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Nestorin kronikka, toiselta nimeltään Povest´ vremennyh let (Повѣсть времѧньныхъ лѣтъ) eli vakiintuneelta 
lyhenteeltään PVL on vanhin säilynyt muinaisvenäläinen kronikka. Se käsittelee Kiovan Venäjän eli Kiovan 
Rusjin historiaa 852–1110-lukujen välillä. Varhaisin versio siitä on vuodelta 1118, mutta vanhin nykyajalle 
säilynyt kopio on vasta vuodelta 1377. Kronikassa on runsaasti kaupankäyntiin liittyviä kuvauksia, joiden 
yhteydessä ilmenevät kronikan uskonnolliset ja identiteettiset tarpeet. Yksi kronikan tärkeimpiä ominaisuuksia 
on uuden kristityn kansan eli kiovalaisten kirjaaminen pelastushistoriaan. Tästä johtuen kronikka asettaa 
kolmelle kansalle (bysanttilaisille, aron nomadeille ja viikingeille) selvät identiteettipolitiikkaa tukevat tehtävät. 
Kansoihin liittyvät kuvaukset ovat hyvin latautuneita, mikä ilmenee voimakkaasti kaupankäyntikuvauksien 
yhteydessä esitetyssä vuorovaikutuksessa. Tarkastelen tutkimuksessani kaupankäynnin kuvauksien 
yhteydessä ilmeneviä vaikutteita, mutta johtuen siitä, että alkuperäisen kronikan ja kopion välillä on yli 250 
vuotta, tarkastelen myös kronikkaan kohdistuneita redaktioita. 

On epäselvää, millainen oli PVL:n ensimmäinen versio, mutta se luultavasti poikkesi melko vahvasti vuoden 
1377 kopiosta. Tämä johtuu siitä, että 800-luvulta 1400-luvulle tultaessa Kiovan Rusjissa oli tapahtunut 
runsaasti sisäisiä uskonnollisia ja yhteiskunnallisia muutoksia. Monet kronikan kuvaukset eivät vastaa 
todellista tilannetta, eivätkä voineet olla niin vahvasti latautuneita vuoden 1118 version laatimisen aikoihin. 
Kiovan Rusjissa tataariaikaan saakka bysanttilaisilla ei yhteiskunnallisessa merkityksessä ollut ensisijaista 
asemaa ja oli pitkään epäselvää, kallistuuko Kiovan Rusj itään vai länteen, sillä molempien puolien kanssa 
yhteistyön ylläpitäminen oli Rusjin kannalta tärkeää. Viikingit olivat valtion olemassaolon kannalta 
ensisijaisessa asemassa ja takasivat vuorovaikutuksen ja linkityksen niin Euroopan hoviin kuin kaupankäyntiin 
ympäri tunnetun maailman. Aron nomadien kanssa oltiin tiiviissä suhteissa poliittisten intressien vuoksi, sillä 
se oli maan itärajoilla kasvava ja hyvin järjestäytynyt yhteiskunta. 

Mongoli-ieksen lopun kopiolla PVL:stä on ollut vahva tarve voimistaa valloitetun kansakunnan identiteettiä 
uskonnon avulla. Kiovan Rusjin ajan alkuperäisellä versiolla oli puolestaan tarve pikemminkin kirjata uusi 
kristillinen kansakunta kirkkohistoriaan. Todellisuus kronikassa on aina ollut muokattuna, selvästi 
identiteettipolitiikan tarpeisiin. Etenkin kaupankäynnin näkökulmasta tutkittuna tämä tulee esille heti kolmen 
kansan kohdalla.  
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1. JOHDANTO 

 

Tutkimukseni tavoitteena on tarkastella, miten Nestorin kronikassa kuvataan kansojen ja heimojen 

välistä vuorovaikutusta. En kuitenkaan ota huomioon kaikkia vuorovaikutuksen tilanteita vaan rajaan 

tutkimukseni kaupankäyntiin ja siihen liittyvien kuvauksien tarkasteluun. Kaupankäynnin 

näkökulman ottaminen on erittäin hedelmällistä Nestorin kronikan suhteen, sillä se sisältää useita 

kauppasopimuksia ja kaupankäyntiin liittyviä kuvauksia, joiden kautta on mahdollista tarkastella 

Kiovan Venäjän ulkomaansuhteita ja niin kuin työn mittaan tulee ilmenemään, myös maan 

identiteetin politiikkaa.  

 

Kaupankäynnillä tarkoitan tässä tutkimuksessa niitä Nestorin kronikan kuvauksia, joissa kuvataan 

miten heimot ja valtiot esimerkiksi rauhansopimuksissa määrittelevät kaupankäynnin ehtoja, 

sotavanki- ja orjamaksuja, sekä kaupungin velvollisuuksia tukea kauppiaita. Otan myös huomioon ne 

kohdat, joissa kuvataan kauppiaita joissakin muissa toimissa kuin kaupankäynnissä. Toisaalta tulen 

ottamaan huomioon niitäkin Kiovan Venäjän kaupankäynnin suhteita, joita ei kuvata itse Nestorin 

kronikassa, mutta jotka olivat tärkeitä valtion kannalta. Kaupankäynnin oleellinen osa olivat myös 

kauppareitit, joiden varaan Kiovan Venäjä rakentui, joten tulen ottamaan myös ne tutkimukseen 

mukaan. Kauppareitit ovat esitettynä liitteessä 3.  

 

Käsittelemääni Nestorin kronikkaa pidetään muinaisvenäläisistä kronikoista vanhimpana ja kaikkien 

muiden muinaisvenäläisten kronikoiden äitinä. Se alkaa vedenpaisumuksesta ja käsittää tiiviin 

kansojen historian aina vuoteen 852 saakka, josta se alkaa luetella vuosittaiset tapahtumat vuoteen 

1110 asti. Nestorin kronikan alkuperäinen nimi on Povest´ vremennyh let (Повѣсть времѧньныхъ 

лѣтъ) eli vakiintuneelta lyhenteeltään PVL (käännettynä suomeksi Kertomus menneistä vuosista). 

Nimitys Nestorin kronikka tulee Nestor-nimisestä munkista, joka oli luultavasti osallistunut kronikan 

kirjoittamiseen Kiovan luolaluostarissa 1000- ja 1100-lukujen taitteessa. Sen vuoksi, että itse 

Nestorin osuus kronikasta on kuitenkin hämärä, tulen tästä eteenpäin käyttämään sopivampaa 

nimitystä PVL. Kronikan keskipisteenä on Kiovan Venäjä, joten keskityn tarkastelemaan 

tutkimusongelmaani sen Kiovan Venäjän kuvaamasta näkökulmasta. 
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PVL:ssä heijastuu hyvin Kiovan Venäjän monikansallisuus (vrt. liite 2), sillä yksi kronikan 

tarkoituksista oli sijoittaa uuden valtion kansat Raamatun pelastushistoriaan.1 Kiovan Venäjä oli 

rakentunut kaupankäynnin varaan, minkä ansiosta sen alueella asui useita eri heimoja ja 

kansalaisuuksia ja sillä oli runsaasti ulkomaansuhteita. Keskeinen tutkimuskysymykseni on tästä 

johtuen ”miten kansojen välinen vuorovaikutus kuvataan kronikassa?” Tämän jaan kuitenkin vielä 

kahteen alakysymykseen selkeyden ja tutkimuksen monipuolisuuden vuoksi. Kaupankäynnin 

kuvauksissa kronikan kristillinen tarkoitus ilmenee omalla mielenkiintoisella tavallaan: arvot, 

kokemukset ja representaatiomallit rakentavat eri heimojen, kansojen ja valtioiden eriarvoista asemaa 

riippuen siitä, olivatko osapuolet ortodokseja, pakanallisia vai vääräuskoisia. Kyseessä on siis selvä 

kulttuurisenympäristön ja aatemaailman vaikutus – uskonto ja identiteetti politiikka heijastuvat hyvin 

vahvasti, mistä johtuen tarkastelen myös ”miten kulttuurisen ympäristön ja aatemaailman vaikutteet 

heijastuvat kronikan kaupankäynnin kuvauksissa?” Yhteiskunnallinen taustoittaminen tällaisessa 

tilanteessa on välttämätöntä, sillä kuvauksien tarkastelua varten tulee ensin huomioida vaikutteet, 

jotka määrittelivät kronikoitsijoiden ja kopioijoiden suhtautumista kuvattaviin tilanteisiin. 

Aikarajaukseni on tästä johtuen vuodet 800–1377, sillä PVL käsittelee 800–1100-lukujen välistä 

aikaa, mutta varhaisin siitä säilynyt kopio on vuodelta 1377. Olennainen huomio liittyykin siihen, 

että ensimmäisen laaditun version vuonna 1118 ja säilyneen kopion väliin on mahtunut useita 

redaktioita. Redaktiot ja niihin liittyvät vaikutteet on välttämätöntä ottaa huomion, joten toinen 

alakysymykseni on ”miten kirjoittajat ja redaktiot ovat vaikuttaneet kronikkaan 1118–1377-vuosien 

välillä?”. Otan huomioon kronikan kokonaisuudessaan ja mietin, miten maailmankatsomus vaikutti 

kronikoitsijoiden tulkintaan ja representaatioon kronikassa. Lisäksi pyrin etsimään kaupankäyntiin 

valtapoliittisia- ja uskonnollisia olosuhteita, jotka vaikuttivat vuorovaikutukseen ja sitä kautta 

kaupankäyntiin. 

 

Jaan tutkimukseni muutamaan temaattiseen osioon. Keskityn erikseen bysanttilaisten, aron nomadien 

ja viikinkien kaupankäynnin ja kaupankäyntiin liittyvien kuvauksien tarkasteluun. Valikointi 

perustuu kronikan laatimaan kolmeen päätehtäväjakoon näille kansoille, jotka yhdessä tukivat 

identiteettipolitiikkaa. Bysantti oli kronikan rakentaman käsityksen mukaan tärkein Kiovan Venäjän 

liittolainen, joka välitti uskon ja mahdollisti näin kansan pelastuksen. Aron nomadeista tuli tämän 

myötä maailmantuhon kansa, joka uhkasi ja koetteli Kiovan Venäjää. Vaikka viikingit ovat kronikan 

mukaan Kiovan Venäjän perustajia, kristillistymisen jälkeen 900-luvun lopussa heistä tuli kronikan 

mukaan vääräuskoisia pakanoita, mikä on luultavasti kuitenkin vasta myöhempien redaktioiden 

                                         
1 Korpela et al. 2009, 341–343. 
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muokkausta (niin kuin tulee ilmenemään). Jokaisessa osiossa tarkastelen tarkemmin, millaista kuvaa 

kronikoitsijat tuottivat kyseistä kansasta tai heimosta, sekä miksi kauppasuhteita ja vuorovaikutusta 

kaupankäynnin ohella kuvattiin (tai jätettiin kokonaan kuvaamatta) juuri kyseisellä tavalla.  

 

Syvällistä lähteenavausta varten tutkimus käsittelee pintapuolin myös muinaisvenäläisiin kronikoihin 

liittyviä metodologisia käytäntöjä, mutta toisinaan vain PVL:n kannalta. Tämä on tarpeellista, jotta 

lähteen tulkinta avautuisi mahdollisimman rakentavasti – keskiaikaiset lähteet ovat rakenteeltaan ja 

kokonaisuudeltaan hyvin poikkeavia verrattuna esimerkiksi lähihistorian lähteisiin. PVL:n 

metodologinen tutkimus kohdennettuna kaupankäynnin kuvauksiin ja näiden kuvauksien ja 

vuorovaikutussuhteiden tarkastelu taustoittamisen avulla tuottavat yhdessä hedelmällistä tulosta. 

