 

 Näkemys muslimikuvauksen muuttumisesta pitää paikkansa siinä suhteessa, että 

lähteiden maininnat idolatriasta ovat enää varsin lyhyitä ja satunnaisia. Lähteistä varsinaisesti 

vain Estoire ja Itinerarium puhuvat muslimien idolatriasta, ja Roger Hovedenilainen kertoo 

Saladinin lähettäneen ”idolin” palvottavaksi. Muslimien kuviteltuja riittejä ei myöskään 

lähteissä kuvata yksityiskohtaisesti. Kuitenkin useimmat lähteet käyttävät edelleen 

pakanateemaa, ja muslimien ”taikauskoiset” ja ”rienaavat riitit” tuomitaan voimakkaasti, 

lukuun ottamatta Ernoul-lähteitä. Pakanateeman korostaminen liittyy ristiretki-ideologian 

                                                 
170  Edbury 2004, 72n. 

171  Chronique, 37, 57 ja 70. 

172  Chronique, 282, 312, 315, 421, 435, 460 ja 464. 

173  Moran Cruz 1999, 68. 
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tukemiseen, sillä kristityillä oli suoranainen velvollisuus tuhota idolit ja näiden palvojat. 

Vanhan testamentin kielto kuului: ”Teillä ei saa olla epäjumalia. Älkää pystyttäkö jumalien 

kuvia tai patsaita.”174 Idoleja palvovien tuhoamisesta Jumala neuvoi israelilaisia: 

 Hävittäkää tieltänne kaikki sen maan asukkaat. Hävittäkää heidän kiveen veistetyt 

 epäjumalansa, samoin kaikki heidän valetut jumalankuvansa, ja tuhotkaa heidän 

 uhrikukkulansa.175 

Lähteistä ilmenevä kuva pakanuudesta ei tarkoita, että se vastaisi kaikkea, mitä kirjoittajat 

islamista tiesivät, sillä tarkoitus oli hakea oikeutusta ristiretkelle. Tämä ei myöskään suoraan 

tarkoita sitä etteikö pakanuuteen olisi uskottu – tulkinnassa ei siis tarvitse siirtyä jyrkästi 

siihen ääripäähän, että kaikki kirjoittajat olisivat tietoisesti kirjoittaneet valheellisesti ja 

tarkoituksella jättäneet huomiotta muslimien monoteismin. Ensimmäisillä ristiretkeläisillä 

rooli pyhiinvaeltajina sulki pois kiinnostuksen islamiin.176 Asenne ei ollut välttämättä 

muuttunut kolmanteen ristiretkeen mennessä varsinkaan Euroopasta Pyhälle maalle 

saapuvilla. 

 

2.2. Muhammadin rooli ja uuden tiedon omaksumisen hitaus 

 

Kuvaukset Muhammadista valeprofeettana olivat jo vanhaa perua, lähtöisin 600–800 

lukujen kreikkalaisten sekä latinalaisten kirkkoisien kirjoituksista.177 Kuitenkaan Euroopassa 

ei ensimmäisen ristiretken aikaan Muhammadista juuri tiedetty. Tilanne muuttui nopeasti 

1120-lukuun mennessä, jolloin ”Mahometin” nimi oli tullut Euroopassa tutuksi.178 

Ensimmäisen ristiretken kontaktien myötä kuvaus Muhammadista valeprofeettana 

voimistui, kun kirjoittajat pyrkivät kumoamaan islamin. Muhammadista kirjoitettiin 1100-

luvulla neljä karikatyyrista elämäkertaa. Nämä oppineiden ja populaarien tekstien 

rajamaastossa liikkuvat teokset pohjautuivat samoihin tietoihin, mitä ilmeni islamilaisessa 

perinteessä, mutta niiden versio oli täysin vääristynyt. Niissä Muhammad oli naurunalainen 

                                                 
174  3. Moos. 26:1. Vrt. ”[E]go Dominus Deus vester / non facietis vobis idolum et sculptile.” Vulg. Lv 

26,1. 

175  4. Moos. 33:52. Vrt. ”[D]isperdite cunctos habitatores regionis illius / confringite titulos et statuas 

comminuite / atque omnia excelsa castate.” Vulg. Nm 33,52. 

176  Kangas 2006a, 114–115. 

177  Luchitskaja 2000, 117–118. 

178  Southern 1962, 28. 
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huijari, jonka suorittamat ihmeet perustuivat petkutukseen ja taikuuteen. Elämäkerroissa ei 

viitattu muslimeihin pakanoina tai idolatrian harjoittajina, vaan ainoastaan kerettiläisyyden 

edustajina. Muhammad ei ollut ulkopuolelta hyökkäävä Antikristus, vaan kristinuskon 

oppeja vastaan hyökkäävä kerettiläinen, joka kielsi esimerkiksi neitseestä syntymisen.179 

Eurooppaa myllersi 1100-luvulla harhaoppien voimistuminen, ja näiden teosten on 

osoitettu heijastavan vahvasti katolisen kirkon sisäisiä ongelmia ja huolta kerettiläisyyden 

leviämisestä.180 

 Lähdeteksteissä Muhammadin esiintyminen on melko vähäistä. Muslimien uskontoa 

ja sitä kautta Muhammadin roolia ei lukijalle esitellä, vaan nähtävästi riittää tieto, että 

kyseessä ovat kristinuskoa vastaan hyökkäävät pakanat. Fredrikin ristiretken kirjoittajat eivät 

Muhammadia mainitse. Roger Hovedenilaisen teoksissa Muhammad esiintyy ainoastaan 

Joakimin ennustuksessa, jossa Muhammad oli yksi Kristuksen vainoajista. Ambroise 

mainitsee nimen vain kertoessaan muslimien kantamasta lipusta, jossa oli Muhammadin 

kuva, hänen ”jonka nimessä he tulivat taistelemaan”.181 Itinerariumissa sen sijaan käytetään 

useaan kertaan ilmaisua Muhammadin laki.182 Teoksen alkuosaan on myös liitetty kirje, jossa 

Muhammad todetaan profeetaksi: IP1 sisältää Fredrikin uhkavaatimuskirjeen Saladinille ja 

Saladinin vastauksen – molemmat kirjeet ovat todennäköisesti väärennöksiä.183 ”Saladinin 

kirje” alkaa vuolaalla Jumalan ja tämän profeettojen ylistyksellä. Profeetoista mainitaan 

erityisesti Muhammad, ”meidän opastajamme ja Hänen sanansaattajansa”.184 Lopussa 

todetaan: 

 [T]ämä kirje on kirjoitettu 584:nä vuonna profeettamme Muhammadin tulemisen  jälkeen, 

ainoan Jumalan armosta. Pelastakoon Jumala profeettamme Muhammadin ja  hänen 

jälkeläisensä – – .185 

                                                 
179  Kangas 2010, 146–147; Tolan 2002, 137 ja 144. 

180  Kangas 2010, passim.; Luchitskaja 2000, passim.; Tolan 2002, 135–149.  

181  ”En qui nun se vindrent combatre – – .” Ambroise 3371. 

182  Itinerarium 1.3, 1.16 ja 3.17. 

183  Itinerarium 1.18. Fredrikin kirje löytyy yhden IP1:n käsikirjoituksen lisäksi De expugnationen 

lopusta, johon Ralph Coggeshallelainen on sen Itinerariumista kopioinut; Roger Hovedenilaisen 

molemmista teoksista sekä parista lähteestä, joiden kirjoittajat eivät osallistuneet ristiretkille. 

Saladinin kirje löytyy silminnäkijälähteistä kaikista IP1:n käsikirjoituksista ja De expugnationesta. 

Nicholson 1997a, 49n. 

184  ”[I]nstructorem nostrum nuncium suum – – .” Itinerarium 1.18. 

185  ”Carta hæ scripta fuit anno adventus prophetæ nostri Mahumetum DLXXXIV. gratia Dei solius. Et 

Deus salvet prophetam nostrum Mahumetum et suam progeniem – – .” Itinerarium 1.18. 
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Kirjeen alussa ja lopetuksessa käytetään Jumalasta monenlaisia hämmentäviä titteleitä, joissa 

korostetaan uskoa kaikkivaltiaaseen. Norman Daniel huomauttaa, että historiateoksissa 

usein annettiin orientaaleille henkilöille erikoinen puhetyyli ja väärennetyissä kirjeissä 

käytettiin eksoottisia titteleitä. Hänen mukaansa eksoottinen tyyli esiintyy usein teoksissa, 

joiden kirjoittajat viettivät vain rajoitetun ajan idässä.186 Se, että väärennetty kirje löytyy 

anglo-normannilaisista lähteistä, voisi viitata eurooppalaiseen alkuperään. Kuitenkin 

Nicholson on arvellut Itinerariumin IP1:n kirjoittajan koostaneen tekstinsä 

ristiretkiarmeijassa, ja se on kirjeen varhaisin esiintyminen. ”Saladinin kirjeessä” viitataan 

Damaskokseen, Bagdadin kalifiin (Calephum de Baldach) ja Jerusalemin kuningaskuntaa 

hallinneen kuningas Amalrik I:n kampanjoihin 1160-luvulla. Saladinille on myös annettu 

outo, hyvin vääristynyt muoto arabiankielisestä tittelistä.187 Näiden tietojen esiintyminen 

eurooppalaista alkuperää olevassa lähteessä on epätodennäköisempää. Ei liene mahdotonta, 

että kirjeen olisi kirjoittanut tai tietoja siihen antanut Pyhällä maalla joku arabiankieltä ja 

muslimien tapoja jokseenkin hyvin tuntenut henkilö, kuten tulkki tai lähettiläs. 

 Ristiriitaista on, että väärennöksen kirjoittaja siis tiesi muslimien olevan 

monoteistisia sekä heidän kunnioittavan Muhammadia profeettana, mutta kuitenkin 

kirjeessä ”Saladin” kirjoittaa alamaisistaan pakanoina. Vastaavasti IP1:n laatija on 

sisällyttänyt kirjeen teokseensa, mutta silti itse kirjoittaa muslimeista idolatrian harjoittajina. 

Eräässä toisessa väärennetyssä kirjeessä, jonka Richard de Templo on liittänyt IP2:een, 

kirjeen lähettänyt ”assassiinien johtaja” selittää Rikhard Leijonamielen olevan syytön 

Konrad Montferratlaisen murhaan, minkä hän vannoo ”ikuisesti hallitsevan Jumalan ja 

meidän noudattamamme lain kautta”.188 Alunperin kirje on lähtöisin Rikhardin hallinnon 

piiristä, mutta Malcolm Barber toteaa sisällön vihjaavan, että se olisi kirjoitettu Pyhällä 

maalla.189 Kirje on selvästi luotu tarkoituksena todistaa Rikhardin syyttömyys, mutta jälleen 

voidaan huomata, miten kirjoittaja tuo ilmi muslimien uskon yhteen Jumalaan ja 

Muhammadin roolin laintuojana – tietoa muslimien uskonnosta siis oli. 

 Läpi Itinerariumin ilmenee siellä täällä kohtia, jotka paljastavat kirjoittajien tienneen 

jotain muslimien tavoista ja uskosta, erityisesti verrattuna Ambroiseen, sillä Richard de 

Templo kopioidessaan Ambroisea tekee usein lisäyksiä. IP1:n kirjoittaja kertoo, kuinka 

                                                 
186  Daniel 1979, 203–204. 

187  Nicholson 1997a, 54n. 

188  "[P]er Deum, qui in æternum regnat, et per legem quam tenemus – – .” Itinerarium 6.37. 

189  Barber 2010, 93. 
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Saladin nähdessään ettei pysty valloittamaan Tyyrosta, vetäytyy häpeällisesti ja 

”Muhammadia raivokkaasti kiroten”.190 Samantyylinen kohtaus on Ambroisella Estoiressa, 

missä vastoinkäymisen kohdatessaan Saladin repii partaansa ja raivoaa Jumalaa vastaan. 

Kuvauksen on ehdotettu olevan peräisin chanson de gesteistä, missä hävinneet saraseenit 

toimivat tällä tavoin ja joskus samalla turmelivat idolinsa.191 Richard de Templo on 

kopioinut kohtauksen Itinerariumiin hieman erilaisena. Siinä missä Estoiressa Saladin huokaa 

vain ”Jumala! Nyt olen menettänyt Akkon – –”192, Itinerarium kuuluu ”'O Alla kibir ychalla!', 

mikä tarkoittaa 'Voi Jumala, suuri ja kaikkivaltias, nyt olen menettänyt Akkon – –'”.193 

Jälleen Richard de Templo täydentää Ambroisea kuvauksessa, jossa muslimit Jaffan 

valloittaessaan tappoivat kristittyjä ja kaupungissa olleen suuren määrän sikoja. 

 On tunnettu tosiasia / etteivät he syö sianlihaa, / joten siksi he tappoivat ne: / he eivät 

 vihaa mitään muuta maan päällä, / niin kuin halveksuvat kristinuskoa – – .194  

Richard de Templo kopioi ja lisää: 

On tietenkin osa muslimien taikauskoa [Superstitionis Mahumeticæ] etteivät he syö sikoja, 

minkä vuoksi he luonnollisesti inhoavat sikoja epäpuhtaina, koska sanotaan että siat söivät 

Muhammadin.195  

Richard de Templo viittaa legendaan Muhammadin kuolemasta, jonka mukaan Muhammad 

nukahti juopuneena lantakasaan ja emakot söivät hänet.196 Tarina esiintyy myös eräässä 

ensimmäisen ristiretken kronikassa ja Muhammadin ”elämäkerroissa”.197 Itinerariumin 

sisältämät tiedot eivät kuitenkaan kerro kovin systemaattisesta muslimien tuntemuksesta. 

Kirjoittajat välittävät selkeästi asenteensa muslimeja ja heidän uskomuksiaan kohtaan 

käyttämällä halventavia ilmauksia. Richard de Templo oli Pyhän kolminaisuuden luostarin 

apotti, ja muslimien tuomitsemisessa häntä sitoi oma uskonnäkemyksensä ja asemansa. 

 Vaikka Ambroise ei Muhammadista kirjoita, hän kertoo nälänhädän aikana 

vihollisen puolelle karanneiden kristittyjen kieltäneen, että Jumala voisi alentua syntymään 

                                                 
190  ”Mahumetum execratur infensus.” Itinerarium 1.10. 

191  Ailes & Barber 2011, 64n. 

192  ”Deus! ore ai ge Acre perdue – – .” Ambroise 2290. 

193  ”O Alla kibir ychalla! id est, O Deus magnus omnipotens, nunc Achon perdidi – – .” Itinerarium 2.42. 

194  ”E ço est seu de verité / Que char de porc il ne manjuent, / E por ço volentiers les tuent: / Ne heent 

plus rien terriene, / El despit de fei crestiene – – .” Ambroise 11250–11284. 

195  ”Superstitionis nimirum Mahumeticæ est non manducare porcos, unde naturaliter ut immundos 

abominantur porcos, quia Mahumetum traduntur porci devorasse.” Itinerarium 6.17. 

196  Nicholson 1997a, 358n. 

197  Cole 1993, 97; Tolan 2002, 168. 
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naisesta, sekä kieltäneen ristin ja kasteen.198 Ambroisen esimerkki on varoitus 

islaminuskoon kääntymisestä. Hän tähdentää lukijalle, kuinka häpeällistä ja vahingollista 

Jumalan kieltäminen on ja miten suurta haaskausta. Epäsuorasti kohta kertoo myös siitä, 

mitä Ambroise tiesi muslimien uskomuksista. Muslimien tapoihin sikoja koskien viittaa 

myös lyhyt Tractatus, tosin vääristyneessä muodossa. Eräiden muslimien kerrotaan kiroavan 

Muhammadia, koska tämä oli antanut luvan sodomialle, ja vihoissaan syövän sikojen 

sorkkia. Toiset syövät koiria Muhammadin juhlissa. Tekstissä kerrotaan kuitenkin osittain 

oikeaan viittaavaa tietoa, kuten syyrialaisten muslimien pitävän Muhammadia profeettana ja 

kieltäytyvän viinistä ja sianlihasta. Ali myös mainitaan Muhammadin kumppaniksi.199 

 Lähteistä välittyy siis osittain käsitys, jonka mukaan Muhammad oli mies, jota 

muslimit seuraavat ja jonka lakia he noudattavat. Nimenomaan profeetaksi Muhammadin 

nimeävät lähteistä vain ”Saladinin kirjeen” kautta Itinerarium ja De expugnatione, Tractatus, sekä 

Lyon Eracles, missä Saladin puhuttelee Pyhän maan vasallia Reynald Sidonilaista: ”Reynald, 

profeettani Muhammad opettaa minulle – – .”200 Kyseessä on jo aiemmin esille tullut 

Ernoulin osuuden jälkeinen kohtaus, missä Saladin petkuttaa ja kiduttaa, sekä missä häneen 

viitataan vääräuskoisena.201 Näissä tekstikohdissa on kyse tilanteista, joissa Saladin 

kuvitellussa dialogissa tai väärennetyssä kirjeessä puhuu omasta näkökulmastaan: kirjoittaja 

ei suoraan puhu heidän profeetastaan. Kristittyjen näkökulmasta Muhammad oli joka 

tapauksessa valeprofeetta. Hieman myöhemmin Lyon Eraclesissa kristittyjen kerrotaan 

vastanneen Saladinille, joka kehotti näitä luopuman kristinuskosta, etteivät he tekisi sitä 

ikinä ”sillä me tiedämme hyvin, että Muhammadin laki on valheellinen ja petollinen”.202 

Tämä kirjoittaja vaikuttaa huolestuneelta islamin houkutuksesta ja haluaa tehdä selväksi, että 

muslimien profeetta ja heidän lakinsa ovat kuitenkin väärässä. 

 Toisin kuin ensimmäisen ristiretken lähteissä ja epiikassa, Muhammadia ei siis näissä 

lähteissä enää kuvata muslimien epäjumalana. Antikristus-teemaan muslimit liittää 

ainoastaan Roger Hovedenilainen – tiiviisti Englannista ja sen hallitsijoista kiinnostunut 

kirjoittaja, joka vain käväisi Pyhällä maalla ja jonka tiedot jäivät vähäisiksi. Edes muslimit ja 

Saladinin mitä jyrkimmin sanankääntein tuomitseva teksti De expugnatione ei kuitenkaan tee 

                                                 
198  Ambroise 4329–4333. 

199  Kedar 2006, VII 121–122. 

200  ”Reynald, my prophet Muhammad teaches me – – .” Edbury 2004, 72. 

201  Edbury 2004, 70–72. 

202  ”For we know well that the law of Mohammed is false and deceitful.” Edbury 2004, 79. 
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Muhammadista jumalaa. Silti muslimeita ei nimetä lähteissä suoraan kerettiläisiksi. 

Muhammadin esittäminen valeprofeettana ja muslimien kerettiläisyys liittyisi vahvemmin 

Euroopan sisäisiin ongelmiin kuin Pyhän maan kamppailuun. Näissä lähteissä ei näy jakoa 

niin sanotusti oppineisiin ja populaareihin käsityksiin pakana- tai kerettiläiskuvauksen 

suhteen, sillä pakanakuvausta esiintyy erityyppisissä teksteissä kirkonmiesten 

proosahistoriasta Ambroisen runomittaiseen kronikkaan. Jakoa ei myöskään tue se, mitä 

ilmenee Pyhältä maalta lähetetyistä kirjeistä. Jerusalemin patriarkka Heraklius (1128–

1190/1191) lähetti Eurooppaan kirjeitä Saladinin hyökkäysten alettua pyytäen hallitsijoilta 

apua. Saladinin armeijan lähestyessä Jerusalemia Heraklius kuvasi Hattinin katastrofia. 

Hänen mukaansa yhden päivän aikana 25 000 kristittyä kuoli ”Muhammad vääräuskoisen 

(Mafumeti increduli) ja hänen kelvottoman palvojansa Saladinin miekkaan”.203  

Muhammad on tässä vääräuskoinen ja Saladin hänen seuraajansa: kuitenkin 

Herakliuksen toisessa kirjeessä muslimit ovat nimenomaan pakanoita.204 Ranskassa syntynyt 

ja Bolognassa opiskellut Heraklius oli saapunut Pyhälle maalle vuonna 1168. Hän oli 

oppinut mies, joka oli viettänyt jo kaksi vuosikymmentä Pyhällä maalla.205 Voidaan kysyä, 

eikö näin pitkän ajan Jerusalemin kuningaskunnassa elänyt oppinut henkilö vastaanottanut 

tietoa, joka olisi muuttanut hänen käsitystään muslimeista. Herakliuksen kirjeet tulee 

kuitenkin ymmärtää hätähuutona länteen. Pyhä maa oli hyökkäyksen alla, ja hänen 

syyskuussa lähettämänsä kirjeet on kirjoitettu tilanteessa, jolloin kristittyjen armeija oli lyöty 

ja Saladinin uskottiin lähestyvän Jerusalemia. Tiedot tilanteesta olivat varmasti epävarmoja, 

sillä Heraklius esimerkiksi raportoi kuninkaan kuolleen Hattinissa, kun tämä oli kuitenkin 

jäänyt vain vangiksi.206  

 Muslimien pahuuden korostaminen kirjeissä on tietoista polemiikkia. 

Paaville sekä maallisille johtajille osoitettujen kirjeiden tarkoituksena oli motivoida päättäjät 

lähettämään apua mitä pikimmin. Sitä Heraklius suoraan anelee ja lupaa avuntuojille 

synninpäästöjä. Herakliuksen voi olettaa halunneen kuvata muslimit niin julmina, 

                                                 
203  ”Mafumeti increduli et cultoris eius Saladini – – .” Jaspert 2004, 512. 

204  Kedar 1982, 121. 

205  Kuva Herakliuksesta on pitkään ollut negatiivinen, sillä tiedot perustuvat etupäässä tämän kilpailijan 

Willelmus Tyyrolaisen historiaan sekä sen jatkoksiin, joissa Heraklius mustamaalataan räikeästi. 

Jaspert 2004, 490–491. Lyon Eracles esimerkiksi kertoo Herakliuksella olleen suhde Pasque de Riveri 

-nimiseen naiseen sekä Herakliuksen palkanneen lääkärin myrkyttämään Willelmus Tyyrolaisen. 

Edbury 2004, 43–44. 

206  Jaspert 2004, 512. 
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verenhimoisina ja kristinuskoa vihaavina kuin mahdollista, sillä Pyhän maan hätä oli nyt 

todellinen, ja hänen aikaisempi yrityksensä ristiretken järjestämiseksi oli kaikunut kuuroille 

korville. Herakliuksen johtama lähetystö Eurooppaan 1184–1185 oli kohdannut epäluuloa, 

pilkkaa ja välinpitämättömyyttä.207 Asemansa puolesta Herakliuksen on myös voinut olla 

mahdotonta ymmärtää muslimit mitenkään muuten kuin pakanoiksi. Tyyroksen arkkipiispa 

Willelmus Tyyrolainen, joka oli Herakliuksen kilpailija ja niin ikään korkea-arvoinen 

kirkonmies, ei teoksessaan koskaan kirjoittanut muslimeista pakanoina.208 Kuitenkin 

suhtautuminen viholliseksi koettuun ryhmään on yksilöllinen asia ja ympäristön 

vaikutuksesta huolimatta riippuvainen henkilön omista näkemyksistä ja taustasta. 

Lähteissä sulautuu siis yhteen ristiriitaisia käsityksiä toisaalta Muhammadin roolista 

profeettana ja muusta oikeasta tiedosta; toisaalta muslimit ovat kuitenkin pakanoita. Kedar 

toteaa, että kirjoittajien omat kokemukset Pyhällä maalla eivät taanneet oikean tiedon 

omaksumista. Ennakkokäsitykset ja mahdollisesti altistuminen idän kristittyjen mielipiteille 

islamista painoivat enemmän, kuin mahdollisuus suoraan kontaktiin muslimien kanssa.209 

Moran Cruz lisää, että tieto ei kasvanut suorassa suhteessa maantieteellisen läheisyyden 

kanssa.210 Kyse ei siis ole suorasta kehityslinjasta ajallisestikaan: vaikka tieto olisi lisääntynyt 

siitä, mitä se oli ensimmäisen ristiretken aikana, kirjoittajat edelleen toistivat käsityksiä 

muslimeista idolatrisina pakanoina, joskus rinnakkain täsmällisemmän tiedon kanssa. 

Kirjoittajilla ei välttämättä ollut mitään motiivia omaksua uutta tietoa. Vaikka oikeaa tietoa 

olisi esiintynyt, on vaikea hyväksyä sellaista, mikä sotii kirjoittajan aikaisempaa 

maailmankuvaa vastaan. Kerran muodostuneita käsityksiä on vaikea muuttaa, ja kristinusko 

sulki pois muiden tasavertaisen uskontojen mahdollisuuden. Keskiajan ihmiset elivät 

maailmassa, jossa uusi tieto liikkui hitaasti: muodostuneet kuvat olivat niin sulkeutuneita ja 

syvään juurtuneita, että uuden tiedon oli vaikea niitä läpäistä. Kuvat muodostivat vahvan 

esteen muutokselle, jolloin yritykset vertailla ja tuoda uutta tietoa torjuttiin, ja sen sijaan 

palattiin aina olemassa olleisiin käsityksiin.211  

 Tämä on osaksi selittämässä sitä, miksi vanhat näkemykset elävät kirjoittajilla 

vahvasti mukana. Uuden tiedon omaksumiseen ei useimmiten ollut motivaatiota. 

                                                 
207  Tyerman 2006, 342. 

208  Schwinges 2001, 130. 

209  Kedar 1984, 90. 

210  Moran Cruz 1999, 65. 

211  Cipollone 2001, 30. 
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Muslimikuvaukseen on vaikuttanut vahvasti kirjoitustarkoitus ja kirjoittajan 

propagandistiset tavoitteet. Yksistään propagandalla voi olla kuitenkin vaikea selittää, että 

suuren lähderyhmän pakanakuvaus jättää huomiotta muslimien monoteistisuuden. 

Kirjoituksen lopputuloksen täytyy kummuta monen tekijän yhteisvaikutuksesta: kirjoittajan 

taustasta, kirjoittamisen tavoitteesta, kohdeyleisöstä. Perussyy lienee siinä, että oikea 

tietokaan harvoin onnistui muuttamaan sitkeää pakanakäsitystä nimenomaan mielikuvien 

muuttamisen vaikeuden takia. Muutos muslimikuvauksessa ei tapahtunut yksinkertaisesti 

siirtymällä mielikuvituksellisista käsityksistä kohti oikeampaa tietoa, vaan kuva muuttui 

hitaasti ja käsitykset muslimeista idolatrisina ja monoteistisina esiintyivät rinnakkain. 

