
Jakso 11: Inkvisition myytit 

 

Alku & puhujien esittely 

Jenni: Tervetuloa kuuntelemaan Tiedettä ja sirkushuveja – vanhojen aikojen podcastia. 

Tätä podcastia pitävät Tampereen yliopiston Antiikin, keskiajan, ja uuden ajan alun 

tutkimuskeskus Triviumin jäsenet, ja joka jaksossa keskustellaan aina jostakin näihin 

aikakausiin liittyvästä tutkimusteemasta. Meitä voi seurata myös Instagramissa tilillä 

Trivium-alaviiva-Tampere, samoin kuin Facebookissa ja Twitterissä, ja me otetaan 

mielellään vastaan kysymyksiä ja toiveita jaksojen sisällöstä. 

Tämän päivän aiheena meillä on inkvisitio keskiajalla ja uuden ajan alussa. Mun nimeni on 

Jenni Kuuliala, ja mun tämänhetkinen tutkimusaiheeni käsittelee sairauden ja 

vammaisuuden uskonnollista kokemusta uuden ajan alun Italiassa. Tässä yhtenä 

lähdeaineistona mulla on Rooman inkvisition materiaalit, eli siksi olen täällä puhumassa 

kyseisestä aiheesta. Kanssani jaksoa on tekemässä Saku Pihko, jolla on jo pitkä kokemus 

inkvisition aineistojen parissa työskentelystä. 

Saku: Hei, mä olen tosiaan Saku Pihko, historian väitöskirjatutkija, ja mulla on työn alla 

väitöskirja, joka käsittelee keskiaikaisia inkvisitiopöytäkirjoja, niiden sisältämän informaation 

rakentumista, sekä kokemusta ja elettyä uskontoa kerettiläisyydestä syytettyjen 

keskuudessa 1200- ja 1300-lukujen eteläisessä Ranskassa. 

 



Lyhyt johdatus aiheeseen 

Jenni: Inkvisitio taitaa olla yksi niistä aiheista, jotka vanhojen aikojen osalta herättävät ehkä 

eniten kaikenlaisia ei-niin-imartelevia mielikuvia ehkä sellaisten aiheiden kuin musta surma 

tai ristiretket lisäksi.  

Saku: Totta, ja kuten usein on asian laita, nämä populaarit mielikuvat eivät aivan vastaa sitä 

kuvaa, mikä tutkimuksen kautta piirtyy menneestä todellisuudesta. Ajatus inkvisitiosta 

jonkinlaisena sadistien miehittämänä mielipuolisena sortokoneistona, jonka tehtävänä oli 

sumeilematta kiduttaa ja teloittaa kaikki katolisen kirkon hegemoniaa vastustaneet elää 

edelleen osana tällaisia pitkälti virheellisiä pimeän keskiajan ja primitiivisen esimodernin 

myyttejä. Inkvisiittori kaikkine kidutusvermeineen toimii usein näiden historiamyyttien 

vakiokuvastona. Nykyaikaisessa kielenkäytössä sanaa inkvisitio käytetään usein myös 

sellaisena puolihuolimattomana metaforana viitatessa esimerkiksi epäreiluksi tai 

puolueelliseksi miellettyyn oikeusjuttuun. Inkvisitioon liittyvät mielikuvat on usein hyvin 

karikatyyrimäisiä ja historiallista kohdeilmiötään yksinkertaistavia. Osaltaan näitä mielikuvia 

inkvisitiosta on rakentaneet kirjallisuus ja elokuvat, esimerkiksi Dostojevski, Umberto Eco ja 

Monty Python, mutta eivätkös näiden negatiivisten mielikuvien juuret ulotu aina sinne uuden 

ajan alkuun? 

Jenni: Kyllähän reformaatioaikana jo inkvisitiota käytettiin esimerkkinä katolisen kirkon 

pahuudesta ja korruptiosta – mikä on sinänsä ironista, että tiettyjen asioiden osalta se toimi 

paljon maltillisemmin kuin reformoitujen alueiden maalliset oikeudet. Inkvisitiota käytettiin 

lyömäaseena myös Espanjaa vastaan niin sanotun mustan legendan aikaisessa 

polemiikissa, jota siis Espanjan kilpailijat ylläpitivät mustamaalatakseen maata. Mitä sitten 

taas tulee keskiajan inkvisitioon, niin tietyt piirit pyrkivät renessanssiaikaan korostamaan 

menneiden vuosien takapajuisuutta. Tällaisilla stereotypioilla on siis yllättävän pitkät jäljet, 



joita me tässä jaksossa yritetään purkaa. Voitaisiinkin siis lähteä liikkeelle siitä, mitä inkvisitio 

oikeastaan oli ja mistä se sai alkunsa.  