Menetelmän avulla PVL:n funktiot avautuvat huomattavasti syvällisemmin, jolloin kansojenvälisen 

vuorovaikutuksen yleisymmärrys Kiovan Venäjällä monipuolistuu. Tutkimus avartaa näin käsitystä 

ensimmäisestä kirjallisesta muinaisvenäläisestä lähteestä, jota pidetään yhtenä joukkonsa 

tarkeimmistä. Se myös avaa uusia näkökulmia ensimmäiseen Venäjän alueella olleeseen 

järjestäytyneeseen valtioon eli Kiovan Venäjään, joka on keskeinen nykyisen Venäjän identiteetin 

määrittelemisessä.  

 

Kiovan Venäjässä tapahtui monia merkittäviä kulttuurisia muutoksia, jotka vielä nykyäänkin 

vaikuttavat vahvasti venäläisessä kulttuurissa. Näistä on esimerkkinä hyvä mainita kristinuskon 

hyväksyminen valtionuskonnoksi 900-luvun lopussa, joka vuoden 1054 skisman jälkeen eriytyi 

omaksi lahkokseen eli ortodoksisuudeksi. PVL käsittelee juuri valtion tärkeimpiä muodostumisen 

hetkiä, mutta sen taustalla on runsaasti tulkinnallista problematiikkaa, jota on syytä avata. Kronikka 

on ollut syynä mm. normanni- ja antinormanniteorioiden2 kiistelylle, joita edelleen aktiivisesti 

käydään Venäjällä ja joihin en toisaalta halua ottaa kantaa tässä työssä. Koen tärkeäksi osoittaa, että 

PVL:n kaupankäynnin kuvauksien kautta ja taustalla ilmenevät monimutkaiset poliittiset intressit ja 

uskonnolliset kiistat, jotka on syytä tutkia kronikan todenmukaisempaa tulkintaa varten. Tällainen 

Venäjän historiantutkimus on monien maiden kannalta keskeistä sen monimuotoisuuden 

ymmärtämiseksi. Kuten kaikki maailman valtiot, on Venäjä kokenut pitkän kehityksen kaaren ja 

suuria muodonmuutoksia, joita on vaarallista yrittää ymmärtää vain lyhyestä ajanjaksosta käsin. 

                                         
2 Normanniteoria kannattaa sitä, että ensimmäinen Venäjän alueella järjestäytynyt valtio eli Kiovan Venäjä oli 

muodostunut viikinkien ansiosta. Antinormanniteoria on puolestaan sitä mieltä, että valtion johtajat olivat puhtaasti 

slaavilaista perää. Jälkimmäinen kehittyi Neuvostoliiton aikana vahvistaakseen maan lännestä riippumatonta 

identiteettiään. Normanniteoria on maailmassa laajasti hyväksytty, joten monet tutkijat kallistuvat enemmän siihen. 

Venäjällä skandinaavinen perä edelleen kiistetään etenkin politiikassa ja massamediassa. 
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Kiovan Venäjä on Venäjän historian kannalta ensiarvoisen tärkeä ja PVL varhaisin siitä säilynyt 

kirjallinen lähde. 

 

 

1.1. Lähteet ja aikaisempi tutkimus 

 

Käytän lähteenäni alkuperäiskielistä PVL:ä, jonka vanhin versio on säilynyt osana Laurentius-tekstiä 

(ven. Лаврентьевская летопись) vuodelta 1377. Tulen käyttämään tutkimuksessani tätä versiota, 

sillä se on vapaasti luettavissa alkuperäisessä muodossaan internetistä. Huolimatta siitä, että hallitsen 

sujuvasti venäjän kieltä, hyödynnän myös paikoitellen käännöksiä väärinymmärryksien 

välttämiseksi. Tulen käyttämään, sekä venäjänkielistä käännöstä Повесть временных лет по 

Лаврентьевскому списку 1377 года, jonka on laatinut venäläinen keskiajan ja kielitieteen professori 

Dmitri Sergejevitš Lihatšov vuonna 1950, että suomenkielistä versiota samasta teoksesta nimeltä 

Nestorin kronikka, jonka on suomentanut Marja-Leena Jaakkola vuonna 1994. 

 

Aiheeseen ja lähteeseen liittyviä tutkimuksia on aikaisemmin tehnyt Mari-Helena Isoaho. Hän on 

kirjoittanut useita artikkeleja ja teoksia, jotka käsittelevät muinaisvenäläisten kronikoiden 

etymologiaa, sekä poliittisia- ja valtasuhteita. Hänen tarkastelunsa kohteena ovat olleet PVL:ssä 

kuvatut hämäläisten, bysanttilaisten ja Kiovan Venäjän väliset valtasuhteet. Lisäksi hän on julkaissut 

tutkimusta keskiaikaisista lähteistä ja etenkin merkittäviä metodologisia koosteita muinaisvenäläisten 

kronikoiden apokalyptisen piirteen tulkinnasta. Aiheeseeni liittyvää tutkimusta on tehnyt runsaasti 

myös Jukka Korpela. Hänen teoksensa Kiovan Rusj, käsittelee Kiovan Venäjän valtiota sen 

muotoutumisesta aina mongolien valtaukseen asti. Siinä hän tuo esille valtiossa tapahtuneita 

merkittäviä kulttuurisia ja poliittisia muutoksia. Hän on myös tarkastellut teoksessa Keskiajan avain 

keskiajan Venäjällä tuotettujen tekstien tärkeimpiä rakenteellisia nyansseja, jotka tulen ottamaan 

huomioon tässä työssä. Alueen muista tutkijoista on hyvä mainita myös John H. Lind, joka on tutkinut 

runsaasti viikinkien yhteisöä ja toimintaa Kiovan Venäjän alueella. Itään suunnanneista viikingeistä 

on tehty runsaasti tutkimusta, sillä etenkin normanni- ja antinormanniteorian kannattajien kannalta 

on ollut keskeistä tarkastella niitä, sekä yleisesti, että PVL:stä käsin. Yksikään löytämäni tutkimus ei 

kuitenkaan ole suuntautunut PVL:n kauppasuhteiden kuvauksien selvittelyyn ja taustoittamiseen, 

joten sijoitan tutkimukseni tähän aukkoon. Tulen väistämättä huomioimaan myös valtapoliittisia 

suhteita, mutta vain syvällisempää kronikan kaupankäynnin kuvauksien tarkastelua varten. 

 



 5 

1.2. Käsitteet 

 

1.2.1. Kiovan Venäjä 

 

Kiovan Venäjä on tutkimuksen kannalta hyvin keskeinen käsite, mutta sen sijaan tulen kuitenkin 

käyttämään sopivampaa sanamuotoa Kiovan Rusjia, sillä sanan Venäjä käsite on aiheeni kannalta 

anakronistinen. Sanan Venäjä perinteinen ulottaminen keskiaikaan johtuu panslavistisesta ja 

isovenäläisestä perinteestä. Huolimatta siitä, etten syvenny keskusteluun termin oikeaoppisuudesta, 

on ymmärrettävä keskeisimmät siihen sisältyvät ongelmat. Keskiaikaiset valtiot eivät suinkaan olleet 

nykyisellä tavalla kansallis- tai territoriaalivaltioita, vaan pikemminkin henkilöliittovaltioita3. Valtiot 

rakentuivat ruhtinaan ja hovin ympärille, minkä vuoksi rajat olivat veteen piirrettyjä ja samaa aluetta 

saattoivat verottaa jopa muutamat eri aateliset. Eräs Kiovan Rusjin piirre onkin monikansallisuus ja 

se, että vielä ensimmäisen vuosituhannen lopulla alueen asutus ei muodostanut yhtenäistä kansaa. 

Venäläisyyden idea ilmestyi vasta uudella ajalla, kun Pietari Suuren länsimaalaistamisyrityksien 

tuloksena syntyi Venäjän (Rossija, Russia, Ruscia, Rusland) valtakunnan käsite. Aikaisemmin 

valtioita nimitettiin pääkaupungin mukaan, joten Kiovassa asuneet olivat kiovalaisia, vaikka 

todellisuudessa alueella asui runsas kirjo eri kansoja ja heimoja, jotka on esitettynä kartalla liitetyissä 

kuvissa 1. ja 2. Tästä johtuen Kiovan Rusjiin on hankala ulottaa venäläisyyden ideaa. Suurin joukko 

asutuksesta oli itäslaaveja, reuna-alueilla suomalais-ugrilaisia kansoja ja arolla turkkilaisia nomadeja 

– venäläinen tutkimus mainitsee yhteensä 13 slaaviheimoa ja yli 20 ei-slaavilaista kansaa. Keskiajan 

tutkimus tuntee aluetta myös nimeltä Russkaja zemlja eli russien maa.4 Vaikka tätäkään termiä ei 

viljelty esimongolisena aikana, tulen käyttämään tästä juontuvaa Jukka Korpelan esittämää termiä 

Kiovan Rusj kuvaamaan käsittelemääni keskiaikaista valtiota, sillä se on aiheeni kannalta sopivampi.5 

 

 

1.2.2. Russit ja viikingit 

 

Perinteisesti on ajateltu, että lännessä skandinaavit olisivat olleet sotaisia viikinkejä ja idässä 

rauhallisia varjageja. Tällaiseen käsitykseen ei kuitenkaan kannata yhtyä, sillä kyseessä on 1800-

                                         
3 Korpela et al. 1996, 11–16. 
4 Emt. 
5 Korpela et al. 1996, 11–12. 
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luvun kansallisen historiankirjoituksen vaikutus.6 On oikeaoppisempaa puhua viikingeistä kaikkialla, 

sillä niiden toiminta ei juurikaan eronnut alueesta ja olosuhteista huolimatta. Viikingit harjoittivat 

ryöstelyä, kaupankäyntiä ja palkkasoturikontrakteja, usein kaikkea samanaikaisesti. PVL:ssä käsite 

varjagi kuitenkin viittaa ennen kaikkea skandinaavista alkuperää oleviin palkkasotureihin, mutta 

kuten jatkossa tulee osoittautumaan, tämä ei suinkaan voinut olla ainoa skandinaavien rooli. Käsite 

varjagi on tutkimukseni kannalta siis anakronistinen, sillä perinteisesti tutkimus on liittänyt siihen 

rauhanomaisia kauppaa käyviä viikinkejä ja toisaalta PVL hyödyntää sitä palkkasotureiden kuvauksia 

varten. Hyödynnänkin sopivampaa käsitettä viikinki kuvaamaan Skandinaviasta peräisin olevaa 

kaupankävijäkastia, joka muodosti suuren osan Kiovan Rusjin eliittiä ja toisaalta kuului myös sen 

sotajoukkoihin. Viikingeillä tulen viittaamaan skandinaaveihin, jotka saattoivat jo asua alueella, 

mutta eivät vielä sulautuneet sen asutukseen.  

