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Risto Astikainen

Olen ti i i i l l i i  "eli imysteoll isuuden" edustajana.
Minun ammattini on tarjota ihmisil le eli i-
myksiZi, onhan maailmamme niin iki ivi i. Ja
hyvinhen se menee, kolmesataatuhatta katsoo
televisiosta nii i t i i  minunkin kehitelmiani,
palkkajuoksee -  14 000 mk kuussa.

On olemassa ristir i i ta vakavan tieteell isen
tutkimuksen ja sitten ti i l laisen eli imys-teoll i-
suuden v?il i l l i i .  Lainaan eilen (12.1 .-95)
ilmestynytti i  Katso-lehteii, kun muuan henki-
16 pohtii, mika se ongelma on:
>Kunnianarvoisa akateeminen tutkimus
viiheksyy journalistisen kiiyti inndn ti ivisti i ,
iiiirimmilleen vietyii logiikkaa. Koska tiin?i
journalistinen logiikka peittaa alleen asioi-
den monimutkaisuuden, ymmiirt i i i ihi in sen.
Itsell i ini oli radiossa hil jattain minuutti aikaa
selvittee nuorten nykyinen eli imiinti lanne -
eihiin se onnistunut. On oltava tiettyii dra-
matiikan tajua, se tarkoittaa; ole sopivasti
aggressiivinen, jonkinlainen viir ikkyys luo
kiinnostusta ja tiedejargoni on osattava po-
pularisoida hersyviksi metafooriksi. Eikii ole
haitaksi, ettA kaikessa jorinassa on sitten
myds selvii vi ihteen elementti. Veittaisin,
etti i  pintajulkisuus kammottaa vakavaa aka-
teemista tiedehenkilci5. Pahin, miti i  voi sat-
tua,  on se,  et te joutuu popul is t in  maineeseen.
Eli i i i  my<is pelko, ettl i  meediat ovat luontoaan
keskinkertaisuuksien ja latteuksien tyyssi-
jo ja.  Pois se in te l lektuel l is ta>

Ilman muuta meidiin on mydnnettl ivi i t i imii
ristir i i ta, eli imysteoll isuus usein turvautuu
myyt te ih in ta i  va lmi is i in  mie l ikuv i in .  Te i tse
tiedatte vakavina tutkiioina. kenties ette

Jargon(ransk.) ,  mm. v i rheel l inen k ie l i ,  mon-
gerrus.

Metafora(kreik.), vertauksell inen i lmaus,
jossa se ajatusesine, johon verrataan, asete-
taan itse verrattavan sijalle.

Esi-is[mme 1 5O0-luvulla, myyttejii ja todellisuus?

(purettu ja lyhennetty nauhalta suull isesta esityksesti i)