 

Mikä inkvisitio on, miten toimii 

Saku: Latinankielinen sana inquisitio pohjaa verbiin inquire, jonka voi suomentaa 

esimerkiksi sanoilla tutkia, selvittää, tai etsiä. Kun puhutaan keskiajan historiasta, niin 

inkvisitiolla viitataan ensisijaisesti tietynlaiseen oikeusprosessiin, joka oli yleisessä käytössä 

1200-luvun alusta eteenpäin, vaikka sen juuret ulottuukin aina roomalaiseen oikeuteen asti. 

Inkvisitio oli siis tietynlainen tapa käydä oikeutta ja inkvisiittori oli tämän oikeudenkäyntitavan 

mukainen syyttäjän ja tuomarin yhdistelmä. Inkvisition omaksuminen oikeudenkäytön 

tavaksi taasen sijoittuu laajemman sydänkeskiaikaisen oikeudenkäytön kehityksen ja 

virkamiesmäistymisen kontekstiin. Tää inkvisitoorinen oikeusprosessi oli juridinen 

innovaatio verrattuna perinteiseen, niin sanottuun akkusatooriseen oikeusprosessiin, jossa 

väitetyn rikkeen kohteena ollut taho oli itse vastuussa syytteen nostamisesta. Uutuutena oli 

se, että inkvisitoorisessa oikeusprosessissa viranomaiset nostivat syytteet, mikäli heidän 

tietoonsa kantautui epäilyjä. Nää accusatio ja inquisitio kuitenkin eli pitkään rinnakkain, 

mutta siitä huolimatta hiljattainen siirtymä inkvisitooriseen oikeusprosessiin voidaan nähdä 

kehitysaskeleena kohti rationaalisempaa oikeudenkäyttöä, kunhan tätä kehitystä ei 

yksinkertaisteta miksikään suoraviivaiseksi modernisaatioprosessiksi. Tää inkvisitoorinen 

tapa käydä oikeutta vakiintui hiljalleen sekä maalliseen että kirkolliseen kontekstiin ja se 

resonoi edelleen modernin länsimaisen rikosoikeuden tutkinta- ja prosessiperiaatteissa. 

Inkvisitioita tutkiessa me ollaan siis hyvinkin pitkien jatkumoiden äärellä. Tässä yhteydessä 

on myös syytä huomauttaa, että keskiajan kontekstissa puhutaan inkvisitioista monikossa, 

viitaten näihin yksittäisiin oikeusprosesseihin, pikemmin kuin jonkinlaiseen 



keskusjohtoiseen instituutioon. Täähän alkaa sitten hieman muuttua uuden ajan alkuun 

tultaessa, eikö totta? 

Jenni: Näin on. Varhaisin näistä uuden ajan alun inkvisitioista oli Espanjan inkvisitio, jonka 

kuningas Ferdinand ja kuningatar Isabella perustivat 1478. Sen pääasiallisena 

tarkoituksena oli vahtia ja suitsia kristinuskoa teeskenteleviä juutalaisia ja muslimeja. Sama 

alkuperäinen tarkoitus oli myös Portugalin inkvisitiolla, joka perustettiin 1536. Italiassa 

puolestaan inkvisitio järjestettiin uudelleen 1542 alkaen, mihin otettiin mallia Espanjan 

inkvisitiosta. Tämä Rooman inkvisitio oli yksi katolisen reformaation aikana perustetuista 

uusista Vatikaanin toimielimistä, ja sen kuudella kardinaalijäsenellä oli valta paikallisiin 

tribunaaleihin eli tuomioistuimiin, jotka huolehtivat oikeusprosessien täytäntöönpanosta. 

Italiassakin alun perin inkvisition tavoitteena oli kitkeä protestantismi, mutta 1500-luvun 

loppupuolella se uhka väheni ja muunlaiset rikokset nousivat huomioon. Mutta lähdetään 

kronologisesti liikkeelle siitä, keitä inkvisition tutkinnan kohteeksi oikeastaan päätyi, eli jos 

kerrot, Saku, ensin keskiajan tilanteesta.  