 

2.3. Pyhän maan lähteiden neutraalimpi näkökulma muslimien uskonnollisuuteen 

 

Lähteissä muslimien uskonnollisuus siis pääasiallisesti tuomittiin jyrkästi pakanuuden 

termein. Milloin oikeampaa tietoa esiintyi, kuten Muhammadin roolista profeettana, tämä 

kuvattiin etupäässä valheelliseksi. Ernoulin kertomuksen sisältävät Pyhän maan lähteet 

näyttäytyvät kuitenkin toisessa valossa. Verrattuna muihin lähteisiin, Chronique ja Lyon Eracles 

sisältävät eroavaisuuksia muslimien uskonnollisuuden kuvauksessa. Uskonnon kautta 

määrittyviä termejä esiintyy niissä hyvin vähän. Vuoden 1187 Ernoulin 

silminnäkijäkuvauksessa näitä ei käytetä, ja tekstit laajemminkin huomioon ottaen käyttö on 

vähäistä, vaikka Chronique-tekstissä varsinkin loppupuolella kirjoitetaankin useaan otteeseen 

pakanoiden maailmasta. Ernoul-lähteissä esiintyy neutraalimman kielenkäytön lisäksi 

viittauksia muslimien uskosta Jumalaan. Mikäli verrataan muiden lähteiden mainintoja 

muslimien suhteesta Jumalaan, aiemmin ovat jo tulleet ilmi väärennetyt kirjeet, joissa 

ilmaistaan usko ainoaan Jumalaan. Tämän lisäksi Itinerariumin IP1 kertoo, kuinka Saladin 

kiitti Jumalaa voitostaan: ”hänellä oli tapana tehdä näin aina, kun asiat menivät hyvin hänen 

kannaltaan”.212 Tässä vihjataan kuitenkin Saladinin tavan olleen vain pinnallinen. Muslimien 

toimille ei myöskään anneta todellista uskonnollista motiivia, vaan IP1:n kirjoittajan mukaan 

Saladin oli tyranni, joka toimi vallanhimonsa ajamana.213 Kirjoittaja kertoo Saladinin 

armeijan koostuneen palkkasotureista, mutta 

                                                 
212  ”Sic enim facere in omnibus quæ prospere accidebant consuevit – – .” Itinerarium 1.5. 

213  Itinerarium 1.3–1.4. 
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 Lisäksi jotkut tulivat ikään kuin pyhiinvaellukselle ja valmistautuivat taistelemaan 

 kristittyjä vastaan heidän lakiinsa kuuluvien seremonioiden puolustamiseksi.214  

Kyseessä on vain eräänlainen pyhiinvaellus. Muslimien kristinuskoa muistuttavat tavat ovat 

vääristynyttä imitaatiota. Ambroise toteaa suoraan ”niiden joukossa, jotka eivät uskoneet 

Jumalaan”.215 Muissa lähteissä mainintaa suuntaan tai toiseen ei näy, mutta nekin kuvaavat 

muslimit pakanoina ja kristinuskon vihollisina. 

 Ambroise käyttää retorisena keinona runsaasti fiktiivistä dialogia ja sama esiintyy 

Chroniquessa ja Lyon Eraclesissa. Vaikka lähteet kertovat tositapahtumista, tämä siirtää Ailesin 

ja Barberin mukaan tekstit historiankirjoituksesta hieman lähemmäksi romanssia. 

Ambroisen yleisö, jolle chanson de gestet olivat tuttuja, olisi ymmärtänyt dialogien 

fiktiivisyyden. Samalla dialogit on kuitenkin sisällytetty tositapahtumista kertovaan 

historiaan, jonka kirjoittaja oli itse läsnä tapahtumissa.216 Tätä kautta myös dialogit kertoivat 

todellisuudesta. Historiankirjoittaja pyrki totuuteen, mutta totuuden rajojen määrittely oli 

kirjoittajan asia, jolloin joillekin riitti pelkkä todennäköisyys. Totuuden visualisoiminen oli 

sallittua, ja tähän kuuluivat keksityt puheet ja dialogit, kuten myös havainnollistaminen 

esimerkein ja räikeän fiktiivisin kuvauksin.217 Ernoul-lähteissä dialogia on varsin paljon 

esimerkiksi neuvoteltaessa Jerusalemin antautumisesta. Ernoul oli todennäköisesti läsnä 

Jerusalemin piirityksessä ja hän oli neuvotteluita käyneen Balian Ibeliniläisen alainen, joten 

ei ole mahdotonta, että keskusteluilla olisi todenperäisyysarvoa. Lähtökohtaisesti täytyy silti 

olettaa, että dialogit ovat mielikuvituksen tuotetta – erityisesti sellaiset, joissa ei ole voinut 

olla paikalla kristittyä todistajaa. Ne kuitenkin kertovat nimenomaan kirjoittajan tiedoista, 

mielikuvista ja siitä, mitä hän jostain syystä halusi kuvata lukijoille tietyn henkilön sanoneen.  

 Chroniquen ja Lyon Eraclesin dialogit eivät välttämättä täsmää, vaan toisen lähteen 

narratiivi saattaa toisessa lähteessä olla ilmaistu henkilön lausumana. Saladinin puheet 

kertovat käänteisesti siitä, mitä kirjoittaja halusi ilmaista muslimien uskonnosta. 

Suurimmaksi osaksi dialogit sisältyvät vuoden 1187 ja nimenomaan piiritystilanteen 

kuvaukseen. Tämän jälkeen Saladinin puheet vähenevät ja kuvaukseen tulee mukaan 

negatiivisia piirteitä – aikaisemmin lähes yksinomaan jalosti toiminut Saladin osoittaa myös 

                                                 
214  ”Cæterum nonnulli quodam peregrinationis obtentu gratis veniunt, et pro Legis suæ cæremoniis 

defendis contra Christicolas pugnaturi procedunt.” Itinerarium 1.38. 

215  ”Qu'entre toz cels qui Deu mescroient – – .” Ambroise 2917. 

216  Ailes & Barber 2011, 12 ja 16. 

217  Knape 2000, 21. 
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julmuutta. Chroniquen mukaan tullessaan piirittämään Jerusalemia Saladin virkkoi asukkaille: 

”Uskon vakaasti, että Jerusalem on Herran Jumalan talo, ja tämä on teidän uskonne – – .”218 

Lyon Eraclesin versio on hieman poikkeava: ”Uskon vakaasti, että Jerusalem on Jumalan talo 

sekä teidän uskonnossanne että minun”.219 Tekstien vertaamisen suhteen ei voi olla 

ehdottoman varma, sillä Lyon Eracles -tekstistä käytettävissäni on vain englanninkielinen 

käännös. Vertaamalla tekstejä olisi kuitenkin houkuttelevaa tulkita, että pienillä lisäyksillä tai 

poistoilla – ”sekä teidän... että minun” – olisi tarkoituksella muutettu tekstin sävyä.  

 Chroniquen ja Willelmus Tyyrolaisen jatkosten käsikirjoitusten suhteesta toisiinsa 

tehdään parhaillaan tutkimusta sekä valmistellaan uutta editiota.220 Selvittämällä 

käsikirjoitusten syntyjärjestys voitaisiin epäilemättä suorittaa vertailevaa tutkimusta siitä, 

miten kirjoittajat ovat eri vaiheissa muuttaneet tekstiä ja muslimeita koskevaa kuvausta. 

Ensimmäisiä stemmatologisia tuloksia on julkaistu, mutta lopullinen tutkimus ei ole vielä 

valmistunut.221 Peter W. Edbury pitää todennäköisenä, että Chronique on muodoltaan 

lähempänä Ernoulin alkuperäistä kadonnutta tekstiä.222 Lähteiden epäselvän syntyhistorian 

takia tässä tutkimuksessa on kuitenkin vaikea tehdä niistä keskinäistä vertailua. Tässä 

vaiheessa voin vain todeta lähteiden pohjautuvan Ernoulin kertomukseen ja havainnoida 

niiden erot ja samankaltaisuudet sekä toisiinsa että muihin aikalaislähteisiin nähden. Ernoul-

lähteissä on useamman kuin kahden kirjoittajan näkemystä, ja kaikkien eri kirjoittajien 

motiiveja on mahdotonta tietää.223 Kokonaisuudessaan niistä silti välittyy Pyhällä maalla 

asuneiden näkökulma, mikä on huomattavaa sen takia, että muut silminnäkijälähteet ovat 

etupäässä anglo-normannilaisia. 

 Lyon Eracles kuvaa vuoden 1187 osuuden Chroniquea laajemmin ja sisältää 

kohtauksia, jotka ovat pidempiä tai joita ei ole ollenkaan Chroniquessa. Esimerkiksi saatuaan 

Jerusalemin avaimet itselleen Saladin Chroniquen mukaan kiittää vain Jumalaa, mutta Lyon 

Eraclesissa todetaan, miten Saladin ”oli hyvin onnellinen ja tarjosi kiitokset meidän 

                                                 
218  ”Je croi bien que Jherusalem est maison Dame Diu et c'est vo créance – – .” Chronique, 186. 

219  ”I firmly believe that Jerusalem is the House of God, both in your religion and in mine.” Edbury 

2004, 55. 

220  Cardiffin yliopiston tutkimusprojekti Peter W. Edburyn johdolla. 

221  Ks. Gaggero 2012. 

222  Ailes & Barber 2011, 17n. 

223  Ailes & Barber 2011, 16. 



 

57 

 

Herrallemme ja hänen Muhammadilleen”.224 Samoin Muhammadin maininta puuttuu 

Chroniquen kohtauksessa, missä Saladin puhdistuttaa ruusuvedellä Herran temppelin 

(muslimien Kalliomoskeijan, joka oli muutettu kristittyjen kirkoksi Templum Domini). Lyon 

Eraclesin mukaan Saladin lähetti hakemaan sisartaan, jotta he voisivat siellä yhdessä ”virkkoa 

kiitokset Jumalalle ja Muhammadille siitä kunniasta, minkä Jumala oli heille suonut”.225 

Kirjoittaja myös kertoo muslimien sanovan, että yksikään sika tai sikoja syövä mies ei saisi 

astua Temppeliin, jonka Saladin pyhitti Jumalalle. Tämän jälkeen muslimit heittivät alas 

Temppelin katolla olleen ristin. Lopussa Saladin ”palvoi ja kiitti Jumalaa siitä, että Hän oli 

uskonut Saladinin huostaan Hänen talonsa herruuden”.226 Chroniquen versio on lyhyempi: 

siitä puuttuu täysin maininta Saladinin sisaresta, Muhammadista, sekä tieto muslimien 

uskomuksista sikoja kohtaan. Lopun kiitos kuuluu kuitenkin samalla tavalla.227 Yhtenä 

tulkintana voi olla, että lisäämällä mukaan Muhammadin nimen Lyon Eraclesin kirjoittaja on 

halunnut tähdentää Saladinin erillisyyttä kristittyihin nähden. Vaikka hän kiittää samaa 

Jumalaa, tehdään selväksi, että hän oli Muhammadin seuraaja. Willelmus Tyyrolaisen 

historiassa teoksen latinasta muinaisranskaksi kääntänyt kirjoittaja teki muutoksia, jotka eri 

tavoin muuntavat, heikentävät tai vääristävät Willelmuksen näkemyksiä. Hän tuo esille omaa 

kantaansa muuttaen Willelmuksen originaalin tekstin tarkoituksen, kun hän esimerkiksi 

kirjoittaa kristittyjen taistelleen ensin uskon puolesta ja toisarvoisesti henkensä ja 

perheidensä puolesta.228 Tässä voisi olla kyse samankaltaisesta muokkaamisesta. Chroniquen 

ensisijaisuutta Lyon Eraclesiin nähden Ernoulin kertomuksen osalta vahvistaisi se olettamus, 

että alun perin tiivistä kuvausta on lavennettu runsaammaksi kertomukseksi.229  

                                                 
224  ”Quant Salehadins ot les clés, si en lu moût liés, et en rendi grasses à Dame Diu.” Chronique, 224. 

Vrt. Lyon Eracles ”[H]e was very happy and rendered thanks to Our Lord and to his Mohammed.” 

Edbury 2004, 61. 

225  ”[T]o render thanks to God and Mohammed for the honour that God had done them.” Edbury 2004, 

66.  

226  ”[W]orshipped and gave thanks to God that He had entrusted him with mastery over His house.” 

Edbury 2004, 67. 

227  Chronique, 234–235. 

228  Schwinges 2001, 126 ja 131. 

229  Vrt. miten Richard de Templo kopioi Ambroisea Itinerariumiin ja muuttaa runomittaisen kerronnan 

laveaan asiaproosaan. Ks. myös Nicholsonin huomautus siitä, miten Willelmus Tyyrolaisen 

latinalaisen jatkoksen kirjoittaja on käyttänyt Itinerariumia lähteenä, jolloin sekava ja dramaattinen 

IP1:n alku on muutettu siistiksi ja jäsennellyksi kertomukseksi, jossa tapahtumat selitetään ja 

asetetaan kontekstiin. Nicholson 1997a, 3–4. 
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 Rainer Schwinges on attribuoinut Willelmus Tyyrolaiseen tietynlaisen 

suvaitsevaisuuden230. Willelmus omaksui orientaalin näkemyksen, jonka mukaan islam oli 

pakanuuden yläpuolella ja liittynyt kristinuskoon monoteismin ja eritoten yhteisen Jumalan 

kautta. Willelmus ei kertaakaan käyttänyt termiä pakana, vaan sen sijaan infidelis, joka 

juutalaisuuden kanssa merkitsi vain erilaista suhtautumista Jumalaan. Lisäksi hänen 

teoksessaan kristinuskon ulkopuolisuutta korostava kuvaus sisältyy lähes kokonaan 

alkuosaan, jossa hän käytti lähteinä läntisiä ristiretkikronikoita. Koska muslimit eivät olleet 

pakanoita, vaan erityyppisiä uskovaisia, Willelmus oli Schwingesin mukaan vapaampi 

käsittelemään heitä ihmisinä.231 Hän esitti Pyhän maan kofliktin paikallisena kamppailuna 

vallasta: teos on vapaa vahvasta kristillisestä painotuksesta ja pyhän sodan ideologisesta 

kontekstista. Schwinges huomauttaa myös, että Willelmuksen ei ollut mikään pakko 

kirjoittaa muslimeista niin positiivisesti.232 Willelmus ei siis kirjoittanut eskatologista 

historiaa, vaan Jerusalemin kuningaskunnan historiaa.233 Vaikka hänen teoksensa onkin 

historiallisessa analyysissään korkealle arvostettu, ei sekään ollut vapaa propagandasta. 

Willelmus kirjoitti ylistääkseen Jerusalemin kuninkaan roolia ja kirkon asemaa Pyhällä 

maalla – hänen hyökkäyksensä kohteena eivät niinkään olleet muslimit, vaan paavius ja 

temppeliherrat.234 Kedar toteaa, että Willelmusta ei kuitenkaan pidä nähdä tyypillisenä 

niiden latinalaisten edustajana, jotka asettuivat asumaan tai syntyivät Pyhällä maalla.235 

Täytyy myös muistaa, että Ernoulin alkuperäinen teksti oli itsenäinen, sillä vasta eri 

kirjoittaja jatkoi suoraan Willelmuksen teosta käyttäen Ernoulia lähteenä. Mahdollista silti 

on, että Ernoul on tuntenut Willelmuksen kirjoittaman Jerusalemin kuningaskunnan 

historian. Ainakin myöhemmälle kirjoittajalle, joka Willelmuksen teosta jatkoi, tämän 

näkemykset muslimeista olivat tuttuja. 

                                                 
230  Schwinges täsmentää, että Willelmus ei itse koskaan käyttänyt käsitettä suvaitsevaisuus (tolerantia) 

sen modernissa tarkoituksessa muiden ajatustapojen tunnustamisesta. Sen sijaan Willelmuksen 

retoriikkaan kuuluivat samaa tarkoitusta ajavat käsitteet, kuten humanitas, moderatus tai pacientia. 

Schwinges 2001, 131–132. 

231  Willelmus kirjoitti jopa sittemmin kadonneen muslimihallitsijoiden historian. Näyttää siltä, että sitä 

käytti lännessä vain harva. Moran Cruz 1999, 68. Kunnia tämänkin teoksen synnystä kuuluu kuitenkin 

kuningas Amalrik I:lle (1136–1174), jonka toimenantona Willelmus molemmat teokset kirjoitti. Sekä 

Schwinges että Kedar pitävät erikoisena ja huomattavana seikkana sitä, että tällainen 

muslimihallitsijoiden historia ylipäänsä kirjoitettiin. Schwinges 2001, 130; Kedar 2006, IX 134–135. 

232  Schwinges 2001, 124–127 ja 130. 

233  Lehtonen 2005, 74. 

234  Moran Cruz 1999, 68. 

235  Kedar 1984, 89. 
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 Verrattuna muihin lähteisiin, Chronique ja Lyon Eracles ovat näkökulmassaan melkein 

hämmentävän positiivisia – etenkin Ernoulin osuudessa, johon suurin osa muslimien 

uskonnollisuuden kuvauksesta sisältyy. Tieto muslimien monoteismista ja uskosta samaan 

Jumalaan kristittyjen kanssa tulee ilmi, samoin Muhammadin rooli profeettana. Selkeimmin 

esiin nousee kuitenkin kuva Saladinista paitsi jalona, myös Jumalaa kunnioittavana 

hahmona. Tämä on vastakohtana lähteille, joissa Saladin kuvataan rienaavana vihollisena. 

Ernoul-lähteet vaikuttavat olevan lähempänä Willelmuksen tapaa kuvata muslimijohtajien 

positiivisia ominaisuuksia. Kuitenkin siinä missä Willelmus analysoi ominaisuuksia suoraan, 

Ernoul-lähteissä asenteet nousevat enemmänkin rivien välistä. Ennen kaikkea pyrkimys 

luoda Saladinista kuva jalona johtajana kuuluu Ernoulin kirjoitustarkoitukseen ja poliittiseen 

propagandaan.  

 Jerusalemin kuningaskunta oli Saladinin hyökkäyksen aikaan poliittisesti 

sekasortoisessa tilassa vallanperimyskiistan takia. Ernoul oli Balian Ibeliniläisen seuraaja, ja 

hänen kertomuksessaan korostuu Balianin rooli kuningaskunnan tapahtumissa sekä 

henkilökohtainen suhde Saladiniin. Molemmissa lähteissä Saladin toteaa Jerusalemin 

kuningaskunnan vasallille Balian Ibeliniläiselle: ”rakkaudesta Jumalaa ja Teitä kohtaan 

kerron Teille, mitä aion tehdä”.236 Myöhemmin Saladin määritteli valloitetun kaupungin 

asukkaille lunnashinnan, mutta Balian valitti hinnan olevan liian suuri, jotta köyhät 

pystyisivät sitä maksamaan. Saladin vastasi alentavansa lunnaita ”ensin Jumalan vuoksi ja 

sitten rakkaudesta häneen”.237 RICHARD ABELSIN mukaan Saladinin kuvaus 

rationaalisena ja jopa armeliaana henkilönä, jonka kanssa kuningaskunnan johtohenkilöt 

voivat neuvotella, on voinut toimia eräänlaisena rauhoitteluna olettaen, että Ernoul kirjoitti 

pian Jerusalemin valloituksen jälkeen. Balian neuvotteli kaupungin antautumisen, ja hänet 

esitetään kelpoisena johtajana, joka on kykenevä hoitamaan asioita Saladinin kanssa.238 Silti 

Saladinin hartaus nousee teoksessa erikoisena esiin. Toki Balian olisi voitu esittää 

sankarillisena korostamatta ollenkaan Saladinin armeliaisuutta tai varsinkaan hartautta. 

Toisaalta, mikäli kirjoittaja on pyrkinyt nimenomaan esittämään Balianin ja Saladinin 

kontaktin positiivisessa valossa, on Saladin täytynyt esittää kristinuskon näkökulmastakin 

                                                 
236  ”Sire, pour l'amor de Diu et de vous, je vous dirai que je ferai.” Chronique, 217. Vrt. Lyon Eracles, 

”[O]ut of love for God and for you I shall tell you what I will do.” Edbury 2004, 59. 

237  ”[P]our Diu, avant, et pour i'amor de lui qui l'em prioit – – .” Chronique, 222. Vrt. Lyon Eracles, ”So 

Saladin said that first for God and then for his own sake – – .” Edbury 2004, 60. 

238  Abels 2008, 21–22. 
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Jumalaa kunnioittavana, moraalisena hahmona. Tämänkaltainen kirjoittajan motiivien 

tarkastelu näkee kirjoittajan kuitenkin hyvin tarkoitushakuisena: kirjoittajia ei tule pitää liian 

laskelmoivina, vaan taustalla on täytynyt vaikuttaa myös se, mitä tämä Pyhällä maalla elänyt 

ja tapahtumia läheltä seurannut kirjoittaja on itse nähnyt, kuullut ja ajatellut Saladinista. 

 Epäselväksi jää, oliko Ernoulin näkemys muslimien uskonnollisuudesta 

kokonaisuudessaan myönteinen, vai halusiko hän esittää vain Saladinin erityisen hartaana 

henkilönä. Saladinin hartauden lisäksi Ernoul-lähteissä on kuitenkin mainintoja muslimien 

uskosta myös yleisesti. Lähteet puhuvat fakiireista, jotka olivat alun perin islamin mystiseen 

suuntaukseen suufilaisuuteen kuuluneita vaeltavia kerjäläismunkkeja, sekä hadžeista – 

arvonimi niille, jotka olivat suorittaneet pyhiinvaelluksen Mekkaan. Todennäköisesti 

kirjoittajat eivät ole tienneet termien todellisia merkityksiä, mutta ovat kuitenkin tienneet 

niiden tarkoittavan muslimien uskonnollisessa arvossa pitämiä henkilöitä. Ernoul-lähteissä 

Saladin ja Balian keskustelevat Jerusalemin piirityksen aikana, ja Lyon Eraclesissa Saladin 

toteaa: ”Ja joka tapauksessa fakiirit ja hadžit ja muut muslimiuskonmiehet painostavat ja 

kehottavat minua – – .”239 Virkettä ei ole Chroniquessa. Jälleen hadžit mainitaan Lyon 

Eraclesissa, kun muslimit vahtivat Jerusalemin pakolaisten poistumista kaupungista: 

 Siellä oli eräitä saraseeneja, joita pidetään hyvin hartaina ja jotka ovat hadžeina 

 tunnettuja munkkeja. Nämä miehet pitävät viiniä kauhistuksena, aivan kuten me 

 pidämme himoa.240 

Lyon Eracles kuvaa lukijoille muslimien uskonmiehiä ja vertaa näitä kristinuskoon 

kuvaamalla hadžeja munkeiksi ja vertaamalla näiden tapoja kristittyjen tapoihin. Lyon Eracles 

kuvaa muslimien uskonmiehet hartaiksi, mutta toisessa Jerusalemin piirityksen 

silminnäkijälähteessä, De expugnationessa, nämä tehdään naurettaviksi. Aluksi heidät 

mainitaan viisaina, kun Saladin toteaa: ”olen usein kuullut viisailta miehiltämme, fakiireilta 

[Alphachini] – –”241, mutta vähän myöhemmin kirjoittaja kertoo:  

                                                 
239  ”And in any case the fakirs and the hadjis and the other Muslim men of religion are pressing and 

urging me – – .” Edbury 2004, 58. 

240  ”There were certain Saracens there who are considered very devout and who are monks known as 

hadjis. These men regard wine as an abomination just as we regard lust.” Edbury 2004, 63. 

241  ”Ego vero a sapientibus nostris Alphachinis frequenter audivi – – .” De expugnatione, 38. 
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Siispä fakiirit ja hadžit [Cassini], katalan harhauskon palvelijat, jotka saraseenien mielestä 

ovat piispoja ja pappeja – – .242 

De expugnationen kirjoittaja kieltää jyrkästi muslimien uskon. Hän esittää tekstissään muslimit 

verenhimoisina paholaisen liittolaisina ja tekee naurunalaiseksi näiden uskonnolliset tavat. 

Hän on tietoinen muslimien kunnioittamista uskonmiehistä, vaikka näiden nimitykset 

ovatkin vääntyneessä, latinalaisessa muodossa (todennäköisesti Lyon Eraclesissakin on 

jonkinlainen vääristynyt muoto). Samankaltaisuudet kristinuskon kanssa kuitenkin 

osoittavat islamin olevan kieroutunut versio ainoasta oikeasta uskosta.  

 Ernoul-lähteiden muslimikuvaukseen vaikuttaa ylipäänsä vahvan teologisen 

propagandan puuttuminen. Lähteissä tulee ilmi Jumalan vaikutus tapahtumiin sekä 

kristinuskon oikeutus, mutta tapahtumia ei kuvata niinkään kristittyjen pyhänä sotana 

pakanoita vastaan. Voimakkaan uskonkiihkon puuttuminen luo illuusiota, että Ernoul olisi 

objektiivinen kirjoittaja, mutta todellisuudessa lähteissä on vahva propagandamotiivi. 

Pyrkimys esittää Balian Ibeliniläinen ja tämän liittolaiset hyvässä valossa vaikuttaa osaltaan 

muslimikuvaukseen. Huomio on Jerusalemin kuningaskunnan sisäisissä asioissa, ei 

ristiretkiaatteen voimistamisessa. Kuvaamiseen vaikuttanee kirjoittajien Pyhän maan 

asukkaina mahdollisesti omaksuma käytännöllinen asenne muslimeihin. Vaikka todelliset 

kontaktit ja dialogi kristittyjen ja muslimien kesken olisi jäänyt vähäiseksi, Jerusalemin 

kuningaskunnassa elettiin kuitenkin ympäristössä, jossa eurooppalaislähtöisen yläluokan 

hallitsemina ja näiden työvoimana eli suuri arabiankielinen syyrialaisten kristittyjen ja 

muslimien väestö. Elämä kuningaskunnassa vaati pragmaattista suhtautumista muslimeihin 

ja käytännön ratkaisuja yhteiseloon – paavinvalta ei maallisten johtajien muslimeille suomia 

vapauksia useinkaan hyväksynyt.243 Todennäköisesti ei ollut olemassa mitään universaalia 

Pyhän maan asukkaan suhtautumista muslimeihin, eikä eläminen kuningaskunnassa 

automaattisesti johtanut suvaitsevaisuuteen tai oikean tiedon omaksumiseen. Willelmus 

Tyyrolaisen teos ja Ernoul-lähteet syntyivät kuitenkin ympäristössä, jonka läheisyys 

muslimeihin on todennäköisesti johtanut näillä kirjoittajilla pragmaattiseen suhtautumiseen. 

Vaikka nämä lähteet olisivat epätyypillisiä, ne kertovat käsitysten moninaisuudesta. 

 

                                                 
242  ”Igitur Alphachini et Cassini, ministri scilicet nefandi erroris, episcopi et presbyteri, secundum 

opinionem Sarracenorum – – .” De expugnatione, 41. 