 

Kiovan Rusj muodostui viikinkijoukon ympärille, jotka levittivät valtaansa Kiovasta käsin ja sitoivat 

uusia alueita verotuksilla ja ryöstöretkillä. Osa tuli ruhtinaiden palvelukseen suoraan ulkomailta, 

mikä oli täysin yleistä tuon ajan Euroopassa. Tästä huolimatta Rusj ei ollut niinkään 

skandinaavivaltio, eikä sen yhtenäisyys suinkaan perustunut etnisyyden varaan. Alueelle kehittyi niin 

kutsuttu Rurikin toteemi, jonka ajatus perustui valtion ensimmäiseen vahvaan hallitsijaan Rurikiin. 

Hän on osittain mystifioitu henkilö, jonka ajateltiin yhdistäneen Kiovan Rusjin ja aloittaneen uuden 

kauden kansojen historiassa.7 On ajateltu, että alueen slaavilainen ja monikansallinen yhteisö olisi 

järjestäytynyt juuri hänen ympärilleen. Samalla kun Rurik oli saapunut Kiovan Rusjiin hän oli PVL:n 

mukaan tuonut mukanaan koko Rusin8. Rusin voi tulkita olevan jälkeenpäin ajateltuna viikingeistä 

erillinen kansa, sillä Kiovan Rusjissa siihen sulautuivat slaavit ja monet muut kansalaisuudet, jotka 

muuttuivat ruhtinaasta riippuvaiseksi yhteisöksi. PVL ei kuvaa russeja viikinkeinä vaan viittaa niiden 

eroon, josta voi päätellä, että nimitystä russit käytettiin laajemmassa merkityksessä viitatessa Rurikin 

toteemin ympärille rakentuvaan yhteisöön eikä niinkään itse viikinkiperäiseen hallitsijahuoneeseen. 

Tulenkin käyttämään käsitettä russit kuvaamaan Kiovan Rusjin monikansalaista asutusta, johon 

olivat sulautuneet jälkeenpäin myös viikingit.  

 

 

 

                                         
6 Korpela et al. 1996, 65. 
7 Korpela et al. 1996, 126. 
8 Isoaho 2009, 10–11. 
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1.3. Kronikka keskiaikaisena lähteenä 

 

PVL on säilynyt osana monia kronikoita ja kokoelmia, joista vanhempia ovat edellä jo mainitsemani 

Laurentius-teksti, joka luo myös suoraa jatkumoa PVL:n tapahtumille, sekä Hypatievin kronikka 

(ven. Ипа́тьевская ле́топись). PVL:n kieliasu koostuu niin muinaisvenäjästä kuin 

muinaiskirkkoslaavista, jotka molemmat poikkeavat nykyisestä venäjänkielestä. Sen kirjoittaminen 

oli jakaantunut luultavasti kolmeen eri laitokseen: vuosina 1037–1039 oli ensimmäinen, vuosina 

1060–1073 toinen eli Petsherin kronikka ja 1093–1095 kolmas eli Natshalnaja letopisj. Näiden 

pohjalta vuonna 1118 tultaessa Kiovan luolaluostarin munkit olivat sittemmin kirjoittaneet PVL:n.9 

Kronikkaan liittyy monia ristiriitoja ja historiografisia teorioita, sillä sen varhaisin kopio on säilynyt 

osana Laurentius-tekstiä vasta vuodelta 1377. Kopioinnin mittaan siihen on oletettavasti tullut 

runsaasti muutoksia, sillä keskiajalla oli nykyisyydestä poikkeava todellisuuden käsitys, josta kerron 

seuraavaksi. On epäselvää, oliko sen taustalla vielä varhaisempaa peruskronikkaa tai muita 

samanaikaisia laitoksia ja kuinka monen redaktion kautta se on kulkenut. Tästä huolimatta on 

kuitenkin mahdollista vertailla kronikan kuvauksia muihin lähteisiin (esim. eurooppalaisiin 

annaaleihin, viikinkien saagoihin, bysanttilaisiin ja muihin muinaisvenäläisiin kronikoihin ja 

arkeologisiin löydöksiin) ja niiden viittauksien, eroavaisuuksien tai ristiriitaisuuksien ja 

samankaltaisuuksien perusteella määritellä suurin piirtein eri osuuksien ikä ja niihin tehdyt 

muokkaukset.10 Työssäni käytän tällaista vertailun menetelmää hyödyntämällä PVL:ään 

kohdistuneita uusimpia tutkimustuloksia. Tarkastelen tutkimusten antamaa kuvaa kaupankäynnin ja 

vuorovaikutuksen tilanteesta Kiovan Rusjissa ja vertailen sitä kronikan rakentamaan kuvaan. Tätä 

kautta pyrin selvittämään, miten paljon kuvaukset eroavat todellisuudesta ja mitkä tekijät olivat 

luultavasti niihin vaikuttaneet. 

 

Tarkastellessa PVL:ä ja ylipäätään keskiaikaisia lähteitä on otettava huomioon se, että teoksessa oli 

luonnollista yhdistellä sekä lyriikkaa, että esimerkiksi hallintokirjoja. Kronikan kaltaiset historiat 

usein toimivat kehyskertomuksina, joihin upotettiin puheita, yleisön puhuttelua, sananlaskuja ja 

henkilöhahmojen kirjeitä.11 Tällaista tekstiä voi lähestyä synkronisesti, eli kuvaamalla ja 

analysoimalla tiettynä aikana esiintyneiden lajien piirteitä, tai funktionaalisesti, eli kysymällä tekstiltä 

mitä lajiodotuksia ja kirjallisia tehtäviä se täyttää.12 Vaikka itse kronikan lajin määrittely on 

                                         
9 Korpela et al. 1996, 20–21. 
10 Korpela et al. 2009, 342–343. 
11 Mehtonen et al. 2009, 25. 
12 Mehtonen et al. 2009, 30. 
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ongelmallista eikä sille voi antaa konkreettista lajityyppiluokitusta, se kuitenkin yleensä tarkoitti 

vuosittain etenevien tapahtumien kuvailuja, joissa kronologia oli kirjallisesti hienostunutta 

esitystapaa tärkeämpi. 

 

Kronikan kaltaisten keskiaikaisten historioiden13 moraalisen aspektin korostaminen liittyy 

uskonnollisesti orientoituneeseen lähestymistapaan menneisyydestä. Ideologisen rakenteen kannalta 

kristinuskolle oli tärkeää kirjoittaa kansojen historiasta ja liittää se Jumalan pelastushistoriaan. Tämä 

vaikutti kronikoiden sisältöön ja rakenteeseen, sillä niiden oli tarkoitus palvella kirkollista historiaa. 

On huomattavaa, että keskiajan historiankirjoitus ei kuitenkaan ollut vain kirkollista. Osaa siitä voi 

väljässä mielessä kutsua kansojenhistoriaksi, sillä niissä ilmenee selvä pyrkimys asettaa uusi etninen 

ryhmä paikalleen kristityssä historiassa. Kansojenhistorioissa voidaan nähdä se tosiasia, että kun 

uudet etniset ryhmät omaksuivat kristinuskon ja latinalaisroomalaisen kristillisen kulttuurin, niille 

syntyi samalla tarve kirjoittaa itsensä osaksi kulttuurin historiallista traditiota.14 

 

Tarkasteltaessa kirjallisuutta historiankirjoituksen lähteenä, herää yleensä kysymys sen arvosta 

todellisuuden kuvaajana. Monet tutkijat ovat yhtyneet siihen ajatukseen, että kirjallisuuden ja 

todellisuuden suhdetta voi tarkastella heijastusteorialla, jonka mukaan ihmisten havainnot ja 

kokemukset heijastavat heistä riippumatonta todellisuutta. Näin ollen teksteissä tapahtuu 

representaatio, joka ei esitä suoraa todellisuutta vaan pikemminkin edustaa kohdettaan. 

Representaatio on enemmän kuin reproduktio ja se voidaan mieltää osana merkkijärjestelmiä. Teos 

harvoin toistaa tekijän aikomuksia ja katsomuksia sellaisinaan, sillä teokseen väistämättä vaikuttavat 

kollektiiviset ja jopa alitajunnalliset katsomukset.15  

 

Tätä kuitenkin monimutkaistaa se, että keskiajalla teoksen arvoa ei mitattu sen aitoudella tai 

alkuperäisyydellä, vaan toisen laatimia teoksia saatettiin muokata kopioijan, kirjurin, kulttuurialueen 

maun mukaan. Teoksia käytettiin vapaasti omiin tarkoituksiin ja sellaisissa historian lajeissa kuten 

kronikka, saatettiin hyvinkin käyttää fiktiivistä ainesta. Kronikoille ylipäätään tapahtumien 

värittäminen, liioittelu, asioiden poisjättäminen ja niiden lisäily, muuntelu, toiseen aikaan 

sijoittaminen, unohtaminen tai jopa keksiminen ei ollut epätavallista. Nykyisyydestä poikkeava 

periaate liittyy myös konventioiden merkitykseen, tekijöiden persoonattomuuteen ja tekstien 

                                         
13 Keskiajalla historiat muodostivat oman genrensä. Tahkokallio et al. 2009, 42-43. 
14 Tahkokallio et al. 2009, 40–44. 
15 Niiranen et al. 2009, 56–57. 
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formalismiin. Traditionalismi ja monimutkainen symbolismi ovat myös kronikoiden tyypillisiä 

piirteitä.16 Tästä johtuen kronikoiden sijoittaminen oikeaan ympäristöön on monimutkaista, mutta 

jopa anonyymin keskiaikaisen teoksen syntyhetkestä, -olosuhteista, -paikasta tai yleisöstä voi ainakin 

osittain saavuttaa tietoa. Kaikki mahdolliset tekstien antimet ja viitteet ovat tärkeitä, sillä niiden avulla 

ne voidaan linkittää tiettyyn ympäristöön. Tällaisessa tilanteessa totuusarvion määrittelyn sijaan on 

hyödyllisempää tarkastella teoksen/kronikan muotoa ja aatteellista sisältöä, sekä niiden kautta kytkeä 

teksti laajempiin eettisiin ja aatteellisiin konventioihin.17  

2. PVL JA KIOVAN RUSJIN SUHTEET YMPÄRI MAAILMAA 
 

 

2.1. Vuorovaikutus ja kauppa  

 

Alkujaan Kiovan Rusj oli muodostunut viikinkien intressien pohjalle ja he johtivat alueen 

taloudellista toimintaa. Kiovan Rusjin kautta kulkenut suuri idäntie eli Autsvegr oli kaikista 

kauppareiteistä merkittävin – se kulki Skandinaviasta koko alueen läpi aina Bysanttiin ja 

islamilaiseen maailmaan asti.18 Johtuen siitä, että Kiovan Rusj sijaitsi etelän ja pohjoisen, sekä lännen 

ja idän kauppasuhteiden välillä sen alueelle oli muodostunut useita kauppareittejä, jotka on esitetty 

liitteessä 3: viikinkien Idäntie Pohjolasta Bysanttiin, reitti Volgalta ja Donilta Dneprille ja Tonavalta 

edelleen maateitse länteen, sekä muita väyliä Siperian tundrasta aina Persiaan asti. Alueelta puuttui 

esivalta, joten kaupankäynnin ohella viikingit alkoivat hankkia reittien alueilta tuloja myös 

veronkannolla ja palkkasoturitoiminnalla. Kansainvälisen kaupankäynnin ansiosta syntyi useita 

monikansallisia keskuksia, mihin viittaavat useat kurgaanit ja niistä löydetyt esineet. 