Saku: Joo, eli alun perin inkvisitiot oli tarkoitettu niin sanottujen salaisten rikosten, kuten 

moraalittomien pappien rikkeiden selvittelyyn. Inkvisitoorista oikeusprosessia alettiin 

kuitenkin nopeasti soveltamaan myös moniin muunlaisiin oikeustapauksiin. Tunnetuin 

esimerkki on kerettiläisyyttä eli harhaoppisuutta ruotineet inkvisitiot. Nää Kerettiläisen 

turmeltuneisuuden inkvisitiot, kuten niiden latinankielinen nimi inquisitio heretice pravitatis, 

voidaan tälleen hieman kankeasti suomentaa, oli siis yksi tän inkvisitoorisen oikeusmuodon 

alalajeista. 1230-luvulta eteenpäin sitä käytettiin eri puolilla kristikuntaa harhaoppiin 

sekaantuneiden löytämiseen, kuulusteluun ja tuomitsemiseen. Tää harhaoppisuuden 

kitkeminen asettuu laajemmin historialliseen kontekstiin, jossa katolinen kirkko pyrki 

kiristämään uskonasioihin liittyvää kuria ja kontrollia. Harhaoppisuus miellettiin niin suureksi 

uhaksi, että kerettiläisyyden inkvisiittoreilla oli laajat valtaoikeudet, mutta on muistettava, 



että toisin kuin näiden myyttien verenhimoiset inkvisiittorit antaisivat ymmärtää, tavoitteena 

oli ensisijaisesti syytettyjen käännyttäminen takaisin oikean uskon polulle kohti pelastusta. 

Siksi keskiajan harhaoppi-inkvisitiot on syytä ymmärtää juridisena ja hengellisenä 

toimintana, pikemmin kuin jonkinlaisena mielipuolisena kontrollina. 

Jenni: Näin se oli uuden ajan alussakin. Niin kuin jo sanoin, niin Espanjan ja Portugalin, 

samoin kuin niiden siirtomaiden, inkvisitioiden pääasiallinen tavoite oli käännynnäisten 

oikeaoppisuuden vahtiminen, Italiassa taas protestantismin kitkeminen. Mutta pikkuhiljaa 

rinnalle tuli myös magiaan liittyvät oikeudenkäynnit samoin kuin esimerkiksi sakramenttien 

väärinkäyttöön ja kiellettyjen kirjojen hallussapitoon liittyvät asiat. Italiassa tämä oli siinä 

mielessä ihan ilmeistäkin, että protestantismin ”uhka” väheni tuntuvasti 1500-luvun lopulla. 

On kuitenkin tärkeä muistaa, että myös just vaikka magia oli harhaopin yksi 

ilmenemismuoto, koska ajateltiin, että se tarkoitti tahallista etääntymistä Jumalasta. 

Oikeudenkäyntien tarkoituksena taas oli saada nämä harhautuneet takaisin kirkon ja 

oikeaoppisen uskon helmoihin.  

Voitaisiin seuraavaksi puhua vähän siitä, mitä inkvisition aikana oikeastaan tapahtui, jos 

taas aloitetaan keskiajasta ja sitten puhutaan siitä, miten kuvio uuden ajan alussa meni. 

Saku: Joo, mä käytän tässä nyt esimerkkinä nimenomaan näitä kerettiläisyyden inkvisitiota, 

koska ne on se konteksti, minkä mä tunnen itse kaikkein parhaiten. Inkvisiittorin tutkimukset 

avattiin aina saarnatilaisuudella. Saarnaaminen ylipäätään oli keskeinen osa 

harhaoppisuuden vastaista taistelua ja käännytystyötä. Paikalliset asukkaat kutsuttiin koolle 

ja inkvisiittori saarnasi heille kerettiläisyyden vaaroista. Samalla julistettiin niin sanottu 

armonaika, jonka avulla houkuteltiin ihmisiä tunnustamaan vapaaehtoisesti lupaamalla 

armoa ja löyhempiä rangaistuksia. Tämän jälkeen aloitettiin kuulustelut, joihin ihmiset 

saapuivat toisinaan vapaaehtoisesti, toisinaan erikseen kutsuttuina tai jopa väkisin paikalle 



raahattuina. Jotkut pakenivat paikkakunnalta. Näiden kuulusteltujen tuli valan velvoittamina 

todistaa sekä itseään että muita vastaan. Kuulustelu seurasi tarkkaa kysymyskaavaa. 

Kuulustelun keskiössä olivat esimerkiksi epäilyttävät teot, levottomat puheet ja omalaatuiset 

uskomukset ja tulkinnat. Kuulustelun tavoitteena oli niin sanottu täysi tunnustus ja nää 

epäillyt joutuivatkin usein myöntymään kaikkeen siihen ennakkotietoon, joka inkvisiittorilla 

hänestä oli. Kuulustelujen perusteella laadittiin useimmiten pöytäkirjoja, joista monia on 

säilynyt ihan nykypäivään asti. Historiantutkijat, kuten molemmat meistä, käyttää näitä 

pöytäkirjoja lähdemateriaalina tutkiessaan menneisyyden ilmiöitä. Kerettiläisyyden inkvisitio 

kulminoitui sitten aina lopuksi saarnatilaisuuteen, jossa inkvisiittori julisti tuomiot niille, jotka 

oli todettu syyllisiksi. Entäpä uuden ajan alussa, erosiko inkvisitioprosessi paljon sen 

keskiaikaisesta esikuvasta? 