243  Muldoon 2001, 118–119. 
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Yhteenveto 

 

Muslimien kuvaaminen pakanoina ja idolien palvojina elää edelleen mukana kolmannen 

ristiretken silminnäkijälähteissä. Ensimmäisen ristiretken kirjoittajat tyypillisesti liittivät 

muslimit Antikristukseen ja kuvasivat näiden monia epäjumalia, joista Muhammad oli yksi. 

Selkeimmin tämän kaavan mukaisesti muslimit esittää Roger Hovedenilainen, joka on 

liittänyt teokseensa keskiajan tunnetun apokalyptikon Joakim Fiorelaisen kuvauksia, joissa 

Muhammad ja Saladin olivat osa kirkon vainoajien jatkumoa. Myös muut anglo-

normannilaiset lähteet mainitsevat muslimien idolatrian ja tuomitsevat jyrkästi muslimien 

pakanuuden korostaen näiden riittien inhottavuutta. Selitys samankaltaiselle kuvaukselle 

löytyy lähteiden yhteisestä näkökulmasta ylistää Rikhard Leijonamieltä ja glorifioida 

ristiretkeä. Vaikka teokset ovat tyyliltään erilaisia – Roger Hovedenilaisen kronikkamaiset 

kuvaukset Englannin hallitsijoiden teoista, Ambroisen runomittainen kansankielinen 

kertomus ja Itinerarium dramaattisena proosahistoriana – kirjoittajat kuvaavat tapahtumat 

ylistäen Rikhardia kristittynä pakanoiden kukistajana. Jotkin kuvaukset muslimeista eivät 

perustuneet ollenkaan todellisuuteen, vaan olivat toistoa ensimmäisen ristiretken 

kirjoittajilta. 

 Muutos ensimmäiseen ristiretkeen verrattuna näkyy siinä, miten lähteiden maininnat 

idolatriasta ovat enää hyvin satunnaisia. Ristiriitaisesti nämä kuvaukset esiintyvät silti 

samoissa lähteissä rinnakkain käsityksen kanssa, jonka mukaan muslimit olivat monoteistisia 

ja Muhammad heidän profeettansa. Vaikka lähteissä esiintyy jotain tietoa muslimien 

uskosta, eikä Muhammadia esimerkiksi kuvata enää epäjumalaksi, oikeat tiedot jäävät 

nähdäkseni vähäisiksi. Tiedon puute näkyy selvästi Roger Hovedenilaisen kohdalla, mikä 

selittyy hänen lyhyeksi jääneellä ristiretkellään sekä puuttuvalla intressillä perehtyä 

muslimien tapoihin. Itinerarium taas sisältää useita tiedonmurusia, kun Richard de Templo 

on kopioinut Ambroisea ja lisännyt huomautuksia muslimien tavoista ja näiden 

arabiankielisistä huudahduksista. Itinerariumin kirjoittajat ovat silti asenteessaan selkeän 

tuomitsevia. Ristiretkeläisten läsnäolo Pyhällä maalla ja altistuminen vaikutteille ei johtanut 

välttämättä oikean tiedon omaksumiseen ja suvaitsevaiseen asenteeseen, sillä kristinusko 

sulki pois tasavertaiset uskonnot, eikä kirjoittajilla ollut motiivia omaksua muslimeista uutta 

tietoa. Muodostuneet kuvat muuttuvat hitaasti joko uuden informaation runsauden tai 
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kirjoittajan intressin tuloksena. Tieto muslimeista ei onnistunut läpäisemään kirjoittajien 

omia maailmankuvia, vaan vanhat ja uudet käsitykset elivät pitkään rinnakkain.  

 Toisen näkökulman tarjoavat Pyhän maan Ernoul-lähteet, joissa harvoin kirjoitetaan 

muslimeista pakanoina – etupäässä termi on Ernoulin osuuden ulkopuolella esiintyvä käsite 

kuvaamaan kristikunnan ulkopuolisia alueita. Sen sijaan niiden kuvauksessa Saladinin 

toimista Jerusalemin piirityksen aikana ja erityisesti fiktiivissä dialogeissa luodaan kuva 

hartaasta muslimijohtajasta. Saladin toimii jatkuvasti Jumalan kunniaksi ja Häntä kiittäen, 

minkä lisäksi muslimien uskonnollisia tapoja verrataan kristinuskoon tavalla, joka vaikuttaa 

positiiviselta. Ernoul-lähteissä näkökulmaa selittää voimakkaan uskonkiihkon ja 

ristiretkipropagandan puuttuminen, sillä ne on kirjoitettu poliittisessa 

propagandatarkoituksessa. Huomionarvoista on Saladinille annettu uskonnollinen motiivi, 

minkä taustalla voivat vaikuttaa myös kirjoittajan omat kokemukset ja mielipiteet Pyhän 

maan asukkaana, jolloin elo musliminaapurien kanssa vaati käytännöllistä suhtautumista. 
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3. Muslimien panettelu osana katastrofien selitystä ja ristiretkipropagandaa 

 

Kolmatta ristiretkeä edeltäneet katastrofaaliset tapahtumat täytyi selittää kristikunnalle. 

Häviö Hattinin taistelussa sekä Jerusalemin ja lähes koko Pyhän maan menetys viholliselle 

olivat dramaattisia tapahtumia, jotka järkyttivät Eurooppaa. Kirjoittajat pyrkivät selittämään, 

miksi Jumala salli vääräuskoisten menestyä. Ristiretken järjestämiseksi tarvittiin silti 

voimakasta propagandaa, ja kolmannen ristiretken puolesta käyty kampanja oli huolellisesti 

organisoitu.244 Jotta Pyhä maa pystyttäisiin voittamaan takaisin kristityille, täytyi Eurooppa 

saada motivoitua lähtemään taistoon ja lähettämään apua. Ristiretkien historiat kirjoitettiin 

tyypillisesti kolmessa eri yhteydessä: joko tapahtumien ollessa käynnissä, niiden välittömässä 

jälkeisyydessä tai motivaattorina seuraavalle ristiretkelle.245 Selityksiä tappioille annettiin jo 

välittömästi syntyneissä lähteissä eli kirjeissä, kuten myös paljon myöhemmin kirjoitetuissa 

teoksissa. Kolmen hallitsijan voimin Pyhälle maalle lähteneeseen ristiretkiarmeijaan 

kohdistettiin toiveet Jerusalemin takaisin valtaamisesta. Jälkikäteen täytyi selittää, miksi 

ristiretki epäonnistui tässä hankkeessa. Muslimikuvaukseen on lähteissä vaikuttanut se, 

minkälainen rooli muslimeille tapahtumien kulussa annettiin. Jumala oli teologisen 

historiantulkinnan mukaisesti aktiivinen toimija, jolloin keskeiseksi nousee Jumalan suhde 

muslimeihin. Tarkastelen tässä luvussa, miten selitysten antaminen ja ristiretkipropaganda 

vaikuttivat muslimikuvaukseen. Tutkin myös, millä tavoin kuvaukseen vaikutti motivointiin 

liittynyt saastumisen ja puhdistamisen retoriikka, sekä miksi kahden eri lähteen kuvaus 

Jerusalemin piirityksen tapahtumista eroaa toisistaan. 

 

3.1. Muslimit vain Jumalan välikappale 

 

Historiankirjoituksessa esiintyi 1100-luvulla kolme tapaa esittää tapausten kulku. 

Ensimmäinen oli kertomus, jossa kirjoittaja yksinkertaisesti totesi tapahtumat ilman erityisiä 

teologisia tai filosofisia selityksiä. Toiseen kategoriaan kuuluivat painokkaan ideologiset 

kertomukset. Kolmantena on pidetty Willelmus Tyyrolaisen tarjoamaa mallia, jossa 

                                                 
244  Tyerman 2006, 376. 

245  Nicholson 1997a, 10. 
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tapahtumat on selitetty paitsi Jumalan puuttumisella maallisiin asioihin, myös ihmisten 

vapaalla tahdolla ja syntisyydellä sekä sattuman tai onnen (casus, fortuna) kautta. Willelmusta 

pidetään ristiretkien huomattavimpana historioitsijana, sillä hän analysoi tapahtumia 

monipuolisesti ilman, että olisi käyttänyt vain teologisia selitysmalleja.246 Jumala saattoi 

esiintyä myös Willelmuksella aktiivisena toimijana, mutta Willelmus ei kirjoitanut 

eskatologista historiaa. Pyhän maan puolesta käydyt taistelut vaikuttivat Willelmuksella 

jokseenkin menettäneen pyhyytensä, eivätkä ne juuri eronneet muista kristittyjen 

hallitsijoiden oikeutetuista sodista.247 Kirjoituksissa käytetyn selitysmallin kautta määrittyi 

myös muslimien paikka kristillisessä maailmanjärjestyksessä: mikä oli muslimien 

sotamenestyksen taustalla ja miten nämä asettuivat osaksi Jumalan suunnitelmaa. 

Kolmannen ristiretken silminnäkijälähteissä näkyy piirteitä kaikista kolmesta selitysmallista, 

yksinkertaisesta kuvauksesta, ideologisesta mallista ja monipuolisesta selityksestä, vaikka 

lähteet eivät ylläkään analyysissa Willelmuksen tasolle.  

 Saladinin nousu köyhyydestä hallitsijaksi selitettiin Itinerariumin alkuosassa IP1:ssä 

fortunalla, onnettarella. 

 Oli leikkivän fortunan voima, joka halusi näitä nopeita vaihteluita. Se kohottaa köyhästä 

 rikkaan, alhaisesta ylhäisen, orjasta hallitsijan.248  

Myös voiton personifikaatio mainitaan Itinerariumissa, ja fortuna esiintyy tekijänä lisäksi 

Ambroisen Estoiressa sekä anonyymissa Akko-runoelmassa.249 Fortuna, joka oli alunperin 

roomalainen hedelmällisyyden jumalatar, tuli 1100-luvulla yhä suositummaksi kirjallisessa ja 

kuvallisessa ilmaisussa. Boëthiusta seuraten fortunaa käytettiin kuvaamaan 

sattumanvaraisuutta ihmisten teoissa. Sillä selitettiin historiallisia prosesseja, jotka eivät 

vaikuttaneet kokonaan jumalallisen vaikutuksen ohjaamilta, vaan sisälsivät kaoottisia ja 

sattumanvaraisia tekijöitä.250 Fortuna oli puolueeton oikku, joten Saladinin nousu valtaan ei 

tapahtunut hänen uskonsa kautta tai edes omien ansioiden ja taitojen avulla. Fortuna oli 

                                                 
246  Lehtonen 2005, 78–79; Tahkokallio 2009, 46. 

247  Schwinges 2001, 130. 

248  ”Hæc fortunæ ludentis potentia, has rerum vicissitudines voluit; quæ de paupere divitem, de humili 

sublimem, de servo suscitat dominantem.” Itinerarium 1.4. 

249   Itinerarium 1.32.; Ambroise 3056; Roger de Hoveden 1870, cvi. 

250  Vastakkainen näkemys sydänkeskiajalla oli Augustinusta seuraava, sillä Augustinus korosti 

jumalallista suunnitelmaa eikä hyväksynyt sattuman osuutta. Fortuna ja sattuma olivat 

Augustinuksella hyväksyttäviä vain arkisessa puheessa yllättävien tapahtumien kuvaamiseksi. 

Lehtonen 1995, 73–75 ja 78. 
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käypä selitys, sillä tällöin Saladinia ei tarvinnut nähdä Jumalan suosimana – menestys oli 

keskiajalla yleensä merkki Jumalan siunauksesta. 

 Etupäässä tapahtumiin vaikuttivat kuitenkin Jumalan päätökset. Jumala oli aktiivinen 

toimija, jonka tahdosta tapahtumat etenivät, joka suojeli kristittyjä valittujaan, suoritti 

ihmeitä ja sääti jopa sään. Jopa Lyon Eraclesissa, joka on paljolti vapaa tyypillisestä 

ristiretkipropagandasta, Jumala vaikuttaa suoraan tapahtumiin ja toimii kristittyjen 

syntisyyden vuoksi. Lyon Eraclesin silmiinpistävimmät kohdat Jumalan vaikutuksesta 

esiintyvät kuitenkin oletetun Ernoulin osuuden sisällä sellaisissa irrallisen oloisissa 

kappaleissa, jotka näyttävät poikkeavan muusta tekstistä sisällöltään.251 Ne voivat olla 

myöhemmän kirjoittajan jälkiä eivätkä osa Ernoulin alkuperäistä tekstiä. 

 Muslimien teot ja pyhien paikkojen häpäisy eivät olleet pelkästään aggressiota 

kristittyjä kohtaan, vaan suoraan itse Jumalan uhmaamista ja vastustamista. Keskiajan 

historiankirjoittajilla oli tapana kuvata myös kristittyjen hallitsijoiden toimivan joko Jumalan 

suunnitelmaa edistäen tai vastustaen.252 Lähteissä vaihtelee, kuinka jyrkästi 

vastakkainasettelu Jumalan valittujen ja vihollisten välillä esitetään. Ernoul-lähteissä 

tämänkaltainen retoriikka on vähäistä, kun taas esimerkiksi Ambroisella jako on selkeä ja 

taistelu käydään ”Jumalan väen ja rakkikoirien välillä”.253 Muslimit toimivat suoraan Jumalaa 

vastaan: ”Kuulkaa nyt, mitä turkkilaiset tekivät / Jumalalle ja kuinka he tekivät pahasti 

Häntä vastaan”.254  

 Muslimit saatettiin esittää paitsi Jumalan vastustajina, suorastaan paholaisen 

liittolaisina. Ensimmäisen ristiretken lähteissä tämänkaltainen kuvaus oli tyypillistä.255 

Poiketen tästä kolmannen ristiretken lähteissä maininnat paholaisesta ovat selvästi 

harvemmassa. Paholaiseen muslimit liittää De expugnationen kirjoittaja, jonka 

muslimikuvausta käsittelen tarkemmin seuraavassa luvussa. Myös Ambroise kutsuu 

muslimeita eri muodoissa paholaisen kätyreiksi.256 Tämä ei kuitenkaan ole toistuvasti läpi 

Estoiren käytetty ilmaisu. Milloin sana paholainen (diable) esiintyy teoksessa, se sointuu 

                                                 
251  Esimerkiksi erikoinen kertomus syyrialaisnoidasta, joka vaikuttaa lähinnä suullisesti kiertäneeltä 

tarinalta, sekä tapahtumien vertaus Mooseksen kirjan kertomukseen Israelin kansan syntisyydestä ja 

eripuraisuudesta, minkä seurauksena Jerusalem tuhottiin. Edbury 2004, 40–42. 

252  Tahkokallio 2009, 41. 

253  ”De la gent Deu e la chenaille – – .” Ambroise 3106. 

254  ”Ore escotez que li Turc firent / A Deu e com il lui mesfirent.” Ambroise 3175–3176. 

255  Cole 1993, 88 ja 92; Tolan 2002, 157 ja 166. 

256  Ambroise 3066, 3416, 6361 ja 12096. 
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säännönmukaisesti yhteen toisen sanan kanssa. Lähinnä se vaikuttaisi retoriselta keinolta, 

jota Ambroise on käyttänyt ennen kaikkea riimityksen takia ja kuvaamaan kristittyjä 

kohdannutta epäonnea ja vihamielisyyttä tarkoittamatta välttämättä erityistä kytköstä 

paholaiseen. Toisaalta paholainen esiintyy Ambroisella pari kertaa myös aktiivisena 

toimijana: paholainen oli esimerkiksi muslimit liikkeelle paneva voima ja paholaisen teon 

kautta monet kristityt menehtyivät.257 Ambroise ei kuitenkaan anna paholaiselle todellista 

valtaa Jumalaan nähden, vaan perääntyy sanomassaan: 

 Mutta paholainen, joka ei lepää, / teki avoimesti teon, / jonka kautta armeija 

 heikkeni paljon. / Ei paholainen sitä tehnyt, minä valehtelen, / vaan Herra Jumala sen 

 salli.258 

Richard de Templo ei kertaakaan kopioinut Itinerariumiin Ambroiselta tämän tapaa kutsua 

muslimeita paholaisen väeksi, vaan jätti nimitykset pois. Richard de Templo on luultavasti 

tiennyt enemmän muslimien uskonnosta, mihin viittaavat Itinerariumin sisältämät lisäykset 

hänen lainatessaan Ambroisea. Hän ei myöskään liene pitänyt Ambroisen käyttämää 

populaaria retoriikkaa sopivana omaan teokseensa. Ainoa paholaiseen viittaava maininta 

sisältyy Itinerariumissa anonyymin alkuperäiskirjoittajan IP1:een ja kohtaukseen, missä 

Saladin päätti vapauttaa vankina olleen kuningas Guyn sillä ehdolla, että Guy poistuisi 

Pyhältä maalta. Guy vapautui, mutta ei pitänyt lupaustaan, jolloin IP1:n kirjoittaja kuvaa 

Saladinin ehtoa: ”Mutta Herran järjestellessä Belialin suunnitelma tuhoutui – – .”259 

Ilmaisua ”Belialin pojat” käyttävät yksittäisesti myös Fredrikin ristiretken kirjoittajista 

”Ansbert” ja Magnus Reichersbergiläinen.260 Alun perin tämä hepreankielinen sana tarkoitti 

kelvotonta, ja Vanhassa testamentissa sillä viitattiin kapinallisiin ja lakia vailla oleviin 

ihmisiin. Uudessa testamentissa Belial esiintyy nimenä ja myöhemmin sitä käytettiin 

synonyyminä paholaisen kanssa.261 Tällaiset harvat tapaukset lienevät jälleen enemmän 

retorinen, pahuutta ilmaiseva keino, kuin liitto paholaisen kanssa. 

 Ensimmäisen ristiretken aikainen kirjoittaja Baudri Dolilainen näki Jerusalemin 

historian kulkevan sen mukaan, miten hartaita tai syntisiä asukkaat olivat. Kun asukkaat 

                                                 
257  Ambroise 2174 ja 2994. 

258  ”Mais diables qui n'a sejor / Fist une uevre tote a veue / Par quoi l'ost fud mult descreue. / Diables nel 

gist, jo menti, / Mais Dampnedeus la consenti.” Ambroise 3460–3465. 

259  ”Sed ordinante Domino, dissipatum est consilium Belial – – .” Itinerarium 1.25. 

260  Historia de expeditione Friderici imperatoris, 85; Magnus von Reichersberg 1861, 514. 

261  Catholic Encyclopedia, ”Belial”, elektr. dokumentti. 
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olivat Jumalalle uskollisia, Jerusalem kukoisti, mutta tottelemattomuuden aikana kärsittiin 

tyranniasta. Ensimmäisen ristiretken historioitsijat olivat jälkiviisaasti nähneet kristittyjen 

voiton muslimeista väistämättömänä. Jumalan nähtiin toimivan ristiretkeläisten kautta ja 

rankaisevan siten muslimivihollisiaan näiden uskottomuuden ja pyhien paikkojen 

loukkaamisen takia. Jälkikäteen ei ollut epäilystäkään siitä, etteikö kristittyjen voitto olisi 

ollut taattu.262 Ensimmäinen ristiretki oli korjannut tilanteen, missä muslimit hallitsivat ja 

”saastuttivat” Jerusalemia. Kolmatta ristiretkeä edeltäneet katastrofit taas nähtiin 

seurauksena kristittyjen synneistä. Tämä näkyi jo välittömästi kirjeissä, joita lähetettiin 

Eurooppaan Hattinin jälkeen tiedottamaan tapahtuneesta. Fredrikille osoitetussa kirjeessä 

todetaan, miten ”kristittyjen syntien takia Herra toimitti heidät vihollistensa käsiin”.263 

Hattinin jälkeen temppeliherrojen ainoa jäljelle jäänyt seniorijäsen Terricus kirjoitti olevan 

mahdotonta luetella valtavat onnettomuudet, sillä ”Jumalan viha on antanut luvan meidän 

tulla ruoskituiksi tällä hetkellä syntiemme vaatiessa”.264 Jerusalemin ja koko maan häviö 

olivat seurausta kristittyjen synneistä – toisinaan tämä ilmaistiin kollektiivisesti kaikkien 

kristittyjen syntinä, toisinaan Jerusalemin asukkaiden syntinä. 

 Syntiä oli myös yritys asettaa ihmisen valta jumalallisen vallan tilalle. Itinerariumin 

IP1:n kirjoittaja kertoo, kuinka Hattinin taistelussa eräs ristiretkeläinen kerskui armeijan 

koolla ja uskalsi sanoa, ettei Jumalalla ollut arpaa taistelussa, vaan heidän oma rohkeutensa 

saavuttaisi voiton. Tätä kirjoittaja kommentoi kirotuksi huomautukseksi, joka yritti asettaa 

ihmisen vallan jumalallisen vallan sijaan edesvastuuseen taistelun lopputuloksesta, sillä ilman 

Jumalaa kristityt eivät voisi tehdä mitään.265 Kirjoittajalta tämä oli yksi selitys sille, miksi 

kristityt hävisivät Hattinissa. Katastrofaalisten häviöiden kautta Jumala rankaisee siis 

kristittyjä heidän syntisyydestään ja asetelma on kääntynyt toisin päin: missä ensimmäisellä 

ristiretkellä Jumala rankaisun kohteena olivat tämän muslimiviholliset, nyt on kristittyjen 

vuoro. 

 Häviöt olivat paitsi rankaisu, myös ennakkoon määrätty tapahtuma. Albanon piispa 

Henri, paavin legaatti, joka oli vastuussa kolmannen ristiretken saarnaamisesta ja 

organisoinnista, määritteli ristiretkien ideologiaa vuonna 1188. Vaikka muslimit näyttivät 

                                                 
262  Cole 1993, 93–94 ja 96. 

263  ”[P]ropter peccata christianorum dedit eos Dominus in manus inimicorum suorum – – .” E 

Continuatione Chronici Hugonis A Sancto Victore, 476. 

264  ”[I]ra Dei, nostris peccatis exigentibus, nos in praesenti flagellari permiserit – – .” Roger de Hoveden 

1869, 324. 

265  Itinerarium 1.29. 
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saavuttaneen voiton, siinä toteutui hänen mukaansa Matteuksen evankeliumin ennustus, 

jossa Kristus ennusti eräänä päivänä tapahtuvaksi pyhän paikan häpäisemisen.266 Näin ollen 

näkökulma oli määritelty jo ennen ristiretkelle lähtöä. Kristittyjä lohdutettiin häviöstä: jo 

Kristus oli ennustanut muslimien voiton, ja kristittyjä innostettiin taistoon pyhien paikkojen 

uudelleenvapauttamiseksi. Muslimien hetkellinen voitto oli osa Jumalan suunnitelmaa, 

mutta myös lopullinen häviö oli jo taattu. Jumalan päätöksestä rankaista syntisiä kristittyjä 

seurasi, että muslimit olivat vain Jumalan välikappale. 

 Jo välittömästi syntyneissä lähteissä eli kirjeissä katastrofit selitettiin kristittyjen 

synnillä, mutta myöhemmissä lähteissä, kun kolmas ristiretki oli päättynyt epätyydyttävään 

tilanteeseen, tapahtumista luotiin hiottu narratiivi. Tällöin Jumalan suunnitelma sekä 

ennaltamäärääminen korostuivat entisestään. Itinerariumissa annetaan tapahtumille 

lähtökohta: alussa johdatellaan, miten Jumala ”on sallinut raivonsa vitsan, Saladinin, raivota 

itsepintaisen kansanheimon tuhoamista varten”.267  

[Jumala] mieluummin näet salli Pyhän maan palvella epäpyhiä pakanoiden riittejä  jonkin 

 aikaa, kuin noiden kauemmin kukoistaa, joita ei pitänyt aisoissa  luvattomuuksista 

minkään rehellisyyden kunnioitus.268  

Saladinin kerrotaan jopa itse sanoneen, ettei saanut voittoa oman voimansa, vaan 

kristittyjen syntien kautta.269 Myöhemmin hän kuitenkin kerskui röyhkeästi voitoillaan ja 

väitti viimeaikaisten tapahtumien todistaneen, että Muhammadin laki oli suurempi kuin 

kristinusko. Jumalan inspiroimana eräs narri (fatuus) oikaisi Saladinille tämän olevan vain 

Jumalan välikappale. 

Jumala, uskovaisten Isä, päätti, että rikollisia kristittyjä tulisi moittia ja oikaista ja otti 

 sinut, oi prinssi, palvelijaksi tähän tarkoitukseen – aivan niin kuin maallinen isä joskus 

 raivoissaan nappaa mudasta likaisen kepin iskeäkseen tottelemattomia poikiaan ja  upottaa 

sen sitten takaisin lantakasaan, josta hän sen oli ottanut.270 

                                                 
266  Cole 1993, 109. 

267  ”[E]t virgam furoris Sui Salahadinum ad obstinatae gentis exterminium debacchari permisit.” 

Itinerarium, 1.1. 

268  ”[M]aluit enim Terram Sanctam per aliquantum tempus profanis gentilium ritibus ancillari, quam 

illos florere diutius quos ab illicitis nullius honestatis compescebat respectus.” Itinerarium, 1.1. 

269  Itinerarium 1.5. 

270  ”Deus fidelium Pater, delinquentes Christicolas corripiendos et corrigendos judicans, te ministrum, O 

princeps, in hos usus assumpsit: sicut carnalis pater, ira nonnunquam accensus, baculum immundum e 

luto corripit quo cum filios excedentes pulsaverit, eundem rursus in sterquilinium unde assumptus erat 

demergit.” Itinerarium 1.16. 



 

70 

 

Hieman ristiriitaisesti Saladin pääsi Itinerariumissa nousemaan valtaan oikullisen fortunan 

kautta, mutta seuranneet voitot johtuivat kuitenkin Jumalan päätöksestä käyttää Saladinia 

tarkoituksiinsa. Saladinin kohtalo toimi osoituksena siitä, miten kuka tahansa, joka uskalsi 

nousta kristinuskon yläpuolelle, koki väistämättä huonon lopun. Tämä toimi kenties 

varoituksena kristityille, jotta nämä eivät erehtyisi seuraamaan katolisen kirkon 

harhaoppisiksi julistamia saarnaajia. Eri harhauskot olivat ilmaantuneet Euroopassa 

vuosituhannen vaihteessa, kunnes ne olivat väliaikaisesti heikentyneet 1000-luvun 

puolivälissä. Uusi voimistuva aalto pyyhki 1100-luvulla kataarien ja muiden harhaoppisiksi 

julistettujen liikkeiden myötä.271 Lukijoita varoitettiin myös islamiin kääntymisestä. 

Kristittyjen kääntyminen islamiin 1100-luvulta eteenpäin ei ollut niin harvinaista, kuin 

joskus on ajateltu.272 Ambroise kauhistelee, miten Akkon piirityksen aikana kristittyjen 

armeijan kärsiessä nälänhädästä jotkut karkasivat ruoan puutteen takia muslimien puolelle ja 

kielsivät Jumalan. Tämä oli menetystä ja haaskausta, suuri häpeä.273 Muslimien näennäinen 

menestys oli vain osa Jumalan suunnitelmaa. Kaikki oli ennalta määrättyä, myös se, ettei 

kolmas ristiretki saavuttanut lopullista voittoa. Näinhän perusteli myös Roger 

Hovedenilainen, jonka teoksessa Rikhardin ei ollut tarkoituskaan vielä voittaa Saladinia. 