Viikinkikauppiaat olivat kaikista yhteisöistä järjestäytyneimpiä, sillä heillä näytti olevan pysyviä 

kauppapaikkoja koko Kiovan Rusjin kautena ja jopa oma Pyhän Olavin kirkko.19 20 He olivat hyvin 

                                         
16 Niiranen et al. 2009, 59–60. 
17 Niiranen et al. 2009, 62. 
18 Korpela et al. 1996, 65–66. 
19 Kaupan laajuutta kuvastaa hyvin arabialaisten hopearahojen levinneisyys 900-luvulla ympäri viikinkikaupan aluetta. 

Emt. 
20 1200-luvulta lähtien viikinkien tilalle tulivat hansakauppiaat. Emt. 
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integroituneita slaavilaiseen yhteisöön, joka oli kutsumuslegendan mukaan21 järjestäytynyt heidän 

ympärilleen.22 Viikinkien aloittama veronkanto ja alkeellinen organisointi alkoi jo 800-luvulla ja aina 

1200-luvulla saakka skandinaavit kuuluivat yläluokkaan, kunnes slaavilaistuivat23.24 900-luvun 

puolivälin jälkeen Kiovan Rusjista oli jo kehittynyt valmis eurooppalainen suurvalta. Sen 

kontrolloima alue oli valloitusten myötä huomattava ja Kiovasta oli tullut suurkaupunki, jolla oli 

laajat ja merkittävät kaupalliset suhteet ympäri maailmaa.25 Tämä johti siihen, että lännellä ja 

Bysantilla oli 900-luvulta lähtien runsaasti intressejä Kiovan Rusjin suhteen.26 

 

Läntisen keisariuden laajentumispaine oli vahvaa itäisen Euroopan alueelle ja myöhemmin Kiovan 

Rusjin alueelle kohdistui myös ristiretkiä. Ahdistelusta huolimatta Rusj sai vakuutettua asemansa 

vahvana itsenäisenä valtiona, sillä sille olivat muodostuneet jo vakaat kaupalliset ja poliittiset suhteet 

Bysanttiin, joihin kuului lisäksi sotilaallinen avunantovelvollisuus. Vladimir Suuren päätös liittää 

Kiovan Rusj ortodoksiseen Oikumeeniin vuonna 988 ja solmia avioliitto bysanttilaisen prinsessa 

Annan kanssa oli näin ollen poliittinen päätös. Se antoi Vladimirille mahdollisuuden saavuttaa 

huomattavan poliittisen aseman kansainvälisesti, vaikka Kiovan Rusj silti vielä pitkään säilyi 

tavoiteltuna rajamaana kahden keisariuden ja kirkon välillä. PVL:n luoma kuva loogisesta ja 

totaalisesta kääntymisestä Bysantin suuntaan on oikeastaan vasta myöhempien hagiografioiden 

kerrontaa, sillä todellisuudessa rajamaana Kiovan Rusj joutui käymään kristillistymisen hyvin pitkän 

prosessin kautta.27 Uskonnollinen tilanne olikin oikeastaan kaikkea muuta kuin selvästi ortodoksinen. 

Yhteisösuhde liitti Kiovan Rusjia vahvasti länteen, mistä saapuivat myös uskonnolliset vaikutteet ja 

johon kohdistuivat vilkkaan vuorovaikutuksen vuoksi maan poliittiset intressit. Tiivis suhde syntyi 

etenkin viikinkien, kauppiaiden ja ruhtinasavioliittojen kautta.28 Kiovan Rusjin alueella jopa asui 

runsaasti roomalaiskatolilaisia, joita PVL selvästikin vähättelee. Läntinen kirkko ja keisarius oli 

vakava asia Kiovan Rusjin perspektiivissä ja sillä oli runsaasti perusteita sitoutua läntiseen kirkkoon, 

sillä fyysisesti länsi oli Bysanttia lähempänä ja levitti omaa vaikustaan etenkin läntisiin 

slaavilaiskansoihin.29 

                                         
21 Kutsumuslegendasta on kerrottu kohdassa 1.2.2. 
22 Sen vuoksi, että monet viikingit asettuivat Kiovan Rusjin hallitsijoiden piiriin on epäselvää keneksi he alkoivat 

itseään kokea: russeiksi, viikingeiksi vai joksikin muuksi. Näyttää kuitenkin siltä, ettei kansalaisuudella ollut niihin 

aikoihin läheskään niin suurta merkitystä kuin nykyään. Korpela et al. 1996, 72–73. 
23 Alueella suurin osa asutuksesta koostui slaaveista, joten muut kansat sulautuivat niihin. Tästä eteenpäin tulen 

kuitenkin käyttämään käsitystä ”russilaistuminen” kohdassa 1.2.2. esitetyn tilanteen vuoksi. 
24 Korpela et al. 1996, 46 & 211. 
25 Korpela et al. 1996, 62–63. 
26 Käsittelen tätä tarkemmin kohdassa 2.4. 
27 Korpela et al. 1996, 94–95. 
28 Korpela et al. 1996, 178–179. 
29 Korpela et al. 1996, 211–216. 
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2.2. Kertomus menneistä vuosista 

 

Käsitellessä PVL:ä onkin keskeistä heti aluksi korostaa, että se on luonteeltaan uskonnollisesti 

orientoitunut ja puhuttaessa sen eri teemoista on tärkeää ottaa huomioon, miten tämä piirre vaikutti 

sen kokonaisuuteen. Jo antiikista lähtien teologisesta historiantulkinnasta oli tullut oleellinen osa 

kristillisten yhteisöjen itseymmärrystä. PVL noudattaa tällaista Euroopan kaanonia, sillä tapa oli 

levinnyt kristillistymisen myötä myös Kiovan Rusjiin. Kristinuskolle historiallinen ulottuvuus oli 

keskeistä ideologian kannalta ja menneisyyden tapahtumien ylös kirjaaminen koettiin jopa 

hengelliseksi velvollisuudeksi. Kaikki inhimillinen toiminta oli suurta pelastushistoriallista 

kertomusta, jonka alku oli luomisessa ja syntiinlankeemuksessa ja loppu viimeisessä tuomiossa. 

Jumalallisen pelastussuunnitelman ymmärtämisen kannalta oli tärkeää ymmärtää myös tulevaisuus 

ja määritellä maailmanlopun koiton hetki. Tulkinnallisena apukeinona tähän käytettiin muun muassa 

psalmia, jossa todetaan, että tuhat vuotta olivat Jumalalle kuin yksi päivä, joten luomispäivien 

laskennasta saatiin maailman iäksi 6000 vuotta. Tämä tarkoitti sitä, että vuosien 6000-7000 (492-

1492) välillä tuomiopäivä saattoi koittaa milloin tahansa.30 Tällainen kristillinen maailmannäkemys 

ja maailmanlopun odotus heijastuu hyvin vahvasti PVL:ssä, mikä pitää ottaa huomioon tarkastellessa 

siinä kuvattuja kaupankäynnin kohtauksia ja niiden kautta kansojen/heimojen vuorovaikutusta. 

Esimerkkinä voinee jo mainita, että muun muassa bysanttilaiset käsitettiin teologiseen kaanoniin 

nojautuen pyhinä ja oikeaoppisina kristinuskon tuojina, läntiset viikingit vääräoppisina pakanoina ja 

aron nomadit apokalypsin kansana.31 Kaiken lisäksi maailmanlopun uskottiin alkavan juuri Kiovan 

Rusjista, joten kronikassa on vahva käsitys kansojen hierarkiasta, joka kuvastuu myös kaupankäynnin 

ja vuorovaikutuksen kohtauksien latautuneissa kuvauksissa – jokaisella kansalla oli tietty paikkansa 

maailmassa ja jos koettiin, että kopioitavan kronikan kuvaus ei vastaa rakennettua ideologista 

maailmankuvaa, joka 800–1400 lukujen välillä muuttui dynaamisesti, se voitiin hyvinkin korjata 

todellisuutta vastaavaksi.  

 

Kronikoiden kirjoittajat ja keskiaikaiset historioitsijat toimivat usein läheisessä yhteydessä 

paikallisen hallitsijahuoneen tai kirkollisen laitoksen (jälkeenpäin myös esim. aatelissuvun tai 

kaupungin) kanssa. Tämän vuoksi PVL:n kaltaisen universaalikronikan avulla pyrittiin rakentamaan 

myös omaa kulttuuri-identiteettiä suhteessa muihin kristillisiin yhteisöihin ja pakanoihin.32 Kronikan 

                                         
30 Korpela et al. 2009, 40–41. 
31 Tarkastelen näitä kuvauksia seuraavissa luvuissa. 
32 Isoaho 2009, 1–2. 
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ja kirkkolaitoksen avulla hallitsijahuone kehitti ajattelutapaa, joka niin Rusjissa kuin kaikissa 

muissakin sen ajan valtioissa vei eteenpäin keskushallinnon auktoriteettia. Tämä mahdollisti uusien 

verotettavien alueiden liittämisen tiiviisti valtakuntaan, mutta on kuitenkin otettava huomioon, ettei 

Kiovan Rusjissa luultavasti ollut vielä ennen mongoliaikaa mitään suurempia keisariushankkeita 

kuten lännessä.33 PVL asettaa Kiovan Rusjin kristityt Jumalan lempikansaksi, jonka se oli viimeisenä 

liittänyt uskoon ja jota se koetteli idän pakanoilla.34  Näin Rusjilla oli erityinen asema maailman 

historiassa. Tapa tehdä omasta kansasta ”superkansa” oli keskiajalla kristillisessä maailmassa yleistä 

ja liittyy moneen muuhunkin Euroopan valtioon. 

 

Sen vuoksi, että käsissämme on teksti, joka on säilynyt 1300-luvun lopulta, joudumme tarkastelemaan 

lähinnä sitä, millaiseksi sinä aikana haluttiin uskoa Kiovan Rusjin kukoistuksen kausi. Arkeologisilla 

kaivauksilla on onnistuttu hyvin valaisemaan todellisia olosuhteita, kauppareittejä ja sen kautta myös 

kansojen ja heimojen välisiä vuorovaikutuksen piirteitä.35 PVL on luonut aikanaan käsityksen, ettei 

Kiovan Rusjin välillä ollut muita vakaita suhteita muuta kuin ”oikeaoppiseen” Bysanttiin. 