Jenni: Minä taas käytän esimerkkinä Italian inkvisition magiaoikeudenkäyntejä. Ne alkoivat 

yleensä aina siitä, että joku toimitti inkvisition paikalliselle tribunaalille  ilmiannon jostakin 

toisesta henkilöstä. Ilmianto saattoi koskea vaikkapa sitä, että tämä henkilö oli noitunut 

valituksen tekijän tai tämän perheenjäsenen sairaaksi, tai sitten käyttänyt esimerkiksi 

luvattomia, maagisia parantamiskeinoja. Saatuaan valituksen tribunaali, ennen kaikkea siis 

inkvisiittori, arvioi sen ja päätti, oliko syytä ruveta tutkimaan asiaa tarkemmin. Aika usein 

homma tyssäsi jo tässä vaiheessa. Jos se eteni, kuultavaksi kutsuttiin syytöksen esittäjä. 

Jos edelleen näytti siltä, että asian tutkimista oli syytä jatkaa, kuultavaksi kutsuttiin yleensä 

syytöksen esittäjän nimeämiä todistajia. Vasta tämän jälkeen inkvisiittori päätti, oliko myös 

syytettyä tarpeen kuulustella ja usein myös tuli siihen tulokseen, että todisteita ei ollut 

riittävästi. Silloin kun syytettyä haluttiin kuulustella, tämä haastettiin paikalle, mutta jos rikos 

oli erittäin vakava tai syytetyn epäiltiin karkaavan, hänet saatettiin myös vangita. Sen jälkeen 

häntä kuulusteltiin. Jos hän vakuutti syyttömyyttään hänellä oli oikeus asianajajaan, joka 

tosin usein sai syytetyn tunnustamaan. Jos syytetty ei tunnustanut, asianajaja teki 



kysymyslistan ja aiempia todistajia kuulusteltiin jälleen. Lopulta sitten inkvisitio päätti 

tuomiosta, mikä saattoi kestää hyvinkin pitkään. Tutkijan onni tietysti on, että suurimmasta 

osasta näitä eri vaiheita tehtiin asiakirjoja. 

 

Lähteistä + lähde-esimerkki 

Saku: Asiakirjahallinto tosiaan kehittyi huimaa vauhtia erityisesti 1100-1300-luvuilla samaan 

aikaan inkvisitioiden aloittamisen kanssa. Asiakirjoista tuli tärkeitä hallinnon työvälineitä. 

Inkvisitiokuulusteluista laadittiin useimmiten pöytäkirja. Näiden pöytäkirjojen tarkoituksena 

oli rakentaa juridisesti pätevä ja pitävä syytelmä epäiltyjä vastaan ja dokumentoida heiltä 

saatu informaatio todistusaineistoksi. Inkvisiittoreiden valta ja tehokkuus perustuikin hyvin 

pitkälti näiden kuulustelupöytäkirjojen ja muun asiakirja-aineiston aktiiviseen käyttöön. Nää 

tekstit ei olleet pelkästään symbolisia, vaan ne oli ihan konkreettisesti inkvisiittorin työkaluja. 

Historiantutkija James Giveniä lainatakseni ne oli eräänlainen vallankäytön teknologia. 

Uuden ajan alussa sitten inkvisitioissa laadittiin edelleen pöytäkirjoja, ainakin niiden 

arkistoinnista taisi tulla vähän keskitetympää ja kirjallisen dokumentaation määrä kasvoi, 

eikö? 

Jenni: Totta, valitukset ja kuulustelujen pöytäkirjat arkistoitiin, vaikkei itse 

arkistointimenetelmä vielä alkuvaiheessa kovin moderni ollutkaan. Itse tosiaan tunnen 

Italian tilanteen parhaiten, ja siellä on lopulta kuitenkin käynyt erilaisista historiallisista syistä 

niin, että vain viiden tribunaalin pöytäkirjat ovat säilyneet – kun taas Portugalissa valtaosa 

materiaalista on säilynyt. Mutta näissä Italiassakin säilyneissä on materiaalia aivan hurjasti 

ja sitä on vielä tutkittu aika vähän; yhtä oikeudenkäyntiä kohden määrä voi olla mitä tahansa 

parin sivun valituksesta satoihin sivuihin, jotka käsittävät niin kuulustelupöytäkirjat kuin 

inkvisition jäsenten kirjeenvaihtoakin. Nämä ovat ihan valtavan kiehtovaa aineistoa 



monessakin mielessä, mutta toisaalta tutkijan myös tulee pitää monia lähdekriittisiä asioita 

tarkasti mielessä. Mitkä niistä on mielestäsi tärkeimpiä?  

