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Suomen Historiallinen Seura on alan tieteellinen keskusseura Suomessa. Seura 
järjestää esitelmä- ja seminaaritilaisuuksia sekä kansallisia ja kansainvälisiä 
konferensseja sekä hoitaa alan kansainvälisiä suhteita. Jäseninä on noin 
900 tutkijaa ja harrastajaa. Jäsenmaksu on 22 euroa vuodessa (opisk. 18 €). 
Jäsenet saavat maksutta jäsenlehden sekä n. 25 % alennusta seuran omista 
sekä monien lähitieteiden seurojen julkaisuista Tiedekirjassa (Kirkkokatu 14) 
ja SKS:n kirjamyymälässä (Mariankatu 3). Verkkokirjakauppaan on linkki 
seuran kotisivuilta (www.histseura.fi); tilausta tehdessänne kertokaa olevanne 
Historiallisen Seuran jäsen! Historiallisen Aikakauskirjan tilausmaksu on seuran 
jäsenille 26 euroa. 

Jäsenhakemuslomake on helpointa täyttää internetissä SHS:n kotisivuilla 
osoitteessa www.histseura.fi. Lomakkeita voi tilata myös seuran toimistosta.



PÄÄKIRJOITUS

HISTORIAN LOPPU?

Francis Fukuyama esitti 1990-luvun alussa teoksessaan ”Historian loppu” (1992) 
paljon keskusteluttaneen teesinsä siitä, että ihmiskunnan historiaa eteenpäin vienyt 
vastakohtaisten aatteiden taistelun kausi olisi lopussa ja että yhteiskunnat siirtyisivät 
liberaalin demokratian aikakauteen. Näin historia vastakohtien kamppailun ja 
edistyksen suurena kertomuksena olisi tullut tiensä päähän. Fukuyaman ajatus on 
kerännyt kannattajia, mutta se on saanut myös osakseen paljon kritiikkiä. Ainakin 
sen perusajatus, noin yksinkertaisesti esitettynä, vaikuttaa ideologioiden tasolle 
vedetyn dialektisen materialismin sovellukselta, jossa liberaali demokratia on 
korvannut kommunismin historian päätepisteenä. Vaikea uskoa. Ennustaminen on 
vaikeaa, etenkin tulevaisuuden ennustaminen.

Minut veivät Fukuyaman pariin ajatukset, jotka ovat nousseet esiin viimeisen 
vuoden aikana, kun yksi jos toinenkin suomalaisen sodanjälkeisen suomalaisen 
historiantutkimuksen suuri hahmo on poistunut keskuudestamme. Viime kesänä 
menehtyi SHS:n kunniajäsen professori emerita Aira Kemiläinen, ennen joulua 
poistui keskuudestamme kunniajäsen, akateemikko Eino Jutikkala ja pian 
vuodenvaihteen jälkeen tavoitti suruviesti professori emeritus Mauno Jokipiin 
kuolemasta historiayhteisön. Kaikille näille äskettäin edesmenneille tutkijoille oli 
ominaista suunnaton työteliäisyys ja aktiivinen osanotto historiatieteen sisäiseen 
keskusteluun.

Omana opiskeluaikanani 1980-luvulla suomalaisessa historiantutkimuksessa 
puhalsivat uudet tuulet. Alettiin puhua muistitiedon käytöstä historiantutkimuksessa, 
historiasta ”alhaalta käsin” ja niin edelleen. Tuolloin keskeisiä virkoja hallussaan 
pitänyt professoreiden joukko, joihin edellä mainitutkin jo 1970-luvulla eläkkeelle 
siirtynyttä Jutikkalaa lukuun ottamatta kuuluivat, näyttäytyi nuorelle opiskelijalle 
suurelta osin ”jarrumiehinä ja -naisina”, konservatiiveina, kun sana ymmärretään 
säilyttäjän, muutosta jarruttavan ja estävän merkityksessä. Historian foorumeilla, 
erityisesti Historiallisessa Aikakauskirjassa, käytiin kärjekästäkin sananvaihtoa 
milloin nuijasodan tulkinnoista, historian yhteiskunnallisesta käyttöarvosta tai 
mentaliteettien historiasta. Opiskelijat lukivat Aikakauskirjaa, muodostivat 
mielipiteitä ja keskusteluissa esiin tulleita näkökulmia ja argumentteja myös 
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käytettiin tutkimuksessa. Ehkä nuo keskustelut löivät historiayhteisöön 
vaikeasti arpeutuvia haavojakin, mutta ehdottomasti ne veivät suomalaisen 
historiantutkimuksen ajattelun ja argumentoinnin tapoja eteenpäin. Siinä oli oma 
tärkeä osansa niin uudistajilla kuin säilyttäjilläkin.

Monesti nuo julkisuudessa käydyt keskustelut miellettiin paitsi historiatieteen 
sisäisiksi paradigmakiistoiksi, myös puolin ja toisin poliittisten ideologioiden 
värittämien tulkintojen väliseksi kamppailuksi. Tällaista keskustelua ei enää 
juuri ole, tai niiltä osin kuin sitä onkin, sitä ei käydä tutkimuksen metodi- ja 
lähestymistapakysymysten äärellä, vaan lähinnä eipäs–juupas -linjalla muutamista 
viime sotiin ja sen jälkeisiin tapahtumiin liittyvistä substanssikysymyksistä.

Tärkeitä aiheita kyllä olisi. Historiantutkimus on alkanut 1990-luvun 
”avautumisvaiheen” seurauksena käyttää monenlaisia uusia lähdeaineistoja, 
joiden metodisesta käytöstä voitaisiin taittaa peistä. Jos uutta on vaikea löytää, 
voitaisiin ”lämmittää vanhoja pullia” ja kysellä vaikkapa millä tapaa lingvistinen 
käänne oikeastaan muutti historiantutkimusta, mihin joutui mentaliteettien 
tutkimus tai mitä kuuluu tutkimusten johdantoon sanahelinäksi luutuneelle 
mikrohistorialle. Väitän, provosoidakseni etenkin nuorempaa tutkijakaartia, että 
nämä ”uudet historiat” ovat metodisesti jumittuneet 1990-luvun lähtökuoppiin, 
jotka kaivettiin keskusteluissa ”vanhan kaartin” jutikkaloiden, kemiläisten ja 
jokipiiden kanssa. Sen jälkeen ei tutkimukseen ole tuotu mitään menetelmien tai 
lähestymistapojen näkökulmasta olennaista mielenkiintoista uutta.

HAikin voivat tilata Suomen 
Historiallisen Seuran jäsenet  
jäsenhintaan 26 euroa. Ota 
yhteys seuran toimistoon, jos 
haluat tilata lehden!

(Huom! Näin tilaamalla ei tiet-
enkään tule Historian Ystäväin 
Liiton jäseneksi.)
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Mistä väittämäni tutkimuksen ”jumiutuminen” sitten johtuu? Johtuuko se 
todellakin Fukuyamaa mukaillen siitä, että muun yhteiskunnan mukana myös 
historiantutkimus on siirtynyt hampaattomaan liberaaliin demokratiaan, jossa 
kehitys ei kulje eteenpäin väittelyn ja erimielisyyksien kautta, vaan suvaitsevan 
argumentoinnin pienin tasaisin askelin? Vai onko niin, että yliopistolaitoksemme 
tutkijakaarti, niin nuoret väitöskirjan tekijät kuin etabloituneet tutkijatkin, on 
vedetty jo niin ”piukealle”, ettei aikaa enää riitä sivistysyliopistoon olennaisesti 
kuuluvaan asioihin perehtymiseen ja metodiseen keskusteluun, joista ei palkita 
kansainvälisissä julkaisuindekseissä. Ampuuko tehokkuusyliopisto mieletöntä 
julkaisutahtia vaatiessaan itseään jalkaan niin, että juuri kiireisen tahdin vuoksi 
voidaan tuottaa vain tasapaksua perustutkimusta? Vai onko sittenkin niin, että 
olen itse jo siirtynyt ”konservatiivien” leiriin ja tullut sokeaksi sille tärkeälle 
keskustelulle, jota uudet tutkijoiden sukupolvet historiantutkimuksen kentällä 
kenties käyvät?

Kimmo Katajala
SHS:n puheenjohtaja
Professori, Joensuun yliopisto

Vuoden
historiateos
2006
Kustaa H. J.
Vilkunan
VIHA
kertoo tarkasti 
isonvihan histo-
rian. € 32,-

Kari-Matti
Piilahden
Aineellista ja 
aineetonta 
turvaa  on tuore 
tutkimus. € 29,-

Hyvät Seuran jäsenet!

Osta tai tilaa kirjat SKS:n kirjamyymälästä, Mariank.3, Helsinki,
www.finlit.fi  Muista kertoa olevasi Historiallisen Seuran jäsen, saat 25% 
alennusta listahinnoista!
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Professori Seikko Eskola

EINO JUTIKKALA 1907–2006

Eino Jutikkala oli Suomen historiantutkimuksen grand old man. Hän oli 
viimeinen siitä sukupolvesta, joka 1900-luvun puolivälin vuosikymmeninä 
hallitsi suomalaista historiantutkimusta. Virkatoverit Einar W. Juvasta ja Arvi 
Korhosesta Pentti Renvalliin, L. A. Puntilaan, Vilho Niitemaahan ja Jaakko 
Suolahteen olivat jo kauan sitten poistuneet elävien mailta. 

Viimeisiin vuosiinsa asti Jutikkala seurasi tiiviisti uusinta tutkimusta ja 
kommentoi sen tuloksia. Hänen aktiivisuutensa sai tunnustuksen myös 
historioitsijain piirin ulkopuolelta. Sitä osoittaa esimerkiksi hänen asemansa 
arvostetussa kansalaishakemistossa Kuka kukin on. Hän esiintyy siinä ensi kerran 
vuoden 1941 laitoksessa. Ainoana silloin mukaan otetusta 3600 aikalaisesta 
hänestä on artikkeli vielä syksyllä 2006 valmistuneessa vuoden 2007 painoksessa.  
Jutikkala siis otettiin siihen mukaan 66 vuoden ajan. Se on osoitus jatkuvasta 
merkittävästä toiminnasta, sillä ne joista ei enää ole uutta kerrottavaa, mainitaan 
vain viitteenä siihen aikaisempaan painokseen, jossa asianomaisesta viimeksi on 
ollut artikkeli.

Suomen Historiallisen Seuran tutkijajäseneksi Jutikkala kutsuttiin 1934. Jäsenyys 
kesti siis 72 vuotta. Historiallisen Aikakauskirjan päätoimittaja hän oli 1970–82. 
Siinäkin hänen uransa oli vertaansa vailla. Ensimmäinen kirjoitus, perusteellinen 
ja kiittävä arvio A. M. Tallgrenin teoksesta Suomen muinaisuus, ilmestyi 1931. 
Viimeinen oli 74 vuotta myöhemmin (4/2005) julkaistu analyyttinen ja uusimpaan 
tutkimukseen perustuva arvostelu saksalaisen Ingrid Bohnin teoksesta Finnland 
von den Anfängen bis zur Gegenwart. 