Todellisuudessa valtion voi täysin luokitella eurooppalaiseksi suurvallaksi, joka oli rakentunut 

kansainvälisen kaupankäynnin varaan. Kiovan Rusj liittyi hyvinkin vahvasti avioliittojen, poliittisten 

intressien ja kaupankäynnin kautta Eurooppaan ja itäisiin nomadien kansoihin. Lännen ja idän 

erkaneminen alkoi vasta myöhäiskeskiajalla, jolloin lännen taloudellinen kehitys ei enää ulottunut 

mongolivallassa olleeseen Kiovan Rusjiin. Kirkollinen ero ortodoksisuuden ja 

roomalaiskatolilaisuuden vuoden 1054 skismasta huolimatta heijastui lähinnä ideologisella tasolla 

eikä vaikuttanut arkeen tai valtion politiikkaan, sillä poliittisella ja inhimillisellä tasolla 

kanssakäyminen säilyi tiiviinä. Jo pelkästään tästä voi päätellä, että 1100-luvun alussa kirjoittama 

kronikka oli joutunut huomattavan parantelun kohteeksi myöhempinä aikoina, sillä tiivis 

vuorovaikutus pakanoiden ja vääräuskoisten kanssa ei sopinut perustendenssiin siitä, miten Kiovan 

Rusj oli johdonmukaisesti kasvanut syvään ortodoksisuuteen. Kiovan luostarien munkit olivat 

puritaanisia ortodokseja ja katsoivat tapahtumia omasta näkökulmastaan. Heidän harmoniseen 

kuvaansa iankaikkisesta totuudesta ei sopinut, että jopa kasteen jälkeen alueella asui muita kuin 

ortodokseja36 ja että ruhtinaat ylläpitivät suhteita Rooman paaviin37.38 Tästä johtuen 1100-luvun 

                                         
33 Korpela et al. 1996, 112–113. 
34 Tämä motiivi on erittäin keskeinen, sillä se vaikutti vahvasti muiden kansojen kuvauksiin. Avaan tarkemmin tätä 

aihetta seuraavissa osioissa.  
35 Korpela et al. 1996, 20–24. 
36 On säilynyt arkeologisia todisteita, että alueella oli myös roomalaiskatolilaisia kirkkoja. Emt. 
37 Esimerkiksi 1000-luvun toisella puoliskolla suurruhtinas Izjaslav Jaroslavitsh oli itse roomalaiskatolinen ja paavi 

Gregorius VII:n vasalli. Emt. 
38 Korpela et al. 1996, 29–33. 
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taitteessa ja 1300-luvun lopussa kirjoitettujen PVL kronikoiden välillä voi olla hyvinkin suuri kuilu, 

sillä uskonnollisten dogmien ja menneisyyden määrittely muuttuivat yhä puritaanisemman 

ortodoksisiksi 1200-luvulle tultaessa. Tämän voi määritellä siitä, että Kiovan Rusjin kristillistymisen 

tilanne oli todellisuudessa huomattavasti monimutkaisempi. Kiovan Rusjin ortodoksisuus ei ollut 

ennen 1200-lukua kiistatonta. 

 

Tärkeä osapuoli, jota PVL pyrkii aktiivisesti mukauttamaan maailmaankuvaansa ovat arokansat. 

Aikaisemmin esitetyn identiteetin rakentamisen tarpeen vuoksi piti luoda selkeä käsite toiseudesta, 

jonka kautta uudet kristityt voisivat hahmottaa oman asemansa ihmiskunnan historiassa. Tämän 

tarpeen tukena käytettiin koko kristikunnassa levinnyttä Pseudo-Methodiuksen tekstiä, joka käsitteli 

maailmanloppua. Sen kautta muodostui käsitys ismaililaisesta kansasta, joka aloittaisi kirkkokunnan 

tuhon – tällainen kansa oli pakana ja koetteli kristittyjen uskoa piinaamalla ja sotimalla heitä vastaan. 

Kärsimyksen myötä oli jälkeenpäin tarkoitus pelastua. Ulkopuolinen uhka ja hengellinen sota 

katsomuksen mukaan pystyivät olla peräisin vain pakanoista, joista ensimmäisten joukossa olivat 

aron nomadikansat Kiovan Rusjin itärajoilla. Ne olivat hyvin järjestäytyneitä, joten PVL kykeni 

hyvin liittämään niihin suuren pakanallisen uhan. Tällainen käsitys siirtyi Kiovan Rusjiin Bysantin 

kautta – Kiovan Rusjin ollessa vielä pakanallinen, Bysantti liitti siihen ismaililaisen kansan käsitteen 

jatkuvien sotien vuoksi. Kiovan kristillistymisen myötä muinaisvenäläisille kronikoitsijoille syntyi 

tarve paikata tämä väärinkäsitys ja liittää tuhonkansa muualle.39 Periaate käy hyvin ilmi PVL:stä, 

mutta tilanne oli tätäkin monimutkaisempi, joten avaan sitä vielä tarkemmin seuraavassa luvussa. 

Todellisuudessa Kiovan Venäjän alueella asui pitkään petchenegejä ja polovitseja, joiden kanssa 

käytiin vilkkaasti kauppaa ja ruhtinaat solmivat poliittisia avioliittoja.  

3. BYSANTTI, RUSJ JA ORTODOKSISUUS 
 

Vuonna 6368 (852), indiktion 15. vuonna, kun keisari Mikaelin hallituskausi alkoi, mainittiin 

Venäjä ensimmäisen kerran. Tiedämme tämän siitä, että mainitun keisarin hallituskautena 

                                         
39 Исоахо 2016, 5–9. 
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”Venäjä tuli Konstantinopoliin”, kuten kreikkalaisessa asiakirjassa asia ilmaistiin. Siksi 

aloitamme vuosilukujen merkitsemisen tästä vuodesta.40 

 

Bysantin kautta Kiovan Rusjiin saapui kristillisen kirjallisuuden perinne ja luonnollisesti 

muinaisvenäläiset kronikat käyttivät mallinaan bysanttilaisia historiankirjoituksia. Bysanttilaiset 

olivat kuitenkin jo pitkään leimanneet itäiset, Mustanmeren pohjoispuolella asuvat kansat 

barbaarisiksi ja samalla mahtaviksi skyyteiksi, jotka muodostivat vahvan kontrastin Rooman 

valtakunnan sivistyneistöön. Kiovan Rusj oli Bysantin näkökulmasta myös barbaarivaltio, joten russit 

joutuivat tekemään runsaasti ”korjauksia” bysanttilaisten välittämään maailmankuvaan 

vahvistaakseen kristillistä identiteettiään. Tämä muodostui PVL:n keskeiseksi tehtäväksi, joten sen 

kuvaukset russien ja Konstantinopolin välisestä vuorovaikutuksesta ottavat kantaa vanhan maailman 

sivistykseen ja kristillisiin traditioihin. Kiovan Rusjin ja Bysantin näkökulmat olivat ristiriidassa, 

joten PVL kaikin keinoin pyrki todistamaan, ettei Kiovan Rusjiin ollut syytä liittää 

maailmanjärjestystä uhkaavan kansan nimitystä.41  

 

Bysanttilaiset kuvasivat russeja vain erityisen tärkeiden tapahtumien yhteydessä, joista keskeisiksi 

muodostuivat Kiovan Rusjin organisoimat sotaretket Bysanttia vastaan. Vaikka Bysantti yhdisti idän 

kansan hyökkäyksen heti maailmanlopun koittoon, pyrki PVL:lä hyödyntämään näitä ensimmäisiä 

kuvauksia omalla tavallaan42.43 Sotaretkien yhteydessä PVL kuvasi tarkkaan, miten sotajoukot 

koostuivat laajasta kirjosta eri heimoja ja kansoja.  Se korosti ennen vuoden 989 kristillistymistä, että 

sotilaat tosiaan olivat pakanallista ja vihamielisiä ja aiheuttivat paljon harmia kreikkalaisten maalle. 

Yhteensä kahden sotaretken (vuosina 907 ja 944) jälkeen PVL kuvaa rauhansolmimisen yhteydessä 

laajoja ja melko yksityiskohtaisia sopimuksia maiden välisestä kaupankäynnistä.44 Sopimuksissa 

määritellään hyvin tarkkaan millaista tukea valtioiden tuli antaa kauppiaille, kuinka kauan kauppiaat 

saivat oleskella kaupungissa ja kuinka paljon ostaa esimerkiksi silkkiä henkilöä kohden. Vuoden 944 

sopimuksessa jopa vaaditaan, että kerrallaan Konstantinopoliin sai tulla enintään 50 kauppiasta ja 

kaikkien tuli ilmoittautua saapuessaan viranomaisille. Sopimuksissa myös tarkkaan määritellään, 

                                         
40 Jaakkola 1994, 17. Tämä on suomennettu kappale PVL:stä, josta alkaa tapahtumien vuosittainen luettelo. Kääntäjä 

käyttää tässä kohtaa termiä ”Venäjä”, jonka valintaan en voi yhtyä johdannossa esitetyn ongelmatilanteen vuoksi. 

Onkin hyvä muistaa, että tässä kohtaa kyseessä ei ole Venäjä nykyaikaisessa käsityksessä, vaan nimenomaan Rusj. 

Käytän Jaakkolan käännöksiä lisäämällä niihin omia huomioita. 
41 Isoaho 2009, 1–3. 
42 Ylipäätään PVL:n tavoitteena oli asettaa kansat pelastushistoriaan määrittelemällä niiden synnyn ja paikan 

kristikunnassa suhteessa itseen ja muihin. 
43 Isoaho 2009, 21–23. 
44 PVL, vuodet 6415 & 6452-6453. 
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miten valtioiden tulee toimia, jos kauppiaan orja karkaa tai kun kauppiaalta varastetaan omaisuutta. 

Nämä rauhan- ja kaupankäynnin sopimukset allekirjoittivat niin ruhtinaat kuin kauppiaatkin. Tämä 

viittaa siihen, että maiden välillä oli vilkasta kaupankäyntiä ja kehittyneet poliittiset suhteet45. Tarkat 

säädökset ovat osoitus siitä, että oli tarvetta rajoittaa kauppiaiden määrää, mutta samalla turvata 

kaupankäynti. Nämä PVL:n kuvaamat kauppa- ja ystävyyssopimukset46 ovat (ainakin vuodelta 912) 

perustekstejä, joten jo varhaisista ajoista lähtien Bysantissa on ollut russikauppiaita, vaikka toisaalta 

onkin mahdotonta määrittää, olivatko nämä russien monikansalaisista heimoista vai viikinkejä.47 

Sopimuksissa on Kiovan Rusjin edustajien allekirjoitukset: Karli, Ingjaldr, Farulfr, Vermundr, 

Hrothleifr, Gudhi, Hroaldr, Karni, Fritthleifr, Ruar, Angantyr, Thondr, Leithulfr, Fastr ja Steinvithr.48 

Vaikka nimien alkuperän tulkinta ei ole kiistatonta, on kuitenkin selvää, että suurin osa luetelluista 

russien edustajista oli viikinkejä. Näin ollen tämä vahvistaa käsitystä, että Kiovan Rusjin ja Bysantin 

väliset suhteet olivat lähinnä viikinkisuhteita, jotka toisaalta sitoivat laajasti koko kansainvälistä 

yhteisöä ainakin Hansa-kaupan syntyyn asti.  

 

On myös mielenkiintoista, että molempien osapuolten tuli vannoa uskollisuuden vala ystävyys- ja 

kauppasopimuksen voimaanastumisen vuoksi omien jumaliensa edessä. Osa russeista vannoi valansa 

pakanajumalien Perunin ja Volosin edessä ja osa Profeetta Eliaan kirkossa Kiovassa.49 Tästä seuraa, 

että Kiovan Rusjin alueella oli kristittyjä vielä ennen varsinaista kristillistymistä. On esimerkiksi 

todisteita, että Konstantinos Porfyrogenos oli lähettänyt Kiovan Rusjiin jo 800-luvulla piispan.50 

Etenkin patriarkka Photioksen ansiosta 860-luvulla on saattanut tulla lisää kristittyjä.51 Myöskään ei 

voi kiistää lännen kristillisten aktiivisuutta itäisessä Euroopassa – etenkin Saksan keisari Otto Suuri 

(912-973) pyrki tuomaan Kiovan Rusjin lähemmäs vaikutuspiiriään puolustamalla ja levittämällä 

kristinuskoa sen alueella.52 PVL:ssä on myös runsaasti mainintoja siitä, että juuri viikingit olivat 

kristillisiä ja joissakin tilanteissa jopa joutuivat slaavilaisten pakanauskoisten käsissä marttyyreiksi. 