t iedemiehinii, mutta tutkijoina kuitenkin, etti i
todell isuus taas on aina monimutkainen ja
moninainen. Annan ogelmasta yhden esi-
merkin: Kun itse kiivin Kerimiiell?i tf lssii
erddnd kesiinii, niin monet tiesiviit siellii, ettii
onhan se Astikainen tutkinut omaakin suku-
aan ja varmaan tutkinut sit i i  hyvin paljon. Ja
niinp2i sitten siell i i  Kerimaelle ja Kesii lah-
del la  lomareissul la  jossain i l ta is tunnossa
kertyi suuri joukko ihmisia ymp?iri l leni ja
sanoivat, ettii nyt kerrot jotakin tiistii suvus-
ta. Tajusin, etti i  nyt tulee aikamoinen ongel-
ma, koska minun pit?iii kertoa sekii faktaa
ettii fiktiota yhtaikaa. Niinpe minii sitten
kerro in et t? i  n i in , . . . .  n i i i t i i  Ast ika is ia on
tiilllii Kerimiiellii, ja ttiiillii Kerimtiellii on
ti imii maailman suurin puukirkko ... ja mietin
ette mitehan minii sanoisin... Joo, puukirkko
on, sanoivat kuuli jat innoissaan. - No muis-
tatteko, etti i  t5ii l l i i  oli yksi Leminen suntiona
aikanaan, joka oli nii i t i i  esi-isi i i . Joku sanoi
joo, kyllehen me muistetaan Leminen. Eiviit
he tietenkii i in muistaneet, koskei hiinti i  ollut-
kaan (!), mutta eiviit sit i i  voineet aavistaa.
Sitten kerroin, etta se Leminen oli suntiona,
kun kirkon kellot olivat korjattavana. Joo joo
... olivat, sanoivat monet innoissaan ja itse
arvasin, etti i  kyll?i t i imI t i isti i  .....
Jatkoin: sil loiset kerimiikel?iiset miettivi it.
miten se sanavalmis Leminen nyt kutsuu
viikeii jumalanpalvelukseen, kun ei voi soit-
taa kirkonkelloja. Niinpii Leminen oli nous-
sut tapuli in ja huutanut: "Tulukee kirkkoon!
Tulukee k i rkkoon!"  Tuntu i  s i is  es i - is i i  se l -
viivi in, hyvinhiin tuo menee, mutta siiniipii
oli vasikoita laitumella ja siell i ipi i in vasikat
huutavat  takais in,  n i inkuin kaikk ia l la  maai l -
massa: "Eeentii myoo! Entii myri!" Jolloin
kansa reji ihti nauramaan Lemiselle, etta
mitenkZi se ukko nyt panee sanansa, kun
ti i l lzi lail la sai takaisin. Niin sitten Leminen
huusi: "Mrinkee helevetti in tyrt!" Juttu kel-



pasi, muuttui monen mielessii muistikuvaksi
- kenties todeksi.

I lmeisesti tdmd tarinani sekii kertoi kuuli-
joil le myytti i i  ett l i  tuntui todelta. Ainakin
yleisci oli tyytyvii inen. Tii l laisen ongelman
eteen joutuu journalisti, tarinan kertoja, kun
hAneltA ikiiiinkuin viikisin pakotetaan ulos
viihdyketti i  ihmisten arkiseen tylsii i in eli i-
miiiin. Tehiin tietysti viihdytte hyvin, kun
teillii on tiimii harrastus, te voitte uhrata
kaikki aikanne sukututkimukseen, ei iki ivys-
tyminen teit i i  vaivaa.

Mutta koska minii olen ammatiltani tari-
nankertoja, joudun nii inollen koko ajan
miettimii i in t i i t i i  myyttien ja todell isuuden
suhdetta. Ja tietysti se tyti tulee ottaa vaka-
vasti, a6rimmAisen vakavasti - uskon ainakin
ni in .

Tehtavani olisi pohtia nyt teidiin kans-
sanne, minkii lainen on myyttien ja todell i-
suuden ongelmakentti i . Voimme pohtia on-
gelmaa esimerkiksi 400-vuotta sitten olleista
ajoista - joista emme tiedli tarpeeksi, joista
meill i i  on vain hiimiiri?i mielikuvia - tai sitten
hyvin vahvoja myytteji i . Niin kuin nyt kohta
neljasataa vuotta sitten kiiydystii nuijaso-
dasta. Meil l i ihi in on i lman muuta vahvat
myytit ja mielikuvat, mita todellakin tapahtui
400 vuotta sitten. Mutta kun minunlaiseni
henkild ryhtyy tekemddn tisti i  aiheesta
tarinasarjaa, ohjelmaa tai jotain viihdetti i ,
niin minii joudun tdmiin ongelman eteen
vlihiin vakavammin kuin sukututkija. Tein
viisiosaisen sarjan kolme vuotta sitten ti istA
ajasta, uusitaan varmaan tiinli vuonna, katso-
kaapas.

Televisiossa ty<iti i i in tekeviin vastuu koros-
tuu tavattomasti, meediahan kiiyttiiii suunna-
tonta valtaa nykyisin. Esimerkkinii t iediin
monia tiedemiehii i, jotka ovat syysti ikin
katkeria siit i , kun me tv-julkut saamme
ikii i inkuin kaiken arvovallan. Yksi ainoa
televisio-ohjelma painaa enemmdn kuin
muutama vli i tciskirja. Kun meill i i  television
ohjelmantekijdil l i i  on niin suuri valta, se
myris korostaa vastuuta. Kun sitten pohdim-
me myyttien kysymystii, niin i lman muuta
400 vuotta sitten tapahtuneihin asioihin ne
myytit sitoutuvat erittain vahvasti. Ne sitou-
tuvat l i iheisimpiinkin asioihin.