Samaa kertoo hänen osuutensa Suomalaisen Suomen, sittemmin Kanavan, 
palstoilla. Sen ensimmäisessä vuosikerrassa (4/1933) 25-vuotias tohtori kirjoitti 
laajan ja terävän arvion Egon Friedellin paljon keskustelua herättäneen Uuden 
ajan kulttuurihistorian ensi osista. Talvella 2006 silloin 98-vuotias akateemikko 
käsitteli Jared Diamondin teoksen Romahdus. Miten yhteiskunnat päättävät 
tuhoutua tai menestyä.  Kohtalo näyttää tahtoneen, että ensimmäinen ja viimeinen 
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käsittelivät ihmiskunnan kehityksen suuria linjoja. Niiden väliin mahtui pitkälti 
toistasataa hänen artikkeliaan, arvosteluaan ja kommenttiaan. 
    *
Eino Jutikkala oli ensimmäinen historian akateemikko. Uran kruunasi Helsingin 
yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan promootio keväällä 2006. Hänet vihittiin 
silloin riemukunniatohtoriksi. Kunniatohtorin arvo oli saatu 1956 promootiossa, 
sekin poikkeuksellisen nuorena, alle 50-vuotiaana. Riemukunniatohtorin arvoa 
ei ole saanut kukaan muu Suomen yliopistolaitoksen 367-vuotisen historian 
aikana.
 
Akateemikon lähtökohta oli vauras hämäläinen kartano. Mutta se ei enää 
edustanut aatelistoa vaan talonpoikaisylimystöä. Isoisä oli ostanut sen 
otteensa menettäneeltä aatelissuvulta. Lapsuudenkodissa ja sen kasvatissa 
yhdistyivät siten sekä talonpoikaiskulttuuri että aateliset perinteet. Tältä 
pohjalta lähti 24-vuotiaan vuonna 1932 puolustama väitöskirja läntisen Suomen 
kartanolaitoksesta. Viljelijäväestön historiallisen merkityksen korostaminen ja 
talonpoikaiskulttuurin vaaliminen säilyivät hänen ohjelmassaan kautta vuosien. 

Väitöskirjaa seurasi 1930-luvulla ilmestyneen neliosaisen Suomen 
kulttuurihistorian kirjoitus- ja toimitustyö. Siinä kulttuuri käsitettiin laajasti 
paitsi sivistys- myös arkielämän sisältävänä. Jutikkalan pääteoksena pidetään 
Suomen talonpojan historiaa, missä maamme maanomistusolot asetetaan 
laajaan eurooppalaiseen yhteyteen. Hän olikin ennen kaikkea talous- ja 
sosiaalihistorioitsija. Suurelle yleisölle tunnetuin lienee loistavalla tyylillä 
kirjoitettu Uuden ajan taloushistoria (1953). Hän kirjoitti myös lukuisia 
kaupunkihistorioita. 

Dosentti Keijo K. Kulhan 
kirjoittama elämäkerta
ilmestyi Eino Jutikkalan 
99-vuotispäiväksi 
lokakuussa 2006.
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Sotien jälkeen Jutikkala oli mukana kirjoittamassa kaksiosaista Suomen historian 
käsikirjaa (1949). Armotonta aikaa kuvastaa hänen oma kertomuksensa sen 
synnystä.  Työhön ryhdyttiin kommunistien vallanoton varalta. Haluttiin saada 
aikaan uusinta tutkimusta vastaava objektiivinen esitys kansakunnan vaiheista. 
Pelätyn järjestelmän muutoksen jälkeen se ei enää tulisi olemaan mahdollista.  
    
Väestöhistoriassa Jutikkala oli Suomessa uranuurtaja. Siltä alalta hän julkaisi 
1987 maailman väestöhistoriaa käsittelevän Kuolemalla on aina syynsä. Siinä hän 
painotti tautien merkitystä väestökehityksessä. Kahdeksankymmenvuotiaan kirja 
palkittiin vuoden historiateoksena.  Ei ole liioittelua sanoa, että jos Eino Jutikkala 
80-vuotiaana olisi saanut ja halunnut hakea professuuria Suomen historiasta 
kukaan ei olisi pystynyt häntä sivuuttamaan.
     *    
Sosiaali- ja taloushistorioitsijana Jutikkala, varsinkin nuorena, väheksyi 
yksilön osuutta historian prosessissa. Siinä mielessä hän edusti kollektiivista 
historiankäsitystä. Se tuli esiin nimenomaan Suomen kulttuurihistoria -teoksessa.   
Mutta hän ei hyväksynyt yrityksiä selittää historiallisen tapahtumisen kulkua 
jollakin yhdellä tekijällä, vaikkapa taloudella.  Päinvastoin hän korosti sattuman 
merkitystä historian kulkuun. 

Jutikkala painotti, että historiallisessa kehityksessä tosin on tapahtumasarjoja, 
jotka kukin erikseen ovat rationaalisesti selitettävissä. Mutta ne kohtaavat 
toisensa tavalla jota ei etukäteen voi ennakoida. Seuraukset ovat siten 
arvaamattomia ja mahdottomia ennustaa. Historia on erilaisten omalakisten 
ketjujen yhteentörmäysten sarjaa. Näissä törmäystilanteissa yksilöillä on vaikut
usmahdollisuutensa. 

Jutikkalalla oli monien tieteellisten organisaatioiden vaikutusvaltaisena jäsenenä 
laajat kansainväliset yhteydet. Hän painotti voimakkaasti Suomen pohjoismaisten 
siteitten merkitystä ja osallistui aktiivisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön. Se tulee 
erinomaisesti esiin hänen teoksessaan Pohjoismaisen yhteiskunnan historiallisia 
juuria (1965).
     *
Vielä pari henkilökohtaista muistoa Akateemikosta. Kronoksen puheenjohtajana 
olin johtamassa opiskelijain lähetystöä hänen 50-vuotispäivänään. Ojensimme 
hienon adressin. Puheeni jälkeen syntymäpäiväsankari yllätti ja hämmensi 
onnittelijan toteamalla tuntevansa itsensä vanhaksi, kun muistaa työntäneensä tätä 
lastenvaunuissa Riihimäen kadulla. Työnnetyllä ei kunniasta ollut aavistustakaan. 
Nuori tohtori oli silloin ollut siellä luennoimassa isäni, kansalaisopiston johtajan, 
kutsusta. Uuden ajan taloushistoria oli sitä ennen valloittanut nuoren opiskelijan 
tyylillään, joka osoitti taloushistorian olevan kaikkea muuta kuin sitä kuivaa, mitä 
pääasiassa aatteista ja politiikasta kiinnostunut oli odottanut. 
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Toimiessani Kanavan päätoimittajana Jutikkala oli aina luotettava ja 
innostunut avustaja. Hän kuului myös ystäväpiiriin, joka kesäisin vierailee 
toistensa kesäpaikoissa.  Ohjelmaan on aina kuulunut pari erää mölkkypeliä. 
Viime heinäkuussa oli meidän vuoromme olla isäntinä.  Syksyllä 99 täyttävä 
Akateemikko eli innokkaasti mukana. Hän heitti kapulalla keiloja kumoon ja 
seurasi tarkasti pistelaskentaa. Viimeisen kerran tapasin hänet lokakuussa Keijo 
K. Kulhan Tinkimätön akateemikko -biografian julkistamistilaisuudessa. Teoksen 
päähenkilö nousi seisomaan ja piti kiitospuheen. Mutta muutama viikko kesäisen 
mölkyn jälkeen sattunut aivoinfarkti oli jo lyönyt kunniavanhukseen kohtalokkaan 
merkkinsä. 
     *
Edellä oleva oli jo menossa painoon, kun tuli tieto Akateemikon jälkisäädöksestä. 
Hän oli testamentannut Suomalaiselle Tiedeakatemialle 22 miljoonaa euroa. 
Siitä perustetaan rahasto, jolla tuetaan humanistista tutkimusta ja jaetaan joka 
kolmas vuosi palkinto ansiokkaasta “historiantutkimustyöstä”. Se on suurin 
humanistisen tutkimuksen maassamme koskaan saama lahjoitus.  Eino Jutikkalan 
nimi tulee siten säilymään suomalaisen historiatutkimuksen historiassa hänen 
tutkimustyönsä lisäksi myös tulevien tutkijain konkreettisena auttajana.

  9

 Ennakkotieto 
 Lokakuun 24. päivänä tulee kuluneeksi 100 vuotta edesmenneen 
akateemikko Eino Jutikkalan syntymästä. Suomen Historiallinen Seura, Helsingin 
Yliopiston Historian laitos, Suomen Akatemia, Suomalainen Tiedeakatemia, 
Historian Ystäväin Liitto, Historian ja Yhteiskuntaopin Opettajien Liitto sekä 
Suomen Kulttuurirahasto ovat päättäneet järjestää muistoseminaarin arvostetun 
akateemikon kunniaksi. 

Eino Jutikkalan 100-vuotismuistoseminaari järjestetään Helsingin Yliopiston 
juhlasalissa 24.10.2007 klo 14–18. 

Avaus - kansleri Kari Raivio
Eino Jutikkala -palkinnon jako ja palkinnonsaajan esitelmä (Suomalainen 
Tiedeakatemia)
 Kahvitarjoilu
Akateemikon henkilökuva ja elämäntyö – professori Seppo Zetterberg (JY)
Eino Jutikkala akateemikkona – professori Pertti Haapala (Suomen 
Akatemia, TaY) 
 Musiikkiesitys
Kaupunki ja maaseutu– akatemiaprofessori Marjatta Hietala (TaY), 
emeritusprofessori Yrjö Kaukiainen (HY) ja professori Juha Siltala (HY) 
Loppusanat professori Kimmo Katajala (Suomen Historiallinen Seura, JoY) 
 Kuohuviini

Tilaisuus on avoin kaikille Eino Jutikkalan elämäntyötä arvostaville. Tervetuloa!



Christian Krötzl

FINES TERRAE 

Maailman ääret keskiajalla

Mihin maailma loppuu eri aikakausien ihmisten käsityksissä? Onko selkeää ulointa 
rajaa? Minkä tiedon varassa raja-alueita lähestytään? Keskiajan pyhiinvaeltajat, 
jotka kävivät Pyhän Jaakobin haudalla Luoteis-Espanjassa sijaitsevassa Santiago 
de Compostelassa, menivät yleensä myös läheiselle paikalle Atlantin rannalla, 
jonka nimi oli latinaksi Finis Terrae, eli maailman ääri tai maailman loppu (nyk. 
espanjaksi Finisterre tai galegon kielellä Fisterra). Tällä kohdalla maailma 
loppui: keskiaikaisen näkemyksen mukaan taivaanrannalla vesi yksinkertaisesti 
katosi tai putosi maa-levyn toiselle, käänteiselle puolelle. 