PVL pyrkii pakanauskoisten ja kristittyjen eronteolla todistamaan, että vaikka Kiovan Rusj oli 

alkujaan pakanakansa, sen alueella ei kuitenkaan asunut skyyttejä, vaan monia erilaisia heimoja, 

                                         
45 Ajatusta tukevat myös runsaat arkeologiset löydökset, jotka viittaavat huomattavaan kaupankäyntiin Bysantin ja 

Rusjin välillä 900-luvulta lähtien. Toisaalta kauppasopimuksia tunnetaan jo 800-luvulta lähtien. Korpela et al. 1996, 

214. 
46 Kaiken kaikkiaan sopimuksia mainitaan PVL:ssä neljä: 907 ja 911 Olegin, 944 Igorin ja 971 Svajotaslavin laatimat. 
47 Korpela et al. 1996, 57. 
48 PVL, vuosi 6420. 
49 PVL, vuodet 6415 & 6453 
50 Korpela et al. 1996, 211–214. 
51 Lind, 433–436 
52 Korpela et al. 1996, 212–213 
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joista osa oli myös kristittyjä.53 54 Tämä kumoaa bysanttilaisten käsityksen siitä, että Kiovan Rusjin 

asukkaat olisivat barbaarisia skyyttejä ja ismaililainen maailmanlopun kansa, joiden joukossa ei 

tietenkään voinut olla oikeauskoisia. PVL kuvaa jopa suoraan, ettei kreikkalaisia saa uskoa kokonaan, 

sillä ne ovat ovelia ja usein valehtelevat.55 

 

Edellä tuotu kuvaus näyttää, miten PVL käyttää hyväkseen Bysantin ja Kiovan Rusjin välisiä suhteita 

osoittaakseen, että Kiovan Rusjin pakanallisuudesta huolimatta maiden välillä oli tiivis vuorovaikutus 

ja runsaasti yhteistä. Kronikan vuoden 912 kohdalla on esitettynä myös kuvaus, miten bysanttilaiset 

tulivat itse vielä uusimaan ystävyys- ja kauppasopimuksen Kiovan Rusjin kanssa ylläpitääkseen 

hyviä suhteita, sillä maa oli heidän kannaltaan tärkeä.56 Esitettyä tulkintaa tukevat myös runsaat 

etymologiset tutkimukset, joita on tehnyt muun muassa Mari-Helena Isoaho ja Jukka Korpela, sekä 

PVL:n kuvaukset siitä, miten kiovalaiset ruhtinaat sitoivat avioliittoja bysanttilaisen hovin kanssa. 

Todistaessaan tiiviin suhteen pyhään Bysanttiin ja kristittyjen osuuden jo ennen kristillistymistä, PVL 

kuitenkin jättää huomiotta kokonaan lännen ja viikinkien merkityksen, mikä viittaa siihen, että 

tarkoituksena oli korostaa russien yhteisön kallistumista vain Bysanttiin (tätä käsittelen vielä 

tarkemmin luvussa 2.4). Maiden välillä olivat todellisuudessa vilkkaat suhteet, mikä hyvin sopii 

kronikan maailmankuvaan, mutta ne eivät kuitenkaan olleet läheskään ainoita ja rakentuivat 

suurimmalta osin viikinkien varaan. Tämän seikan PVL jättää huomioimatta, sillä kuten jatkossa 

tulemme huomaamaan, ainakaan 1200-luvulta lähtien mitkään muut suhteet eivät voineet sopia 

kronikan maailmankäsitykseen ja viikinkien ja muiden kansojen merkitystä vähätellään 

huomattavasti. 

4. ITÄISET AROKANSAT JA MAAILMANLOPUN ODOTUS 
 

Me huudamme Herramme Jumalamme puoleen: ”Siunattu olkoon Jumala, joka ei antanut 

meitä saaliiksi heidän kitaansa! Verkko repesi ja me irtauduimme paholaisen vallasta.” ”Ja 

paholaisen muisto hävisi humisten, mutta Herra elää iankaikkisesti”, laulavat Venäjän pojat 

                                         
53 On myös arkeologisia löydöksiä, jotka tukevat tätä. Lind et al. 2016, 415. 
54 Tässä vaiheessa on kyse siitä ajasta, kun lännen ja idän välillä ei ollut dogmaattisia eroja ja kaikkialla oltiin 

oikeaoppisia kristittyjä. 
55 Исоахо 2016, 14. 
56 PVL, vuosi 6420. 
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ylistystä Pyhän kolminaisuuden kirkossa, ja vanhurskaat miehet ja uskovaiset naiset, tämä 

Jumalan valitsema uusi kristikansa, joka otti kasteen ja teki parannuksen syntien anteeksi 

saamiseksi, kiroaa pahat henget.” Vladimir itse oli valaistunut, samoin hänen poikansa ja 

hänen maansa.57 

PVL:n onnistuessa kumota itsestään maailmanlopun kansan syytökset ja liittäessä Kiovan Rusj 

kirkolliseen historiaan, sen kuitenkin tuli myös todistaa, että joku muu kansa oli todellisuudessa 

ismaililainen. PVL korostaa suhteita suhteitaan Bysanttiin ja näyttää miten kristinuskon saapuessa 

Kiovan Rusjiin sen kansalaiset syntyvät ”uusiksi ihmisiksi”.58 Nämä uudet ihmiset olivat PVL:n 

käsityksen mukaan Jumalan lempikansaa, sillä Jumala langetti kansan päälle ismaililaisen kansan 

uhan, jonka oli tarkoitus tulla idän pakanakansoista. Tämän pakanakansan tarkoitus oli koetella 

uusien kristittyjen uskoa, jotta ne kärsimysten kautta voisivat saada ikuisen pelastuksen viimeisen 

tuomion jälkeen.59 Oman kristillisen identiteetin korostamiseksi ja tällaisen pelastushistoriallisen 

kaanonin noudattamiseksi PVL siirsi russeista vihamielisyyden polovitseja kohtaan. Tähän käytettiin 

hyvänä ratkaisuna aikaisemmin esitettyä Pseudo-Metodiuksen Ilmestystä, jonka kuvaukset 

barbaarikansasta sopivat hyvin uusille valituille uhreille.60 PVL korostaa polovitsien eskatologista 

merkitystä etenkin 1096 tapahtumien yhteydessä, kun aron ratsukansat suuntasivat hävitysretkiä 

Kiovan Rusjiin ja hävittivät myös luolaluostarin, jossa kronikka oli kirjoitettu.61 

 

Mutta Ismaelille syntyi kaksitoista poikaa, ja näistä pojista polveutuivat turkmeenit, petšenegit, 

torkit ja kumaamit, toisin sanoen polovitsit, jotka tulivat autiomaasta. Ja näistä kahdeksasta 

polveutuu se saastainen väki, jonka Aleksanteri Suuri sulki vuorten sissän ja joka on astuva 

sieltä ulos tuomiopäivän koittaessa.62 

 

PVL:n antama kuva ei kuitenkaan vastaa kokonaan todellisuutta, sillä uusimmissa tutkimuksissa on 

korostettu, että aron nomadeilla oli huomattava rooli kaupanvälittäjinä. Heidän alueensa kautta 

saapuivat idän karavaanit ja heidän alueellaan käytiin aktiivisesti kauppaa monilla jokapäiväisillä 

hyödykkeillä, orjilla, karjalla, hevosilla ja muilla erämaan antimilla. Vasta Kiovan Rusjin 

muodostusvaiheilla aron nomadikansoista merkittävimpiä olivat petshenegit, joiden tilalle tulivat 

1000-luvulla turkkilaiskansat. Näitä kansoja Kiovan Rusj käytti suojamuurina polovitseja vastaan. 

                                         
57 Jaakkola 1994, 81. Tähän PVL:n käännöseen liittyy sama huomio kuin alaviitteessä 40. 
58 Isoaho 2009, 26. 
59 PVL, vuosi 6601. 
60 Исоахо 2016, 10. PVL, vuosi 6604. 
61 Isoaho 2009, 22. 
62 Jaakkola 1994, 144. Käännetty osa PVL:ssä kuvatusta Pseudo-Methodioksen Ilmestys-kirjasta. 
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Aron nomadikansoja tunnetaan sotilaina, munkkeina ja jopa alemman aateliston jäseninä. 

Myöhemmin, kun polovitseista tuli vahvasti järjestäytynyt yhteisö, Kiovan ruhtinaat solmivat 

runsaasti avioliittoja heidän kanssaan. Avioliittopolitiikka jatkui niin voimakkaasti, että 1100-luvulla 

jo monen russien ruhtinaan verestä yli puolet oli polovitsiverta.63 Kaupankäynti idässä oli laajaa, ja 

reitit ulottuivat Keski-Aasiaan ja täältä vielä Intiaan ja Kiinaan. 

PVL kuitenkin sivuuttaa kaiken yhteistyön aron nomadien kanssa kuvailemalla heitä vain 

ryösteleviksi barbaarikansoiksi.64 Todellisuudessa jo petshenegejä kuului Kiovan Rusjin 

yhteiskuntaan, vaikka aika ajoin käytiin myös sotia. Viimeisimmät tutkimustulokset ovat osoittaneet, 

että Kiovan Rusj oli kehitellyt hiippakuntaverkkostoa erityisesti aron nomadeja vastaan.65 Tässä 

vaiheessa on keskeistä ymmärtää, että vaikka alueet sitoutuivat toisiinsa avioliitoin ja kaupankäynnin 

kautta, oli ystävyyssuhteesta sotaan vain muutama askel. Olosuhteet eivät suinkaan Kiovan Rusjin ja 

aron nomadien välillä olleet vakaita, ja ratsukansat usein ryöstelivät ja hävittivät naapurimaataan. 

Tämän vuoksi kronikatkin kuvaavat aron nomadeja julmina pakanoina, joiden tavoitteena oli hävittää 

nuori kristitty kansa.  

 

Sen vuoksi, että suhde kahden kansan välillä oli hyvin monimutkainen, tulee PVL:n antama kuva 

polovitseista tulkita uskonnollisena propagandana 1200–1400-luvuilta, jolloin Kiovan Rusjissa 

voimistui uskonnollisten kaanonien määritteleminen. Tämä saattoi johtua siitä, että 1200-luvulla 

idästä tulleet mongolit valloittivat melko verisesti Kiovan Rusjin ja yli 200 vuotta (1240–1480) se oli 

alistetussa asemassa. Aikajaksoa kutsutaan tataariajaksi, jolloin ortodoksinen uskonto toimi russien 

yhdistävänä siteenä. Siihen aikaan kehittyi myös käsitys sobor/sobornost, joka viittasi kirkkoon ja 

kollektiiviseen yhteisöön. Ortodoksiset luostarit muuttuivat huomattavasti puritaanisemmiksi ja 

alkoivat korostaa, että alistetun aseman syynä oli Jumalan tahto koetella pyhää Kiovan Rusjia 

Ismaeilin kansalla, joten idän nomadeihin vielä ennen mongoleja alettiin liittää 

maailmanlopunkansan piirteitä. Mahdollisesti PVL joutui tämän vuoksi vahvan redaktion pariin, jotta 

jo ensimmäinen kronikka olisi tilanteeseen sopiva ja kansan identiteettiä rakentava. Todellisuudessa 

vielä 1100-luvulle tultaessa idän nomadikansojen ja Kiovan Rusjin väliset uskonnolliset erot eivät 

suinkaan haitanneet kaupankäyntiä ja etusijalla olivat selvästi poliittiset intressit. Jopa tataariaikana 

ruhtinaat asettivat kunnianhimonsa etusijalle ja loivat kiinteitä kontakteja uuteen pääkaupunkiin 

                                         
63 Korpela et al. 1996, 102–106. 
64 PVL, vuodet 6601 & 6602 & 6604. 
65 Korpela et al. 1996, 129. 
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Saraihin, joten yhteistyöstä kehittyi hyvin vilkas.66 Vasta jälkeenpäin ajanjaksolle annettiin nimitys 

mongoli-ies, johon liitettiin selvästi negatiivinen mielikuva.  