Saku: Mielestäni on aivan ensisijaisen tärkeää huomata, että tästä mielenkiintoisesta ja 

poikkeuksellisen yksityiskohtaisesta sisällöstään huolimatta inkvisitiopöytäkirjat ei suinkaan 

ole tallenteita näiden kuulustelutilanteiden suullisesta dialogista, vaan ne on inkvisiittoria 

avustaneen notaarin jälkikäteen muistiinpanojen pohjalta laatimia ja muokkaamia 

latinankielisiä tekstejä. Niiden näkökulma ja kieli on läpeensä inkvisiittorin ja hänen 

intressiensä määrittämää. Ja vaikka tällaiset pöytäkirjat onkin laadittu edustamaan 

ensisijaisesti kirkon viranomaisten näkökulmaa, niin tästä ilmeisestä vinoumasta huolimatta 

myös kuulustellut osallistui tähän niiden sisältämän informaation tuottamiseen. Siksi niiden 

kautta on mahdollista tarkastella myös kuulustelutilanteen ja inkvisiittorin näkökulman 

ulkopuolista historiallista todellisuutta. Mun oma tutkimus liittyy hyvin olennaisesti juuri tähän 

problematiikkaan – siihen mitä ja missä rajoissa menneisyydestä voidaan 

inkvisitiopöytäkirjojen ja muun vastaavan oikeuspöytäkirjamateriaalin perusteella tietää. Mä 

oon tullut siihen tulokseen, että aivan keskeistä on ymmärtää mahdollisimman 

yksityiskohtaisesti se prosessi, minkä seurauksena meille näissä pöytäkirjoissa säilynyt 

informaatio on aikanaan muodostunut. Keskeisiä muuttujia tässä prosessissa, jotka kaikkien 

tutkijoiden tulisi mun mielestä ottaa huomioon, on esimerkiksi muisti, kuulustellun ja 

inkvisiittorin välinen valtadynamiikka, ja tää monimutkainen siirtymä eletyistä kokemuksista 

ja niitä kuvailevasta puheesta pöytäkirjojen kaavamaiseksi kirjoitukseksi. 

Jenni: Nimenomaan, hyvin samantapainen prosessi oli monessakin mielessä kyseessä. 

Joskus ennen on saatettu esimerkiksi ajatella, että näistä pöytäkirjoista voisi löytää jotain 

aitoa ja säilynyttä esikristillistä uskoa, tai jopa kuulla menneisyyden ihmisten ääniä, mutta 

asia ei ole niin, vaan kyseessä on nimenomaan monimutkaisen prosessin ja 

vuorovaikutuksen tuloksena syntyneet pöytäkirjat. Mua itseäni kiinnostaa erityisesti nämä 



inkvisitiolle kirjoitetut ilmiannot, joissa inkvisiittorin roolia näkyy periaatteessa paljon 

vähemmän. Mutta niidenkin osalta on kuitenkin selvää, ettei ihmiset sinne mitä tahansa 

kirjoitelleet. He tiesivät, miten oma asia tuli esittää ollakseen uskottava. Ja aina ei 

välttämättä ollut edes kyse siitä, että ihmiset olisi ainakaan pelkästään tietoisesti kirjoittaneet 

asiansa tietyllä tavalla, vaan tapa, jolla tietyistä ilmiöistä kerrottiin, oli kulttuurissa yleisesti 

omaksuttua ja vaikutti sitä kautta siihen, miten ihmiset omat kokemuksensa ja muistonsa 

esittivät. 

Saku: Voisi todeta, että inkvisitiopöytäkirjat on yksi erittäin kuvaava esimerkki siitä, miten 

tällainen meidän ja varmasti myös monien aikalaisten näkökulmasta negatiivinen 

vallankäyttö ja kontrolli teki monia meille muuten näkymättömiin jääviä menneisyyden 

ilmiöitä näkyviksi.  

Jenni: Niistä tosiaan piirtyy esiin hyvinkin intiimi ja ainutlaatuinen kuva vaihtoehtoisen 

maallikkouskonnollisuuden monimuotoisuudesta ja yleensäkin menneisyyden elämän 

laajasta kirjosta. Olisiko sinulla antaa jotain hyvää esimerkkiä tästä? 