Rajavyöhykkeet ja merialueet olivat pelottavia: säilyneissä kartoissa aina 1500-
luvulle saakka erilaiset hirviöt ja kummalliset, usein puoliksi ihmisiksi, puoliksi 
eläimiksi kuvatut olennot kansoittivat meriä ja tuntemattomia reuna-alueita 
niin pohjoisessa kuin etelässä, lännessä ja idässä. Mutta oliko asia todella niin 
yksinkertainen, että keskiajan ihminen ei juuri uskaltanut liikkua kauemmas 
kotikonnuiltaan ja eli täysin alkukantaisten hirviöpelkojensa varassa, joista vasta 
uuden ajan alun maailmankuvan muutokset toivat vapautusta? Kuvastivatko kartat 
ja niiden hirviöt todellista maailmankuvaa ja ihmisten pelkoja matkustamista ja 
kaukaisia alueita kohtaan?

Esimerkkinä voi käyttää pohjoisten alueiden kuvaa ja sen muuttumista tai 
pikemmin muuttumattomuutta halki vuosisatojen. Perustan loivat Homeros ja 
Herodotos, jotka eivät itse matkustaneet Pohjolassa, mutta keräsivät ja yhdistivät 
matkailijoiden ja kauppiaiden tietoja. Tässä yhteydessä löydämme myös 
ensimmäisen kerran niitä kummallisia eläimiä sekä olioita jotka olivat puoliksi 
ihmisiä, puoliksi eläimiä. Varsinaisista tutkimusmatkoistakin on kuitenkin tietoja 
jo varhaisessa vaiheessa: Pytheas Marseillelainen saavutti neljännellä vuosisadalla 
eKr. Skotlannista käsin kuuden purjehduspäivän jälkeen Ultima Thuleksi 
nimetyn maan, jossa aurinko ei laskenut kesällä lainkaan, mutta talvella järvet 
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olivat umpijäässä. Roomalaiset eivät tiedustelu- ja kaupparetkistään huolimatta 
juuri sanottavammin muokanneet kreikkalaisilta saatua Pohjolan kuvaa, vaan 
kummalliset oliot jatkoivat elämäänsä reuna-alueilla niin Pliniuksen, Solinuksen 
kuin muidenkin kuvauksissa.

Tämä roomalais-kreikkalainen kuva siirtyi vuorostaan vain pienin muutoksin 
keskiajalle Isidoros Sevillalaisen, Paulus Diaconuksen ja muiden välittäminä. 
Kaarle Suuren ja mm. anglosaksikuningas Alfredin käskystä tehtiin tosin 
varhaiskeskiajallakin tiedustelumatkoja aina Barentsin merelle saakka, mutta 
perinteisiä kuvauksia ne eivät muuttaneet; kummajaiset ja epäoliot kansoittivat 
edelleen pohjoisia ja muita reuna-alueita. 1200-luvun alun mongolihyökkäykset 
saivat aikaan merkittäviä muutoksia: idän kansoista yritettiin saada tarkempaa 
tietoa ja paavin lähetystöt matkasivat silkkitietä pitkin Kiinaan saakka. Mappae 
mundi –tyyppisten karttakuvausten kehittäminen johti vuosisadan lopulla 
Herefordin ja Ebstorfin karttojen luomiseen. Antiikin perinteistä ei kuitenkaan 
päästy irti: Herefordin kartallakin on kuvattu Tanskan lähellä koirapäisiä ihmisiä 
(cynocephales) ja muita hirviöitä, vaikka samaan aikaan Pohjoismaat olivat 
jo täysin luonnollinen osa paavillista diplomatiaa ja Hansan kauppaverkostoa. 
Myöhäiskeskiajan kartoissa kääpiökasvuiset, koirakuonolaiset, amatsonit ja muut 
ovat siirtyneet hieman kauemmas, mutta löytyvät edelleen lähes kaikista reuna-
alueiden kuvauksista. Voidaanko tästä kuitenkaan vetää selkeitä johtopäätöksiä 
koskien maailmankuvaa ja käsityksiä reuna-alueista? 

Merkittävä tulkinnan avain löytyy näkökulmasta: sen sijaan että tarkastellaan 
kaukaisuutta ja äärimmäisiä rajoja keskuksesta pohjoiseen ja muuhun periferiaan 
päin, voidaan tarkastelun suunta kääntää myös toisin päin. Vastikään kristinuskoon 
siirtynyt viikinkien yhteiskunta tarjoaa tähän oivallista aineistoa: siitä on 
saagojen ja muiden lähteiden kautta säilynyt poikkeuksellisen paljon aineistoa. 
Ns. Grönlannin saagassa mainitaan Gudrid, joka miehensä Karlsefnin kanssa 
purjehti Grönlannista Vinlandiin ja oli perustamassa viikinkien ensimmäisiä 
tukikohtia Pohjois-Amerikassa, missä syntyi heidän poikansa Snorri. Yhteenotot 
intiaanien kanssa ja muut vaikeudet saivat heidät kuitenkin jo muutaman talven 
jälkeen palaamaan Grönlantiin ja Islantiin, jonne he ottivat mukanansa ’runsaasti 
arvokkaita tavaroita, viiniä, rypäleitä ja muuta’. Karlsefnin kuoleman jälkeen 
Gudrid lähti pyhiinvaellukselle Roomaan, palasi Islantiin poikansa maatilalle 
ja liittyi sitten nunnaluostariin, jossa hän eli kuolemaansa saakka. Snorrin tytär 
Hallfrid oli vuorostaan Islannin merkittävimpiin piispoihin kuuluvan Thorlakin 
(Skalholtin piispana 1118–1133) äiti. Roomassa kävi siis 1000-luvulla Islannista 
pyhiinvaeltajia, jotka olivat viettäneet osan elämästään Pohjois-Amerikassa, ja 
merkittävän pohjoismaisen piispan isoisä oli syntynyt siellä. Islantilaisen naisen 
kertomuksille ei välttämättä annettu suurta painoarvoa, mutta piispan sanoilla oli 
jo enemmän vaikutusta; piispan viranhoitoon kuuluvilla Rooman käynneillään hän 
joutui joka tapauksessa raportoimaan hiippakunnastaan.
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Kiintoisaa on, että samoihin aikoihin kun Grönlannin saaga kirjoitettiin, Adam 
Bremeniläinen laati 1070-luvulla Hampuri-Bremenin arkkihiippakunnan 
kuuluisan historiansa, jossa Pohjoismaiden, Suomen ja Islannin ohella 
mainitaan myös Grönlanti ja Vinland, jossa hänen mukaansa ’kasvoi 
viiniköynnöksiä, jotka tuottivat hyvää viiniä’. Hyvin mielenkiintoinen lähde 
tässä yhteydessä on myös 1140-luvulla kirjoitettu islantilaisen benediktiinil
äisluostarin Munkathveran apotin Nikolauksen Itinerarium peregrinationis 
eli pyhiinvaeltajia varten tarkoitettu matkaselostus. Reitti Islannista Norjan, 
Tanskan ja Keski-Euroopan kautta Roomaan ja Pyhään Maahan kuvataan 
yksityiskohtaisesti. Merkittävää on ennen kaikkea, että vastaaville kuvauksille 
tyypillisten kirkkojen, pyhimysten ja pyhäinjäännösten ohella mainitaan pitkin 
matkaa myös myyttisiin saagakertomuksiin liittyviä tapahtumia. Myyttisten 
sankareiden Sigurdin ja Fafnirin kamppailu sijoitetaan Mainzin lähelle ja Gunnar 
heitettiin apotin mukaan käärmeluolaan Lunissa, La Spezian lähellä. Nykyisessä 
Sveitsissä, eli satoja kilometrejä meren rannikolta sijaitsevan Aventicumin (nyk. 
Avenches) roomalaiskaupungin olivat Nikolauksen mukaan tuhonneet viikingit; 
todellisuudessa asialla olivat olleet alemannit. Sisilian ’maanalaisia tulia’ ja 
kiehuvia lähteitä hän vertaa kotimaahansa Islantiin. Pitkin itäistä Välimerta apotti 
kertoo alueista, joilla Bysantin keisarin palveluksessa olleet viikinkisoturit olivat 
vaikuttaneet ja useimmilla paikoilla on pohjoismainen nimimuoto. 

Islantilainen munkki ei ollut ainoa pohjoisesta tullut vaeltaja; Reichenaun 
luostarin (Bodensee) Liber confraternitatis listaa 1100-luvulla yli seitsemänsadan 
islantilaisen, norjalaisen ja tanskalaisen pyhiinvaeltajan nimet; joukossa 
myös merkittävä osa naisia. Pohjoismaalaiset saattoivat näin ollen hyödyntää 
vaelluksillaan toisaalta pyhimyksiin ja kirkkoihin nojautuvaa kristillistä 
maantietoa, jonka keskuksia olivat Jerusalem ja Rooma, toisaalta viikinkien 
tietämykseen perustuvaa omaa maantietoa, jossa tarkastelukulma oli 
päinvastainen.

Sydän- ja myöhäiskeskiajan säilyneitä karttoja ja reuna-alueiden kuvauksia 
täytyykin lukea omalla tavalla. Uudempi tieto ei suinkaan kumonnut aikaisempaa, 
vaan kummalliset oliot jatkoivat sitkeästi elämäänsä, koska antiikin auktorien 
painoarvoa ei kyseenalaistettu. Yksi selitys löytyy myös siitä, että kartat eivät 
toimineet ensisijaisesti maantieteellisen orientaation ja liikkumisen apuvälineenä, 
vaan keskiajan ihmisen käytännön tason ’navigaattori’ oli hänen päässään, 
perustuen ennen kaikkea suulliseen tietoon. Karttojen kummajaiset osattiin 
lukea merkkeinä ja ideoina. Venetsialaiset 1400-luvun lopun kartanpiirtäjät jopa 
selittävät kummajaisten olevan epätodellisia, mutta esittävät ne kuitenkin sen 
ajan tarkimpiin ja parhaimpiin kuuluvilla kartoillaan. Keskiajan ihmisellä saattoi 
hyvinkin olla useita samanaikaisia orientaatiojärjestelmiä. Kristillistämisen 
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jälkeenkin pohjoismaalaiset säilyttivät vielä pitkään viikinkikulttuuriin 
perustuvan maantieteellisen tietämyksensä. Rajan ja kaukaisuuden kokemus 
oli siten selvästi suhteessa keskiajan ihmisen olinpaikkaan ja näkökulmaan, 
tietysti myös sosiaaliseen taustaan. Pohjoisesta katsottuna maailma ja etäisyyden 
kokemus oli erilainen ja Pohjoismaista tulleella pyhiinvaeltajalla oli Atlantin 
rannalla Finisterressä hyvinkin toisenlainen kokemus ja tietopohja kuin etelä- ja 
keskieurooppalaisilla vaeltajilla.

 (Kirjoittaja on Tampereen Yliopiston Historiatieteen laitoksen professori.)

UUSI PUOLUEARKISTO AVAUTUNUT!