 Saladinin roolin Jumalan välikappaleena huomioi myös Ambroise, joka totesi 

Jumalan tukeneen Saladinia, mutta ei tekisi sitä enää.  

Sillä kaiken mitä hän [Saladin] oli tehnyt ja saavuttanut / kristittyjä vastustaen /  tapahtui 

vain koska Jumala sen salli / tuodakseen tämän kautta / kansansa, joka oli  harhautunut / 

takaisin huostaansa.274 

Muslimien menestys oli rankaisun lisäksi Jumalan tietoista uskovaisten koettelua, jolla 

testattiin näiden vakaumusta. 

 Retoriikka muslimeista ja kristityistä Jumalan vastustajina ja puolustajina, sekä 

muslimien alentaminen osaksi Jumalan suunnitelmaa, jolloin vihollisen häviö oli ennalta 

määrätty, on kaikki tyypillistä ristiretki-ideologian tukemista. Jumala kävi pyhää sotaa 

ristiretkeläisten kautta. Muslimien rooli Jumalan välineenä selitti kristikunnalle Pyhällä 

maalla koetut onnettomuudet ja samalla innosti taistoon luomalla uskoa muslimien 

                                                 
271  Fichtenau 1998, 2. 

272  Kedar 1984, 103. 

273  Ambroise 4315–4332. 

274  ”Car quant qu'il fist et il ovra/ Sor cristiens e recovra / Ne fud fors que Deus velt ovrer / Et par 

s'ovraine recovrer / Son poeple qui iert desveiez, / Si voleit que fust ravoiez.” Ambroise 5507–5512. 
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lopulliseen häviöön. Tarve tehokkaaseen propagandaan oli suuri. Jerusalemin 

kuningaskunta oli hävityksen partaalla: sen armeija oli suurimmaksi osaksi tuhottu ja 

kaupungit menetetty lukuun ottamatta Tyyrosta ja kutistuneita pohjoisia ristiretkivaltioita 

Tripolia ja Antiokiaa. Epäonnisen toisen ristiretken (1145–1149) jälkeen into 

ristiretkiliikettä kohtaan oli laimentunut. Huolimatta lukuisista yrityksistä ja Pyhältä maalta 

kaikuvista avunpyynnöistä, paavit olivat epäonnistuneet nostattamaan yleistä massaliikettä. 

Patriarkka Herakliuksen lähetystö (1184–1185) oli niin ikään epäonnistunut herättämään 

kiinnostusta. Hattinin katastrofi muutti tilanteen, ja kolmas ristiretki mobilisoitiin 

tehokkaalla, tiiviisti organisoidulla kampanjalla.275 Kolmannen ristiretken voimakkaalla 

propagandalla on voinut olla varsinaista vaikutusta vain tapahtumien aikaan tai hyvin pian 

niiden jälkeen kirjoitettuihin teksteihin. Useiden lähteiden lopulliset versiot ajoittuvat 1200-

luvun puolelle, kuten Itinerarium 1217–1222, jota on arveltu kirjoitetuksi viidettä ristiretkeä 

varten.276 Tällöin täytyy ottaa huomioon kolmatta ristiretkeä seuranneen parin 

vuosikymmenen aikana tapahtunut ristiretkiliikkeen uudistuminen ja paavi Innocentius 

III:n rooli. Kolmannen ristiretken jälkeen esimerkiksi sanasta risti johdettavat ilmaisut 

(crucesignati, croisier) vakiintuivat osaksi Pyhän sodan sanastoa. Vuonna 1198 paaviksi valitun 

Innocentiuksen myötä ristiretkiliike institutionalisoitui ja ristiretkelle lähtijöiden 

kannustimet selkeytyivät säädöksissä, joissa määriteltiin tulevien ristiretkien laillinen 

perusta.277 Myös optimistinen ajatus muslimien häviöstä vahvistui 1200-luvulla 

apokalyptisten toiveiden myötä.278  

 

3.2. Jerusalemin saastuttaminen ja puhdistaminen ristiretken oikeutuksena 

 

Muslimien läsnäolo Pyhällä maalla oli kristittyjen mielestä loukkaus Kristuksen pyhiä 

paikkoja kohtaan. Ensimmäisen ristiretken kirjallisuus ruokki tätä käsitystä ja maalasi kuvaa 

muslimeista raakoina ja turmeltuneina vihollisina. Joskus ristiretkiajan kristittyjen 

vihamielisyyttä muslimeita kohtaan on selitetty henkisellä alemmuudentunteella: 

islamilaisella maailmalla oli takanaan pitkä ja rikas kulttuuritraditio, mihin verrattuna 

                                                 
275  Tyerman 2006, 341–342 ja 375–389. 

276  Nicholson 1997a, 11. 

277  Tyerman 2006, 477–488. 

278  Tolan 2002, 194–213. 
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Eurooppa vaikutti takapajuiselta. Penny J. Cole on osoittanut näkemyksen olevan liian 

yksinkertainen selitys ristiretkiajan teksteissä ilmenevälle negatiiviselle muslimikuvaukselle. 

Kuva muslimeista kristinuskon tuhoa janoavina vihollisina kehittyi 1100-luvulla toisiinsa 

liittyneistä uskomuksista, joiden mukaan muslimit saastuttivat279 Kristuksen pyhiä paikkoja 

ja hyökkäsivät Hänen kansaansa vastaan. Tämä kuva palveli konkreettista tarkoitusta. Sen 

kautta kaikki muslimien hyökkäykset kristittyjen asemia vastaan voitiin nähdä aggressiona 

Kristusta kohtaan. Se oli perusta käsitykselle ristiretkistä puhdistusoperaationa ja 

oikeutettuna sotana Jumalan vihollisia vastaan, ja se antoi moraalisen perusteen kristittyjen 

väkivaltaisille toimille. Käsityksen perustana ei ollut pelkkä alemmuudentunne, vaan 

vankkumaton usko kristinuskon kiistämättömään totuuteen.280 

 Saastuttaminen oli sekä kuvainnollista että konkreettista. Kristittyjen mielestä 

muslimit saastuttivat pyhät paikat läsnäolollaan, pakanallisilla riiteillään ja puheillaan. Kun 

Rikhard Leijonamielen armeija valmistautui vuonna 1192 muslimien hallitseman 

Jerusalemin piiritykseen (mitä ei kuitenkaan tapahtunut), Ambroisen mukaan armeijassa 

vallitsi näkemys, että muslimit olivat asuneet siellä liian kauan.281 Syyskuussa 1187, kun 

Jerusalem oli vielä kristittyjen hallussa ja Saladinin odotettiin saapuvan sitä piirittämään, 

Jerusalemin patriarkka Heraklius raportoi Eurooppaan, miten menetetyissä kaupungeissa 

muslimit olivat muuttaneet kirkot hevostalleiksi ja makasivat kristittyjen naisten kanssa 

alttareiden edessä.282 Jotta Pyhälle maalle lähetettäisiin apua, Heraklius halusi luoda 

tunnereaktion kuvaamalla muslimien suorittamaa häväistystä. Kuvaus on suurta 

paheksuntaa nostattavaa, muttei kuitenkaan niin mielikuvituksellista, että sen 

paikkansapitävyys olisi mahdotonta. Kolmannen ristiretken päätyttyä rauhansopimukseen 

syyskuussa 1192 Saladin salli kristittyjen vierailla Jerusalemissa kolmessa saattueessa, jolloin 

he kiersivät kiireesti pyhät paikat. Ambroise kuvaili näkymiä luolassa, jossa perimätiedon 

mukaan Jeesus vietti yön ennen ristiinnaulitsemista:  

                                                 
279  Polluo tai erilaiset epäpuhtautta ja tahrimista kuvaavat termit. 

280  Cole 1993, 85–86 ja 111. 

281  Ambroise 9732. 

282  Jaspert 2004, 515. Vastaavasti temppeliherrat olivat käyttäneet al-Aqsan moskeijaa tallina. Nicholson 

1997a, 377n. 
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 Sillä siellä olivat tallit / paholaisen väen hevosille / jotka saastuttivat Jumalan pyhät  paikat / 

ja ajoivat pois pyhiinvaeltajiamme.283 

Saastuttamisen vaikutelma tulee Estoiressa ja Itinerariumissa esiin tavasta kuvata muslimeita 

likaisiksi, rienaaviksi ja epäinhimillisiksi. 

 Saastumisen teema esiintyi voimakkaasti ensimmäisen ristiretken teksteissä. 

Fulcherus Chartreslainen, joka ei itse ollut läsnä Jerusalemin valloituksessa, vaikka oli kyllä 

tällöin Pyhällä maalla, kuvaili muslimiuhreja Ovidiusta lainaten mädiksi omenoiksi: 

Jerusalemin valloitus oli puhdistusriitti. Kiihkeimmän ja hiotuimman asteen saastumisen ja 

puhdistamisen kuvaus saavuttikin niillä ensimmäisen ristiretken kirjoittajilla, jotka eivät edes 

osallistuneet kampanjaan.284 Saastumisen vaikutelmaa saatettiin luoda kuvaamalla muslimien 

mielikuvituksellisia tapoja mahdollisimman vastenmielisesti. Kun kristittyjä motivoitiin 

sotimaan Pyhän maan vapauttamiseksi, tai jälkikäteen ylistettettiin ja perusteltiin kampanjaa, 

täytyi kertoa, minkä takia muslimien läsnäolo Pyhällä maalla oli sietämätöntä. 

Saastuttamisen retoriikka loi voimakkaita mielikuvia ja oli ehkä tehokkaampaa, kuin pelkät 

kertomukset teloitetuista tai sodankäynnissä kuolleista kristityistä marttyyreista. Väkivalta ja 

kuolema olivat joka tapauksessa lähellä keskiajan ihmisten jokapäiväistä elämää, kun taas 

Jumalan pyhien paikkojen saastuttamisen epäpyhyyksillä voi kuvitella nostattaneen 

kristittyjen vimmaa. Kun Pyhä maa ”puhdistetaan” muslimeista verilöylyllä, ristiretkeläisten 

käyttämä väkivalta saa moraalisen hyväksynnän osana pyhää sotaa. Vaikka pyhän sodan 

ideologia kehittyi huippuunsa ristiretkien kautta, saastuttamisen ja puhdistamisen teemat 

ovat löydettävissä jo Vanhasta testamentista: 

 Älkää saastuttako maata, jossa asutte; veri saastuttaa maan, ja maan, johon verta on 

 vuodatettu, voi puhdistaa verivelasta vain sen verellä, joka veren on vuodattanut. Älkää 

 saattako epäpuhtaaksi maata, jossa asutte ja jossa myös minä, Herra, asun teidän 

 keskuudessanne.285 

Myös maan puhdistaminen syntisistä oli Raamatusta tuttu ja paljon käytetty kuva. Jopa Lyon 

Eraclesissa, joka on paljolti vapaa tyypillisestä ristiretkipropagandasta, todetaan Jumalan 

                                                 
283  ”Car illoques ot les estables / As chevals as genz des diables / Qui les sainz lius Deu ordeoient; / E 

noz pelerins nos hastoient – – .” Ambroise 12095–12098. Richard de Templo kopioi kappaleen, 

Itinerarium 6.34. 

284  Cole 1993, 88–89 ja 94–95. 

285  4. Moos. 35:33–34. Vrt. ”[N]e polluatis terram habitationis vestrae / quae insontium cruore maculatur 

/ nec aliter expiari potest / nisi per eius sanguinem qui alterius sanguinem fuderit / atque ita 

emundabitur vestra possessio me commorante vobiscum / ego enim sum Dominus qui habito inter 

filios Israhel”. Vulg. Nm 35,33–34. 
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puhdistaneen maansa synnistä ja sitä harjoittaneista Jerusalemin kuningaskunnan 

asukkaiden syntien vuoksi.286 Kyse on jälleen kohtauksesta, joka on todennäköisesti 

myöhemmän kirjoittajan eikä Ernoulin jälkeä.287  

 Kolmannen ristiretken teksteistä Penny J. Cole nostaa esille De expugnationen, jonka 

anonyymi kirjoittaja kuvasi Jerusalemin piiritystä. Cole kuvailee muslimien suorittaman 

saastuttamisen olleen kirjoittajalle ”pakkomielteinen päähänpinttymä”.288 De expugnationessa 

muslimit ovat saastuneita ja epäpuhtaita: heidän lörpöttelevistä suistaan kuuluva 

jumalanpilkka saastuttaa Kristuksen nimen ja Pyhän ristiinnaulitsemisen ristin, ja kirjoittaja 

toteaa tapahtumien kuvailemisen saastuttavan jopa hänen omat huulensa.289 Cole pitää 

kiinnostavana tekstin todistusta siitä, miten syvällinen vaikutus Hattinilla ja Jerusalemin 

menetyksellä oli silminnäkijän kuvaukseen muslimeista paholaisen liittolaisina ja kaiken 

Kristukseen liitetyn saastuttajina. Kuten Cole toteaa, kirjoittajan luoma kuva muslimeista ei 

ollut uusi, mutta se toimii lisätodisteena siitä, miten oleellisesti saastumisen teema nivoutui 

käsitykseen ristiretkestä Kristuksen pyhänä sotana pahuutta vastaan.290 

 Cole ei kuitenkaan vertaa De expugnationen saastuttamisen teeman läpäisemää 

kuvausta muihin samoista tapahtumista kertoviin silminnäkijälähteisiin, Ernoul-lähteisiin. 

Monessa suhteessa nämä lähteet antavat tapahtumista täysin erilaisen kuvan. Ernoul-

lähteissä Jerusalemia piirittävä Saladin kuvataan johtajaksi, jonka kanssa voitiin neuvotella ja 

tehdä sopimuksia, ja joka toimi usein armeliaasti kristittyjä kohtaan, kun taas De 

expugnationessa Saladin on julma, kristinuskon tuhoa janoava vihollinen. De expugnatione 

kertoo, kuinka Jerusalemin asukkaat lähettivät Saladinin luo neuvottelijoita, jotka anelivat 

tätä hillitsemään vihansa, jotta kaupungin antautumisesta voitaisiin neuvotella. Saladin 

kieltäytyi ja kertoi kuullensa usein fakiireilta, ettei Jerusalemia voitaisi puhdistaa muuten 

kuin kristittyjen verellä.291 

 Kohtaus korostaa kuvaa muslimeista verenhimoisina vihollisina, mutta 

saastuttaminen ja puhdistaminen olivat tulleet osaksi myös islamilaista pyhää sotaa, jihadia. 

Tämä oli osa jihadin ideologian kehitystä 1100-luvulla: frankkien läsnäolo oli tehnyt maat 

                                                 
286  Edbury 2004, 44 

287  Edbury 2004, 42n. 

288  Cole 1993, 108. 

289  De expugnatione, 18, 31 ja 40. 

290  Cole 1993, 107–108. 

291  De expugnatione, 38. 
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epäpuhtaiksi, ja jihadin tarkoitus oli valloittaa alueet takaisin ja puhdistaa ne. Hattinin 

taistelun jälkeinen temppeliherrojen ja johanniittojen teloitus sai uskonnollisen rituaalin 

aseman, jolla puhdistettiin maa niistä, jotka olivat sen tahranneet. Saladin ei kuitenkaan 

teloituttanut vankeja systemaattisesti. Hän oli kykenevä julmiin teloituksiin, mutta erityisesti 

sotilaallisten voittojen jälkeen kohteli valloitettuja väestöjä myös jalomielisesti. Saladin oli 

hyvin tietoinen propagandististen eleiden tärkeydestä ja pyrki vakiinnuttamaan asemansa 

jihadin soturina.292 

 Ernoul-lähteiden versio keskustelusta, jonka kristityt kävivät Saladinin kanssa 

piirityksen aikana, korostaa sitä painostusta, mitä Saladin koki muiden muslimien taholta. 

Saladin toteaa Balian Ibeliniläiselle rauhanehtojen pyytämisen olevan liian myöhäistä, sillä 

Balianin pitäisi jo nähdä, että kaupunki oli Saladinin.293 Lyon Eraclesissa Saladin jatkaa:  

 [M]uslimiuskonmiehet painostavat minua ja vaativat, etten antaisi sinulle mitään 

 rauhanehtoja, vaan kostaisin ne muslimit, jotka Godfrey surmasi vuodattamalla niiden 

 verta, jotka olivat Jerusalemin kaduilla ja jopa Temppelissä.294    

Kohta vaikuttaa melkeinpä epäsuoralta kritiikiltä ensimmäisellä ristiretkellä suoritettua 

verilöylyä kohtaan ja tunnustavan, että muslimeilla oli aihetta kostoon. Vastapuolen 

surmaaminen puolin ja toisin ei ole Ernoul-lähteissä niinkään puhdistusta, vaan tuo mieleen 

pyhän sodan sijasta paikallisen valtakonfliktin Willelmus Tyyrolaisen tapaan. 

 Kun De expugnationea ja Ernoul-lähteitä verrataan keskenään, näkyy, miten sama 

tapahtuma on voitu esittää puhdistamisena tai saastumisena näkökulmasta riippuen. 

Ernoul-lähteet Chronique ja Lyon Eracles kertovat Saladinin määränneen Herran Temppelin 

puhdistettavaksi ruusuvedellä. Lyon Eraclesissa on lisäys:  

 [H]e puhdistuttivat sen samalla tavalla kuin prelaatit saattavat kirkot ennalleen  sen 

 jälkeen, kun ne on häväisty.295  

Tuomitsevampaan sävyyn kerrotaan ristin pudottamisesta Temppelin katolta. 

Puhdistamisen mainitsee myös temppeliherra Terricus kirjeessä Rikhard Leijonamielen 

edeltäjälle kuningas Henri II:lle, mutta ristin häpäiseminen, ruusuvedellä puhdistaminen ja 

                                                 
292  Lev 2001, 12–14; Lyons & Jackson 1997; 265–266. 

293  Edbury 2004, 58; Chronique, 215. 

294  ”Muslim men of religion are pressing and urging me not to give you any terms but to take revenge for 

those Muslims that Godfrey slew by shedding the blood of those who were in the streets and even at 

the Temple in Jerusalem.” Edbury 2004, 58. 

295  ”[T]hey had it cleansed in the same way as prelates have churches restored after they have been 

violated.” Edbury 2004, 66. Vrt. Chronique, 234. 
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Muhammadin lain julistaminen Temppelin neljästä kulmasta kuvataan synkkään sävyyn, ja 

tapahtuma on selvästi järkyttänyt Terricusta: muutoin lyhyt kirje sisältää vain oleellisia 

tietoja taisteluista ja kristittyjen vielä hallitsemista keskuksista.296 De expugnationen kuvaus 

muslimien toimista Temppelissä on jyrkän negatiivinen: 

 [Fakiirit ja hadžit] arvioiden puhdistavansa sitä, mitä he siivottomuuksilla ja 

 kauheilla mylvinnöillä saastuttivat toitottamalla paheellisin huulin Muhammadin lakia 

 ”Halla haucaber, Halla haucaber”.297  

De expugnationen kirjoittaja tuomitsee muslimien teot ja kuvaa ne saastuttamisena 

puhdistamisen sijaan: muslimit vain uskoivat puhdistavansa.298 Lyon Eracles taas vertaa 

neutraalisti muslimien suorittamaa puhdistamista kristittyjen tapoihin, ja kuvaus antaa 

muslimeille uskonnollisen motiivin, jota ei ainakaan suoralta kädeltä tyrmätä vääräksi. De 

expugnationen kirjoittajan arsenaaliin ei kuulu enää ensimmäisen ristiretken kirjoittajien 

tapaan mielikuvituksellisten riittien keksiminen, idolatriasta tai polyteismista syyttäminen. 

Hänelle on kuitenkin tärkeää korostaa, että muslimien usko on hirvittävää, saastuttavaa 

vääräuskoa.299  

 De expugnatione on valituskertomus Jerusalemin kohtalosta, jossa kristittyjen kokemat 

vaikeudet on kuvattu hyvin tunteita herättävästi. Kirjoittaja on tuntematon eikä alkuperäistä 

tekstiä ole tarkasti ajoitettu – teksti päättyy Jerusalemin menetykseen ja loppuosan vuoteen 

1190 jatkuva lisäys on tehty vasta 1220-luvulla. Alkuperäinen osio voi hyvinkin olla 

ajallisesti varsin lähellä tapahtumia. Jatkajana on pidetty apotti Ralph Coggeshallelaista, jolle 

koko teksti aiemmin virheellisesti attribuoitiin. Tekstissä on havaittu temppeliherroja 

tukevia viitteitä ja on pidetty mahdollisena, että viiden kilometrin säteellä Coggeshallesta 

sijaitseva temppeliherrain ritarikunnan talo Cressing Temple olisi joko tekstin alkuperäinen 

synnyinpaikka tai ainakin se väylä, jonka kautta Ralph sai tekstin käyttöönsä.300 Mikäli 

anonyymia pidetään temppeliherrana, voi se selittää, miksi kirjoittaja (samoin kuin 

temppeliherra Terricus) koki Herran Temppelin saastuttamisen niin järkyttävänä. 

Temppelivuori oli ritarikunnan synnyin- ja keskuspaikka. 

                                                 
296  Roger de Hoveden 1869, 346–347. 

297  ”[M]undare aestimantes quod spurcitiis et mugitibus horribilibus, legem Mahumeti pollutis labiis 

vociferando 'Halla haucaber, Halla haucaber,' polluerunt.” De expugnatione, 41. 

298  Cole 1993, 108. 

299  De expugnatione, 41. 

300  Willoughby 2012, 131. 



 

77 

 

 Ernoul-lähteiden taustalla ei ole voimakasta ristiretkiliikettä tukevaa ideologiaa. 

Ernoul kirjoittaa Pyhä maan asukkaan näkökulmasta ja Ibelinejä ylistäen: Balianin, jota De 

expugnatione ei ollenkaan nosta tärkeäksi henkilöksi, Ernoul esittää ratkaisevan tärkeänä 

puolustuksessa ja neuvotteluissa. Poliittiset asenteet Ernoul-lähteissä ovat enemmänkin 

Englantia ja temppeliherroja vastaan, joihin taas De expugnatione kytkeytyy. Tärkeimpänä 

erona ovat kirjoittamisen eri motiivit, minkä kautta Ernoul-lähteistä saastumisen retoriikka 

ja kiivas uskonkiihko puuttuvat. Pelkkä henkilökohtainen kokemus ja järkytys tapahtumista 

ei riitä selittämään kuvausten eroja varsinkin, jos molemmat tekstit hyväksytään 

silminnäkijälähteiksi, Ernoul-lähteetkin leikeltyinä ja muokattuina versioinaan. Vaikka tekstit 

kertovat samoista tapahtumista hyvin eri sävyyn, niissä on kuitenkin sisällöllistä 

samankaltaisuutta, joka voi kertoa lähteiden intertekstuaalisesta suhteesta. Mikäli lainausta 

on johonkin suuntaan tapahtunut, on lainaaja kuitenkin käyttänyt lähdettä omiin 

tarkoitusperiinsä sopien.301 

 Ristiretkikirjoittajille oli tyypillistä liioitella muslimien väkivaltaisuutta, mutta myös 

kristittyjen omaa väkivaltaa: tämä ei kuitenkaan yleensä ollut suinkaan kritiikkiä. Useat 

ensimmäisen ristiretken kirjoittajat liioittelivat, että kaikki muslimit olisi tapettu ja siten 

koko Jerusalem puhdistettu muslimeista. Puhdistusta korostavat kirjoittajat eivät maininneet 

vankien ottamista, mitä todellisuudessa tapahtui. Anonyymi kirjoittaja, joka ei pyrkinyt 

puolustelemaan kristittyjen väkivaltaa saastumisen teeman kautta, taas mainitsee vangit.302 

Samalla tavalla voi olla tahallista poisjättöä, ettei De expugnationen kirjoittaja kerro ollenkaan 

Saladinin ”hyvistä teoista”. Kirjoittajalle oli tärkeää kuvata tapahtumien kauhistuttavuus 

korostaen Saladinin julmuutta ja muslimien harhaopin inhottavuutta. Näkökulma sulkee 

                                                 
301  Vaikka Ernoul-lähteet ja De expugnatione sisältävät paljon sellaista, mitä toisessa ei ole, ne sisältävät 

myös samankaltaisia kuvauksia. Tämä voi selittyä tietenkin sillä, että kirjoittajat kuvasivat samoja 

tapahtumia, joita molemmat todistivat. Toisaalta esimerkiksi kaikissa lähteissä kuvataan peräkkäin, 

mutta hieman eri järjestyksessä piirittäjien tapaa hyökätä yöllä; miten Saladin siirsi piirityskeskityksen 

toiselle puolelle kaupungin muureja, sekä samaa kielikuvaa käyttäen, miten nuolia tippui kuin sateella, 

jolloin kukaan ei voinut kohottaa sormea muurin yli saamatta osumaa. De expugnatione, 35–36; 

Edbury 2004, 55–57; Chronique 213–214. Tämä vaikuttaa epätodennäköiseltä sattumalta. 

Tutkimuksessa tekstejä on analysoitu erikseen, eikä tämän tutkielman puitteissa ole mahdollista alkaa 

purkaa samankaltaisuuksia varsinkin, kun sekä Ernoul-lähteitä että De expugnationea on viime 

aikoina tutkittu, mutta mitään laajempia tuloksia ei ole vielä julkaistu. Ernoul-lähteet ovat 

kokonaisuudessaan myöhemää perua, jopa 1240–1250-luvuilta, ja niiden on osoitettu olevan selkeästi 

usean kirjoittajan kädenjälkeä. De expugnationessa on ensimmäisen persoonan maininta, jota Ernoul-

lähteissä ei ole (kirjoittaja kertoo omasta haavoittumisestaan, De expugnatione, 35), joten yksi 

mahdollisuus voisi olla, että Ernoul-lähteiden myöhempi kirjoittaja on käyttänyt De expugnationea 

yhtenä lähteenä. Tämä on silti pelkkää spekulaatiota. Yhteneväisyydet kertovat kuitenkin siitä, miten 

vähän keskiajan kirjallisessa kulttuurissa oli mitään varmasti originaalia. 

302  Hay 2001, 6–7. 
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pois motiivin korostaa, miten Saladin olisi armahtanut vankeja, tai minkäänlaisen halun 

ymmärtää muslimien uskonnon kristinuskoa muistuttavana uskona. Jerusalem täytyi voittaa 

takaisin, minkä takia kristityt oli motivoitava taistoon. Kun tarkoitus on kuvata muslimien 

teot kauhistuttavina, ei muslimeille voida kelpuuttaa hyväksyttävää uskonnollista motiivia, 

vaan kaiken kristinuskon kanssa samankaltaisen täytyy olla valheellista imitointia, joka 

tosiasiassa saastuttaa. 