Saku: Voi toki, joskin tässä tulee hieman sellainen paljouden ongelma – eri tavoin 

mielenkiintoisia keissejähän löytyy näistä pöytäkirjoista ihan loputtomasti! Yksi esimerkki 

mikä tulee mieleen ja mitä mä oon useissa mun kirjoittamissa teksteissä käyttänytkin, on 

Bernardus ja Raymundus Hugonisin tapaus 1270-luvulta Etelä-Ranskasta. Nää miehet oli 

veljeksiä ja ne asu Roquevidal-nimisessä pienessä kylässä, missä niillä ja niiden perheillä 

oli yhteinen talo. Mitä ilmeisimmin nää miehet koki jonkinlaista yhteyttä niin sanottuihin 

kataariharhaoppisiin, koska siitä huolimatta että tähän aikaan kataarien kanssa tekemisissä 

oleminen oli huomattavan riskialtista, niin Bernardus ja Raymundus piilotteli muutamia 

heistä siellä niiden talossa. Vaikuttaakin siltä, että tästä heidän talostaan muodostui joksikin 

aikaa eräänlainen vaihtoehtoisen maallikkouskonnollisuuden keskus siellä niiden 



yhteisössä, koska säilyneiden pöytäkirjojen mukaan sinne tuli usein jengiä tapaamaan siellä 

piileskeleviä kataareita, esimerkiksi keskustellakseen heidän kanssaan tai tuodakseen heille 

ruokaa. Talolta käytiin myös kyselemässä näihin salaisiin kuvioihin liittyvää informaatiota ja 

hakemassa neuvoja erinäisiin asioihin. Viranomaiset kuitenkin pääsi homman jäljille ja 

pöytäkirjoihin onkin kirjattu dramaattinen kuvaus siitä, miten yhteisössä levinneet huhut 

suunnitelluista pidätyksistä mahdollistivat talossa piileskelleiden kataarien paon juuri ennen 

kiinniottoa. Pitää kuitenkin muistaa, että lopultahan nää veljekset jäi sitten tästä niiden 

toiminnasta kiinni ja joutuivat inkvisiittorin eteen vastaamaan teoistaan, koska muuten me ei 

tiedettäisi heistä mitään. Tää nyt on vaan yksi satunnainen esimerkki keskiaikaisten 

inkvisitiopöytäkirjojen sisällöstä, mutta mun mielestä se kuvaa hyvin sitä, miten lähelle 

sellaista aivan ruohonjuuritason toimintaa näiden lähteiden kautta voi päästä, kunhan 

pidetään aina tiukasti mielessä nää äsken mainitut tiedolliset rajoitteet. 

Jenni: Mulla taas olisi esimerkkinä tapaus Sienan läheltä Roccastradasta, Italiasta, 

vuodelta 1588. Angela di Gherardo -nimistä naista ja hänen tytärtään Anteaa syytettiin 

ennen kaikkea lasten noitumisesta sairaaksi, Angela oli tässä se päätekijä. Se, mikä tästä 

varsin klassisesta tapauksesta tekee tosi kiinnostavan, on, että ensinnäkin osa näistä 

paikallisista todistajista sanoi, että Angela nimenomaan taikoi lapset sairaiksi voidakseen 

sitten ottaa rahaa siitä, että hän paransi heidät. Eli yleensäkin ajateltiin, että noituuden 

aiheuttamat sairaudet oli helpointa parantaa samalla keinolla. Kiinnostavaa on myös se, että 

joukossa oli todistajia, joiden mielestä Angela oli yksinkertaisesti erittäin taitava parantaja, 

jopa jonkinlainen lastenlääkäri; yksikin isä todisti siitä, miten tämä oli parantanut hänen 

syntymästä vammaisen lapsensa. Eli pienenkin yhteisön sisällä näkemykset 

tämänkaltaisesta harhaoppisesta toiminnasta saattoivat vaihdella tosi paljon, ja yksittäisen 

ihmisen maineen vaikka nyt sitten noitana muodostuminen ei ollut ollenkaan yksinkertainen 



prosessi. Näistä naisista muuten Antea vapautettiin, ja Angela sai häpeärangaistuksen. 

Molemmat istuivat myös välissä vankilassa. 

 

Tuomiot ja kidutus 

Jenni: Kiinnostavien kuvausten lisäksi nämä lähteet tietysti kertovat myös hyvin karuista 

ihmiskohtaloista. Inkvisitioon liitettyyn myytteihin liittyy tosiaan mielipuolinen kontrolli, 

kidutus ja roviotuomiot. Niin kuin me jo puhuttiinkin, niin esimerkiksi uuden ajan alun osalta 

Espanjan mustalla legendalla on ollut tähän paljonkin vaikutusta, mutta todellisuus oli 

kuitenkin paljon moninaisempi. 