 

Itäisten arokansojen negativisointi ilmenee voimakkaasti jo PVL:ssä vaikka ei kannatakaan olettaa, 

että sellainen suhtautuminen oli jo vuonna 1118 kirjoitetussa versiossa. On mahdollista, että alun 

perin kronikassa itäisiä aron nomadeja ei liitetty niin radikaalisti pakanoihin ja ismaililaiseen 

maailmanlopun kansaan ja kronikka oli joutunut 1300-luvun lopulla tehtyjen redaktioiden aikana 

parantelun kohteeksi. PVL:ää pidetään kaikkien muinaisvenäläisten kronikoiden äitinä, joten siihen 

haluttiin liittää mahdollisimman paljon kristilliseen kuvaan sopivaa ja kopioinnin aikana sitä on 

jatkuvasti paranneltu ja täydennelty maailmankuvaan sopivaksi. 1100-luvun taitteessa ei vielä ollut 

mongoliuhkaa, mutta 1300-luvun kronikoitsijoiden identiteetin vahvistamisen kannalta oli olennaista 

liittää jo PVL:n negatiivista suhtautumista itään, jotta Kiovan Rusjin kristillisten kärsimys ja merkitys 

voisi korostua. Tätä tukee myös ajatus siitä, että 1300-luvulla Kiovan Rusj käsitettiin ”uuden kristityn 

kansan” kukoistuksen aikakautena, johon liitettiin monia toivottuja, mutta todellisuudesta poikkeavia 

kuvauksia.67 

5. VIIKINKIEN IDÄNTIE JA LÄNNEN INTRESSIT 
 

Vladimir lähti taistelemaan jatvingeja vastaan [---] palattuaan Kiovaan hän ja hänen väkensä 

uhrasivat epäjumalille. [---] Tuolloin muuan varjagi asui siellä, missä nykyään kohoaa 

Vladimirin rakennuttama Pyhän Jumalansynnyttäjän kirkko. Tuo varjagi oli tullut 

Kreikanmaalta saarnaamaan kristinuskoa. Ja hänellä oli poika, joka oli kaunis sekä 

kasvoiltaan että sielultaan, ja paholaisen kateudesta arpa lankesi tälle pojalle.68 

 

PVL:ssä on useita mainintoja viikingeistä hyvin erilaisissa tilanteissa: marttyyreista kauppiaisiin ja 

sotilaista hallitsijoihin, joitakin viikinkejä jopa kanonisoidaan siinä pyhimyksiksi69. Tällainen 

hagiografinen aines on erityisen antoisaa poliittisen historian kannalta, sillä kirkon ja valtion 

                                         
66 Korpela et al. 1996, 209. 
67 Korpela et al. 2009, 342–343. 
68 Jaakkola 1994, 57. Tämä osuus kertoo, miten viikingit joutuivat pakanoiden uhreiksi. Myöhemmin heidät nimitettiin 

Kiovan Rusjin ensimmäisiksi marttyyreiksi. Kääntäjä käyttää tässä kohtaa termiä ”varjagi”, joka kuitenkin viittaa 

kontekstissa laajemmin käsiteltynä viikinkeihin yleisesti. Tämän tuon tarkemmin esille johdannossa. 
69 Ennen kristillistymistä kaksi viikinkiä olivat joutuneet pakanallisten kiovalaisten uhreiksi. PVL, vuosi 6491. 
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erityissuhteet säilyivät Kiovan Rusjissa pitkään. Useita merkkihenkilöitä kanonisoitiin ja sen 

vuoksi,70 että suuri osa niistä oli alkujaan viikinkejä, pääsivät nekin mukaan.  

 

Kiovan Rusjin viikinkisuhteet voi jakaa monella tapaa, mutta kaikista selvin on mielestäni Jukka 

Korpelan esittämä:71 

1. Ennen 800-luvun loppua: Luoteiselle kaupan alueelle muodostui viikinkikeskuksia ja 

ryöstelytukikohtia, sekä oli riippumatonta viikinkijoukkojen kulkua kohti etelää. 

2. 800-luvun lopusta 900-luvun loppuun: Kiovan Rusj muodostuu ja alkaa kontrolloida 

laajenevia alueita. Riippumattomien viikinkien määrä kääntyy laskuun. 

3. 900-luvun lopusta 1000-luvun puoliväliin: Viikingit toimivat palkkasotureina ja muodostavat 

osan Kiovan Rusjin hallintoa. Viimeiset itsenäiset ryhmät kuihtuvat pois. 

4. 1000-luvun lopulta 1200-luvun puoliväliin: Viikinkisukuja on yhteiskunnan eri tasoilla, mutta 

rekrytointi Skandinaviasta loppuu ja maahan jääneet ovat pääosin russilaistuneet. 

Kaupankäynti säilyy ennallaan.  

5. 1200-luvun puolivälistä alkaa hansakauppa. 

Kiovan Rusjin ja Skandinavian alueilta on löydetty 900- ja 1000-luvuilta hyvin samankaltaisia 

arkeologisia löydöksiä, mikä viittaa siihen, että alue etenkin kaupankäynnin näkökulmasta alue oli 

hyvin yhtenäinen.72  

 

Vaikka viikinkien ja Kiovan Rusjin välinen vuorovaikutus säilyi pitkään hyvin tiiviinä, syntyy 

PVL:stä erilainen käsitys. Se kuvaa miten viikingit olivat alkujaan pakanallisia ja edustivat 

Perkeleestä tulevaa pahuutta. Se korostaa, että viikingeissä ei ollut lainkaan hyvää ja että kaikki niiden 

toimet olivat suunnattu kristittyjen tuhoon.73 Vaikka PVL toisaalta kuvaakin miten viikinkien ansiosta 

Kiovan Rusj oli saanut syntynsä74 ja miten he olivat osallistuneet maan sotaretkiin, kaupankäyntiin 

ja hallintoon ja jotkut olivat jopa marttyyrejä75, kristinuskon hyväksymisen jälkeen se alkaa tehdä 

selvän eron pakanallisten viikinkien ja kristittyjen Kiovan Rusjin russien välille,76 josta kerron vielä 

tarkemmin kappaleen lopussa. PVL kuvaa, miten ennen kristillistymistä Kiovan Rusj oli julma ja 

                                         
70 Korpela et al. 2009, 349. 
71 Korpela et al. 1996, 67–68. 
72 Korpela et al. 1996, 116–117. 
73 Korpela et al. 1996, 73–76. 
74 PVL, vuosi 6370. 
75 PVL, vuosi 6491. Syynä voi olla se, että viikinkimarttyyrin kuvauksen ajanjakso käsittelee aikaa ennen skismaa ja 

Kiovan Rusjin kastetta. Tällöin viikinki luultavasti PVL:n mukaan saattoi vielä olla oikeaoppinen kristitty. 
76 Kannattaa ottaa huomioon kohdassa 1.3. esitetty huomio, mutta kerron erosta tarkemmin lopussa. 
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pakanallinen, mutta kun ruhtinas Vladimir otti vaimokseen kreikkalaisen prinsessan Annan ja 

hyväksyi kristinuskon, Kiovan Rusj ja russit heittivät päältään menneen vääräuskoisuuden viitan ja 

katkaisi kaikki suhteet pakanoihin.77 Pian tämän jälkeen loppuvat myös viikinkien kuvaukset osana 

Kiovan Rusjin yhteiskuntaa78. Toisaalta kyse voi olla todellisuudessakin viikinkien 

russilaistumisesta, mutta pitää ottaa huomioon, että perinteinen vuorovaikutus skandinaavien kanssa 

Idäntien kautta säilyi, eivätkä kaikki viikingit enää edustaneet russeja. Kun Skandinavia alkoi selvästi 

kuulua jo Rooman vaikutuspiiriin ja Kiovan Rusj ortodoksiseen vaikutuspiiriin, tiivis kaupankäynti 

oli ennallaan.79  

 

Idän ja lännen ero ei vielä ennen 1100-luvun loppua ollut suinkaan niin selvä kuin PVL pyrkii 

osoittamaan. Viikingit toimivat tärkeinä kulttuurin välittäjinä, joten esimerkiksi ortodoksisuus heidän 

kauttaan ulottui 1000-luvulla Ruotsin ja Norjan alueelle ja läntiset vaikutteet hyvin selvästi Kiovan 

Rusjiin.80 Todellisuudessa Kiovan Rusj sopisikin paremmin kuvata yleiseurooppalaiseksi valtioksi 

itäeurooppalaisine nyansseineen, sillä idän ja lännen välinen ero ei siihen aikaan ylettynyt 

jokapäiväiselle tasolle.81 Vaikka on oletettavaa, että Konstantinopolissa käyvät viikingit olivat 

ortodokseja, PVL silti linkittää heidät latinalaiseen uskoon.82 Tämä voi johtua siitä, että viikingeillä 

oli myös oma roomalaiskatolilainen Pyhän Olavin kirkko Novgorodissa ja suuri osa heistä oli kiistatta 

syntynyt läntiseen uskoon. Ennen 1100-luvun loppua eroa ei kuitenkaan kahden uskonnon välillä 

tehty.83 Vasta 1200-luvulla paikalliset kirkkoherrat alkoivat huolestua Rooman ja Konstantinopolin 

välisestä välirikosta ja kokivat tärkeäksi ratkoa myös Kiovan Rusjin asemaa. Voi olettaa, että vasta 

tällöin alkoi Kiovan Rusjin kallistuminen kohti itää.84   

 

Älä ota oppia latinalaisista, sillä heidän oppinsa on vääristynyttä: astuessaan kirkkoon he eivät 

kumarra ikoneita vaan kumartavat seisaaltaan ja kumarrettuaan piirtävät ristin maahan ja 

suutelevat sitä ja noustuaan jäävät seisomaan sille jaloilleen, toisin sanoen pitkällään 

suutelevat sitä, mutta pystyssä tallovat sitä. Näin eivät apostolit opettaneet…85 

                                         
77 PVL, vuosi 6494 & 6495. 
78 Kyseessä voi myös olla se, että skandinaaviset yhteiskunnat olivat kehittyneet niin, ettei sieltä enää saanut sotaväkeä. 