 

Yhteenveto 

 

Niin kuin keskiajan historiankirjoituksessa yleensä, ristiretkilähteissä Jumala oli tapahtumien 

takana säätämässä menestykset ja tappiot. Selittävänä tekijänä käytettiin myös fortunaa, joka 

oli sattumanvarainen voima. Kun Saladinin valtaannousu selitettiin fortunalla, kyseessä oli 

oikullinen tapahtuma, joka ei ollut merkki Jumalan suosiosta tai muslimien uskon 

paremmuudesta. Verrattuna ensimmäisen ristiretken lähteisiin, muslimeita ei enää juurikaan 

liitetty paholaisen liittolaisiksi, vaan paholainen esiintyy lähteissä vain harvoin retorisena 

keinona. Muslimit toimivat kuitenkin suoraan Jumalaa vastaan tätä uhmaten. Ensimmäisen 

ristiretken menestys oli nähty Jumalan tahtona, jolloin Jumala rankaisi muslimivihollisiaan 

kristittyjen kautta. Kolmatta ristiretkeä edeltäneet katastrofit käänsivät asetelman toisin 

päin, jolloin häviöt selitettiin Jumalan rankaisuna kristittyjen synneistä. Optimistisena 

perusteluna ja motivointina ristiretkelle muslimien menestys Pyhällä maalla selitettiin 

väliaikaiseksi vaiheeksi – se oli osa Jumalan suunnitelmaa, jolloin myös muslimit olivat 

ainoastaan Jumalan välikappale. Kristikuntaa kohdannut epäonni pystyttiin siis valjastamaan 

ristiretkipropagandan käyttöön. Tehokkaasti organisoidun kolmannen ristiretken ja 1200-

luvun alun ristiretkien propagandan takana vaikuttivat pyrkimykset paavinvallan ja 

ristiretkiliikkeen voimistamiseksi. 

  Ristiretkipropagandaan kuului mahdollisimman tunteita nostattava kuvaus siitä, 

miten eri tavoin muslimit ”saastuttivat” kristinuskon pyhiä paikkoja. Voimakkaita mielikuvia 

luonut saastuminen motivoi ”puhdistamaan” kristittyjen pyhät paikat. Tämän ideologian 

kautta muslimivihollisten surmaaminen oli mahdollista nähdä puhdistamisena, ja se antoi 

kristittyjen väkivallalle moraalisen perustan. Jerusalemin piirityksestä kertovat lähteet De 
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expugnatione ja Ernoul-lähteet maalaavat tapahtumista erilaiset kuvat: ensimmäisessä piiritys 

on sydäntäsärkevä tapahtuma, jossa kristittyjä vihaava, verenhimoinen tyranni Saladin 

hyökkää Kristuksen pyhiä paikkoja vastaan, ja muslimien suorittama Herran temppelin, 

Kalliomoskeijan, puhdistuttaminen kuvataan likaiseksi saastuttamiseksi. Toisaalla 

jalomielisesti toimiva Saladin tekee armeliaita tekoja Jerusalemin asukkaiden hyväksi, ja 

puhdistamista verrataan kristittyjen tapoihin. Tekstejä ei ole aikaisemmin vertailtu siitä 

näkökulmasta, miksi ne esittävät muslimit eri tavoin. Eroa selittää De expugnationen 

saastumisen retoriikan läpäisemä kuvaus, sillä Ernoul-lähteistä voimakas 

ristiretkipropaganda taas puuttuu. Näin ollen lähteet esittivät esimerkiksi saman tapahtuman 

joko saastumisena tai puhdistamisena näkökulmasta riippuen. Koska molempia lähteitä 

pidetään silminnäkijäkuvauksina, ei pelkkä kirjoittajan kokema henkilökohtainen järkytys 

riitä selittämään De expugnationen kiihkeää kuvausta – tosin tuohtumiseen on voinut 

vaikuttaa myös kirjoittajan kytkös temppeliherrain ritarikuntaan. Kirjoittajalle oli kuitenkin 

tärkeää korostaa islaminuskon inhottavuutta. Tultaessa 1100-luvun loppua kohti 

lisääntyneet kontaktit muslimien kanssa, kristinuskon sisäiset ongelmat ja islamin 

kokeminen aidoksi uhaksi heijastuvat siten, että joillekin kirjoittajille oli tärkeää osoittaa 

islaminuskon vääryys varoituksena sekä islamista että Eurooppaa vaivaavista harhaopeista. 
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4. Kohtaamisia taistelukentällä 

 

Ristiretkeläiset kohtasivat muslimiviholliset Pyhällä maalla käydyissä taisteluissa. Muslimien 

kristittyjä kohtaan tuntemaa vihaa ja verenhimoisuutta korostettiin tietoisesti useissa 

kolmannen ristiretken lähteissä. Muslimit kuvattiin kuitenkin paitsi julmina raakalaisina, 

myös ihailtavina sotureina. Kuvaus noudattaa monia tyypillisiä viholliskuvan piirteitä. Tässä 

luvussa pyrin tunnistamaan nämä viholliskuvan eri elementit muslimikuvauksessa ja 

selvittämään, miksi viholliskuva tulee voimakkaasti esiin tietyissä lähteissä. Kristittyjen ja 

muslimien välillä oli kuitenkin monenlaista kanssakäymistä, myös diplomaattista. 

Jerusalemin kuningaskunnassa elettiin ympäristössä, jossa sopimuksia jouduttiin tekemään 

yli uskonnollisten rajojen. Sopimuksia mainitaan erityisesti Pyhän maan 

silminnäkijälähteissä, joissa ne ovat luonteva osa Jerusalemin kuningaskunnan elämää. 

Näiden lähteiden taustalla vaikuttaa kirjoittajan poliittinen propaganda. Toisena tavoitteena 

on siis tarkastella, miten eri tavoin sopimuksia kuvattiin, ja mikä vaikutus kirjoittajien 

poliittisilla sitoutumisilla oli muslimikuvaukseen. Lopullisena kysymyksenä liittyen 

poliittisiin yhteyksiin on, miksi Pyhän maan lähteet esittävät kristikunnan päävihollisen, 

Saladinin, huomiota herättävän positiivisessa valossa. 

 

4.1. Ristiriitaiset viholliskuvat julmasta ja jalosta vihollisesta 

 

Viholliskuvan piirteet ovat universaaleja ja voivat päteä eri aikakausien ja maantieteellisten 

alueiden konfliktitilanteissa. Kun kolmannen ristiretken silminnäkijälähteitä tarkastellaan 

viholliskuvan rakentamisen kautta, voidaan havaita, miten tyypillisiä vihollisuuden kuvauksia 

teksteissä esiintyi, ja miten selkeä propagandatarkoitus negatiivisella muslimikuvauksella oli. 

Sotapropagandan perimmäiseksi tavoitteeksi on määritelty yksinkertaisesti pyrkimys saada 

ihmiset tekemään jotakin vapaaehtoisesti. Ristiretkien kohdalla tavoite oli motivoida ihmiset 

sotimaan kaukana kotoa, ja viholliskuva suurimmaksi osaksi tuntemattomasta vihollisesta 

rakentui olemassa olleille myyttisille käsityksille pakanoista. Viholliskuva voimistuu tarpeen 
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mukaan.303 Tiettyjen kolmannen ristiretken lähteiden voimakas sotapropaganda kertoo 

viholliskuvan sitkeydestä ja tarpeellisuudesta aikana, jolloin vuorovesi Pyhällä maalla kääntyi 

ja kristityt kävivät takaisinvalloitustaistelua. 

 Viholliskuvalle keskeistä on vihollisen uhkaavuuden korostaminen. Vihollinen on 

aggressiivinen ja väkivaltainen hyökkääjä, sortaja ja tuhoaja. Vihollinen pyrkii hävittämään 

osapuolen, joka edustaa kaikkea hyvää, oikeutta, moraalia, uskoa ja kulttuuria.304 Muslimien 

kristittyjä kohtaan tuntema silmitön viha oli keskeinen elementti jo ensimmäisen ristiretken 

lähteissä.305 Monissa kolmannen ristiretken lähteissä muslimien perimmäiseksi agendaksi 

kuvattiin nimenomaan halu tuhota kaikki kristityt. Saladinin ja tämän armeijan motiiviksi 

annettiin vallanhimo ja tuhoamisvimma. Maahantunkeutuminen, Hattinin taistelu ja 

seuranneet kaupunkien valloitukset toimivat ”osoituksena” muslimien aggressiivisuudesta. 

Eurooppaan lähetetyissä kirjeissä ”pakanat riehuvat villisti kristittyjemme verellä”306 ja 

”yrittäen pyyhkiä kristittyjen nimen maan päältä”.307  

 Viholliskuva pyrkii kieltämään vihollisen inhimillisyyden, minkä kautta 

mahdollistetaan vihollisten tappaminen ilman syyllisyyttä.308 Niinpä monissa lähteissä 

kiellettiin minkäänlainen muslimien moraali tai hyvyys. Ambroisen mukaan hyvyys puuttui 

muslimeista.309 Richard de Templo kuvasi Itinerariumissa, miten muslimit teloittivat vankeja, 

ja halveksuttavat turkkilaiset olivat ”villimpiä kuin pedot ja vailla mitään inhimillistä 

tunnetta”.310 Muslimien väkivaltaisuus, julmuus, likaisuus, rumuus, pakanuus ja kuvausten 

jatkuva toisto riisuivat vihollisesta kaiken inhimillisyyden. Kun vihollisen päämääräksi vielä 

kuvattiin kristinuskon tuhoaminen, tuli vihasta ja vihollisen surmaamisesta täysin 

oikeutettua.  

 Vihollisen epäinhimillisyyden kuvaamisessa sotapropaganda käyttää esimerkkeinä 

suoritettuja julmuuksia. Tunteisiin vetoavat esimerkit auttavat omaa puolta uskomaan 

taistelun oikeutukseen ja suostumaan vapaaehtoisesti sodan vaatimiin uhrauksiin. 

Tyypillisesti sodan molempien osapuolten viholliskuviin sisältyy samankaltaisia hirmutöiden 

                                                 
303  Wunsch 2003, 264 ja 270. 

304  Wunsch 2003, 264 ja 266–267. 

305  Kangas 2006b, 86. 

306  ”[P]agani Christianorum nostrorum sanguine debacchati – – .” Roger de Hoveden 1869, 325. 

307  ”[N]omen christianum de sub celo delere molientes – – .” Kedar 1982, 121. 

308  Zur 1991, ”Dynamics Of Enmity 11. Dehumanization”, elektr. dokumentti. 

309  Ambroise 6743. 

310  ”Turci nequissimi, bestiis immaniores, humanitatis respectu carentes – – .” Itinerarium 6.14. 
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kuvauksia.311 Muslimit kuvattiin usein säälimättömiksi vihollisiksi. Ambroise kuvaa rumaksi 

näyksi, kun Jaffaan hyökänneet muslimit tappoivat kodeissaan makaavat invalidit.312 Richard 

de Templo kopioi ja tuo lisätehoa kuvaukseen:  

 Voi, miten säälittävä siellä oli sairastavien verilöyly. He makasivat uuvuksissa kaikkialla 

 kodeissaan vuoteilla ja turkkilaiset kiduttivat heitä kuoliaiksi kammottavilla tavoilla. 

 Lukematon määrä tapettiin ja he ansaitsevat ehdottomasti tulla kutsutuiksi  marttyyreiksi.313 

Ristiretkillä tärkeä osa kristittyjen motivointia oli tietenkin henkilökohtainen hengellinen etu 

synninpäästön kautta – ja kuoleman kohdatessa kristitty marttyyrius.314 Edelleen muslimit 

hyökkäsivät sairaiden kimppuun, kun kristittyjen armeija oli suurissa vaikeuksissa sen 

yrittäessä lähestyä Jerusalemia vuoden 1191 lopulla, ja sairaita kannettiin paareilla. Muslimit 

hyökkäsivät ja ”teurastivat sairaiden kantajia sekä sairaita, ollen sitä mieltä ettei säästetä 

ketään, jonka tiesivät olevan vihollisia”.315 

 Vihollisen kavaluus on yksi viholliskuvaan liitetty negatiivinen ominaisuus. 

Muslimeihin ei voinut luottaa, ja monet lähteet kertovat lupausten rikkomisesta. Katalien 

muslimien vilpittömiltäkin vaikuttavat teot ja lupaukset olivat itse asiassa ovelaa juonittelua 

ja omien pahojen tarkoitusperien ajamista. Erityisesti Ambroisen Estoire, Itinerarium ja 

Fredrikin ristiretken lähteet kuvaavat muslimeita toistuvasti valheellisiksi, viekkaiksi ja 

petollisiksi: temput ja petokset kuuluivat muslimien käytökseen.316 Yksinkertaistetut 

mielikuvat, kuten ”muslimi on petollinen”, saivat vahvistusta toistosta ja tarinoista, jotka 

osoittivat ennakko-oletuksen todeksi.317  

 Yksi kuvaus muslimien petollisuudesta oli Ikoniumin sulttaanin käytös keisari 

Fredrik I Barbarossan johtamalla saksalaisten ristiretkellä. Anonyymi silminnäkijä 

(”Ansbert”) kuvaa, miten Fredrikin poika Schwabenin herttua Fredrik VI valloitti 

                                                 
311  Wunsch 2003, 268. 

312  Ambroise 10858–10861. 

313  ”Heheu, quam miseranda fit ibi cædes ægrotantium, quos in domibus passim, in grabatis languentes, 

modis horrendis Turci cruciabant usque ad mortem, quorum profecto perempti sunt innumeri merito 

martyres reputandi.” Itinerarium 6.13. 

314  Tyerman 2006, 71–72. 

315  ”[E]t tam portitores trucidabant quam infirmos, nullis parcendum putantes, quos sibi cognoverant 

esse inimicos.” Itinerarium 4.34. 

316  Ambroise 3704 ja 7400–7403; Itinerarium 4.3.; Historia de expeditione Friderici imperatoris, 85–86. 

317  Wunsch 2003, 270. 
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Ikoniumin ja surmasi sen asukkaat318, miten armeija vahvistui löytämästään ruoasta ja 

sotasaalis ylitti arvoltaan 100 000 markkaa. Kaupungista paennut Ikoniumin sulttaani pyysi 

aselepoa anoen keisaria kunnioittamaan maata ja sen asukkaita, minkä vastineeksi hän takasi 

armeijalle turvallisen kulun maan läpi sekä järjestettäväksi toreja, mistä armeija voisi 

hankkia ruokaa. Lupausten vakuudeksi sulttaani antoi panttivangeiksi kymmenen emiiriä ja 

kymmenen muuta suurta herraa. Ikoniumista lähtiessään armeija hankki torilta ruokaa, 

tosin kirjoittajan mukaan kalliilla hinnalla. Sulttaani oli kuitenkin kirjoittajan mielestä 

petollinen: matkan jatkuessa turkkilaiset seurasivat armeijaa, ja kirjoittaja valittaa armeijan 

kärsineen lupauksista huolimatta jatkuvista vaikeuksista, nälästä ja janosta, petoksista, 

loukkauksista ja hyökkäyksistä. Armeijan jättäessä sulttaanin maat panttivangit pyysivät 

vapautumista sopimuksen mukaisesti, jolloin heidät sen sijaan asetettiin tiukan vartion alle. 

Kirjoittaja ei heitä tämän jälkeen enää mainitse.319 Näkökulma on aina ehdottomasti 

saksalaisten puolella eikä kirjoittaja koskaan, esimerkiksi panttivankien tilanteessa, kritisoi 

kristittyjä. Jumalan asialla toimiva armeija edustaa hyvyyttä eikä keisari Fredrikin veroista 

löydy koko maailmasta. Teksti maalaa matkalla menehtyneestä keisarista ihanteellisen, lähes 

yli-inhimillisen johtajan kuvan. 

 Lyon Eracles kuvaa tapahtumat varsin eri näkökulmasta. Kohta ei kuulu enää 

Ernoulin silminnäkijäkertomukseen, vaan myöhempi kirjoittaja käyttää toisen käden 

lähteitä. Kuvaus on varsin kahtiajakautunutta: toisaalta kirjoittaja kritisoi saksalaisia ja 

näiden käytöstä, toisaalta saksalaiset ovat kristittyjä ja selviävät Jumalan armosta. 

Kirjoittajan mukaan keisari ja sulttaani vannoivat pitäytyvänsä sopimuksessa ”aivan kuten 

herrat tavallisesti tekivät”.320 Teksti kuitenkin jatkuu:  

Kuulkaa, kuinka saksalaiset käyttäytyivät Turkissa – – . Ei ollut mitään syytä sille mitä 

 he tekivät, kun olivat saavuttaneet yliotteen. – –  [K]oska heillä oli yliote, he alkoivat 

 tehdä Turkin saraseeneille ilkitekoja aivan niin kuin mielivät. He ottivat hevoset ja  ruoan 

torilta maksamatta niitä, ja jos kukaan vaati maksua, he tappoivat heidät.321 

                                                 
318  Sana cives viittasi tämänkaltaisissa tilanteissa kuitenkin kaupungin täysi-ikäisiin miespuolisiin 

asukkaisiin, jotka olivat aseistautuneet kaupungin puolustamiseksi. Naiset, lapset ja vanhukset eivät 

olleet osa taistelukuvausta, vaan ymmärrettiin sotasaaliiksi. Hay 2001, 8–9. 

319  Historia de expeditione Friderici imperatoris, 85–89. 

320  ”[J]ust as was normal for lords to do.” Edbury 2004, 85. 

321  ”Now hear how the Germans behaved in Turkey – – . There was no rhyme or reason for what they did 

once they had the upper hand. [B]ecause they had gained the advantage of them, they began to 

commit outrages against the Saracens of Turkey, as was their wont. They seized the food and the 
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Sulttaanin valitettua keisarille tämä käski joidenkin väärintekijöiden hyvittää tekonsa, muttei 

läheskään kaikkien. Kun saksalaisten käytös paheni, sulttaani peläten tulevaa käski 

miestensä valmistautua seuraamaan saksalaisten armeijaa ja kostamaan teot. Siitä 

huolimatta, että kirjoittaja aluksi vaikuttaa asettuvan muslimien puolelle ja tuomitsevan 

saksalaiset, hän kuvaa sulttaanin rikkoneen sopimuksen.  

 Aselepo oli arvoton, ja sulttaani hyökkäsi hänen kimppuunsa ilman varoitusta – – . On 

 yleistä saraseenien keskuudessa, että kun he näkevät sen olevan heidän omaksi 

 edukseen, he rikkovat aselevon vähäisin verukkein.322 

Kun keisari näki, ettei sulttaani pitänyt lupaustaan eikä selvästikään kantanut huolta 

panttivangeista, sillä hyökkäsi näistä huolimatta, keisari teloitutti panttivangit.323  Fredrikin 

ristiretkelle osallistuneen kirjoittajan tekstissä kirjoituksen motiivina on propaganda keisarin 

puolesta, ja kuvaus on yhdistelmä keisarin ylistystä ja viholliskuvalle tyypillistä petollisuuden 

korostamista ja syyn vierittämistä petollisen vihollisen niskoille. Lyon Eraclesissa taas 

suhtautuminen saksalaisiin on kielteistä ja saksalaisten käytöksen kritiikkiä ilmenee myös 

muualla tekstissä.324 Tästä huolimatta saksalaiset edustavat yhteistä kristikuntaa, ja loppujen 

lopuksi kristityt ovat aina oikealla asialla. Pyhällä maalla joihinkin kristittyjen ja muslimien 

välisiin sopimuksiin kuului, että mikäli toinen osapuoli aikoi rikkoa aselevon ja tunkeutua 

toisen alueelle, hyökkääjän tuli tiedottaa aikeestaan. Tarkoituksena oli, että hyökkäyksen 

kohteeksi joutuvalla oli oikeus valmistautua puolustukseen.325 Tämä selittänee, miksi 

kirjoittaja oli tuohtunut, kun Ikoniumin sulttaani hyökkäsi saksalaisarmeijan kimppuun 

ilman varoitusta huolimatta siitä, että saksalaiset olivat mellastaneet kaupungissa. Myös Lyon 

Eraclesissa kirjoittaja toistaa totuttuja käsityksiä muslimien petollisuudesta. Tekstin 

loppuosalle onkin ominaista, että muslimien kuvaus on vähemmän positiivista verrattuna 

aiempaan, Ernoulin osuuteen, jossa Saladinin ja Jerusalemin kuningaskunnan ylimysten 

väliset sopimukset aselevoista ja jopa keskinäisestä avunannosta pitivät. 

                                                                                                                                               
horses and the other things that they found in the markets without paying, and, if anyone demanded 

payment for what they took, they killed them.” Edbury 2004, 86. 

322  ”But the truce was worthless, and the sultan attacked him without prior warning – – . It is usual 

among the Saracens that when they see that it is to their advantage they break a truce at will and with 

little excuse.” Edbury 2004, 86. 

323  Edbury 2004, 86. 

324  Edbury 2004, 140 ja 144–145. 

325  Dajani-Shakeel 1993, 212–213. 
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 Saksalaistenkin kokema muslimien sodankäyntitaktiikka turhautti kristittyjä. Saladin 

käytti mamelukki-hevosjousiampujista koostuvia, yllätyshyökkäyksiin kykeneviä pieniä 

yksikköjä. Näitä suojasi kevyt ratsuväki, jonka taktiikkana oli vihollisen häirintä ja 

hajauttaminen.326 Kun Rikhard Leijonamieli saapui piirittämään Akkoa kesällä 1191, 

taisteluita käytiin kesän kuumuudessa. Ambroisen ja Richard de Templon mukaan 

raskaammin aseistautuneita kristittyjä painavat varusteet hidastivat, kun taas kevyemmin 

aseistautuneet muslimit pystyivät aiheuttamaan suurta vahinkoa. Muslimien tapana oli 

jahdattuina paeta hyvin nopeilla hevosilla. Kirjoittajat vertaavat vihollisia raivostuttaviin 

kärpäsiin, jotka pakenevat jahdattuina ja palaavat heti tilaisuuden tullen.327 Tehokas tyyli, 

jonka kristityt kokivat turhauttavana, oli kristittyjen mielestä samalla röyhkeää ja ylimielistä 

härnäystä että pelkuruutta. 

 Tyypillistä oli, että vaikka muslimit kuvattiin julmiksi raakalaisiksi, toisaalta nämä 

olivat sotureina myös pelkureita. Tämäkin on osa viholliskuvaa: julmuuden ohella 

korostetaan heikkoutta, minkä kautta vihollisesta ei tule liian pelottava, ja millä selitetään 

optimistinen ajatus vihollisen lopullisesta kukistumisesta.328 Muslimiviholliset tehdään 

naurunalaiseksi, kun heidät kuvataan kerskumassa voimallaan ja saavutuksillaan, kunnes 

seuraavassa hetkessä he häviävät kristityille tai pakenevat häpeällisesti näiden edessä. 

Rikhard Leijonamielen saatua Jerusalemin kaukaa näkyviinsä kesällä 1191, Ambroise ja 

Richard de Templo väittävät muslimien joutuneen kaupungissa paniikkiin. Saladinin 

uhkaukset tai lupaukset rahasta eivät saaneet ketään jäämään puolustamaan kaupunkia, ja 

Saladin itsekin pakeni Rikhardin edellä nopeimmalla hevosella, koska ei uskaltanut jäädä 

odottamaan tämän saapumista.329 Muslimien epäonni taisteluissa korostui ”ihmeellisissä 

tarinoissa”, joita Ambroisen ja Richard de Templon mukaan tapahtui Akkon piirityksen 

aikana.330 Näissä kertomuksissa, jotka vaikuttavat ristiretkileirissä kerrotuilta tarinoilta, 

osoitetaan kristittyjen taistelukunto ja Jumalan olevan kristittyjen puolella. Kristityt selviävät 

hengenvaarallisista tilanteista: muslimin ampuma nuoli pysähtyy kristityn kaulassaan 

kantamaan amulettiin, jossa oli Jumalan nimi; luonnolliseen tarpeeseen vastaamassa ollut 

                                                 
326  Nicolle 2005, 30. 

327  Ambroise 5654–5668; Itinerarium 4.8. 

328  Wunsch 2003, 273. 

329  Ambroise 9865–9884; Itinerarium 5.50–51. Kirjoittajien mukaan tämä oli ainoa kerta, kun Rikhard 

näki Jerusalemin, sillä hän ei osallistunut aselevon jälkeiseen pyhiinvaeltajien vierailuun. Nicholson 

1997a, 328n. 