Saku: Näin on. Jos mietitään inkvisiittoreiden jakamia tuomioita näissä keskiaikaisissa 

harhaoppitapauksissa, niin tuomioiden vakavuuden skaala oli varsin laaja. Julkisissa 

saarnatilaisuuksissa, joissa nää tuomiot julistettiin, suurin osa tuomituista sai osakseen 

erilaisia katumusrangaistuksia, jotka suorittamalla saattoi sitten sovittaa rikkeensä ja palata 

kristittyjen yhteisöön. Yleisiä esimerkkejä tällaisista katumusrangaistuksista olivat eripituiset 

pyhiinvaellukset ja keltaisten ristien käyttö vaatteissa, joiden oli tarkoitus toimia 

muistutuksena muille harhaoppiin lipsumisen vaaroista. Näiden lievempien rangaistusten 

ehtona oli kuitenkin se, että syylliseksi todettu suostui myöntämään erheensä ja luopumaan 

niistä.  

Jenni: Tämä on tosi leimallista myös uuden ajan alussa. Rooman inkvisition ja pitkälti myös 

muiden pääasiallinen tarkoitus oli nimenomaan ihmisten saaminen takaisin oikeaoppisen 

uskon helmaan, ja tutkijoiden mukaan näyttää siltä, että tämä oli yleensä myös tuomittujen 

intresseissä. Häpeärangaistuksia – jollaisen esimerkkini Angelicakin sai – pidettiin 

opettavaisina ja varoittavina esimerkkeinä, jotka sitten saivat muutkin niin sanotusti 



käyttäytymään kunnolla ja olemaan haksahtamatta vaikka nyt magian käytön pauloihin. 

Mutta toki myös kovempia rangaistuksia annettiin. 

Saku: Joo, ne kohdistettiin sekä keskiajalla että uuden ajan alussa niihin henkilöihin, jotka 

joko eivät suostuneet luopumaan näistä kerettiläisistä ajatuksistaan tai tavoistaan tai sitten 

rikoksenuusijoihin. Todettakoon kuitenkin, että inkvisiittorit ei suinkaan olleet itse 

kokoamassa polttopuita ja sytyttämässä roviota, vaan ne luovutti aina nää tuomitut 

maallisille viranomaisille, jotka hoiti tän varsinaisen teloituksen. Keskiajalla toisinaan jopa jo 

aiemmin kuolleita kaivettiin haudasta ja poltettiin ja tää saattoi olla huomattavasti 

yleisempää, kuin elävien ihmisten polttaminen. Roviolla polttaminen symboloi tietenkin 

harhaoppisen kohtaloa helvetin tulessa. Myös pitkät, jopa elinkautiset vankeusrangaistukset 

ja esimerkiksi omaisuuden menettäminen oli myös esimerkkejä tällaisista rankemman 

päädyn tuomioista.  

Jenni: Rangaistusten lisäksi kidutus taitaa olla toinen tällainen todella synkkä osa 

inkvisitioon liitettyjä mielikuvia. 

Saku: Joo, totta, kidutus on olennainen elementti tässä yleisessä inkvisitiokuvassa. 

Keskiajan inkvisitioiden kontekstissa kiduttaminen oli juridisesti sallittua, mutta sen muodot 

oli myös tarkasti määriteltyjä. Säilyneiden lähteiden perusteella on vaikea arvioida sitä, 

miten yleistä se oli, mutta tutkimuksen konsensus tuntuu olevan se, että se ei ollut keskiajan 

harhaoppi-inkvisitioissa kamalan yleistä. Kidutus oli huomattavasti yleisempää maallisen 

oikeuden puolella.  

Jenni: Tämä on mun mielestä hyvä – tai ehkä ennemmin karmea – esimerkki siitä, että eri 

historiallisten tahojen toiminta täytyy suhteuttaa aikalaiskontekstiin. Eli lopulta inkvisitio 

kirkollisena oikeuslaitoksena saattoi olla jopa lempeämpi kuin maalliset oikeudet, vaikka sen 

toiminta nykyajan perspektiivistä olisikin ollut julmaa. Tämä pätee myös 



noitaoikeudenkäynteihin uuden ajan alussa: inkvisition hallinnoimilla alueilla niitä oli 

keskimäärin vähemmän ja suhtautuminen maltillisempaa, kuin maallisten oikeuksien 

toimivallan alla, vaikka toki tässäkin oli valtavan suurta paikallista vaihtelua. 

Saku: Kidutukseen ei myöskään suhtauduttu kritiikittä, vaan kiduttamalla saatua 

todistusaineistoa epäiltiin ja kyseenalaistettiin jo keskiajalla. Mielivaltaiset 

vankeusrangaistukset kuulustellun muistin virkistämiseksi oli kuitenkin yleisiä, ja ne 

voitaneen laskea vähintään psykologiseksi kidutukseksi. Ylipäätään valta-asetelma oli hyvin 

vahvasti inkvisiittorin puolella, vaikka erityisesti historiantutkija Caterina Bruschi onkin 

muistuttanut meitä siitä, että myöskään näitä syytettyjä ei tule mieltää pelkiksi uhreiksi, vaan 

he myös olivat toimijoita näissä tilanteessa. Entäpä uuden ajan alussa, kovenivatko 

inkvisiittoreiden käyttämät voimakeinot ajan myötä? 