Korpela et al. 1996, 109. 
79 Korpela et al. 1996, 73–76. 
80 Emt. 
81 Korpela et al. 1996, 73-76. 
82 Lind et al. 2016, 409–411. 
83 Esimerkiksi kun keisari Fredrik Barbarossa ja paavi Aleksandr III olivat riidassa 1160- ja 1170-luvuilla Kiovan Rusj 

ja Bysantti olivat nimenomaan paavin liittolaisia. Emt. 
84 Lind et al. 2016, 424–425. 
85 Jaakkola 1994, 76. Tässä kohtaa PVL pyrkii vakuuttamaan Vladimiria roomalaiskatolisen kirkon harhaoppisuudesta. 
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PVL liittää kristillistymisen kuvauksen jälkeen kaikki latinalaiseen uskoon kuuluvat viikingeiksi ja 

korostaa latinalaisen virheen välttämistä. Viikinkien negativisointi liittyy luultavasti myös siihen, 

että 1200-luvulla Kiovan Rusjiin alettiin paavin suostumuksella järjestää ristiretkiä, joiden mukaan 

liittyivät myös viikingit.86 Siitä alkoi idän ja lännen välisen kuilun kasvu myös jokapäiväisellä tasolla 

ja puritanismin nousu.87 Kauppasuhteet kuitenkin säilyivät aina 1200-luvun mongolivalloitukseen 

saakka koko Eurooppaan muun muassa Kiova-Prezemysl-Krakova-Praha-Regensburg reitillä88, 

vaikka välillä paavi jopa kielsi kaupankäynnin ortodoksien kanssa.89 Kauppayhteyksien vilkastuessa 

aluksi Baltian kasvavan merkityksen vuoksi ja lopulta hansakaupan ansiosta etenkin Novgorodin 

asema kehittyi erityiseksi. Sen suhteet länteen olivat tiiviimmät, ja siitä tuli koko hansakaupan itäinen 

päätepiste. Se solmi liittoja Saksan kanssa ja vuonna 1185 perusti sen kauppiaille jopa Pyhän Pietarin 

kirkon.90 Jälkeenpäin on käynyt ilmi, että eurooppalaisten suurvaltojen kilpaillessa keskenään ne 

olivat jatkuvasti etsineet liittolaisia Kiovan Rusjista.91  

 

Selitys suhteiden sekasotkulle lienee siinä, että toimijoita ja motiiveja oli monella eri tasolla. Lännen 

ja idän välille ei missään nimessä muodostunut rautaesirippua, mutta sen vuoksi, että 1300-luvulla 

(ja ylipäätään) Kiovan kirkkomiehistö oli esimerkiksi Novgorodia radikaalimpi, luolaluostarin 

munkit korostivat ortodoksisten kaanonien tinkimättömyyttä. Kuvattu tilanne osoittaa, että PVL ei 

ottanut monimutkaisia suhteita länteen ja viikinkejä huomioon tahallaan. Periaate liittyi jo edellä 

esitettyyn tarpeeseen korostaa uuden kristityn kansan identiteettiä ja sen tärkeyttä pelastushistoriassa. 

Sen rooli nähtiin siinä, että Jumalan lempikansana se joutuisi ismaililaisten koettelun kohteeksi. 

Omien joukossa ei näin ollen voitu hyväksyä olevan myös vääräuskoisia eikä valtio voinut ylläpitää 

suhteita muualle kuin Bysanttiin. Tässä mielessä PVL myös korostaa, että russit saapuivat Kiovaan 

vasta kutsumuslegendan jälkeen ja alueen viikingit jatkossa russilaistuivat92. Näin russit eivät olleet 

alkujaan viikinkejä eivätkä mitenkään liittyneet roomalaiskatolilaiseen uskoon. Esimerkiksi PVL:stä 

käy erinomaisesti ilmi, miten 1300-luvun lopun tarve rakentaa yhteisöllisyyttä hengellisyyden avulla 

(sobornost) luultavasti vaikutti kronikan kopioitsijoiden ”korjauksiin”.  

                                         
86 Lind et al. 2016, 409–410. 
87 Korpela et al. 1996, 186. 
88 Korpela et al. 1996, 116–118. 
89 Kyse ei todellisuudessa luultavasti ollut muusta kuin valtapolitiikasta, mutta toisaalta on myös mainintoja ortodoksien 

suorista vainoista. Korpela et al. 1996, 192. 
90 Korpela et al. 1996, 162. 
91 Korpela et al. 1996, 204. 
92 PVL, vuosi 6406. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

PVL on selvästi uskonnollisia ja identiteettisiä tarpeita noudattava kronikka. On epäselvää, millainen 

oli sen ensimmäinen versio, mutta luultavasti se poikkesi melko vahvasti vuoden 1377 kopiosta. 

Tämä johtuu siitä, että 800-luvulta 1400-luvulle tultaessa Kiovan Rusjissa oli tapahtunut runsaasti 

sisäisiä uskonnollisia ja yhteiskunnallisia muutoksia. Monet kronikan kohdat eivät vastaa todellista 

tilannetta, eivätkä voineet olla niin vahvasti latautuneita vuoden 1118 version laatimisen aikoihin. 

Kiovan Rusjissa tataariaikaan saakka bysanttilaisilla ei yhteiskunnallisessa merkityksessä ollut 

ensisijaista asemaa ja oli pitkään epäselvää, kallistuuko Kiovan Rusj itään vai länteen, sillä 

molempien kanssa yhteistyön ylläpitäminen oli Rusjin kannalta tärkeää. Viikingit olivat valtion 

olemassaolon kannalta ensisijaisessa asemassa ja takasivat vuorovaikutuksen ja linkityksen niin 

Euroopan hoviin kuin kaupankäyntiin ympäri tunnetun maailmaan. Aron nomadien kanssa oltiin 

tiiviissä suhteissa poliittisten intressien vuoksi, sillä se oli maan itärajoilla kasvava ja hyvin 

järjestäytynyt yhteiskunta. 

 

Arkipäiväisellä tasolla uskonnolla ei suinkaan ollut niin suurta vaikutusta, kuin PVL pyrkii 

väittämään. Vasta 1200-luvun uudet tarpeet muuttivat suhtautumista uskontoon ristiretkien ja 

mongolihävityksien vuoksi. Poliittiset intressit länteen, itään ja pohjoiseen säilyivät tiiviinä, mutta 

luostareiden ortodoksinen puritaanisuus oikeutetusti voimistui. Sen vuoksi, että uskonnollisen 

ideologian kannalta oli keskeistä määritellä kansakunnan asema Jumalan suunnittelemassa 

pelastuksen historiassa, munkit kokivat hengelliseksi velvollisuudeksi kirjata ”todellinen historia” 

oman aseman määrittelemiseksi. Tämän vuoksi PVL syntyi juuri luostarissa, jossa sitä jatkuvasti 

täydennettiin ja muuteltiin aina 1377-luvulle saakka. Kronikat kuvasit kirkkohistoriaa ja kansojen 

kasvua kohti pelastusta. Niitä käytettiin maailmankuvan rakentamiseen, joten jos kopioinnin 

yhteydessä jokin kohta koettiin vääräksi, se voitiin hyvinkin paikata. Katsottiin, että vääryys oli 

lähtöisin Perkeleestä eli kaikki maailmankuvaan sopimaton oli pahuutta ja Perkeleen aiheuttama 

virhe, joka oli oikeus/velvollisuus muuttaa ”pyhää totuutta vastaavaksi”. Vaikka PVL:n ensimmäinen 

versio laadittiin jo 1100-luvulla, 1400-luvulle tultaessa siihen oli tehty runsaasti muutoksia.  

 

Tilanne viittaa siihen, että kronikka kuvastaa pikemminkin sitä, millaisena 1300-luvulla haluttiin 

nähdä kristillisyyden ja Kiovan Rusjin kukoistuksen kausi. Kansojen välisen vuorovaikutuksen 

kuvaukset poikkesivat suuresti todellisesta tilanteesta ja vuoden 1118 alkuperäisestä kronikasta 

identiteettipolitiikan vuoksi. Kulttuurisen ympäristön ja aatemaailman vaikutukset ovat siinä vahvasti 

havaittavissa. Kronikan kirjoittajilla oli ”oikeus” muokata kirjoittamaansa tai kopioimaansa 
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kronikkaan sen verran, että se sopisi valtioin ja kansakunnan tarpeisiin. Nämä tarpeet muuttuivat 

1300-luvulle tultaessa radikaalisti, mikä heijastuu kronikan kokonaisuudessa. Se asettaa kansat 

tarkkaan hierarkkiseen järjestykseen: 

1. Bysanttilaiset kuvataan pyhäksi kansaksi, joka tuo uskon ja sitä myötä mahdollisuuden 

Kiovan Rusjin kansan pelastukseen. PVL pyrkii kumoamaan Bysantin syytteet Rusjia 

kohtaan, että se on maailmanlopun kansa painottamalla, että Kiovan ja Konstantinopolin 

välillä olivat tiiviit suhteet. 

2. PVL syventää entisestään Kiovan valtion asemaa pelastushistoriassa nimittämällä aron 

nomadit ismaililaiseksi kansaksi. Kiovan Rusjin taakaksi päättyy PVL:n mukaan taistelu 

näitä pakanoita vastaan, mikä nostaa Kiovan Rusjin Jumalan lempikansaksi. Taistelu uskon 

puolesta ja kärsimys mahdollistavat uusien kristillisten pelastumisen tuonpuoleisessa. 

3. Sen vuoksi, että PVL pyrkii todistamaan Kiovan Rusjin erityisaseman syvään 

ortodoksisuuteen kasvaneena maana se myös selvästi vähättelee viikinkien asemaan ja 

nimeää ne kristillistymisen jälkeen jopa vääräuskoisiksi pakanoiksi. Viikinkeihin PVL liittää 

läntisen kirkon, johon identiteettipolitiikan mukaan Kiovan Rusjilla ei voinut olla tiiviitä 

suhteita. Tämä huomio on luultavasti jälkimmäisten redaktioiden muokkausta, sillä 

viikingeillä oli pitkään tiiviit suhteet Kiovan Rusjin hallitsijoihin aina mongolien valtaukseen 

saakka. 

 

Vuoden 1118 alkuperäisen kronikan ja vuodelta 1377 säilyneen kopion väliin on mahtunut useita 

redaktioita, jotka ovat muokanneet PVL:ä identiteettipolitiikan muuttumisen vuoksi. Mongoli-ieksen 

lopun kopiolla PVL:stä on ollut vahva tarve voimistaa valloitetun kansakunnan identiteettiä uskonnon 

avulla. Kiovan Rusjin ajan alkuperäisellä versiolla oli puolestaan tarve pikemminkin kirjata uusi 

kristillinen kansakunta kirkkohistoriaan. Todellisuus kronikassa on aina ollut muokattuna, selvästi 

identiteettipolitiikan tarpeisiin. Etenkin kaupankäynnin näkökulmasta tutkittuna tämä tulee esille heti 

kolmen kansan kohdalla.  

 

Tutkimus osoittautui hedelmälliseksi ja sitä voi laajentaa vielä jatkossa. Kronikassa on monia 

muitakin kansoja ja heimoja, joita on syytä tarkastella samalla menetelmällä kuin tässä tutkimuksessa. 

Vaikka ne eivät olisikaan ensisijaisessa merkityksessä Kiovan Rusjin tai kronikan kannalta, niiden 

tarkastelu voi avartaa kronikan kokonaisvaltaista ymmärrystä. PVL on lähteenä erityisen 

merkityksellinen nykyisen Venäjän identiteetille, joten sen monipuolinen tutkiminen on keskeistä. 
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