Vihreän liiton arkisto on muodostettu heinäkuussa 2005. Arkisto keskittyy 
nimenomaan 1987 perustetun Vihreä liitto ry:n/Vihreä liitto rp:n materiaaliin ja 
sen rajavuodet ovat 1984–2004. Arkisto sijaitsee Vihreän liiton toimistotiloissa. 
Arkisto on tutkijoiden vapaasti käytettävissä, mutta sijoituspaikka tuo 
pieniä käytännön rajoituksia.. Arkiston hoidosta vastaa hallintosihteeri Risto 
Kankaanpää. Tiedustelut p. (09) 5860 4164 tai hallintosihteeri@vihreat.fi.

Arkistoa on jo käytetty tutkimukseen: ensimmäinen tutkielma, jossa on käytetty 
Vihreän liiton arkiston materiaalia julkaistiin tänä vuonna helmikuun lopussa. Teos 
on  EDELLÄ! VIHREÄ LIITTO 20 VUOTTA (Vihreä Sivistysliitto, Helsinki 2007).

Edellä! Vihreä liitto 20 vuotta on tilattu Vihreän liiton 20-vuotisjuhlaan. 
Silti se ei ole hymistelevä juhlakirja, vaan ammattimainen, viiltävän toteava 
historiankirjoitus, joka nojaa Vihreän liiton ja Vihreän Langan arkistoaineistoon. 
Kirjan avaa dosentti Sulevi Riukulehdon katsaus kansainvälisen vihreän liikkeen 
historiaan. Vihreän liiton muodostuminen ja jokainen puheenjohtajakausi 
käsitellään omassa pääluvussaan. Lopuksi Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin 
johtaja professori Juha Sihvola arvioi vihreiden tulevaisuuden näkymiä. Kirjan 
ovat toimittaneet Jemina Sohlsten ja Tanja Remes, jotka molemmat ovat 
vaikuttaneet Helsingin yliopiston historian laitoksella.
     
     Aki Hyödynmaa, arkiston järjestäjä
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Marjo Kaartinen

RUUMIIN RAJAT 

Rintasyöpä uuden ajan alussa

Usein ajatellaan syöpien olevan erityisesti nykypäivän vitsaus, mutta se on ollut 
menneisyydessäkin läsnä suurena viholaisena. Tutkin parhaillaan rintasyöpää 
vuosina 1500—1800, ja olen päätynyt toteamaan, että se oli tavattoman pelätty 
sairaus. Se oli paljon pelätympi kuin muut syövät – monille jopa suurempi pelon 
aihe kuin kulkutaudit. Se mikä rintasyövässä kammotti, oli sen tuottama hidas, 
hivuttava ja äärettömän tuskallinen kuolinkamppailu.

Tuota tuskaa ja hirveää kamppailua voidaan pitää sellaisena rajana, joka 
otsikossani näkyy. Ruumiin rajat eri merkityksessään avautuvat tarkastelemalla 
kaikenvoittavan sairauden kokemusta: on ruumis rajallisena ruumiina, 
kuolevaisena, elävältä mätänevänä, kuten sanottiin. Kun Ranskan kuningataräiti 
Anna Itävaltalainen, Ludvig XIV:n äiti, teki kuolemaa loppuvuodesta 1665, 
hän totesi omasta rintasyövästään, ettei olisi uskonut joutuvansa niin erilaiseen 
asemaan kuin muut: muut mätänivät haudassa, hän mätäni elävältä. 

Ruumiin voi nähdä myös pesänä, johon vetäydytään tai jäädään piiloon, 
kun ylenpalttinen, liki sietämätön kipu käy kimppuun. Tämä on sellainen 
sulkeutuminen, josta ovat kivun filosofit ja tutkijat ovat paljon puhuneet. Hannah 
Arendt kirjoittaa näin: 
 Kaikkein voimakkain, kaikki muut kokemukset ylittävä tunne eli kovan  
ruumiillisen kivun kokemus on sekä yksityisin että vaikein selittää muille. Kenties 
kivun tunne ei ole pelkästään ainoa kokemus, jota ei pysty muuntamaan  julkisuudelle 
sopivaan muotoon, vaan se vieläpä vie meiltä todellisuudentunteen  s i i n ä 
määrin, että voimme unohtaa sen nopeammin ja helpommin kuin minkään muun. 
Äärimmäisimmän subjektiivisuuden, jossa ihminen ei ole enää ”tunnistettavissa”, 
ja ulkoisen elämän ja maailman välillä ei näytä olevan siltaa. Toisin sanoen kipu 
on todellakin rajakokemus ”ihmisten keskuudessa elämisen” (inter homines esse) 
ja kuolemisen välillä. Se on niin subjektiivinen ja niin etääntynyt esineiden ja 
ihmisten maailmasta, ettei se voi ilmetä lainkaan.
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Samaan henkeen Elaine Scarrylle fyysisellä kivulla ei ole puheääntä (voice) vaan 
se mitä kipu saavuttaa, sen kipu saavuttaa jakamattomuutensa kautta. Kipua ei 
voi jakaa, koska se vastustaa kieltä. Scarry huomauttaa vieläpä, että fyysinen kipu 
ei vain vastusta kieltä vaan myös aktiivisesti tuhoaa sitä, tuottaa paluun kieltä 
edeltävään tilaan eli niihin ääniin, joita ihminen tuottaa ennen kuin hän osaa 
puhua.

Tämä kivun puhumattomuus, läpäisemättömyys tuottaa rajan, jonka ylittäminen 
on mahdotonta. Sairas ei kommunikoi, hänen kokemukseensa ei ole yhteyttä. 
Siksi on varsin haastavaa tutkia rintasyövän sairastamisen kokemusta uuden ajan 
alussa, jolloin lähteet tarjoavat jo yksinään valtavan muurin minun ja potilaiden 
väliin. Se on yksi suuri raja.

Uuden ajan alussa (rinta)syöpä määrittyi edelleen hyvin pitkälle sen mukaan, mitä 
antiikin aikoina oli syövästä sanottu. Syövän katsottiin syntyvän kaikkien muiden 
sairauksien tavoin ruumiinnesteiden epätasapainosta. Nesteteorian mukaan 
ruumista hallitsi neljä nestettä: veri, lima, keltainen sappi ja musta sappi. Musta 
sappi eli melankolia oli se neste, jonka kertyminen johonkin kohtaan saattoi 
synnyttää kasvaimen. Tämän estämiseksi tuli elää terveellisesti ja kohtuullisesti 
ja etenkin pitää huolta siitä, että ruumis puhdistui säännöllisesti. Ummetusta tuli 
välttää ja tuli pitää huoli, että kuukautiset olivat säännölliset ja mukavan runsaat. 
Miehille varsinkin oli hyväksi, jos oli säännöllistä vuotoa peräpukamista – ainakin 
vuodon lakkaamista pidettiin hengenvaarallisena aivan kuin naisilla kuukautisten 
päättymistä. Vaihdevuodet nähtiin suurena rintasyövän riskitekijänä jo antiikin 
aikana.

Syövän katsottiin kuuluvan tulehdustautien luokkaan, ja sitä pidettiin 
periaatteellisesti parantumattomana. Käytännössä kuitenkin uskottiin, että 
paranemismahdollisuuksia oli, jos kasvain oli irtonainen eikä kiinnittynyt 
mihinkään kudoksiin ja jos se ei ollut levinnyt. Kasvaimen pieni koko oli 
myös suotuisaa. Uuden ajan alussa keskusteltiin paljonkin siitä, kuinka syöpää 
tuli hoitaa. Oli niitä, joiden mielestä vain palliatiivinen hoito eli käytännössä 
oireiden minimointi oli mahdollista ja järkevää potilaan parasta ajatellen – ettei 
hänen tarvitsi kuolla kammottavasti kärsien. Tällöin suositeltiin etenkin mietoa 
ruokavaliota: maitoa, mietoja viinejä, leipää, valkoista lihaa; kaikki karvas, hapan 
ja suolainen oli pahasta, koska ne ärsyttivät kasvainta. Potilaan piti välttää suuria 
mielenliikutuksia, surua ja murhetta. Tällaista hoitoa ehdottivat jo hippokraattiset 
tekstit. Niissä katsottiin, että väkivaltainen kasvaimeen koskeminen vain ärsytti 
sitä ja sai sen äitymään pahaksi, jolloin se kasvaisi ja tappaisi nopeasti. Kasvaimen 
rauhaan jättäminen antoi potilaalle mahdollisesti moniakin lisävuosia. Toki 
tunnettiin naisia, jotka elivät liki parikymmentä vuotta syöpäkasvaimensa kanssa, 
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mutta tunnettiin myös niitä, jotka kuolivat ensimmäisten oireiden havainnoinnista 
alle vuodessa. Hoitamattoman rintasyövän keskimääräinen elinikäodote oli 
kolmisen vuotta. Tauti oli siis hidas ja tuskaisa.

Kaikki eivät halunneet tyytyä palliatiiviseen hoitoon vaan katsoivat, että syövästä 
oli parempi yrittää päästä eroon. Syövän saattoi leikata, kunhan operaatiolle oli 
edellytykset: kasvaimen irtonaisuus, suhteellisen pieni koko ja leviämättömyys 
muualle. Uuden ajan alussa mastektomiat eli rinnan poistot eli amputaatiot 
olivat varsin tavallinen rintasyövän hoitomuoto. Kuitenkin vielä 1700-luvulla 
oli niitäkin, joiden mielestä veitseen ei pitänyt turvautua, joten asiasta ei oltu 
yksimielisiä. 

Rinnan poisto tapahtui yleensä potilaan kotona.  Läsnä oli tavallisesti useampi 
kirurgi, siis käsityöläisammattilainen, joka on hankkinut taitonsa käytännön 
työssä, ja ehkä joskus myös yliopistokoulutuksen saanut lääkärikin. Potilas 
asetettiin nojatuoliin istumaan ja häntä piteli mies kummastakin kädestä. 
Leikattavan puolen käsi nostettiin ylös. Tämän jälkeen kirurgi saattoi tekniikasta 
riippuen ottaa suuren neulan tai koukun, jonka hän iski rinnan läpi. Sen avulla 
rintaan saatiin narut, joiden avulla rintaa pystyttiin vetämään irti rintalastasta, 
jolloin se oli helpompi leikata irti. Englannissa 1700-luvulla suosittiin kaarevaa 
veistä, jolla oli helpohko saada aikaan kaareva haava ja rinta irti pienellä vaivalla. 
Leikkauksen tuli kestää minuutteja, ei tunteja. Parikymmentä minuuttia tuntuu 
olleen rinnanpoistoleikkaukselle normaali aika. Se sisälsi rinnan ja kaiken 
syöpäkasvuston poiston sekä haavan viimeistelyn. 