330  Ambroise 3521–3771; Itinerarium 1.47–57. 
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aseeton ritari voittaa hänet housut kintuissa yllättäneen muslimin; Akkon muurilla seisonut 

muslimi, joka aikoi virtsata ristin päälle, saa haaroihinsa osuman kristityn nuolesta. Richard 

de Templon mukaan tapahtumat osoittivat, miten turhaa oli yrittää asettua Jumalaa 

vastaan.331  

 Suuri osa negatiivisesta muslimikuvauksesta kiteytyy Saladinin kuvaukseen.  Pyhältä 

maalta lähetetyissä kirjeissä hänet esitetään yhtenäisen negatiivisesti. Itinerariumissa Saladinin 

tausta mustamaalataan: tämän valtaannousu alkoi Damaskoksesta, jossa kaupungin 

prostituoidut joutuivat maksamaan Saladinille toimiluvasta. Tienestit Saladin käytti 

näytelmien rahoittamiseen, millä hän saavutti rahvaan suosion. Egyptissä Saladin pääsi 

valtaan murhattuaan arvossa ylemmät. Saladin oli kyltymätön tuhoaja ja petkuttaja, uskoton 

tyranni.332 Vihollisarmeijan sisäistä järjestystä ei myöskään kuvata harmoniseksi. Genrelle 

tyypillisellä keinolla Ambroise kuvaa keksityssä dialogissa taisteluun tyytymättömän 

Saladinin raivoamassa emiireilleen.333 Ambroisen mukaan muslimit olivat kerskuneet 

Saladinille, että epäilemättä kristinusko saataisiin voitettua, tapettua ja vallattua.334 Richard 

de Templon mukaan Saladin oli antanut kyseisille emiireille maita ja rikkauksia, ja nämä 

kerskuivat miten Muhammadin avulla kristityt kitkettäisiin täysin maan päältä.335 

 Kaikki tämä vihollisen pahuuden ja Jumalan uhmaamisen kuvaus oli perusteena 

ajattelulle, jonka mukaan vihollinen täytyi hävittää täydellisesti. Yleisesti pyhän sodan 

käsitteeseen kuuluu, että uskoa uhkaavan vihollisen eliminoinnilla taataan Jumalan 

turvallisuus.336 Tyypillistä ristiretkilähteille on muslimeihin kohdistettujen verilöylyjen 

liioittelu. Liioittelu oli keskiajan kirjoittajille hyvin tavallista: siihen lukeutui tilanteesta 

riippuen joskus valtavakin armeijoiden koon tai uhrien määrän liioittelu, niin vihollisen kuin 

oman puolen suhteen.337 Tapettujen vihollisten määrän jyrkkä liioittelu toimi 

ristiretkipropagandan hyväksi. Verilöyly loi mielissä selkeän yhteyden Vanhan testamentin 

kuvauksiin pakanoiden tuhoamisesta, se ”puhdisti” kristinuskon pyhät paikat ja oli osoitus 

                                                 
331  Itinerarium 1.47–57. 

332  Itinerarium 1.3–4; 1.8 ja 1.25. 

333  Ailes & Barber 2011, 123n. 

334  Ambroise 6769–6902. 

335  Itinerarium 4.21. 

336  Zur 1991, ”A Psychohistorical Analysis Of Enmity”, elektr. dokumentti; Wunsch 2003, 272. 

337  Hay 2001, 4. 
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Jumalan asettumisesta omalle puolelle. Se myös vahvisti voimistuvan paavinvallan 

näkemystä siitä, että paavi pystyi nostattamaan armeijoita ja ohjaamaan niitä sotaan.338  

 Ambroise ja Richard de Templo kuvaavat, kuinka Rikhard Leijonamieli kuuli suuren 

muslimikaravaanin lähestymisestä. Seurannut taistelu karavaanin kaappaamiseksi oli 

kristityille riemuvoitto, jota kuvataan hurmioituneena: Richard de Templon mukaan sellaista 

turkkilaisten teurastusta eivät esi-isät olleet koskaan nähneet. Kirjoittajat kuvaavat, kuinka 

kaikkialla oli irronneita ruumiinkappaleita, ja ympäröivällä maaseudulla lojui niin paljon 

muslimien ruumiita, että ne olivat haitaksi kristittyjen armeijan marssille.339 Tarkoitus 

verilöylyn kuvauksessa on ylistää Rikhardia, ”hyvyyden kukkaa ja sotilaallisuuden 

kruunua”.340 Nykylukijaa hätkähdyttävä into, millä kirjoittajat kuvaavat raakuuksia, ei 

kuitenkaan ole poikkeavaa, vaan kristittyjen suorittamien raakuuksien kuvaus oli osa 

normaalia käytäntöä eikä kritiikkiä. Läpeensä pahan vihollisen surmaaminen oikeutetussa 

sodassa oli Rikhardin kunniaksi.  

 Taistelun melskeen lisäksi kerrotaan Rikhardin päätöksestä teloituttaa muslimivangit 

Akkon piirityksen päätyttyä kristittyjen voittoon. Teloitus kuvataan oikeutettuna, sillä 

lähteiden mukaan Saladin ei ollut täyttänyt lupaustaan lunastaa vangit ja palauttaa Hattinin 

taistelussa kadotettu Pyhä ristiinnaulitsemisen risti. Luvut teloitettujen määrästä vaihtelevat. 

Rikhardin omassa kirjeessä Clairvaux’n apotille (päivätty 1. lokakuuta 1191) Rikhard kertoo, 

miten hän asianmukaisesti teloitutti panttivankina olleet noin 2600 muslimia. 

Lunnasmielessä muutama ylhäisimmistä säästettiin.341 Ambroise ja Richard de Templo 

antavat luvuksi 2700 ja kuvaavat tapahtuman jumalallisesti oikeutettuna kostona Akkon 

piirityksessä kuolleiden kristittyjen puolesta.342 Roger Hovedenilaisella luku on 5000, mutta 

mahdollisesti hän laskee mukaan Burgundin kreivin teloituttamat panttivangit, jotka olivat 

kuuluneet Ranskan Filipille.343 Valtavan liioiteltu luku 16 000 löytyy Lyon Eraclesista, joka ei 

ole lähteistä mitenkään erityisesti Rikhardia tai ristiretkiliikettä tukeva.344 Syynä voi olla 

epäluotettava lähde ja ajallinen etäisyys tapahtumiin. Ambroise, Richard de Templo ja Roger 

Hovedenilainen olivat kaikki kuitenkin joko varmasti tai luultavasti itse Rikhardin armeijan 

                                                 
338  Hay 2001, 7–8. 

339  Ambroise 10400–10564; Itinerarium 6.4. 

340  ”[F]los virtutis et vertex militiæ – – .” Itinerarium 6.4. 

341  Edbury 2004, 180. 

342  Ambroise 5487–5542; Itinerarium 4.4. 

343  Roger de Hoveden 1867,189; Roger de Hoveden 1870, 131. 

344  Edbury 2004, 108. 
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mukana, tai lähellä Rikhardin hallintoa, ja näiden luvut vastaavat Rikhardin omaa. 

Huolimatta siitä, olivatko luvut kuitenkaan edes lähimainkaan todellisuutta vastaavia, kuvaus 

Rikhardin suorittamasta muslimien teurastuksesta kertoi Jumalan siunauksesta ja Rikhardin 

roolista Jumalan tahdon suorittajana. 

 Teloitukseen liittyy mielikuvituksellinen kuvaus vainajien suolistamisesta. Roger 

Hovedenilainen kertoo, miten kristityt suolistivat teloitetut muslimit ja löysivät näiden 

sisälmyksistä paljon kultaa ja hopeaa, sekä säilöivät näiden sappirakot lääkinnällisiin 

tarkoituksiin.345 Samanlainen kuvaus kullasta vatsoissa ja ruumiiden polttamisesta on myös 

Akkon piirityksestä kertovassa anonyymissa runossa.346 Tämänkaltainen kuvaus löytyi jo 

parilta ensimmäisen ristiretken kirjoittajalla. Fulcherus kertoi muslimien nielleen besantteja, 

etteivät kristityt saisi niitä käsiinsä, minkä takia kristityt silpoivat ja polttivat muslimien 

ruumiit. Hän kertoi myös arabien joskus sylkeneen suustaan kultabesantteja, kun olivat 

saaneet niskaan osuman ristiretkeläisen nyrkistä.347 William Malmesburylaisella oli 

samankaltainen kuvaus, vaikka ei itse osallistunut ensimmäiselle ristiretkelle.348 Roger 

Hovedenilaisen ja anonyymin kertojan kuvaukset vaikuttavat mielikuvitukselliselta tarinalta, 

jonka he ovat lainanneet ensimmäisen ristiretken kirjoittajilta (tai toisiltaan). Muissa 

kolmannen ristiretken lähteissä ei tällaisesta menettelystä ole mitään mainintaa. Roger 

Hovedenilainen ei ollut teloitusten aikaan enää itse Pyhällä maalla, sillä hän oli palannut 

Eurooppaan Filipin armeijan mukana. Norman Daniel, joka suhtautuu ristiretkilähteisiin 

usein varsin kritiikittömästi, tosin pitää Fulcheruksen ja Roger Hovedenilaisen kuvausten 

perusteella kullan nielemistä ja ruumiiden silpomista vakiintuneena käytäntönä kolmanteen 

ristiretkeen mennessä.349 

 Sotia ja vihollisuuksia on lajiteltu erilaisiin tyyppeihin niiden luonteen mukaan. 

Suurin osa eri vihollisuustyypeistä on negatiivisia, kuten ”hyökkäävä” tai ”Jumalan 

vihollinen”, mutta tasa-arvoisempaan asemaan oman puolen kanssa asettuu ”kunnioitettava 

vihollinen”. Kunnioitettavan vihollisen on määritelty esiintyvän herooisissa tai 

                                                 
345  Roger de Hoveden 1867, 189; Roger de Hoveden 1870, 128. 

346  Roger de Hoveden 1870, cxxxv–cxxxvi. Tosin yksi käsikirjoitus loppuu jo kappaleeseen Akkon 

antautumisen päivämäärästä. Muissa käsikirjoituksissa on lisäys, jossa vielä kuvataan kuninkaitten 

riita, Saladinin petos, vankien teloitus ja kullan löytyminen. Stubbsin huomautus, Roger de Hoveden 

1870, cxxxv. 

347  Daniel 1979, 135. 

348  Cole 1993, 86. 

349  Daniel 1979, 135 ja 188. 
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laajennussodissa, joista esimerkkinä toimivat eeposten glorifioimat sodat, joissa korostetaan 

sotilaiden urheutta ja taistelun draamaa. Näissä taisteluissa vihollista on kutsuttu myös 

”rakkaaksi viholliseksi”, ja vihollinen voidaan nähdä kunnioitettuna ja arvostettuna 

vastustajana.350 Vihollistyypit eivät välttämättä jakaudu suoraviivaisesti, vaan sodissa voidaan 

nähdä elementtejä eri tyypeistä. Ristiretkiajan konflikteissa muslimi oli ennen kaikkea 

Jumalan vihollinen, mutta lähteistä löytyy myös kunnioitettua vihollista lähestyviä 

kuvauksia.  

 Vaikka muslimien taistelukykyä pilkattiin, heidän voimaansa ja taitoansa myös 

arvostettiin. Vihollisen voiman korostaminen oli etupäässä käänteistä oman puolen 

ylistämistä: kristityt pärjäsivät jopa näin mahtavan vastustajan edessä. Kuvatessaan Akkon 

lähes kaksivuotista piiritystä Ambroise korostaa useaan otteeseen muslimien taitoa 

kaupungin puolustamisessa.351 Kun kristityt yrittivät Akkon valtausta toukokuussa 1190352, 

he joutuivat Ambroisen mukaan kuitenkin luovuttamaan, sillä he eivät kyenneet voittamaan 

puolustajia, jotka vielä polttivat piiritystornit kreikkalaisella tulella. ”Ei ollut ketään niin 

hyvää puolustamisessa / kuin nämä paholaisen kätyrit.”353 Muslimien kehuminen toimii 

Ambroisella selityksenä sille, miksi Akkon valtaaminen kesti niin kauan. Lopulta 

onnistuminen oli osoitus kristittyjen johtajien ja armeijan uskon voimasta. Kun Filip ja 

Rikhard olivat jo saapuneet ja Akko oli lähellä antautumista, Ambroise kuvaa kaupungin 

asukkaita termein orgoillose (ylpeä, ylimielinen) ja merveillose (ihmeellinen, erinomainen354): 

”Jos he eivät olisi olleet uskottomia, / koskaan ei olisi nähty parempia.”355 Kohta tuo 

mieleen chanson de geste Rolandin laulun tunnetun säkeen.356 ”Jumala! Mikä ritari, jos vain hän 

olisi kristitty!”357 

 Epiikassa kuva muslimeista arvostettuina vastustajina oli lisääntynyt 1000-luvulta 

alkaen. Rolandin laulu, joka kertoo fiktiivisen version Kaarle Suuren armeijan käymästä 

Roncesvaux'n taistelusta (778), saatettiin kirjalliseen muotoon noin 1000-luvun puolivälin 

                                                 
350  Zur 1991, ”A Psychohistorical Analysis Of Enmity”, elektr. dokumentti; Harle 2000, 12; Wunsch 

2003, 272. 

351  Esim. Ambroise 2913–2920. 

352  Vuotta ennen kuin Filip ja Rikhard saapuivat, jolloin johtajina olivat kuningas Guy, Thuringian 

maakreivi Ludvig III ja markiisi Konrad Montferratlainen. 

353  ”Ne furent gent si defensable / Cum furent li menbre al diable.” Ambroise 3415–3416. 

354  The Anglo-Norman Dictionary, elektr. dokumentti. 

355  ”Se ço ne fust gent mescreue, / Onques mieldre ne fud veue.” Ambroise 5069–5070. 

356  Nicholson 1997a, 216n. 

357  ”Deus! quel baron, s'oüst chrestientet!” La Chanson de Roland 3164. 
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tai 1100-luvun alun tienoolla. Tutkimuksessa tämän suuren suosion saavuttaneen 

runoelman on uskottu esittävän muslimit idolatrisina, mutta muuten arvoisina vastustajina. 

Moran Cruz on argumentoinut, että tosiasiassa teos liittää muslimeihin lukuisia negatiivisia 

ominaisuuksia. Tultaessa 1100-luvun viimeiselle neljännekselle "uskollisen saraseenin" 

kuvan on kuitenkin todettu kasvattaneen suosiota epiikassa.358 Vielä selkeämmin kuin 

chanson de gesteissä, muslimivihollisiin liitetyt positiiviset ominaisuudet nousivat vasta 

tutkittavan ajan jälkeen, 1300-luvun lopun italialaisessa epiikassa. Se säilytti monia chanson de 

gesten ominaisuuksia, mutta antoi muslimeista astetta humaanimman, vähemmän 

eläimellisen kuvan.359 Ambroise toki tunsi Rolandin laulun hyvin ja tiesi yleisönsä tuntevan 

sen myös: hän viittaa Estoiressa moneen otteeseen chanson de gestien tapahtumiin.360 Rikhardia 

Ambroise ylistää:  

 Ei edes Roncesvaux'ssa / ei kukaan nuori eikä vanha ihminen / ei saraseeni eikä kristitty 

 / toiminut niin kuin hän.361  

Ambroisesta on jälleen todettava, ettei hän kirjoittanut epiikkaa, vaan teksti lähenteli 

proosahistoriaa. Populaarissa epiikassa esiintyneet kuvaukset kuitenkin osoittavat, etteivät 

Ambroisen kuvaukset syntyneet tyhjästä tai olleet mitenkään poikkeavia. Historioitsijat ja 

runoilijat ammensivat samoista lähteistä, heidän yleisönsä oli osittain sama ja vaikutteet 

siirtyivät puolin ja toisin.  

 Paradoksaalisesti vihollinen saattoi olla samalla loistava vastustaja että 

paholaismainen tuhoaja. Ambroise antaa useille muslimijohtajille positiivisia adjektiiveja, 

kuten jalo ja kuuluisa saraseeni. Saladinia hän nimittää anteliaaksi ja urhoolliseksi.362 Tosin 

termi saive tai sage, jolla Ambroise kuvaa Saladinia ja tämän veljeä al-Adilia (”Saffadin”), 

saattoi tarkoittaa sekä viisasta että juonikasta.363 Enemmän kuvauksissa vaikuttaa kuitenkin 

konteksti: kehumisen jälkeen korostetaan al-Adilin petollisuutta, ja sen jälkeen kun Saladinin 

nimi oli ylistetty maailman joka hovissa, Jumala päätti lopettaa tämän tukemisen.364 Yleensä 

                                                 
358  Moran Cruz 1999, 56 ja 59. 

359  Allaire 1999, 178–179 ja 181. 

360  Ailes & Barber 2011, 37n, 146n ja 180n. Richard de Templo tekee samoin, Itinerarium 5.21. 

361  ”Qu'onques neis en Roncevals / Nus hom ne joefnes n'anciens / Ne Sarazins ne cristiens / Ne se 

contint a sa maniere.” Ambroise 11206–11209. Richard de Templo jättää Roncesvaux'n pois ja ylistää, 

ettei edes vanhoissa teoissa, tarinankertojien perinteessä tai historiallisissa kirjoituksissa menneiltä 

ajoilta kukaan soturi ollut Rikhardin veroinen. Itinerarium 6.16. 

362  Ambroise 6870–6872 ja 10902. 

363  Ailes & Barber 2011, 69n. 

364  Ambroise 7319–7428 ja 5498–5499. 
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Ambroisen ylistämät muslimit päättävätkin päivänsä tai epäonnistuvat teoissaan. Saladin oli 

koonnut maansa eliitin, joita Ambroise kuvaa voittoisiksi, urheiksi ja kuuluisiksi. Se ei silti 

riittänyt, sillä heillä oli vastassaan kristikunnan parhaat ritarit. Ambroise toteaa, että ne jotka 

pystyisivät voittamaan pakanat, voisivat sanoa itsevarmuudella, ettei mikään heitä voittaisi.365 

Joka näinkin uljaat viholliset voittaisi, olisi todella suurenmoinen ja Jumalan siunaama. 

Tämänkaltainen vihollisen urheuden kuvaus oli tyypillinen osa viholliskuvaa ja läsnä jo 

ensimmäisen ristiretken silminnäkijäkuvauksissa, joissa sankarillista vihollista vastaan 

taistelu nähtiin kunniallisena.366  

 Itinerariumin anonyymi kirjoittaja kuvasi Akkon piiritystä syksyllä 1189: kaupunkia 

puolustavat oli valittu koko pakanoiden valtakunnasta, he olivat  

 [K]ykeneviä ja valmiita kaikkeen; eivät todellakaan huonompia kuin omamme, sillä  hyve on 

ylistettävää myös vihollisessa.367  

Kopioidessaan Ambroisea Richard de Templo menee usein vielä pidemmälle muslimien 

ylistyksessä. 

 Koskaan ei ollut parempia, kykenevämpiä miehiä puolustamaan, huolimatta heidän 

 uskostaan – – .368 Mitä voidaan sanoa tuosta epäuskoisesta kansanheimosta, joka noin 

 vartioi  kaupunkia? Ihailtavaa tosin oli heidän hyveensä sodassa ja koko se 

 oikeamielisyyden laji, jos sitä olisi leimannut oikea usko, ei olisi mitään sitä parempaa, 

 tarkoitan ihmisen [järjen] mukaan.369 

Richard de Templon itsenäisessä kappaleessa, joka ei ole Ambroiselta, hän ihailee monin 

sanoin antautuneiden Akkon muslimien kunnioitettavaa olemusta, mutta kiirehtii 

huomauttamaan idolatrian korruptoivan vahvuudet.370 Edellä kuvatuissa kohtauksissa 

ylistetään ”kunnioitettavan vihollisen” taistelukuntoa, mikä toimii käänteisesti kristittyjen 

sankarillisuuden ja kunnian ylistämisenä. Tämä ei ole varsinaisesti muslimien inhimillisyyden 

                                                 
365  Ambroise 6348–6358. 

366  Kangas 2006a, 117; Kangas 2006b, 85. 

367  ”[A]d omnia habiles et parati; nostris quidem non inferiores, quia virtus et in hoste laudatur.” 

Itinerarium 1.28. 

368  ”[Q]uibus nunquam erant cujuscunque credulitatis viri præstantiores, ad defensionem aptiores – – .” 

Itinerarium 3.13. 

369  ”Quid de gente illa incredula dicendum, quæ ita tuebatur civitatem? Miranda quidem erat et virtutum 

meritis bellicarum, et totius genere probitatis, quæ si recta fide fuisset insignita, melior ea, secundum 

hominem dico, non esset.” Itinerarium 3.15. 

370  Itinerarium 3.18. 
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tai hyvyyden kuvaamista. Vaikka ihailtavia ominaisuuksia ylistettäisiin, pakanuus tekee 

vääjäämättä mahdottomaksi sen, että muslimit olisivat oikeasti kristittyjen vertaisia. 

 

4.2. Armelias Saladin poliittisessa propagandahistoriassa 

 

Pyhällä maalla toimittiin normaalien diplomatian pelisääntöjen mukaisesti. Vastikään 

Euroopasta saapuneiden oli joskus vaikea ymmärtää pragmaattista rinnakkaiseloa 

muslimien kanssa, mikä oli yksi syy uusien tulokkaiden ja Pyhälle maalle juurtuneiden 

väliselle epäluulolle.371 Täytyy kuitenkin muistaa, että käsitys sotaa lietsovista uusista 

tulokkaista ja rauhaa ajavista Pyhän maan asukkaista on vanhentunut, kyseisen ajan 

historiankirjoittajien (lähinnä Willelmus Tyyrolaisen ja Ernoulin) ja näiden tekstejä 

kritiikittömästi tulkinneiden tutkijoiden luomus. Kuningaskunnan poliittinen tilanne oli 

monimutkainen, eikä strategioiden ja liittoumien valinnassa ollut selvää linjaa 

eurooppalaisten ja toisen sukupolven Pyhän maan asukkaiden kesken.372 Diplomatian 

hoidossa kristityt ja muslimijohtajat kävivät neuvotteluita lähettiläiden välityksellä. 

Molempien osapuolten lähettiläinä toimivat usein syyrialaiset kristityt, armenialaiset ja 

islaminuskoon kääntyneet kristityt, sillä kielitaito oli oleellista. Jotkut Pyhän maan 

johtohahmot pystyivät itse neuvottelemaan arabiankielellä. Yksi näistä oli Raymond III 

Tripolilainen, Tiberiaksen herra.373 Sekä Raymondin suku että Ibelinit, joiden kunniaksi 

Ernoul kirjoitti ja jotka olivat sympaattisia Raymondille, olivat asuneet Jerusalemin 

kuningaskunnassa jo useamman sukupolven ajan.374  

 Raymondin toimiessa sijaishallitsijana375 vuonna 1186 kuningaskuntaa uhkasi 

kuivuudesta johtuva nälänhätä. Ernoulin mukaan (kuvaukset sekä Chroniquessa että Lyon 

                                                 
371  Schwinges 2001, 125. 

372  Edbury 1993, passim. 

373  Dajani-Shakeel 1993, 210–211. 

374  Lock 2006, 240; Tyerman 2006, 196–200. 

375  Spitaalista kärsineen kuningas Baldwin IV:n (1161–1185) vallanperijä oli tämän sisaren Sibyllan 

yhdeksänvuotias poika, jonka Baldwin oli kruunannut rinnakkaiskuninkaaksi pyrkien estämään 

sisarensa aviomiehen Guy Lusignalaisen valtaanpääsyn. Baldwin IV:n kuoltua Raymond toimi pojan 

sijaishallitsijana. Pojan myös kuoltua vuonna 1186 kuningaskunnassa seurasi vallanperimyskiista. 

Jotkut kannattivat kruunattavaksi Sibyllaa ja Guytä, osa (muun muassa Raymond ja Ibelinit) 

vastaehdokasta, Sibyllan ja Baldwin IV:n sisarpuolta Isabellaa (ja tämän miestä Humphreyta), joka oli 

samalla Balian Ibeliniläisen tytärpuoli (Balian oli mennyt naimisiin Baldwin IV:n isän Amalrik I:n 
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Eraclesissa) Raymond neuvotteli kuningaskunnan vasallien376 neuvomana nelivuotisen 

aselevon Saladinin kanssa, sillä hän pelkäsi muslimien käyttävän tilaisuutta hyväksi ja 

hyökkäävän. Ernoul kertoo, miten muslimit toivat kristityille yhtä paljon ruokaa kuin heillä 

olisi tavallisesti ollut hyvinä aikoina – tämän johdosta asukkaat suuresti rakastivat 

Raymondia.377 Tämänkaltainen aselepo on esimerkki kristittyjen ja muslimien sopimista 

määrätyn ajan kestäneistä aselevoista, jolloin kauppiaat ja matkustajat saattoivat liikkua 

alueilla rauhassa.378 Syksyllä 1186 kuningaskunnan ollessa vallanperimyskiistan kourissa 

Raymond totesi tukijoilleen:  

 Minulla on aselepo saraseenien kanssa, ja tulee olemaan niin kauan kuin haluan, eivätkä 

 he hyökkää meitä vastaan, vaan pikemminkin auttavat tarpeen vaatiessa.379 

Kun muut vasallit olivat vannoneet aluksi vastustamalleen kuningas Guy Lusignalaiselle 

uskollisuudenvalan, ja Raymond oli jäänyt yksin uhmassaan, Ernoulin mukaan 

temppeliherrojen suurmestari neuvoi Guytä piirittämään Raymondin linnaa. Raymond 

lähetti sanan Saladinille, joka vastasi tulevansa Raymondin avuksi. Saladin lähetti tälle 

runsaasti ritareita, jalkamiehiä, jalkajousimiehiä ja aseita, ja lupasi tulevansa apuun, mikäli 

Raymond joutuisi piiritetyksi.380 Balian Ibeliniläinen puuttui kuitenkin Guyn suunnitelmaan 

haukkuen päätöksen ja tämän ehdottajan.  

 Tiberiaksessa on suuri joukko ritareita, sekä kristittyjä että saraseeneja, ja sinulla on  vähän 

miehiä heidän piirittämisekseen. – – Heti kun aloitat piirityksen, Saladin tulee  [Tiberiaksen] 

avuksi suurella armeijalla.381 

                                                                                                                                               
lesken Maria Komnenan kanssa). Sibyllan tukijat onnistuivat kruunaamaan tämän ja Guyn 

Jerusalemissa, ja lopulta lähes kaikki vannoivat uskollisuudenvalan Guylle, lukuun ottamatta Balianin 

vanhempaa veljeä (Baldwin Ramlalainen) ja aluksi Raymondia, joka ei taipunut ennen kuin hieman 

Hattinin taistelun alla. Kuningaskunnan poliittisesta tilanteesta ks. Edbury 1993, passim.; Tyerman 

2006, 357–366. 

376  Barons. Jerusalemin kuningaskunta oli hyvin hierarkkisesti järjestetty ja kuninkaalla oli paljon valtaa 

vasalleihinsa nähden. Käytössä oli menetelmä, jonka mukaan myös alavasallit vannoivat suoran 

uskollisuudenvalan kuninkaalle (tavallisesti alavasalleilla oli henkilökohtainen sopimus vain oman 

herransa kanssa). Tyerman 2006, 205. 

377  Chronique 134; Edbury 2004, 17. 

378  Dajani-Shakeel 1993, 212–213. 

379  ”Et si ai trives as Sarrasins et aurai tant com je voudrai ne point ne serai grev'es d'iaus, ains nous 

aideroat, se mestier en avons.” Chronique, 135. Vrt. Edbury 2004, 27. 

380  Chronique, 137–138 ja 141; Edbury 2004, 28–29. 

381  ”[I]l a grant chevalerie dedens Tabarie de Crestiiens et de Sarrasins, et vous avés poi de gent pour 

assegier Tabarie. – – [T]antos que vous l'arés assegie, Salehadins le secourra à tout grant gent.” 

Chronique, 132. Vrt. Edbury 2004, 30. 
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Ernoul pyrkii kuvaamaan Raymondin positiivisesti ja selittämään ristiriidat parhain päin. 

Ernoul ei nähnyt ongelmaksi kertoa muslimien ja kristittyjen olleen valmiita taistelemaan 

rinta rinnan: hänen mukaansa Raymond ei ollut tehnyt liittoa paholaisen kanssa, niin kuin 

voisi odottaa poleemisten kirjoittajien asian esittäneen. 

 Kristittyjen ja muslimien välisiä aseleposopimuksia myös etupäässä noudatettiin, 

vaikka poikkeuksiakin oli. Joihinkin sopimuksiin kuului, että mikäli toinen osapuoli aikoi 

rikkoa aselevon ja tunkeutua toisen alueelle, hyökkääjän tuli tiedottaa aikeestaan. 