Jenni: No samaan tapaan se oli tosi tarkasti säädeltyä, mutta lähteiden perusteella jää 

toisinaan vähän epäselväksi, kuinka paljon eri voimakeinoja käytettiin. Ilmeisesti ei 

kuitenkaan kovin paljoa. Italiassa paikalliset tribunaalit tarvitsi siihen aina inkvisition 

päämajasta luvan, piti olla tarkkana ettei se aiheuttanut syytetylle pysyviä vammoja, ja 

lisäksi myös ajateltiin, että se on aika tehoton kuulustelukeino. Mutta ihan niin kuin sanoit, 

niin onhan se koko tilanne, tai ajan vankilaolot, myös mahdollista mieltää kidutukseksi, ja 

toki vallan väärinkäyttämistä ja väkivaltaa myös tapahtui.  

Myytinmurto & nykyaika 

Jenni: Meillä on tässä podcast-sarjassa ollut tapana lopuksi ottaa pieni myytinmurto-osuus, 

mutta meidän tämä koko jakso on ollut enemmän tai vähemmän myytinmurtoa, joten ehkä 

se puoli on jo tullut selville. 



Saku: Joo, mä toivon, että kuulijoille on muodostunut tän meidän keskustelun pohjalta näitä 

yleisiä mielikuvia realistisempi ja paremmin nykyaikaiseen tutkimustietoon perustuva kuva 

siitä, että mistä inkvisitioissa oli kyse. 

Jenni: Sen sijaan toinen asia, jota me ollaan näissä jaksoissa myös pohdittu on historian ja 

nykyajan suhde. Sinä olet meistä kahdesta pidempään tehnyt töitä inkvisition parissa ja 

pohtinut tosi syvällisesti tätä aineistoa. Pystyykö mielestäsi sieltä vetämään mitään 

yhtäläisyyksiä nykyaikaan? Voidaanko inkvisition historiasta mielestäsi oppia jotain, tai onko 

se edes relevantti kysymys? Hirmu useinhan termiä käytetään myös jonkinlaisena 

retorisena keinona, kun halutaan kritisoida joidenkin tahojen toimintaa. 

Saku: No ehkä keskeisin opetus on tää mikä jo oikeastaan mainittiinkin, että historia on 

useimmiten tarua monimutkaisempaa. Historiantutkimuksen kannalta mun mielestä 

inkvisitiopöytäkirjat, jotka tän syntykontekstinsa ja alkuperäisen käyttötarkoituksensa takia 

lähestulkoon huutavat tutkijaa purkamaan niiden muodostumisprosessia ja siihen liittyvää 

dynamiikkaa ja vallankäyttöä, toimii hyvänä muistutuksena paljon laajemminkin eri lähteiden 

tarkan perkaamisen tarpeesta. Me vanhempien aikojen tutkijathan tehdään tätä muutenkin 

paljon, koska lähdepohja on mitä on, mutta tällainen tarkka tiedon mahdollisuuksien ja 

rajojen pohdinta tuntuu toisinaan jäävän taka-alalle myöhempien aikakausien tutkijoiden 

työssä, ihan jo tän säilyneen lähdemateriaalin määrän takia. Mä oon itse miettinyt, että pitäisi 

soveltaa tätä inkvisitiopöytäkirjojen parissa karttunutta tietoteoreettista ymmärrystä johonkin 

huomattavasti uudempaan samantapaiseen materiaaliin, esimerkiksi nyt vaikka Suomessa 

sotien jälkeisen Valpon kuulustelumateriaaliin ja katsoa, millaisia tutkimuksellisia avauksia 

siellä olisi tehtävänä. Historiantutkimusta laajemminkinhan erilaisten kuulustelupöytäkirjojen 

muodostumisen ja todellisuussuhteen pohtiminen on juridisesti ja yhteiskunnallisesti 

relevanttia, koska erilaiset poliisin ja oikeuden pöytäkirjat ovat edelleen huomattavan 

keskeinen osa modernia oikeudenkäyttöä. Niitä toki tutkitaan, mutta ainakaan alustavan 



perehtymiseni perusteella keskusteluissa ei ole vielä päästy kamalan pitkälle. 

Historiantutkijan perspektiivi voisi olla omiaan syventämään tätä ajattelua. 
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