Kaksi uutuutta yleistyi 1700-luvun lopulla. Ensinnä aivan uutta oli leikkaushaavan 
ompeleminen kiinni leikkauksen jälkeen – tähän asti haava oli jätetty auki 
tulehdusvaaran estämiseksi, leikkauspintaa oli käsitelty erilaisilla lääkeaineilla, 
jotka epäilemättä desinfioivat, ja katkaistut suonet oli poltettu kiinni. Sulkevan 
leikkauksen jälkeen potilaat toipuivat huomattavasti nopeammin. Arpi oli myös 
kauniimpi katsoa kuin se ammottava alue, joka jäi rinnan paikalle: siihenhän kasvoi 
vain ohut ja arka kalvo, iho kun ei kasva takaisin. Toinen uutuus oli ns. radikaali 
mastektomia, jossa poistettiin rinnan lisäksi myös tarvittavat osa rintalihasta ja 
kainalon imusolmukkeet. Tätä alettiin kutsua Halstedin leikkaukseksi sata vuotta 
myöhemmin tekniikan vakiinnuttaneen amerikkalaiskirurgin mukaan, mutta 
käytännössä tämä tekniikka oli jo käytössä 1700-luvun lopulla.

Rintasyöpää leimaa kaikissa keskusteluissa sen kivuliaisuus. Etenkin haavautunut 
rintasyöpä koettiin äärettömän tuskallisena. Kivun kokemusta on kuitenkin hyvin 
vaikea tutkia, sillä hyvin harvoin potilaat kirjoittivat tuntemuksistaan. Lääkärit 
ja kirurgitkin antavat meille vain vinkkejä. Esimerkiksi vuonna 1779 William 
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Rowley huomioi potilaastaan Rouva Elliotista näin:
 Rinnassa oli viisi suurta haavaumaa, joista juoksi äärettömän 
vastenmielistä ainetta. Kasvannaisia syntyi ja kuoriutui pois jatkuvasti. Tätä oli 
kestänyt yhdeksän kuukautta. Kivut olivat akuutteja ja neste, jota haavaumista 
tuli, oli niin syövyttävää, että se tuhosi viereisiä alueita. Mitään helpotusta tai 
lepoa hän ei saanut edes opiaateilla.
Tässäkin rouva Elliotin kokema kärsimys jää lopulta meidän mielikuvituksemme 
varaan, vaikka tohtori Rowleyn kuvaus antaakin sille hyvät raamit. Rouva Elliott 
on tässä kohdin mahdollisesti ollut jo tilassa, jossa hän ei ole juuri koettanutkaan 
selittää kärsimystään: ne näkyivät sen verran kuin näkyivät. Voisi sanoa niin kuin 
Hannah Arendt ehdottaa, että tällainen tuska oli mahdotonta viestiä muille.

Kipu teki kärsivistä naisista sankareita muiden silmissä. Viittasin jo aiemmin 
Anna Itävaltalaiseen. Hänen syöpäkuolemansa on jäänyt historiaan etenkin 
hovinaisensa Madame de Mottevillen Memoirs –teoksen välittämänä. Motteville 
kirjoitti perinpohjaisen selostuksen Annan elämästä ja myös sairaudesta ja 
kuolemasta. Lähteenä se on laajuudessaan ainutlaatuinen tapauskertomus 1600-
luvun rintasyövästä. Kertoja on nainen, joka hovinaisena pääsi kuningataräidin 
lähelle ja jolle Anna ajoittain uskoutui muutamien lausahduksien verran 
syvempiäkin ajatuksiaan. Anna Itävaltalainen huomasi ensimmäisen kerran 
kyhmyn rinnassaan vuonna 1664. Hän oli tuolloin 63-vuotias. Mottevillen 
tehtävänä oli tietysti kirjoittaa Annan elämäkerrasta sankaritarina ja sankarillinen 
taistelu sairauden kynsissä oli sitä parhaimmillaan. Vahva, kärsimyksensä 
peittävä ja kivuistaan valittamaton on kuva, jonka hän lukijalleen maalaa. 
Sankaruus vahvistuu, kun Anna ei valita, vaan tuskat näkyvät sairauden jäljissä, 
eivät käytöksessä. 

Käänne huonompaan tuli huhtikuussa 1665. Anna halusi vierailla 
lempiluostarissaan St Mary de Chaliot’ssa ja tekikin matkan, Mottevillen mukaan 
terveytensä kustannuksella. Rinta oli matkan jälkeen tavallista kipeämpi ja yöllä 
hänen kipunsa muuttuivat ylettömiksi. Tästä lähtien kuningataräidin elämä oli 
kurjuutta ja kidutusta, jota mikään muu kuin kuolema ei voinut poistaa. Kesällä 
hänen käsivarrestaan poistettiin kasvain ja hän kärsi valtavia tuskia. Elokuussa 
Anna pakotettiin muuttamaan Louvreen, jossa Ludvig XIV:n lääkärit pystyivät 

Rintasyöpäpesäke.
Kaavakuva rinnasta.
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häntä paremmin hoitamaan. Nyt hänen haavautunut syöpänsä näytti muuttuvan 
kuolioiseksi. Hänen kipunsa olivat mitä ilmeisimmin kauheat. Madame de 
Motteville kirjoitti: 
 ”hän vaikutti siltä kuin olisi halunnut juosta hurjana karkuun; hänen 
rohkeutensa  ja kipunsa kilpailivat keskenään yhtälaisella voimalla, mutta kun 
hänen kipunsa  saavuttivat lakipisteen, tämä ihailtava ruhtinatar oli kerran 
pakotettu huutamaan ääneen että hän ei kestänyt enää”. 
Ja kuningataräiti tällöin manasi itseään, että kuinka juuri hänet olivat valittu 
luotujen joukosta tuhoutumaan, mätänemään elävältä.

Tammikuun puolivälissä 1666 Motteville tulkitsi Annan kuolinvuoteellakin 
hyvin stoalaiseksi ja sankarilliseksi. 15. päivänä Annan nähtiin itkevän vuolaasti. 
Hovinainen kertoi tästä Mottevillelle ja mainitsi, että kuningataräiti oli väittänyt, 
ettei hän itkenyt vaan kipu pakotti kyyneleet silmistä. Anna oli muistuttanut 
heidän tietävän, ettei hän ollut itkuun taipuvainen. Mutta kuningataräiti oli valmis 
myöntämään Mottevillelle, että kärsi: 
 ”Madame de Motteville, minä kärsin paljon, ruumiissani ei ole kohtaa, 
jossa en tuntisi suuria kipuja. Sitten hän nosti silmänsä kohti taivasta ja sanoi: 
Jumala tahtoo niin, kyllä, minun Jumalani, sinä tahdot niin ja niin tahdon minäkin 
koko sydämestäni”. 
Vain satunnaisesti Anna luopui päätöksestään pitää asiansa itsellään: vain 
muutamia tunteja ennen kuolemaansa hän menetti malttinsa ja sanoi rippi-isälleen 
kärsivänsä niin kovin, että hänen oli jo aika kuolla.
 
On kiinnostavaa, että Motteville kertoo kuningataräidin nimenomaan halunneen 
olla yksin kärsimyksineen. Ehkä tässä kertomus kohtaa nykyajattelijoiden 
näkemyksen kivun yksinäisyydestä. Ja tosiaan: Motteville kertoo, että öisin, 
kun Anna oli yksin sängyssään ja kuolema lähestyi eikä hän pystynyt kivuiltaan 
nukkumaan, hän piti surullista vaikerrusta. Hän salli tämän itselleen, koska ajatteli 
olevansa makuuhuoneessaan yksin eikä siten häiritsisi ketään. Viimein, 20. 
tammikuuta 1666 hän sai armon ja kuoli.

Ehkä voisi ajatella, että potilaan sankaruus voisi olla keino, jolla hän puhuu 
meille – vaikenemisestaan huolimatta. Näin kivunkin yli voi puhua, vaikka sitten 
sanoitta. 
             (Kirjoittaja  on kulttuurihistorian dosentti ja akatemiatutkija Turun yliopistosta)
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Dosentti Anu Korhonen

KAUNEUDEN RAJAT: 

katseesta ja sukupuolesta uuden ajan alun 
Englannissa

Kuten muutkin Historiallisessa Seurassa viime aikoina puhuneet, sain 
tehtäväkseni pohtia tammikuun 2007 esitelmässäni ”rajan” teemaa, mieluiten 
viimeaikaisen tutkimusaiheeni ruumiillisen kauneuden kannalta. Mikäpä siinä, 
toki kauneudella on rajansa, ajattelin. Hieman abstraktimpia ne ovat kuin 
muutamat muut esitelmäsarjassa käsitellyt rajat, mutta varmasti hahmotettavissa 
silti. Pian ajauduin ongelmiin. Mitä ja missä se kauneuden raja oikein saattoi olla? 
Mistä kauneus alkaa ja mihin se loppuu? Rajautuuko kauneus ehkä rumuuteen?

Olen tutkimustani varten etsinyt kauneutta koskevia käsityksiä ja siihen liittyviä 
käytänteitä ennen kaikkea 1500- ja 1600-luvun Englannista, ja teksteistä 
enkä kuvista. Tuon ajan painettu kirjallisuus on tulvillaan kauneutta koskevia 
huomautuksia ja kauneuden ideologiaa hyväksi käyttäviä juonikuvioita, ja 
kohtuullisen usein jonkinlaisia mainintoja löytyy myös henkilökohtaisemmasta 
materiaalista kuten kirjeistä ja päiväkirjoista. Kauneus vaikuttaisi olevan 
varsinkin miespuolisille ajan kirjoittajille suoranainen obsessio, vaikka se 
tuleekin esiin ennemmin arkipäiväisenä tietona ja itsestäänselvyyksinä kuin 
selkeästi jäsenneltyinä pohdintoina.

Kauniista ihmisistä siis kerrottiin paljon, vaikkakin aika kaavamaisesti. 
Huumorilla höystettyjä kuvauksia myös rumista ihmisistä löytää melko helposti. 
Mutta mikä on näiden kahden suhde ja rajautuuko kauneus rumuuteen? Ruman 
– tai epämuotoisen, kuten tuolloin mieluummin sanottiin – ihmisen kuvaukset 
voivat tietenkin näyttää, mihin kiinnitettiin huomiota kun määriteltiin kaunista, 
mutta ne eivät sijoitu kauneudelle rajaksi vaan vastakuvaksi. Näiden välille 
jäi runsaasti tilaa niille, jotka olivat arkipäiväisen näköisiä tai tavanomaisen 
sieviä. Ruman ja kauniin välinen alue on aivan liian laaja ”rajaksi” – ja jos sitä 
sellaisena haluaisi pitää, joutuisi vaikeuksiin myös siksi, etteivät uuden ajan alun 

  19



ihmiset juuri olleet kiinnostuneita kenenkään ulkonäön ”tavallisuudesta” eivätkä 
puhuneet siitä oikeastaan yhtään mitään. Tapoja rajata kauneutta on siis etsittävä 
muualta. 

Harmonian rajat

Ajan käsitysten mukaan niin ruumiillisen kuin muunkin kauneuden ytimessä oli 
harmonisuus: kokonaisuuden kaikkien osien ollessa yhteensopivia ja täsmällisen 
oikeassa suhteessa toisiinsa syntyi kauneuden vaikutelma. Ihmisruumiissa kyse 
oli ruumiinosien sopusuhtaisuudesta sekä oikeiden värien asettumisesta oikeille 
paikoilleen. Vaikka Euroopankin kokoisella alueella sopivat värit ja jossakin 
määrin myös jäsenten ja piirteiden sopivat koot vaihtelivat, perusperiaatteesta 
ei tingitty. Vain se, jossa mikään ei pistänyt poikkeavana silmään, oli kaunista. 
Löytyisikö kauneuden raja tästä suunnasta?