Ajatellaanpa mitA tahansa suurmiestd.
Vaikka tltii tuttua suurmiestii. Mannerhei-
mia. On ilman muuta selvaA. etti i  me iou-

dumme hlinenkin kohdallaan operoimaan
jollakin myytil le, on se nyt millainen tahan-
sa. Me tiediimme ettii hiinen eliimiinsii oli
niin monimutkainen, monivivahteinen, pitkii
ja vaiheikas, ette on turvall ista edetii jonkun
myytin varassa. Tiimii koskee myris omaa
normaalieliimee. Kaikkia meitiihiin rasittaa
myyttien olemassaolo, roolin olemassaolo,
stigman olemassaolo. Tiediitte, etti i  jos
meill i i  on joku selvii ominaisuus, yksi ainoa
piirre, niin sehiin meidiit leimaa.

Kun itse tutkin joitakin l i iheisii i  sukuja niin
huomasin leiman, stigman suuren merkityk-
sen, stigmaksi kelpaavat vaikka housut. Eriis
vaimoni esi-isl i 15O0-luvulla oli "Tomuhou-
su". No, t ietenkin hiin oli myll i ir i , sehiin
selvisi sitten myohemmin. Mutta yksi ainoa
sana luonnehti hiintii, eikii mitiiiin muuta
j?i?inyt kuin titml merkki. Sitten oli t i immrii-
nen ongelma, kun erAs esi-isi i oli "Isohousu".
Viimein sain selvil le, etti i  hiinell i i  oli tyr2i,
joka pakotti hlinen pitiim[iin isoja housuja.
Tii l l i i  tavalla yksi ainoa selvii piirre, vaikka
housujen koko tai niikd saattaa leimata koko
ihmisen sadoiksi vuosiksi. Yksi piirre ja
sadoiks i  vuosiks i .

Toki, 1500-luvultahan me tied?imme pal-
jon totuuksiakin. Se johtuu myds siita, etta
suomalaisen historiankirjoituksen li ipimurto,
semmoinen li ikkeellelAhtd oikeastaan oli
Yr j t i -Koskisen v i i i tc isk i r ja 'Nui jasota,  sen
syyt ja tapaukset', jota nyt on nii ihin pii ivi in
asti on luettu, ja rakennettu sen pii i i l le tosi-
asioita tai kumottu siinii esiintyneite myytte-
je. Ylliittiivii2i kylle, niin tiimii myyttien
pohdiskelu jatkuu tasta teemasta vieli ikin.
1500-luvulta on erittAin paljon l i ihteit i i , jotka
yleensii keskittyviit nii ihin'suuriin herroihin'.
Ne paikalla oli joista, jotka ovat lukeneet
tl imiin Renvall in vii i tdskirjan'Klaus Fleming
und der Finische Adeln', ovat todenneet, ettA
kun kiisitelleen eli i tt i i i ,  johtajia, poli itt ista
kiirkipii i i t i i ,  aatelisia ja hall itsi joita, niin
sielt i i  lciytyy jotakin aineistoa. Tii l laisia kir-
jeit i i , asiakirjoja, dokumentteja.

Mutta tavall isen kansan kohdalla on myds
sitten vain stereotypioita, usein viiiiriii kuvia,
virheell isi i i  kesityksii i  si ite milta ihmiset
niiyttiviit tai miten he toimivat.
Useimmathan joudumme, niinkuin tuossa
todetti in, tyytymiiin esivanhempiemme koh-
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Olaus Magnuksen I 500-luvun kirjassa
'Pohjoisten kansojen historio' italialaisten
kuv i t t aj i e n kds i ty s h i i ht riv i s t d m e t s d s t dj i s t ci.

dal la yhteen ainoaan nimeen, johonkin pi i t-

ki i i in teksti i i ,  t i i l laiseen veroluetteloon, ettA
hl inel l i i  on ol lut ni in ja ni in pal jon vi l jaa
kylvettyni i .  Herroista kun tulemme l i ihemm?is
kansaa, meidi in omia esivanhempiamme, ni in
sitA niukemmiksi tulevat l i ihteet ja sen var-
memmin joudumme turvautumaan pelkki i ln
myytt iseen ainekseen.