Tarkoituksena oli, että hyökkäyksen kohteeksi joutuvalla oli oikeus valmistautua 

puolustukseen.382 Tämä selittänee, miksi Lyon Eraclesin myöhempi anonyymi kirjoittaja oli 

tuohtunut, kun Ikoniumin sulttaani hyökkäsi saksalaisarmeijan kimppuun ilman varoitusta 

huolimatta siitä, että saksalaiset olivat mellastaneet kaupungissa. Kristityt taas rikkoivat 

kuningaskunnan ja Saladinin nelivuotisen aselevon, kun prinssi Reynald Châtillonilainen 

kaappasi muslimikaravaanin ja Saladinin sisaren. Ernoulin mukaan kostona tästä Saladin 

pyysi poikaansa al-Afdalia haastamaan kristityt heidän maallaan. Tietoisena isänsä ja 

Raymondin välisestä sopimuksesta al-Afdal halusi Raymondilta luvan maahanpääsyyn (reitti 

kristittyjen alueelle kulki Tiberiaksen maiden kautta). Raymond joutui hankalaan välikäteen. 

Ernoul selittää, ettei Raymond voinut kieltäytyä vaateesta sopimuksen takia.383 Enemmän 

lienee painanut kieltäytymisen vaarallisuus, sillä Raymondin ja Guyn kiistan vuoksi 

Raymondilla ei ollut takanaan Jerusalemin kuningaskunnan armeijaa.  

 Ernoul korostaa, miten Raymond vannotti muslimeja, etteivät he varastaisi 

yhdestäkään talosta tai kylästä eivätkä vahingoittaisi niiden asukkaita – kristityille Raymond 

lähetti varoituksen pysyä sisällä taloissaan. Tapahtumasarja päättyi kuitenkin onnettomasti. 

Raymondin luokse sovittelemaan matkalla ollut, 140:stä temppeliherrasta ja johanniitasta 

koostunut ryhmä tuhoutui, kun se hyökkäsi muslimijoukkoa vastaan Cressonin taistelussa. 

Ernoul tähdentää, etteivät al-Afdalin muslimit olleet vahingoittaneet yhtään kristittyä, vaan 

olivat jättäneet nämä rauhaan, kuten Raymondille oli luvattu. Yhteenotto alkoi, kun 

temppeliherrojen suurmestari yllytti kristityt muslimien kimppuun.384 Kaiken kaikkiaan 

Raymond esiintyy lähteissä positiivisesti, viisaana ja Pyhän maan parasta ajavana hahmona. 

Tämä mukailee Willelmus Tyyrolaisen antamaa kuvaa Raymondista kuningaskunnan 

                                                 
382  Dajani-Shakeel 1993, 212–213. 

383  Chronique, 148; Edbury 2004, 31. 

384  Chronique, 144–146, Edbury 2004, 31–32. 
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kykenevimpänä miehenä.385 Tosiasiassa Raymondin käytös – kieltäytyminen 

uskollisuudenvalasta ja sopimus Saladinin kanssa sotilaallisesta avunannosta kuningasta 

vastaan – näyttäytyy selvänä maanpetoksena.386 

 Edellä mainituista tapahtumista muut lähteet tarjoavat hyvin erilaisen kuvan. 

Ambroise tuomitsee Raymondin: ”Valheellisen kreivi Raymondin / ja Saladinin josta kerron 

/ välillä oli pitkään ollut liitto – – .”387 Ambroisen mukaan Raymond pilkkasi Guytä ja meni 

valittamaan Saladinille, ettei voinut enää jäädä maahan, koska Guy oli perinyt 

kuningaskunnan ja vihasi häntä. Ambroise esittää Raymondin sopineen Saladinin kanssa 

petoksesta, joka johti Pyhän maan menetykseen. Kun Raymond myöhemmin teki sovinnon 

Guyn kanssa, oli se valheellinen petos. Cressonin taistelusta Ambroise toteaa ainoastaan, 

että Saladin oli lähettänyt armeijansa häiritsemään ihmisiä. Hattinin taistelussa Raymondilla 

oli petos sydämessä ja hän pakeni jättäen muut kuolemaan.388 Itinerariumin alkuosan 

kirjoittaja toteaa yksinkertaisesti vain kuningaskunnan olleen vaarallisesti jakaantunut 

Raymondin ja Guyn välisen kiistan vuoksi, ja että Raymondin sanottiin aikoneen Hattinissa 

pettää kansansa, kuten oli sopinut Saladinin kanssa.389 

 Katastrofien jälkeen historiankirjoittajat halusivat tarjota oman versionsa 

tapahtumista, jolloin syy vieritettiin pois oman puolen niskoilta. Helen J. Nicholson ottaa 

esimerkiksi, miten Ambroise ja Richard de Templo syyttivät ranskalaisia ristiretkiarmeijan 

erimielisyyksistä ja tukivat Rikhardin päätöstä olla hyökkäämättä Jerusalemiin.390 Anglo-

normannilaiset lähteet ja Ernoul-lähteet on kirjoitettu täysin vastakkaisista poliittisista 

näkökulmista, jolloin syyt tapahtumiin jaetaan sitoutugmien mukaisesti. Vaikeaa poliittista 

tilannetta on tutkimuksessa tulkittu yksipuolisesti paljolti sen kuvan mukaan, minkä Ernoul 

tapahtumista tarjoaa. Tässä riittänee, jos vallanperimyskiistasta todetaan, että kiista jatkui 

edelleen Guy Lusignalaisen puolison kuningatar Sibyllan ja hänen tyttäriensä kuoltua 

vuonna 1190, jonka jälkeen laillinen vallanperijä oli Sibyllan sisarpuoli Isabella. Guy 

                                                 
385  Edbury 1993, 179. Edbury toteaa, että Willelmuksella oli syynsä Raymondin tukemiseen, sillä hän oli 

saanut sekä kanslerin että arkkipiispan viran Raymondilta tämän ensimmäisen sijaishallitsijuuden 

aikana (1174–1176), mutta eräs arabilähde toistaa Willelmuksen mielipiteen. 

386  Tyerman 2006, 366. 

387  ”Entre le faus conte Raemont / E Salahadin dont jo cont / Ot longement une aliance – – .” Ambroise 

2447–2449. 

388  Ambroise 2451–2476 ja 2505–2521. Tosin Ambroise sanoo, ettei tiedä kuka pakeni tai kaatui ja kuka 

iski ketä, koska ei ollut itse paikalla. 

389  Itinerarium 1.5. 

390  Nicholson 1997b, 348. 
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kieltäytyi kuitenkin luopumasta kuninkuusvaateesta. Filipin ja Rikhardin saapuminen 

Pyhälle maalle vaikutti valtasuhteisiin ja kiista syveni: Rikhard tuki kuninkaaksi Guytä, sillä 

Ranskan Poitousta peräisin olevat Lusignanit olivat Rikhardin vasalleja (Rikhard oli Poitoun 

kreivi ennen kuninkuuttaan).391 Filip taas tuki Konrad Montferratlaista, joka oli Isabellan 

uusi aviopuoliso. Isabellan isäpuoli Balian Ibeliniläinen ja äiti Maria Komnena olivat 

järjestäneet tämän avioeron päästäkseen eroon epäsopivasta kuningasehdokkaasta. Anglo-

normannilaiset lähteet tukevat Guytä ja ovat vihamielisiä Konradille sekä Balianille ja 

muille, jotka järjestivät vastapuolen mielestä laittoman avioeron ja seuranneen avioliiton: 

Itinerarium kuvaa Balianin (ainoassa maininnassa) ja Maria Komnenan monin sanoin julmiksi 

ja jumalattomiksi.392 Leikitellen riimityksellä Ambroisen mukaan Balian (d'Ibelin) oli 

valheellisempi kuin peikko (gobelin).393 

 Ernoul taas kuvaa vuoden 1187 tapahtumat Ibelinejä tukien ja näiden roolia 

korostaen – katastrofien syyt vieritetään Guyn ja tämän liittolaisten niskoille. 

Onnettomuudet johtuivat mustamaalattujen henkilöiden huonoista päätöksistä, neuvoista ja 

heikkoudesta. Ernoul on siis kiinnostunut etupäässä Jerusalemin kuningaskunnan tilasta ja 

sen sisäisistä asioista. Hänen tekstinsä on enemmän poliittista propagandaa kuin 

ristiretkipropagandaa. Ristiretkiliikkeen glorifioimiseksi kirjoitetuissa teoksissa 

propagandaan olisi sopinut huonosti kuvaus yhteistyöstä ja aselevoista ”raivoavien 

vääräuskoisten” kanssa. Poleemiset kirjoittajat eivät olleet kiinnostuneita esittämään 

Saladinia positiivisessa valossa, ja Raymondin tuomitsemiseksi tämän liitto Saladinin kanssa 

esitettiin petoksena. Kuvatuista tapahtumista vielä jyrkemmän kuvan antavat kirjeet, joita ei 

kirjoitettu jälkeenpäin tiettyä näkökulmaa korostaen, vaan välittömästi tapahtumien aikaan 

hätähuutona länteen. Fredrik I Barbarossalle osoitetussa kirjeessä kuvataan, miten 

Cressonissa valtava turkkilaisten barbaarien lauma tunkeutui maahan tuhoten ja ryöstäen. 

Tyypillisin sanankääntein kuvataan kristittyjen tahtoa puolustaa Kristuksen perintöä, minkä 

vuoksi temppeliherrojen ja johanniittojen joukko kohtasi ristiinnaulitun viholliset.394 

 Richard Abelsin arvion mukaan Ernoul saattoi kirjoittaa hyvin pian tapahtumien 

jälkeen, ja kuvaus Saladinista rationaalisena henkilönä toimi eräänlaisena rauhoitteluna.395 

                                                 
391  Hamilton 2000, 13. 

392  Itinerarium 1.63. Ambroise tuomitsee avioliiton myös, Ambroise 4111–4178. 

393  Ambroise 8709–8710. 

394  E Continuatione Chronici Hugonis A Sancto Victore, 475–476. 

395  Abels 2008, 22. 
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Abels ei perustele Ernoulin kirjoittamisen ajankohtaa, joten ennen Edburyn työryhmän 

tuloksia voi olla hätäistä olettaa Ernoulin kirjoittaneen tapahtumien välittömässä 

jäkeisyydessä. On kuitenkin ehdottomasti totta, että Ernoul kirjoitti Baliania ylistääkseen. 

Lähteissä ilmaistaan selkeästi Balianin henkilökohtainen kontakti Saladiniin, Saladinin 

palvelukset Balianille ja Balianin toimet Jerusalemin asukkaiden hyväksi. Edbury 

huomauttaa Balianin selvinneen katastrofeista ainoana maineeltaan puhtaana.396 Balianin 

rooli mainitaan myös muslimilähteissä.397  

 Varsin kertova esimerkki sopimusten kuvaamisesta oman näkökulman mukaisesti 

on Saladinin ja Guyn sopimus, jonka rikkoutumisen Itinerarium kuvaa parhain päin Guyn 

hyväksi. Kun Guy oli ollut Hattinin jälkeen lähes vuoden vankina Damaskoksessa, Saladin 

vapautti hänet tiukalla ehdolla, että Guy luovuttaisi valtakunnan ja poistuisi Pyhältä maalta 

maanpakoon meren taakse. Jerusalemin kuningaskunnan papisto kuitenkin arvioi, ettei 

sopimus ollut sitova, koska pakon alla hyväksytyt sopimukset voitiin mitätöidä, ja koska 

Euroopasta Pyhälle maalle saapuvat kristittyjen armeijat tarvitsisivat häntä johtajaksi. Guyn 

sijaan syy vieritetään Saladinin niskoille: yksi viekas teko ansaitsee toisen, ja Saladin 

kuvataan uskottomaksi tyranniksi ja itse lupausten rikkojaksi.398 Ambroise taas väittää, että 

Saladin itse vapautti Guyn valastaan strategisella päätöksellä.399 

 Toisen näkökulman tarjoaa jälleen Lyon Eracles, tosin ei enää Ernoul. Kun Guy 

vapautui, hän purjehti vain Tortosan edustan saarelle, jossa kertoi Saladinin viestinviejille, 

että näiden tulisi todistaa, miten Guy oli nyt ylittänyt meren. Saladin syytti Guytä 

petoksesta, sillä hänen olisi pitänyt poistua Pyhältä maalta eikä kohottaa enää asetta 

Saladinia vastaan. Lyon Eracles kertoo Guyn vastanneen, että hän oli pitänyt lupauksensa, 

sillä oli ylittänyt meren eikä kantanut enää aseita, vaikka oli totta, että hänen hevosensa 

kantoi satulassa miekkaa.400 Lyon Eracles tekee Guystä saivartelijan ja Saladin on se, joka 

tulee petetyksi. 

 Ernoulin kertomus Jerusalemin piirityksestä luo kuvan Saladinista suurena 

hyväntekijänä. Vertailun vuoksi muistettakoon, miten niin ikään piirityksestä kertova De 

expugnatione kuvaa Saladinin diabolisena tuhoajana. Anglo-normannilaiset lähteet Estoire ja 

                                                 
396  Edbury 2004, 5. 

397  Abels 2008, 21. 

398  Itinerarium 1.25. 

399  Ambroise 2607–2622. 

400  Edbury 2004, 77 ja 83–84. 
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Itinerarium taas ovat etupäässä kertomus varsinaisesta kolmannesta ristiretkestä ja kuittaavat 

Jerusalemin piirityksen ja sen jälkimainingit erittäin lyhyesti. Itinerarium kuvaa Saladinia ja 

tämän joukkoja jumalattomiksi, villeiksi ja kauheiksi.401 Ernoul-lähteet kuvaavat Saladinin 

tekemässä monia huomionosoituksia ja armeliaita tekoja Ibelineille ja Jerusalemin 

asukkaille. Ernoulin mukaan ennen kaupungin piiritystä Hattinista hengissä selvinnyt Balian 

Ibeliniläinen pyysi Saladinilta turvallista läpikulkua Jerusalemiin noutamaan perheensä sieltä 

Tripoliin. Balianin vannottua viipyvänsä Jerusalemissa vain yhden yön Saladin antoi luvan. 

Valansa mukaisesti Balian oli lähdössä, kun Jerusalemin asukkaat anelivat tätä jäämään 

puolustamaan kaupunkia, ja patriarkka Heraklius vapautti hänet valasta. Kun Saladin saapui 

piirittämään Jerusalemia, Balian pyysi tätä saattamaan perheen turvallisesti Tripoliin, mutta 

selitti ettei itse voinut poistua, sillä häntä vartioitiin tiukasti.402 Tällainen Saladinin antama 

tae oli normaali käytäntö muslimien ja kristittyjen välillä, jolla sovittiin henkilön tai ryhmän 

turvallisesta läpikulusta.403 

 Lisäksi Balianin veli Baldwin, joka oli protestina Guytä vastaan poistunut 

Antiokiaan, anoi yhdessä toisen vasallin kanssa poikiensa poispääsyä Jerusalemista. Saladin 

oli iloinen voidessaan toteuttaa tämän. Hän antoi lapsille runsaita lahjoja, otti nämä 

polvilleen istumaan ja alkoi nyyhkyttää: tämän jälkeen Saladin profetioi emiireilleen oman 

perheensä kohtalon veljensä käsissä.404 Al-Adil paljolti syrjäyttikin Saladinin pojat vallasta 

1190-luvun lopulta lähtien.405 Tästä kerrotaan lisää paljon myöhemmin Lyon Eraclesissa, 

vuoden 1195 kuvauksessa.406 Todennäköisesti kohtaus Saladinista lasten kanssa on siis 

tämän myöhemmän kirjoittajan lisäys Ernoulin osuuteen. Kohtausta ei myöskään ole 

Chroniquessa, jota Edbury ilmeisesti pitää lähimpänä Ernoulin alkuperäistä. Huomattavaa 

profetiakohtauksessa on kuitenkin Ibelinin suvun rooli, jonka pitäisi olla Ernoulin 

mielenkiinnon kohde. 

 Balianin rooli antautumisneuvotteluissa korostuu Ernoul-lähteissä, joissa Balian on 

ainoa neuvottelija. Teokset esittävät Balianin tekemässä kaikkensa Jerusalemin asukkaiden 

hyväksi. De expugnatione, joka kertoo samoista tapahtumista, mainitsee Balianin 

neuvottelijana muiden ohella, mutta ei mielenkiintoisesti mitenkään nosta tätä muiden 

                                                 
401  Itinerarium 1.9.; Ambroise 2489–2606. 

402  Chronique, 175 ja 186–187; Edbury 2004, 49 ja 55. 

403  Dajani-Shakeel 1993, 212–213. 

404  Edbury 2004, 57. Kohtausta ei ole Chroniquessa.  

405  Edbury 2004, 57n. 

406  Edbury 2004, 132. 
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yläpuolelle. Kun Saladin ilmoitti rauhanehdot ja lunnasvaatimukset, De expugnatione kuvaa 

sen katastrofina köyhille, jotka eivät pystyneet maksamaan summaa, vaan joutuisivat 

sotasaaliiksi ja miekkojen uhreiksi. ”Tämä sopimus miellytti herra patriarkkaa ja muita, joilla 

oli rahaa.”407 Sama asenne on Itinerariumissa, jossa todetaan, ettei sopimus olut ylistettävä 

vaan kaduttava.408 Ernoul-lähteet sen sijaan tosin surevat köyhiä, mutta kuvaavat Ernoulin 

pyrkimykset ja Saladinin suostumuksen lunnasneuvotteluissa Jerusalemin asukkaiden 

pelastukseksi.409 

 Kun kaupunki oli antautunut, täytyi väestön lunnaidenmaksu ja poistuminen 

järjestää. Ernoul-lähteet eivät kuvaa minkäänlaista sekasortoa, mutta varmasti lunnaisiin 

kykenemättömät olivat paniikissa, sillä he tiesivät joutuvansa orjuuteen. Kristittyjä täytyi 

myös suojella muslimiarmeijan mahdolliselta kaltoinkohtelulta. Ernoul kuvaa, miten Saladin 

järjesti suojelun: ”En koskaan kuullut puhuttavan, että kristitylle olisi tehty pahaa.”410 

Saladinin osalta oli rationaalista vartioida kristittyjä (ja näiden omaisuutta) aselevon 

mukaisesti, sillä armeijassa saattoi tapahtua väkivaltaisuuksia. Oli se Ernoulin tarkoitus tai 

ei, kuvaus asettuu kontrastiin ensimmäisen ristiretken kanssa, kun Fulcherus ja muut 

kuvasivat kristittyjen kahlanneen muslimien veressä. Aikaisemminhan Ernoul kirjoitti 

Saladinin kokeneen painostusta kostaa Jerusalemin verilöyly. 

 Jerusalemin naisille Saladin teki Ernoulin mukaan ”suuren huomaavaisuuden 

eleen”.411 Hattinissa kuolleiden ritarien lesket ja tyttäret, jotka olivat lunastaneet itsensä 

vapaiksi, saapuivat Ernoulin mukaan itkien Saladinin eteen. Saladin sääli suuresti itkeviä 

naisia ja lupasi selvittää, keiden aviomehet olivat elossa hänen vankinaan ja vapauttaa heidät. 

Kuolleiden miesten sukulaisille Saladin lupasi runsaasti korvauksia, jolloin naiset ylistivät 

”Jumalaa ja maallista maailmaa hyvyydestä ja kunniasta, jota Saladin oli heille osoittanut”.412 

 Mikäli tapahtumat Jerusalemissa olisivat ainoa tieto Saladinin toimista, kuva 

armeliaasta johtajasta olisi selvä.413 Kuitenkin Saladin teloitutti sotavankeja valtansa tueksi 

erityisesti 1170-luvulla, ja kolmannen ristiretken aikana Akkon menetyksen (1191) jälkeen, 

                                                 
407  ”Placuit ergo sermo iste domino patriarchae et ceteris qui pecunias habebant.” De expugnatione, 39. 

408  Itinerarium 1.9. 

409  Edbury 2004, 59–63; Chronique, 217–229. 

410  ”[C]'onques n'oï on parler de mesprison qu'il desissent â Crestiien.” Chronique, 227. Vrt. Edbury 

2004, 62. 

411  ”[U]ne grant courtoisie – – .” Chronique, 229. Vrt. Edbury 2004, 64. 

412  "[Â] Diu et au siecle, del bien et del honnour que Salehadins lor avoit fait." Chronique, 230. Vrt. 

Edbury 2004, 64. 

413  Dajani-Shakeel 1988, ”The Surrender of Jerusalem”, elektr. dokumentti. 
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mikä oli osa menettelyä, jonka mukaan Saladin teloitutti vankeja erityisesti takaiskujen 

aikana.414 Ernoul-lähteet sisältävät varsinaisen Ernoulin osuuden jälkeen joitain negatiivisia 

kuvauksia Saladinin suorittamista julmuuksista – tämä on tosin yhtenevää sen kanssa, että 

Saladin olisi teloituttanut vankeja vasta silloin.  

 Kristittyjen ja muslimien käytöksen vertaamista muslimien eduksi esiintyy pariin 

otteeseen Ernoul-lähteissä. Jerusalemin antautumisen jälkeen vapaiksi päässeet pakolaiset 

saivat Saladinilta turvallisuustakeen, ja muslimit saattoivat pakolaiset kolmessa ryhmässä 

maan läpi, kantaen lapsia ja väsyneitä. Kaksi ryhmää kulki pohjoiseen kristittyjen vielä 

hallitsemille alueille, yksi Aleksandriaan. Lähteissä kuvataan, kuinka kaltoin kristityt 

kohtelivat pakolaisia. Eräs vasalli käski miestensä ryöstää pakolaiset, jotka pakenivat 

Tripoliin, missä he kuitenkin kohtasivat suljetut portit – tämän jälkeen heitä ryöstettiin ja 

kaltoinkohdeltiin lisää. Lyon Eraclesin mukaan kristityt kohtelivat heitä huonommin kuin 

muslimit.415 Lähteet kuvaavat tapahtumat hieman eri sanoin ja Lyon Eracles pidempänä 

versiona. Aleksandriaan saapuneet saivat paremman vastaanoton, ja kuvernööri otti 

pakolaiset ystävällisesti vastaan suojellen heitä talven yli. Lopulta kuvernööri pakotti 

vastahakoiset italialaiset kauppiaat viemään pakolaiset turvallisesti kristittyihin satamiin. 

Lyon Eraclesissa todetaan: ”kuvernööri, joka oli viisas mies ja pelkäsi Jumalaa, vaikka oli 

saraseeni – – .”416 Chroniquen versio on hieman erilainen ja siinä kuvernööri kertoo 

auttavansa pakolaisia kunnioittaakseen sekä Saladinin turvallisuustaetta että Jumalaa.417 

Kuvernööri on kokenut Saladinin antaman takeen pakottavaksi eikä halunnut uhmata sitä. 

Saattoipa hän hyötyä taloudellisestikin, sillä Ernoul mainitsee rikkaiden pakolaisten 

sijoittaneen kauppatavaraan, jonka he sitten lastasivat laivoihin.  

 Samankaltainen vertaus esiintyy Lyon Eraclesissa myöhemmin Ernoulin osuuden 

jälkeen, kun kirjoittaja kuvaa kolmen pyhiinvaeltajien laivan haaksirikkoutuneen 

Kyprokselle, missä Kyproksen herra Isaak teloitutti pyhiinvaeltajat.  

                                                 
414  Lev 2001, 12–13. 

415  Edbury 2004, 64–66; Chronique, 230–234. 

416  ”The governor, who was a wise man and feared God, even though he was a Saracen – – .” Edbury 

2004, 66. 

417  Chronique, 233. 
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 He kohtasivat suurempaa julmuutta niiden käsissä, jotka kutsuvat itseään kristityiksi, 

 kuin olisivat kohdanneet uskottomien saraseenien taholta.418 

Tarkoituksena näissä vertauksissa ei kuitenkaan välttämättä ole korostaa muslimien 

paremmuutta, vaan iskostaa lukijan mieleen, miten huonosti tietyt kristityt toimivat: jopa 

viholliset, vääräuskoiset muslimit, toimivat paremmin kuin syntiset kristityt. Lyon Eracles 

suhtautuu lisäksi kreikkalaisiin yleensäkin negatiivisesti. Tässä näkyy taas näkökulma, jonka 

mukaan kreikkalaiskatolisilta odotetaan kristittyinä enemmän, sekä voimistunut kielteinen 

suhtautuminen kreikkalaisiin. Kun kristityt käyttäytyivät kirjoittajan näkemyksen mukaan 

väärin, näiden moraalia arvosteltiin. Oikean moraalin opettaminen oli yksi keskiajan 

historiankirjoituksen tehtävä, jolloin kristittyjen ja muslimien toiminnan vertauksessa voi 

vaikuttimena olla synnin vääryyden ja oikean menettelyn korostaminen.419  

 Huolimatta siitä, että etupäässä anglo-normannilaiset lähteet esittävät Saladinin 

negatiivisesti, täytyy ottaa huomioon niiden poikkeava kuvaus, kun ristiretki oli jo päättynyt 

rauhansopimukseen. Ambroisen ja Richard de Templon mukaan Saladin huolehti tarkasti 

Jerusalemissa vierailleiden kristittyjen turvallisuudesta. Hän delegoi tehtävän veljelleen al-

Adilille, joka piti heistä erinomaista huolta. Salisburyn piispan Saladin otti arvokkaasti 

vastaan, ja tarjoutui viihdyttämään tätä omassa talossaan, minkä piispa torjui pyhiinvaeltajan 

aseman takia. He kuitenkin keskustelivat ystävällisesti tulkkien välityksellä ja Saladin antoi 

runsaita lahjoja. Saladinin tiedustellessa Rikhardin luonteesta piispa totesi, että jos kukaan 

voisi yhdistää Saladinin ja Rikhardin hyveet ja jakaa ne molempien kesken, ei kahta 

samanlaista prinssiä löytyisi koko maailmasta. Lopulta Saladin suostui piispan pyyntöön, 

että Pyhän haudan kirkossa saataisiin suorittaa jumalanpalvelus.420 Huolehtiminen 

kristittyjen pyhiinvaeltajien turvallisuudesta selittyy jälleen aseleposopimuksella, jota Saladin 

pyrki noudattamaan, mikä tulee teksteissä ilmi emiirien neuvossa kunnioittaa sopimusta. 

Mikäli kristityille olisi käynyt huonosti, olisi aselepo ollut vaarassa. 

 Tämänkaltainen Rikhardin ja Saladinin vertailu tuli myöhemmin osaksi 

eurooppalaista epiikkaa. Vähitellen 1200–1400-luvuilla Saladinista kehittyi epiikassa 

ritarillinen, romanttinen hahmo. Herooisissa tarinoissa sulttaani sai yhä enemmän 

ranskalaisia piirteitä, kunnes lopulta miljöö vaihtui Ranskaan Saladinin osallistuessa siellä 

                                                 
418  ”They encountered greater cruelty among those who called themselves Christians than they would 

have found with the unbelieving Saracens.” Edbury 2004, 101. 