On varmasti niin, että uuden ajan ajattelussa yksikin epäsopiva piirre pilasi 
kauneuden, eikä ainakaan periaatteen tasolla tunnustettu meille tyypillisempää 
ajatusta, että jokin sopiva persoonallinen piirre tai erikoisuus saattaisi tehdä 
ihmisestä erityisen houkuttelevan näköisen. Uuden ajan ihanteiden mukaan 
kaunis ihminen oli täydellisesti standardin mukainen. Tämä ajatus ei tietenkään 
ole meidänkään kulttuuristamme hävinnyt: kun kauneutta on yritetty tutkia 
laboratorio-olosuhteissa eli ihmisiä on esimerkiksi pyydetty arvioimaan heille 
näytettyjen kasvojen kauneusastetta, psykologit ovat päätelleet ulkonäköä 
arvioivaa katsetta miellyttävän eniten sellaisten piirteiden, jotka ovat pystyakselilla 
symmetrisiä. Silti on kysyttävä, mikä ihme sen määrittelee, millaiset ruumiinosat 
ovat sopivan kokoisia ja missä suhteessa niiden on oltava toisiinsa? Ja ovatko 
kaikki ruumiit, jotka ovat samalla tavoin sopusuhtaisia, yhtä kauniita? Eivät 
suinkaan. Otetaanpa siitä muutamia esimerkkejä.

Sukupuolirajat

Yksi raja tuon ajan kirjoittajille oli aivan selvä: kauneus oli naisellista, eikä 
miehistä juuri tohdittu puhua kauneuden yhteydessä. Vain hyvin nuorten miesten 
ulkonäköä saatettiin lainkaan arvioida kauneuden suhteen – sen sijaan arvokkaan, 
varakkaan, älykkään, miellyttävän tai miehekkään näköisiä miehiä Elisabetin 
ja Jaakon ajan Englannissa liikkui paljonkin. Naisten ulkonäköä sen sijaan 
arvotettiin hyvin vapautuneesti. Mieskirjoittajat kertoivat kulkevansa kaupungilla 
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ja iskevänsä silmänsä söpöihin tyttöihin. He arvioivat puolisokandidaatteja 
ulkonäön perusteella ja miettivät, kannattiko kauneimmat napata vaimoiksi 
vaiko rakastajattariksi. He naureskelivat ikääntyville leskille, jotka yhä 
pyrkivät viehättämään miehiä, ja pilkkasivat vähemmän viehättäviä naikkosia 
niin kapakoissa kuin arkkiveisuissakin. He myös totesivat naisten mieluusti 
arvostelevan toistensa ulkonäköä. 

Kauneudella oli siis aivan selvä sukupuolirakenteensa. Jos nyt ajattelemme, että 
tottahan toki, naiset kun vain ovat se kauniimpi sukupuoli, jotain hyvin tärkeää 
jää huomaamatta: siihen, että naisruumis on kaunis ja miesruumis ei, ei ole mitään 
”luonnollista” syytä. Jos juutumme uuden ajan teoriaan, ainakaan harmonian 
ajatus ei tätä mitenkään selitä: miesruumiit ovat toki yhtä lailla sopusuhtaisia tai 
epäsuhtaisia kuin naisruumiitkin. Tuon ajan kirjoittajat lisäsivätkin kauneuden 
vaatimuksiin uuden rajan: kauneus on kohtuullisen pientä ja avutonta, heikkoa ja 
hienoa. Tähän lisäykseenkään ei ole olemassa mitään luonnollista syytä. Naisen 
miestä suurempi kauneus on täysin kulttuurinen keksintö, vaikka se miten olisi 
kulttuurimme pitkäaikaisimpia ja sitkeimpiä fiktioita.

Samalla on syytä huomata, että kauneuden rajaaminen pääasiassa naisiin sanelee 
jotakin kauneuden katselijasta. Uuden ajan tekstien perusteella voi väittää, että 
naiskauneuden ensisijaiseksi katsojaksi määrittyi mies. Mies oli se, joka havaitsi 
kauneuden naisissa, joka nautti siitä ja halusi sitä, rakastui naisen kauneuteen ja 
päätyi, joko tuskissaan tai iloissaan, asettumaan kauniin kanssa emotionaaliseen 
suhteeseen. Kauneutta nähdessään mies toimi. Naisen toiminta rajoittui kauniina 
olemiseen, ainakin periaatteessa. Tästä voi toki olla montaa mieltä, sillä naiset 
eivät olleet kauniita passiivisesti.

Nainenkin toki saattoi havaita muiden naisten kauneuden. Tämä ei kuitenkaan 
aiheuttanut ollenkaan samaa reaktiota kuin se miehessä aiheutti. Naisen reaktioksi 
saneltiin kateus ja kilpailu. Kauniin naisen kokemusta itsestään taas hallitsi ylpeys. 
Siinä missä miehen reaktio kauneuteen oli oikeutettu nautiskelu ja positiivinen 
arvostus, naisen reaktio naisen kauneuteen oli pohjimmiltaan negatiivinen, oli 
kauneus sitten itsessä tai toisessa havaittua.

Ehkä juuri tästä syystä naiset puhuivat kauneudesta itse kirjoittamissaan 
teksteissä keskimäärin huomattavasti miehiä vähemmän. Kauneudesta olivat 
kiinnostuneita ennen kaikkea miehet. Ruumiillinen kauneus ei siis ollut naisten 
asia. Menneisyyden kauneuskäsityksiä tarkastelevakaan ei siksi oikeastaan 
voi kirjoittaa naishistoriaa. Kyse on vähintään yhtä lailla maskuliinisuuden 
rakentumisen tavoista kuin naisen olemuksen ja toiminnan tarkastelusta. 
Hedelmällisimmillään kauneuden historia onkin katseen historiallistamista, sen 
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tulkitsemista sukupuolittavaksi ja sukupuolittuneeksi eleeksi myös arkipäivässä 
eikä vain taiteen piirissä.

Yksi poikkeus kauneuden tiukoista sukupuolisäännöistä kuitenkin löytyy. Pojan 
tai hyvin nuoren miehen vartalo saatettiin sentään mieltää kauniiksi. Silloin ei 
nimittäin vielä ollut kyse kunnon rujosta ja vahvasta miehisyydestä vaan hieman 
samanlaisesta herkkyydestä ja hentoudesta kuin naisruumiissakin. Tämä poikkeus 
tuokoon meidät kauneuden seuraavalle rajalle.

Ikärajat

Kaunis ei koskaan ollut vanha. Tästäkin uuden ajan tekstit pitivät tiukasti kiinni – 
poikkeuksia ei löydy. Kauneus itse asiassa määriteltiin ihanteellisen nuoren ruumiin 
kautta, ja rumuutta merkitsivät kaikki vanhenemisen merkit. Rypyt, juonteet ja 
ihon veltostuminen, sairauden merkit ja putoavat hampaat, harmaantuminen, 
kumara asento sekä kehon jäntevyyden ja joustavuuden väheneminen merkitsivät 
kauneuden katoamista. Pahin mahdollinen kauneuden vastakuva ei ollut 
vastenmielinen vanhus vaan itse kuolema, elämän menettäminen. Kauneus 
taas alkoi merkitä elämää itseään, sellaisena kuin se kaikessa vahvuudessaan ja 
tulevaisuudentoivossaan näyttäytyi.

Ei siis ole mitään uutta siinä, että nuoruus koetaan kauniina ja että vanhetessaan 
ihminen menettää kauneutensa. Varsinkin naisille tämä on aina ollut tragedia: 
kauneus oli uuden ajan alussa niin tärkeää naisen sosiaalista arvoa mitattaessa, 
ettei sen menetystä ollut helppo korvata muilla avuilla. Ajan teatterilavoilla 
vanhenevat naishahmot surkuttelivat menetettyä hehkuaan ja neuvoivat auliisti 
nuorempiaan käyttämään kauneuttaan täysillä hyväkseen niin kauan kuin se vielä 
oli mahdollista.

Kun nuoret koettiin vanhempia kauniimmiksi, ajatus tietenkin oli samansuuntainen 
kuin naisten kokeminen kauniiksi: nuoruuden suloista nauttivilla ei sitten 
paljon muita avuja vielä ollutkaan; he eivät yleensä olleet yhtä varakkaita kuin 
aikuisuudessaan, oppia ja järkeä ei heidän päässään paljoa ollut, eikä valtaa ja 
voimaakaan ollut vielä kertynyt. Kauneus ikään kuin korvasi nuorissa muiden 
arvostettujen ominaisuuksien puutteen, samoin kuin sen sanottiin naisissa korvaavan 
järjen ja harkinnan puutteen. Kauneus teki muuten hankalista ja sietämättömistä 
ihmisistä arvokkaita… No, ehkäpä tähän logiikkaan uskominen olisi sentään jo 
ajan lähteiden usein sangen hassujen ajatuskulkujen purematta nielaisemista.
Kauneuden katoavaisuuden ei kuitenkaan ajateltu olevan miehille yhtä haitallista 
kuin naisille. Eikä miesten ulkonäköä arvosteltu samassa mielessä ikäperustaisesti 
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kuin naisen, koska kauneus ei ollut heidän arvonsa erityinen mitta muuten 
kuin erityistapauksissa. Kaikkein surkeimpana hahmona koko kauneuden 
kentällä esiintyikin vanheneva nainen, joka ei osannut päästää irti menneestä 
kauneudestaan. Uuden ajan mielikuvissa tällaiset naiset istuivat peilin edessä 
palvelustyttöjensä ympäröiminä, epätoivoisesti hiuksiaan laittaen, meikaten ja 
vaatteitaan asetellen, toivoen että joku vielä katsoisi heitä arvostavasti tai ehkäpä 
suorastaan lemmekkäästi. Turha toivo! Vanhat naiset suljettiin armotta ulos 
kauneuden kilpailuista ja halusta hehkuvien ihmissuhteiden palosta.

Katseen ja vallan rajat

Edellä esittämäni kaltaisia kauneuden rajapintoja voisi löytää monia muitakin. 
Niin rumuutta kuin kauneuttakin saattoi rajata kaunistautumalla, ja keinotekoinen 
kauneus ja kosmetiikan käyttö muodostaa yhden mielenkiintoisen rajan, 
jonka avulla kauneudesta ja ruumiillisuudesta puhuttiin. Kauneudella oli 
tietenkin myös luokkarajoja: varakkaimmat koettiin helposti kauneimmiksi, 
vaikka sievät maalaistytöt ja kaupunkien kauppakojujen myyjättäret olivatkin 
kauneuskertomusten standardihenkilöitä. Vaikka uuden ajan kirjoittajat 
vakuuttivatkin kauneuden olevan suhteellista ja paikallista – he nimittäin 
ihmetellen totesivat, että pygmimiehetkin ihastuivat pygmineitojen outoon 
lumoon – kauneinta oli kuitenkin kotoinen. Kauneudella oli tiukkoja etnisiä 
ja roturajoja. Englantilaisille, kuten muillekin eurooppalaisille, kauneinta oli 
valkoisin ja kultaisin. 

Kauneus taipui yhteistyöhön kaikkien merkittävien kulttuuristen kategorioiden 
kanssa, eikä sitä voi määritellä ilman näiden kategorioiden apua. Monet niistä 
– sukupuoli aivan erityisesti – eivät tulleet toimeen ilman kauneuden suorittamaa 
käsitteellistä työtä. Onkin merkillistä, että kauneus on historiantutkimuksen 
piirissä koettu niin kovin triviaaliksi aiheeksi, että sitä on voitu käsitellä vain 
kaikkein mielenkiinnottomimmalla tavalla eli muuttuvien ihanteiden kautta. 
Kaikki kunnia mahan ulkonevuuden asteita mittaaville, poskien rusotuksen asteita 
pohtiville sekä kulloinkin muodinmukaista vartalon vaatteilla muokkaamista 
tutkiville, mutta kauneus on merkityksellisimmillään ihan muualla. Kauneuspuhe 
on aina puhetta vallasta, asemasta ja toiminnan vapaudesta.

Kuka kauneutta siis oikeastaan hallitsi? Vai hallitsiko joku kauneuden avulla? Niin 
viattomalta kuin kauniiden kasvojen ihailu kuulostaakin, tuolloin, aivan kuten 
nykyäänkin, ulkonäön arvioinnissa on monella tavalla kyse kontrollista. Voimme 
erottaa kauneuden tiimoilta ainakin neljä erilaista valta-asetelmaa. Ensiksi, koska 
kauneus määriteltiin katseen kohteessa olevaksi ominaisuudeksi samalla kun 
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mies miellettiin tuoksi katsojaksi ja nainen kohteeksi, miehen valta todentui 
jokaisessa naisen ja miehen välisessä kohtaamisessa. Nainen joutui armotta 
asettumaan katsottavaksi, halusi hän sitä tai ei. Toisaalta, ja toiseksi, miehet 
eivät mieltäneet kauneuden katsomista vallan eleeksi, vaan aivan päinvastoin 
kokivat olevansa kauneuden uhreja. Uuden ajan alun kauneusfantasioissa juuri 
nainen käytti valtaa katsojansa ylitse, ja näin saattoivat ajatella sekä miehet 
että naiset. Kolmanneksi, koska kauneus ei ole koskaan ollut vain passiivista 
olemista vaan aina myös tekemistä – kaunistautumista ja tiedon jakamista sekä 
kauneuden käytännöllisestä korostamisesta että sen aiheuttamista vaikutuksista 
– naiset saattoivat jakaa vinkkejä ja tietoja keskenään. Toki on myönnettävä, 
että nykyajan naisten kosmetiikkaleikki on luultavasti huomattavasti enemmän 
naisten keskinäistä peliä kuin uuden ajan alun maalaaminen, mutta toisaalta 
naiset saattoivat tuolloinkin opastaa toisiaan aivan käytännöllisesti esimerkiksi 
kosmetiikkatuotteiden valmistamisessa. Näin kauneus on myös osa naisten 
välistä vallankäyttöä ja -jakoa. Viimeiseksi, 1500-luku oli lasipeilien voittokulun 
kautta. Naisen häneen itseensä suuntaama kontrolloiva katse sai tällöin aivan 
uuden painon, ja peiliin katsomisen ele alkoi näyttäytyä yhä enemmän naiseuden 
perustoimena. Uuden ajan alussa tosin väitettiin, että nainen katsoi peiliin vain 
ihaillakseen itseään, mutta lienee turhaa kainoutta pitäytyä tässä täysin 
ajan lähteiden vääristyneeseen kuvaan. Ne harvat kerrat kun naiset 
itse mainitsivat jotakin peileistä, he päivittelivät oman kuvajaisensa 
epätäydellisyyttä. 

Taidan siis lopulta päätyä siihen, että vaikka kauneudella toki on monenlaisia 
rajoja, niistä tärkein on katsojan ja katsottavan välillä. Kauneus ei ole mikä tahansa 
viaton aate tai luonnostaan olemassa oleva suure. Sen avulla järjestetään ihmisten 
välisiä suhteita ja valjastetaan ihmisen omakuvaa sosiaalisiin tarkoituksiin. 
Vaikka ruumiillisen kauneuden merkitykset ja käyttötavat ovat historian kuluessa 
muuttuneet ja sen rajat aika ajoin hieman siirtyneet, kauneudella itsellään ei ole 
ajallista rajaa. Emme pysty löytämään sellaista ajanjaksoa, jolloin ruumiin 
kauneus ei olisi ollut tärkeää ja sen puute sosiaalisen tappion enne. Länsimaisesta 
historiasta ei myöskään löydy ajanjaksoa, jolloin kauneutta ei olisi koettu 
erityisesti naisten asiaksi, vaikka sellaisia ajanjaksoja toki löytyy, jolloin miesten 
kauneus on ollut epätavallisen arvossaan. Kauneutta arvioimalla voi rajoittaa 
ihmisten toimintaa tai madaltaa muiden sosiaalisten arvojen tuottamia kynnyksiä. 
Kauniille naiselle varattomuuskaan ei aina ole ollut ongelma. Kauneus rajaa 
jotkut ihmiset toisia arvokkaammiksi. Joitakin ihmisiä kauneuden arviointi 
rajoittaa muita enemmän. Kauneuden käyttötapojen joustavuudella ja voimalla ei 
tunnu olevan mitään rajaa.
 (Kirjoittaja on akatemiatutkija Renvall-Instituutissa Helsingin yliopistossa.) 
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FM Julia Burman

ITALIAN VALO – TOSCANAN MAISEMAT

Pariisi ja Bretagne olivat 1800-luvun lopun suomalaisille taiteilijoille tärkeitä 
ulkomaan opintomatkakohteita, kaikki merkittävät taidehistoriamme ns. 
kultakauden taiteilijat opiskelivat Pariisissa. Pariisi oli myös Elin Danielsonin 
opiskelupaikka, mutta jo 1890-luvun puolivälissä hän matkusti stipendin 
turvin Italiaan, Firenzeen tutustumaan sen taidemaailmaan ja opiskelemaan 
sen Taideakatemiaan.  Elin Danielson oli jo aiemmin ollut kiinnostunut valon 
tutkimisesta taiteessaan ja Italian valo hurmasi hänet. Italiasta tuli hänelle 
sittemmin toinen kotimaa, kun hän avioitui siellä itseään 13 vuotta nuoremman 
lahjakkaan taiteilijan Raffaello Gambogin kanssa 1898.  Raffaello ja Elin 
kuuluivat molemmat Giovanni Fattoren ympärille kerääntyneeseen taiteilijapiiriin, 
koloristeihin. Taiteilijatoverit arvostivat suomalaista taiteilijaa, joka rohkeasti 
kulki omaa tietään – ja pyöräili maalausreissuilleen Livornossa ja Antignonassa.

Elin oli avioituessaan jo kuuluisa taitelijatar, joka oli osallistunut useisiin 
näyttelyihin, eikä hän avioliittonsa myötä suinkaan luopunut omasta urastaan, 
vaikka tukikin parhaansa mukaan myös miestään ja tämän uraa. Molemmat 
osallistuivat näyttelyihin Italiassa ja Elin Danielson-Gambogi onkin ensimmäinen 
suomalainen taiteilija, jonka työ on osallistunut Venetsian Biennaleen. Hänen 
työnsä voitti palkintoja myös Firenzen näyttelyissä. Elin Danielson-Gambogin 
eräs interiööritutkielma on nykyään taidemuseon kokoelmissa Firenzessä.  
Lisäksi Elin teki 1900-luvun alussa useampia työmatkoja Suomeen, joiden aikana 
hän tienasi perheelle rahaa sekä myymällä omia että Raffaellon maalauksia ja 
maalasi useita tilaustöitä, pääasiassa muotokuvia. Ihmiskasvojen tutkiminen ja 
maalaaminen oli taiteilijan mielestä haastavaa, sillä kasvotutkielmissa pystyi 
tuomaan esiin ihmisen sielua, luonnetta ja tunnetta, ja niinpä Elin Danielson-
Gambogi oli pidetty ja arvostettu muotokuvamaalari.  Ilmeisesti Raffaellon ei ollut 
helppoa Italiassa saada töitään myydyksi, joten Elin joutui elättämään perhettä 
omilla maalauksillaan, joita hän möi kummassakin maassa.

Vaikka kasvojen kuvaaminen olikin Elin Danielsonille mieluista, hänen 
tuotannossaan on keskeisellä sijalla valon tutkiminen. Valojen ja varjojen leikki 
sekä erilaisten valojen kohtaaminen – ulkoa tulevan luonnonvalon ja lampun 
valon vaikutus interiööriin – tai ulkona auringon paisteen ja varjojen heijastus 

  
   25



pinnoista – on monissa töissä kantava teema. Maisemista suorastaan aistii sekä 
valon että helteen tunnun tai viilenevän ilman väreilyn.  Elin Danielson-Gambogi 
maalasi paljon ulkoilmassa, itse asiassa hän oli aikoinaan  ulkoilmamaalauksen 
pioneereja.

Arkiset aiheet kiinnostivat Elin Danielson-Gambogia: naisia ja miehiä töissä tai 
arkista lepohetkeä tai ateriaa viettämässä. Näyttää siltä, että taiteilijapariskunta 
maalasi usein näitä aiheita yhdessä, molemmilta on säilynyt maalauksia esim. 
naisista pyykkiä valkaisemassa Antignonan rannalla. Elin oli jo ennen Italiaan 
muuttoaan järkyttänyt suomalaista taideyleisöä arkisilla aiheillaan, kuten 
teoksella Äidin huoli, jossa äiti on kumartunut tutkimaan, löytääkö lapsen päästä 
täitä. Italiassa maalattu teos Poutapäivä kuvaa naista pyykkiä ripustamassa, eikä 
ole harvinaista, että Elinin maisemassa on kuvattu ihmisiä arkisessa työssään tai 
työnjälkiä, kuten heinäaumaa. Monet maisemat kylpevät Toscanan auringossa 
tai sen laskussa, ja niiden värit ovat henkeäsalpaavan ihastuttavat, ja saavat 
katsojan kaipaamaan kuvan sisään astumista. Vaikka Elin oli elämänsä aikana 
arvostettu taiteilija, hän jäi suurelta yleisöltä unohduksiin kuolemansa jälkeen, 
vasta 1990-luvulla naistaiteilijat nousivat arvoonsa Suomessa. 2002 Livornossa 
oli Elin Danielson-Gambogin ja Raffaello Gambogin taidetta käsittelevä näyttely, 
ja tämän innoittamana uusittiin taiteilijaparin hautamonumentti Misericordian 
hautausmaalla.