419  Tahkokallio 2009, 54. 

420  Ambroise 11990–12194; Itinerarium 6.32–34. 
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turnajaisiin. Saladin sai jopa ranskalaisen aatelisäidin. Edelleen hän matkusti Englantiin 

taistellakseen Rikhard Leijonamieltä vastaan, ja Saladinista tuli Rikhardin vastinpari, ikään 

kuin Rikhardin muslimipeilikuva. Lopulta Saladin kehittyi jopa satiiriseksi hahmoksi, joka 

kritisoi kristittyjen moraalia.421 Vaikutusvirrat ovat kulkeneet suullisesti kiertäneistä 

tarinoista ja silminnäkijäkertomuksista epiikkaan päin, ja jalomielisen Saladinin legendan 

pohjana olivat ristiretkeläisten mukanaan tuomat tarinat Saladinista, jonka myös tämän 

kriittisemmin kuvaavat lähteet tunnustivat olleen urhea ja kuuluisa. Ernoul-lähteiden 

antamaa positiivista kuvaa Saladinista selittää Ernoulin pyrkimys kirjoittaa Balian 

Ibeliniläisen kunniaksi esittäen Ibelinit ja heidän liittolaisensa sekä näiden kanssakäymisen 

Saladinin kanssa positiivisesti. Koska Ernoul-lähteet ovat enimmäkseen vapaita 

voimakkaasta ristiretkipropagandasta, ja koska kirjoittaja lienee ollut Pyhän maan asukkaana 

tottunut sopimuksiin, yhteistyöhön ja rinnakkaiseloon muslimien kanssa, lähteissä esitetään 

muslimit hieman inhimillisemmästä näkökulmasta, vaikka nämä ovat vihollisia. Ernoul-

lähteiden kuva armeliaasta Saladinista on voinut olla yksi eurooppalaisen epiikan innoitus, 

sillä Willelmus Tyyrolaisen historia Ernoul-jatkoksineen näyttää olleen varsin levinnyt teos. 

Willelmuksen teos levisi Eurooppaan jo latinankielisessä muodossaan, mutta vasta 

ranskankielisenä versiona eri jatkoksineen se saavutti suuren suosion, mikä ilmenee 

säilyneiden käsikirjoitusten määrästä sekä teoksen vaikutuksesta myöhempään 

historiankirjoitukseen.422 

 

Yhteenveto 

 

Lähteiden tapa kuvata muslimeita negatiivisesti on tyypillistä viholliskuvan rakentamista. 

Muslimivihollisen kristittyjä kohtaan tuntema viha ja tavoite kristittyjen tuhoamisesta 

motivoi kristittyjä puolustuskannalle. Kuvaamalla muslimit epäinhimillisyyden termein 

vihollisista tehtiin joitain muita kuin ihmisiä, mikä oli oikeuttamassa muslimien 

surmaamista. Taistelun oikeutukseen rohkaisivat myös esimerkit muslimien 

säälimättömyydestä ja halveksuttavista teoista. Mieliin iskostetut käsitykset muslimien 

juonikkuudesta selittivät näiden käytöstä ja toimivat perusteluna tapahtumille – muslimi oli 

                                                 
421  Moran Cruz 1999, 60 ja 63; Allaire 1999, 181; Daniel 1979, 189–190. 

422  Edbury & Rowe 1988, 4–5. 
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aina se, joka petti. Ennakko-oletukset vihollisen negatiivisuudesta auttoivat omaksumaan 

käsityksiä, ja kirjoittajien esimerkkien ja toistamisen kautta käsitykset vain vahvistuivat. Osa 

viholliskuvaa oli myös muslimien pelkuruuden ja naurettavuuden korostaminen, mikä 

osoitti kristityille näiden lopullisen häviön olevan taattu. Viholliskuva oikeutti siis 

kristittyjen väkivallan: voimakas viholliskuva oli oleellista ristiretkiliikkeen olemassaololle, 

minkä takia muslimit kuvattiin sen mukaisesti erityisesti ristiretki-ideologiaa tukevissa 

lähteissä. Väkivallan moraalinen hyväksyntä yhdessä puhdistuksen ideologian kanssa 

oikeutti muslimien teloitukset ja tappamisen taistelutilanteessa. Väkivaltaisuuksien 

kuvaamisessa näkyy keskiajan kirjoittajille tyypillinen liioittelu. Negatiivisen viholliskuvan 

lisäksi anglo-normannilaisissa lähteissä esiintyy kuvauksia "kunnioitettavasta vihollisesta". 

Muslimien taistelukykyä ja urheutta myös ihailtiin. Etupäässä tämä oli kristittyjen itsensä 

ylistämistä, sillä arvoisa vastus oli omiaan lisäämään kristittyjen sankarillisuutta. 

Viholliskuvan mukaisesti oma puoli nähtiin uskon ja hyvyyden puolustajana. Muslimien 

hyveiden ylistys kaatui kuitenkin heidän vääräuskoisuuteensa – pakanuus esti 

inhimillisyyden. 

 Kristittyjen ja muslimien väliset sopimukset olivat normaali osa kanssakäymistä 

Jerusalemin kuningaskunnassa, kuten Pyhän maan Ernoul-lähteet esittävät. Ibelinien 

perheen kunniaksi kirjoittanut Ernoul kuvaa tekstissään Balian Ibeliniläisen sekä tämän 

liittolaisten kanssakäymisen Saladinin kanssa positiivisesti. Ymmärtämällä kuningaskunnan 

kahtiajakautunutta poliittista tilannetta selittyy, miksi Ernoul-lähteissä tietyt henkilöt 

mustamaalataan ja toisia ylistetään. Samoin ottamalla huomioon anglo-normannilaisten 

lähteiden päinvastaisen poliittisen näkökulman selittyy, miksi nämä lähteet taas tuomitsevat 

henkilöiden yhteistyön Saladinin kanssa. Tarkoituksena oli kirjoittaa historia omasta 

näkökulmasta ja siirtää syy pois omalta puolelta. 

 Saladinin itsensä Ernoul esittää Jerusalemin piirityksen yhteydessä jalona johtajana. 

Monet armeliaat teot Baliania ja Jerusalemin asukkaita kohtaan asettuvat ristiriitaan muiden 

lähteiden kuvausten kanssa tyrannimaisesta tuhoajasta. Useat hyvät teot selittyvät 

normaalilla aseleposopimusten noudattamisella, jolloin takeiden mukaisesti osapuolten 

turvallisuus täytyi varmistaa. Ernoul kuitenkin kuvaa nämä tapahtumat Saladinin 

armeliaisuutta ylistäen, kun taas ristiretkiä glorifioivilla anglo-normannilaisilla kirjoittajilla ei 

ollut mitään motiivia korostaa tämänkaltaisia tekoja ja kuvata Saladinia positiivisesti. 

Ernoul-lähteiden tarjoaman kuvan takana lienee paitsi Ernoulin tarkoitus kunnioittaa 
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Baliania, myös kirjoittajan oma tausta. Vaikka Ernoul jää etupäässä tuntemattomaksi, 

todennäköisesti hän oli Pyhällä maalla syntynyt henkilö, jonka asennoituminen Pyhän maan 

realiteetteihin oli erilainen kuin eurooppalaisten kirjoittajien. Myös anglo-normannilaiset 

lähteet mainitsivat kuitenkin Saladinin urheuden ja maineen, vaikka tämä olikin näillä 

kyltymätön tuhoaja. Lähteissä viitataan jo Saladinin rooliin Rikhardin vastinparina. 

Ristiretkihistorioiden ja Eurooppaan tulvivien tarinoiden kautta Saladinista kehittyi 

vähitellen epiikassa legendaarinen hahmo, Rikhard Leijonamielen kunnioitettava vastustaja. 
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LOPPULAUSE 

 

Tavoitteenani tässä tutkielmassa on ollut selvittää, miten kristityt kirjoittajat kuvasivat 

muslimeita kolmannen ristiretken silminnäkijälähteissä, ja miksi kuvaukset olivat juuri 

tietynlaisia. Tutkielmani tarkentaa muslimikuvauksen kehitystä 1100-luvun lopulla ja 1200-

luvun alussa, joka on ajanjaksona jäänyt aikaisemmassa tutkimuksessa vähemmälle 

huomiolle. Kyseinen aika voidaan nähdä eräänlaisena välivaiheena ensimmäisen ristiretken 

ja 1200-luvulla ristiretkiliikkeen kokeman muutoksen välillä. Kartoittamalla kolmannen 

ristiretken silminnäkijälähteet mahdollisimman kattavasti, olen tutkinut lähteitä 

systemaattisesti muslimikuvauksen näkökulmasta. Olen analysoinut muslimikuvausta 

vertaamalla lähteitä toisiinsa ja ottamalla huomioon kunkin lähteen ominaispiirteet ja 

taustatekijät. Lähteiksi valikoituivat juuri silminnäkijälähteiksi tietyin varauksin hyväksytyt 

tekstit, sillä tavoitteenani on ollut tarkastella kulttuurien kohtaamista nimenomaan niiden 

kirjoittajien kautta, jotka kohtasivat vihollisen henkilökohtaisesti Pyhällä maalla. 

 Lähteitä tarkasteltaessa päällimmäisenä nousee esiin vihamielisen muslimikuvauksen 

ilmeneminen sen mukaan, kuinka ristiretkiliikettä tukevia lähteet ovat. Välittömästi 

syntyneissä lähteissä muslimiviholliset ja näiden johtaja Saladin kuvataan kristittyjen verta 

janoaviksi tuhoajiksi. Näihin lukeutuvat kirjeet, jotka on ymmärrettävä hätähuutona länteen 

– tarkoitus oli saada Pyhälle maalle apua mitä pikimmin. Jerusalemin kuningaskuntaa oli 

kohdannut katastrofi, jonka järkyttävyys heijastuu kirjeissä, mutta muslimien kuvaamisella 

mahdollisimman negatiivisin termein kirjoittajat korostivat lisäksi tilanteen vakavuutta ja 

avunsaannin tärkeyttä. Ristiretkiliikkeen tukeminen on keskeinen elementti useissa lähteissä, 

jotka myös ylistävät ristiretken johtajia. Anglo-normannilaisissa lähteissä ja Pyhän saksalais-

roomalaisen keisarikunnan lähteissä Rikhard I Leijonamieli ja Fredrik I Barbarossa kuvataan 

ihanteellisiksi johtajiksi. Kristittyjen hallitsijoiden taistelu pakanoita vastaan kytkeytyy 

mielikuvissa Kristuksen kamppailuun pakanuutta vastaan. Muslimien kuvaus 

vastenmielisinä ja uhkaavina pakanoina palvelee tätä tarkoitusta. Niissä lähteissä, jotka saivat 

lopullisen muotonsa vasta 1200-luvun puolella, ristiretkien oikeutuksen ja merkityksen 

korostaminen voi kertoa myös kolmannen ristiretken jälkeisestä ristiretkiliikkeen ja 

paavinvallan voimistumisesta vaikutusvaltaisen paavi Innocentius III:n aikana. Yksittäisillä 
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kirjoittajilla ristiretkiliikkeen tukeminen on liittynyt heidän asemaansa ja mahdollisiin 

kytköksiin, kuten augustinolaiseen luostariin tai temppeliherrojen ritarijärjestöön. 

 Näissä vahvaa ristiretkipropagandaa sisältävissä lähteissä muslimeista tuotetut 

mielikuvat syntyivät viholliskuvan rakentamisen kautta. Erottamalla lähteistä 

yleismaailmallisia viholliskuvan piirteitä voidaan ymmärtää, mistä suuri osa negatiivisesta 

kuvauksesta juontuu, sillä se noudattelee hyvin paljon tyypillistä viholliskuvausta. 

Hyveellisen Euroopan ja barbaarisen Aasian vastakkainasettelulla nostatettiin antiikin 

kirjoittajilta periytyviä teemoja. Muslimien uhkaavuus, kristittyjä kohtaan tunnettu viha, 

säälimättömyys, epäinhimillisyys, petollisuus ja pelkuruus motivoivat kristittyjä taistoon ja 

antoivat vihollisten surmaamiselle ja kampanjalle oikeutuksen. Tämä ei jättänyt tilaa 

vihollisen kuvaamiselle vilpittömästi positiivisin termein: kirjoittajilla ei ollut siihen mitään 

motiivia. Toisinaan ilmenevä vihollisen urheuden ja taistelutaitojen ylistäminen on etupäässä 

käänteistä oman puolen sankaruuden korostamista taistelussa samanveroista vihollista 

vastaan. Nämä ”kunnioitettavan vihollisen” positiiviset ominaisuudet kumotaan kuitenkin 

heidän vääräuskoisuudellaan. Muslimit eivät olleet ristiretkeläisten ainoita vihollisia, sillä 

lähteet kuvaavat myös kreikkalaiskatolisia jyrkän kielteisesti. Verrattuna aikaisemmassa 

tutkimuksessa käsiteltyyn ensimmäisen ristiretken aikaan, voidaan kreikkalaisten 

kuvauksesta nähdäkseni havaita, miten kolmannen ristiretken aikaan välit olivat kiristyneet 

entisestään. Kreikkalaiskuvaus on yhtenäisen vihamielistä ja uskonnollisen eron 

korostaminen on kasvanut.  

 Vastakohdan ristiretkiliikettä tukeville lähteille muodostaa Pyhän maan asukkaan 

näkökulmasta kirjoitettu kuvaus, joka on tutkimuksessa käytössä kahden lähteen kautta. 

Muslimit on näissä Pyhän maan lähteissä kuvattu suhteellisen neutraalisti, mitä selittää 

osaksi vahvan ristiretkipropagandan puuttuminen. Muslimit ovat vihollisia, mutta heidän 

pakanuuttaan ei korosteta, eikä heitä kuvata negatiivisesti viholliskuvaa mukaillen – 

päinvastoin lähteissä ilmenee positiivisia kuvauksia Saladinin hartaudesta ja 

kanssakäymisestä kristittyjen kanssa. Kuvaus on poikkeavaa muiden lähteiden kanssa, sillä 

Saladin kuvataan niissä julmana tuhoajana. Pyhän maan lähteiden näkökulmaan olen 

esittänyt myös muita syitä, kuten lähteiden voimakkaan poliittisen propagandan. Eri 

poliittiset liittoumat ja syyn vierittäminen vastapuolelle vaikuttivat kirjoittajiin, ja 

vastakkaiset näkökulmat vaikuttivat myös Saladinin kuvaukseen: kristityt johtajat ja 
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sopimukset Saladinin kanssa kuvataan ylistäen tai mustamaalaten poliittisten tarkoitusperien 

mukaisesti.  

  Astetta humaanimpi kuva siis välittyy, kun vertaillaan muita lähteitä ja Pyhän maan 

lähteitä, jotka eivät ole ristiretkipropagandan läpäisemiä. Näiden lähteiden perusteella 

vaikuttaa siltä, että Pyhän maan asukkaan ja eurooppalaisen ristiretkeläisen näkemyksissä oli 

eroja. Nähdäkseni mahdollisuus muutokseen suhtautumisessa vieraaseen kulttuuriin syntyy 

pitkäkestoisen henkilökohtaisen kontaktin kautta, kuten tarkasteltavana aikana Pyhän maan 

olosuhteissa. Muslimeita ei kuitenkaan koettu ainoastaan vieraiksi tavoiltaan ja 

uskonnoltaan, vaan kristityn ajattelun mukaan nimenomaan uskonvihollisiksi. 

Todellisuudessa läheiset kontaktit Pyhällä maalla kristittyjen ja muslimien kesken saattoivat 

jäädä vähäisiksi. Rinnakkaiselo vaati kuitenkin pragmaattista suhtautumista 

musliminaapureihin. Ristiretkelle osallistuneet eurooppalaiset kirjoittajat taas kohtasivat 

vihollisen todennäköisesti etupäässä taistelussa.  Pyhän maan lähteitä täytyy kuitenkin varoa 

kohtelemasta yksiselitteisen positiivisena eikä niiden perusteella voida tehdä yleistäviä 

johtopäätöksiä, koska Pyhän maan asukkaan näkökulma välittyy vain yhden 

alkuperäiskuvauksen kautta. Enemmän kuin erityisen positiivisesta suhtautumisesta 

muslimeihin, voi lähteen neutraali näkökulma kertoa siitä, miten voimakkaan 

ristiretkipropagandan ja uskonkiihkon puuttuminen vaikutti muslimikuvaukseen. Vaikka 

kuvaus ei voi edustaa kaikkien eurooppalaissyntyisten Jerusalemin kuningaskunnan 

asukkaiden käsityksiä, kertoo se kuitenkin siitä, että Pyhällä maalla oli olemassa erilaista 

kanssakäymistä ja suhtautumista – jopa raskaiden häviöiden jälkeen – kuin mitä muut tekstit 

kertovat. Kuvaus levisi Eurooppaan Willelmus Tyyrolaisen kirjoittaman historiateoksen 

käännökseen liitettyinä jatkoksina. Mielenkiintoisimmat jatkotutkimusmahdollisuudet 

avautuvat näiden jatkosten synnyn ja vaikutuksen selvittämisestä. Käsikirjoitusten väliset 

variantit ja sen kautta muslimeita koskevan kuvauksen muuttaminen, lähteiden mahdollinen 

vaikutus eurooppalaiseen islam-kuvaan ja myöhäiskeskiajalla kehittyneeseen Saladin-

legendaan valottaisivat sitä, minkälainen mahdollisuus tällaisilla poikkeavilla kuvauksilla oli 

muuttaa syvään juurtuneita käsityksiä. Jatkotutkimus vaatisi käsikirjoitusversioiden 

polveutumisen selvitystä ja laajaa otetta historiankirjoitukseen ja epiikkaan 1200-luvulta 

lähtien. 

 Toisena pääseikkana lähteistä nousee esiin niiden sisältämän tiedon määrä ja oikean 

ja väärän tiedon suhde. Tarkastelemalla kirjoittajien muslimeista käyttämiä termejä sekä 
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lähteiden sisältämää tietoa muslimikansoista, näiden tavoista, ominaisuuksista ja uskosta 

näyttää siltä, että pääpiirteiltään tutkimuksessa esiintyvä käsitys siitä, että tieto olisi 

lisääntynyt 1100-luvun kuluessa, pitää kolmannen ristiretken lähteissä paikkansa. Tiedon 

esiintyminen lähteissä vaihtelee kuitenkin huomattavasti ja on riippuvainen kirjoittajan 

persoonasta ja kirjoitustarkoituksesta. Joitain muslimikansoja ja -ryhmittymiä tunnetaan. 

Idolatrian kuvaukset ovat vähentyneet lähteissä niin, että siitä mainitaan enää vain 

yksittäisesti joissain lähteissä. Muhammadia ei kuvata enää epäjumalaksi, vaan lähinnä 

muslimien laintuojaksi, jos häntä mainitaan ollenkaan – profeetaksi hänet nimeävät vain 

muslimit itse fiktiivisissä dialogeissa tai väärennetyissä kirjeissä. Lähteistä ilmenee myös 

joitain tietoja muslimien tavoista, kuten näiden uskomuksista ja sanonnoista. Tämän 

perusteella voidaan sanoa, että oikea tieto oli kokonaisuutta katsoen lisääntynyt, vaikka 

kirjoittajilla ei ilmene todellista kiinnostusta muslimeita kohtaan: näiden alkuperän, 

uskomusten ja motiivien ymmärtämiseen ei ollut mitään tarvetta. Ero lähteiden kesken 

näkyy siinä, miten Pyhän maan lähteissä ilmenee tietoa esimerkiksi muslimiosapuolen 

senhetkisestä tilanteesta, kun taas englantilainen kirjoittaja, joka vain käväisi Pyhällä maalla, 

on tiedoiltaan hyvin vähäinen ja paljolti toistaa ensimmäisen ristiretken kirjoittajien 

näkemyksiä. Rinnakkain oikean tiedon kanssa ilmeneekin runsaasti väärää tietoa. Osittain 

herjaaminen on tarkoitushakuista viholliskuvan rakentamista ja uskonnollista 

ennakkoluuloa. Joissain tapauksissa muslimien uskon tuomitseminen on selvä varoitus 

harhaoppeihin kääntymisestä. Kuitenkin sitkeät kuvaukset pakanuudesta ovat myös osoitus 

mielikuvien pysyvyydestä. Historiallisen kuvatutkimuksen avulla selittyy, miten 

maailmankuvaa vastaan sotivaa uutta tietoa ei välttämättä haluttu omaksua, vaikka sitä olisi 

ollut saatavilla. Kristinusko sulki pois muun hyväksyttävän uskonnon mahdollisuuden. 

Ensimmäisen ristiretken aikaisten käsitysten toistaminen rinnakkain oikeamman tiedon 

kanssa kertoo tiedon omaksumisen edestakaisesta liikkeestä. Syvään juurtuneet mielikuvat 

muuttuvat joko henkilön oman tahdon kautta tai vähitellen uuden tiedon runsauden 

aiheuttaman paineen alla. Ristiriitaiset kuvaukset muslimeista jopa samojen teosten sisällä 

osoittavat, miten vanhoihin käsityksiin palattiin jatkuvasti.  

 Tutkielman kolmantena pääseikkana olen osoittanut, miten muslimikuvaukseen 

kietoutuivat Pyhän maan häviöiden selittäminen ja niiden merkitysten antaminen sekä 

ristiretken motivointi saastumisen mielikuvien ja optimistisen ennaltamääräämisen kautta. 

Kolmatta ristiretkeä edeltänyt Jerusalemin kuningaskunnan armeijan tappio Hattinin 
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taistelussa, Saladinin johtaman muslimiarmeijan valloitukset sekä seuranneen ristiretken 

kiistanalainen menestys asettivat kirjoittajat tilanteeseen, jossa kristikunnalle täytyi selittää 

muslimien voitollisuus. Ensimmäisen ristiretken ajan kirjoittajien näkemys siitä, miten 

Jumala rankaisi pakanavihollisiaan, ei näyttänyt enää pitävän paikkaansa. Kysymyksenä oli, 

miksi Jumala salli mieluummin vääräuskoisten muslimien kuin kristittyjen hallita Jerusalemia 

ja pyhiä paikkoja. Reaktio katastrofeista näkyi viholliskuvan voimistumisena, ja katastrofit 

valjastettiin tehokkaasti palvelemaan ristiretkipropagandaa. Katastrofit nähtiin nyt Jumalan 

rankaisuna kristittyjen synneistä. Kolmannen ristiretken jälkeen kirjoitetuissa teoksissa 

selitys sai hiotumman muodon, ja Pyhällä maalla tapahtuneet häviöt esitettiin Jumalan 

sallimuksena. Koska muslimit olivat vain Jumalan tahdon väline, ei muslimien väliaikainen 

menestys ollut pysyvää, vaan heidän häviönsä oli jo Kristuksen ennustama. Optimistinen 

ajattelu oli keskeinen osa ristiretkien motivointia. Propaganda kolmannen ristiretken 

puolesta oli tärkeää, sillä katastrofi oli valtava ja aikaisemmat yritykset saada apua olivat 

epäonnistuneet, kun mielenkiinto ristiretkiä kohtaan oli 1100-luvulla heikentynyt ja huomio 

oli kiinnittynyt Euroopan sisäisiin asioihin. 

 Palaamalla ristiretken moraalisen perustan hakemiseen olen käsitellyt, miten 

ristiretken oikeuttamiseksi muslimit kuvattiin kaiken pyhän saastuttajina. Aihetta on tutkinut 

Penny J. Cole, jonka tutkimusta tämä tutkielma täydentää. Vertaamalla Colen esiin nostamaa 

silminnäkijäkuvausta De expugnatione Terræ Sanctæ libellus samoista tapahtumista kertoviin 

Pyhän maan lähteisiin havainnollistuu, miten radikaalisti tekstien kuvaus voi erota yhteisen 

kristityn näkökulman sisällä. Saastumisen retoriikkaa vahvasti käyttävä De expugnatione kuvaa 

Saladinin ja muslimit hyvin kielteisesti. Lähteet sisältävät kuvauksen muslimien 

suorittamasta Herran temppelin (Kalliomoskeijan) puhdistamisesta, jonka De expugnatione 

kuvaa saastuttamisena, kun taas Pyhän maan lähteet puhdistamisena. Ottamalla huomioon 

puhdistamisen saastumisen vastinparina, niiden roolin islamissa ja kristinuskossa ja 

lähteiden taustalla vaikuttavat näkökulmat olen osoittanut syitä kuvausten erilaisuudelle. 

Yhdistämällä analyysiin näkökulman keskiajan kirjoittajien liioittelusta sekä oman että 

vastapuolen väkivallan suhteen selittyy, miksi De expugnationen kirjoittaja korosti muslimien 

pahuutta, mutta ei kuvannut Saladinin suorittamia hyviä tekoja. Niistä monista tosiseikoista, 

jotka muodostavat todellisen tapahtumakulun, ovat kirjoittajat omien tietojensa ja 

tarkoitusperiensä perusteella valikoineet sen, mitä ja miten esittävät. 
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 Ristiretket, jotka olivat pitkä ja monivaiheinen ajanjakso, ovat haasteellinen 

tutkimuskohde sen takia, että monista tapahtumista ei ole jäänyt mitään jälkeä tai ainoa 

lähde tarjoaa vain yhden, auttamatta värittyneen näkökulman. Väylä ristiretkiajan 

ihmisten käsityksiin ovat juuri nämä kirjalliset lähteet. Vaikka olisi mahdotonta täysin 

tavoittaa sitä, mitä kirjoittajat ja yleisö todella ajattelivat, selvittämällä miksi 

negatiivista kuvausta esiintyi ja tunnistamalla, mitkä elementit ovat uskonnollista 

propagandaa ja viholliskuvaa, päästään lähemmäs sen ymmärtämistä, miksi aikalaiset 

ajattelivat niin kuin ajattelivat. Käsitykseni mukaan tieto muslimeista oli jonkin verran 

lisääntynyt, mutta muutaman sukupolven aikana mielikuvat eivät olleet kokeneet 

voimakasta muutosta, ja suurin osa kirjoittajista eri syistä toisti tuttuja vihamielisiä 

käsityksiä pakanavihollisista. Havaitsemani erot lähteiden välillä osoittavat kuitenkin, 

ettei muslimikuva ollut staattinen, vaan vihollisesta painotettiin eri näkemyksiä tilanteen 

mukaan. Lähteiden muslimikuvauksen taustalla vaikuttaa pysyvämpiä tekijöitä, kuten 

pitkäkestoiset mielikuvat, jotka ovat sekä henkilökohtaisia että kulttuurille 

kollektiivisia, kristinuskon kanta toisuskoisiin ja syvältä juontavat viholliskuvat.   Pyhän 

maan tapahtumat loivat nopeasti uuden tilanteen, johon kirjoittajat vastasivat 

kirjoitustarkoituksen mukaan: kaiken kirjoittamisen taustalla oli tietty pyrkimys, jonka 

mukaan tapahtumat ja henkilöt haluttiin kristikunnalle ja jälkipolville esittää. 
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