Didrichsenin taidemuseo Helsingissä on kerännyt ainutlaatuisen näyttelyn Elin 
Danielson –Gambogin ja tämän miehen Raffaellon maalauksista, jotka esittelevät 
nimenomaan Italiassa maalattuja töitä. Osa töistä on suomalaisista kokoelmista, 

Elin 
Danielson-
Gambogi

Pyykkiä 
valkaistaan.
Antignona.
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mutta merkittävä määrä on Italiasta lainassa olevia Elin Danielson-Gambogin töitä – 
siis maalauksia, joita ei juurikaan pääse muuten katsomaan, sillä ne ovat pääasiallisesti 
yksityiskokoelmista. Monet teokset ovat nyt ensimmäistä kertaa Suomessa esillä. 
Erityisesti 1910-luvun maalaukset ovat olleet aiemmin tuntemattomia: ensimmäinen 
maailmansota paitsi vaikeutti yhteyksiä myös esti matkat Suomeen ja Elin kuoli 
kotonaan Antignonassa keuhkokuumeeseen vuoden viimeisenä päivänä 1919. 

Erityisesti on mainittava kulttuuritekona se, että näyttelyn yhteydessä on restauroitu 
kaksi hyvin huonoon kuntoon joutunutta teosta, toinen Eliniltä, joka löytyi Italiasta, 
mutta on maalattu Suomessa Omenapuutyttö (ks.s.29), ja toinen Raffaellolta, 
joka löytyi Suomesta, mutta on maalattu Volterrassa, Hullut. Molemmat työt 
ovat taiteilijoidensa mestariteoksia ja olisi ollut sääli, jos ne olisivat päässeet 
tuhoutumaan. Näyttelyyn on Virve Heininen tehnyt upean kirjan Elin Danielson-
Gambogi Italian valossa, joka siis kertoo Elin Danielson-Gambogin Italian kaudesta 
sekä hänen maalauksistaan että myös Raffaello Gambogin taiteesta, lisäksi kirjassa 
kerrotaan seikkaperäisesti edellä mainittujen teosten kunnostamisesta. Teos perustuu 
taidehistorioitsija Virve Heinisen tekemiin tutkimuksiin opinnäytettään varten ja 
siinä on erittäin hyvä kuvitus. Painokuva ei tietystikään pysty välittään samaa tuntua 
kuin alkuperäinen maalaus, siksi lämpimästi suosittelen retkeä näyttelyyn. Näyttely 
Italian valossa on auki 17.6.2007 asti. Lisätietoja: www.didrichsenmuseum.fi

 Taiteilijattaren maalaus kotitalostaan, Villa Benvenuti 1915.
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Toiminnanjohtajan tervehdys

Hyvät Seuran jäsenet,

toimintavuosi 2007 on alkanut Tieteen päivillä, raja-teemaisilla 
kuukausiesitelmillä ja tietysti vuosiraporttien laatimisella. Koska 
uudistetuille nettisivuille tulee lyhennelmä Historiallisen Seuran 
toimintakertomuksesta, sitä ei tässä lehdessä julkaista. Viime vuosi 
oli kiireinen – olenhan minä vain osa-aikainen työntekijä ja seuran 
toimintakenttä on varsin laaja. Toiminnasta on suuri osa sellaista 
ahkerointia, joka ei suuresti pidä meteliä, kuten eri toimikuntien 
ja jaostojen sekä edustajien toiminta. Näkyvää toimintaa ovat 
luonnollisesti kuukausittaiset esitelmätilaisuudet, ja viime vuoden 
sekä tämän kevään teemana on ollut raja.

Rajaa käsiteltiin aluksi varsin konkreettisesti ja sitten yhä 
abstraktisemmin, kuten tämän lehden artikkelit osoittavat. Rajat 
ovat tärkeitä kaikessa: mitkä ovat niitä rajoja, joita voimme ylittää 
tai mihin pitää laittaa raja. Nämä ovat asioita, joihin törmäämme 
arjessakin, oli kyse sitten lapsen kotiintuloajoista, naapurin 
pihan käytöstä, uteliaisuudesta, tieteellisestä tutkimuksesta 
tai politiikasta. Raja-sarja avasi historiaan ja oman aikamme 
ymmärrykseen mukavalla tavalla uusia näkökulmia. Kuljetamme 
edelleen mukanamme käsityksiä, jotka jo uuden ajan alussa 
määrittivät kauneuden rajoja, vaikka nykyinen kauneuskäsitys 
tuntuisikin pitävän sisällään enemmän vaihtelua. 

Syksyn parlamentarismi-esitelmäsarjan avaa 24.9.2007  klo 18.15  
prof. Irma Sulkunen, joka pohtii kansalaisuuden ja demokratian 
rajoja. Satavuotisen eduskuntamme juhlavuoden äärellä on mielekästä 
pohtia parlamentarismin olemusta ja toteutumista, erityisesti kun ns. 
länsimaisen sivistyksemme eräät edustajat vievät tätä demokratian 
ilosanomaa ”miekkakäännytyksellä” erilaisiin yhteiskuntiin.
Seuran hankkeet, Suomen historiallinen bibliografia sekä Kasvatuksen 
ja koulutuksen historia Suomessa, ovat edistyneet kevään aikana. 
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Niiden tulokset tulevat hyödyksemme vasta pidemmän ajan 
kuluessa, mutta ovat tärkeitä. 

Sama koskee nettisivujen uudistusta – uudet sivut tulevat käyttöön 
viimeistään syksyllä, mutta pyrin saamaan ne jo kesäksi. Sivut ovat 
ilmeeltään yksinkertaiset ja asialliset, mutta ne ovat helpommat 
päivittää kuin nykyiset;  viimeinkin pääsemme eroon katkenneista 
linkeistä ja vanhentuneista sivuista! Tämän lehden kannessa näkyy 
harmaana, millainen on nettisivuille tuleva Suomen Historiallisen 
Seuran logo, joka netissä hehkuu tulen värisenä. Nettisivujen 
tekijä Krsiter Selin on suunnitellut logon käyttäen hyväksi Seuralla 
käytössä olleita tiimalasi-logoja: sekä 1900-luvun alussa  käytössä 
ollutta tiimalasia, joka koristaa myös HAikia, että 1975 tehtyä 
suoralinjaisempaa H-tiimalasia.  

Käsillä oleva jäsenlehti on tavallista massiivisempi, kuten 
kaksoisnumerolle sopii. Seuraava lehti tulee syyskuussa. Pian alkaa 
kesä ja lomakausi. Seuran toimisto on kesällä suljettu, mutta 
käyn hoitamassa juoksevia asioita, joten tarvittaessa minut saa 
kiinni postitse. Suomen kesässä riittää erilaisia tapahtumia ja 
kotiseutumuseoita. Turussa Brinkhallin kartanossa on kesäteemana 
antiikki  varsinkin 12-14.7.; www.kulttuuriperinto.fi sivuilta 
pääsee klikkailemalla tutustumaan ohjelmaan ja hintoihin. Minun 
kesäparatiisini Ruovesi tarjoaa monenmoista kulttuuririentoa, 
Kalelassa on ainakin käytävä!

Iloista kevättä ja kaunista kesää,

t

Julia Burman 
shs@histseura.fi
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Sivulta 27 
Elin Danielson-Gambogi,  Omenapuutyttö
teos on ehkä jo 1880-luvulta, Elin vei työn 
Italiaan. Huonokuntoinen teos kunnostettiin 
näyttelyyn. Teoksen jännittävä historia paljas-
tetaan Heinisen teoksessa Italian valossa.



Lahden kansanopiston ja Historian Ystäväin Liiton XXIII historiaseminaari

USKONNOLLISET LIIKKEET JA YHTEISKUNTA
Lahden kansanopistossa (Harjukatu 46, Lahti)
12.-14.6.2007

OHJELMA

Tiistai 12.6.
10.00-10.15 Seminaarin avaus, rehtori Ville Marjomäki
10.15-11.45 Pietistinen herätys Suomessa, dos. Esko M. Laine
13.00-14.30 Heränneitä ja nukahtaneita - Henrik Renqvistin toiminta 1800-luvun 
Liperissä, FT Esko Hartikainen
15.00-16.30 Suomalainen virsilauluperinne, prof. Reijo Pajamo
17.30-19.00 Evankelinen liike, dos. Seppo Suokunnas 

Keskiviikko 13.6.
9.00-10.30 Lestadiolaisuus, pohjoinen ja kansainvälinen herätysliike, prof. 
Jouko Talonen
10.30-12.00 Viimeiset kiusaukset, dos. Pekka Kuokkala
13.00-14.30 Uskonnolliset hurmosliikkeet 1700- ja 1800-lukujen Suomessa, 
prof. Irma Sulkunen
15.00-16.30 Suomen kieli uskonnon kielenä, prof. Aila Mielikäinen
17.30-19.00 Suomen ortodoksinen perinne, prof. Tapio Hämynen 

Torstai 14.6.
9.00-10.30 Uskonto ja politiikka tämän päivän maailmassa, prof. Seikko Eskola
10.30-12.00 Juutalaisuus Suomessa, prof. Tapani Harviainen
13.00-14.30 Uusfundamentalismi islamin maailmassa, prof. Heikki Palva
14.30-15.00 Seminaarin päättäminen

Kurssimaksut
184 euroa sisältäen luennot ja ruokailut tai 224 euroa sisältäen luennot, ruokailut 
ja majoituksen. Seminaariin voi ilmoittautua myös yhdeksi päiväksi, jolloin maksut 
(luennot ja ruokailut) ovat seuraavat: tiistai 63 euroa, keskiviikko 75 euroa ja torstai 
46 euroa. Majoitus 20 euroa/vrk. Päätoimisille opiskelijoille 50 % alennus 
kurssimaksusta.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 25.5.2007 mennessä
Lahden kansanopisto/rehtori Ville Marjomäki, puh. (03) 878 1100, sähköposti ville.mar
jomaki@lahdenkansanopisto.fi tai
kurssisihteeri Pirkko Wahlfors, puh. (03) 878 1188, faksi (03) 878 1234, sähköposti 

pirkko.wahlfors@lahdenkansanopisto.fi         www.lahdenkansanopisto.fi



Suomen Historiallisen Seuran

PARLAMENTARISMI – esitelmäsarja alkaa syksyllä

Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6):

Ma 24.9.2007 klo 18.15
Professori Irma Sulkunen:

Demokratia ja kansalaisuuden rajat

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
Lisätietoja www.histseura.fi  shs@histseura.fi

Tervetuloa!

Kasvatuksen historian päivät 2007

Rajoja ja siltoja kasvatuksen historian kentillä

Helsingin yliopistossa 4.-5.6.2007

Kasvatuksen historian kolmansien kesäpäivien tarkoituksena on koota eri 
tieteenalojen edustajia, opiskelijoita ja alan harrastajia keskustelemaan 

kasvatuksen historian nykytilasta ja tulevaisuudesta. Perimmäisenä tavoitteena 
on vahvistaa alan tutkimusta ja yhteistyötä eri tieteenalatraditioita edustavien 

tutkijoiden kesken.

Tervetuloa!
Lisätietoja: 
http://www.kasvatus.net/sig/kasvatushistoria/kasvatuksenhistorianpaivat2007/
index.html
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