S iks i  o lemme sukutu tk imuksessa i lo is ia ,
jos l i iydi imme jonkun vahvan elementin,
johon turvautua. Jonkun tarpeeksi vlr ikki i l in
persoonan, suuren hahmon, josta on olemas-
sa tarinoita, kir joi tettua ainesta, muist ikuvia
tai legendoja - myyttej i i .  Ti imii  on sukututki-
jal le aina suuren suuri r iemastus. Jos vaikka
tiet i i is imme. ett i i  ol isimme suuren Jaakko
Ilkan j?i lkel i i is i i i ,  ni in tottakai juuri  se leimaa
meita. Vaikka t iedi imme, ettA esivanhempien
miiiirii kasvaa ju l metusti mentiessii suku-
polvia taaksepein, ja meil l i i  ol isi  nel j i isataa
vuotta sit ten ol lut l0 tuhatta esivanhempaa,
ni in jonkinlainen vaisto meil l i i  on, ett i i  juuri

hi inen geeninsA ovat periytyneet minuun.
Toki periytyminen matemaatt isesti  hajoaa
kahden potensseissa ja todenniikci isesti
meil l i i  on vain muutama promil le hi inen gee-

neist i i i in. Mutta t ietyst i  ne ol isivat ne ratkai-
sevat  geen i t ,  e ik< i  to t ta ,  v i i saus ,  ja lous ,  roh-
keus . . .  A inak in  meid i in  kohda l lamme!

On myds turval l ista tukeutua myytteihin.
Koska esivanhempamme eivi i t  puolustaudu,

me pi idsemme operoimasn hei l l i i .  Useimmat
heist i i  eivi i t  edes osanneet kir joi t taa. Jos he

osasivat kir joi t taa t i imiin yhden ainoan puu-

merkin. ni in si ini i  se sit ten ol ikin. Ti ist i i
johtuen voimme turval l isesti  operoida heidi in

kanssaan, he eivi i t  puolustaudu. Siksikcthan

sanotaan ohjeeksi ett i i  "kuol leista ei pahaa".

Siksi on pohdittu myds historiansuojavaltuu-
tettu-ongelmaa. Se on jonkinlainen turvall i-
suuselementti. Sen takia yrit i imme li iyti i i i
menneisti i jonkun tyypil l isen ja positi ivisen
pi irteen.

N?iytt?iisi si lte, etta ti imli 1500-luvun on-
gelmakentti i  niikyy olevan vakava vieli i
nytkin. Esimerkiksi kun selaamme Historial-
l ista Aikakauskirjaa, sen sivuja viime vuo-
delta, niin tiiiiltii lciydiimme heti muutamia
artikkeleita: 2195 Kimmo Katajala pohtii
oliko talonpoika rivo sii l l i? Jukka Sariala
pohtii heti seuraavassa etti i  minkii lainen oli
Renvall in ja 1500-luvun ihmisen affekti j i ir-
jestelmii. Eli hyvin paljon ti i t i i  teemaa on
pohdittu, ja ti imii teema on tieteell isen ana-
lyysin alla koko ajan. Kaikki voivat palauttaa
mieleensii nii i t i i  teemoja, lukemalla nii i t i i
1500-lukua koskevia vlitciskirjoja ja yhd
edelleen painettavia kirjoituksia. Jos ti imii
olisi t ieteell inen esitelmii, niin tietenkin si-
teeraisin niita tassa ja muita l isi iksi. Mutta
lukekaapa nli i t i i  i tse.

Sensijaan kun itse ty<iskentelen talld tajun-
nantiiyttdteoll isuudessa, niin minun ongel-
makentti ini on tietenkin toisenlainen, koska
minun piti i i i  luoda ihmisil le mielikuvia, jotka
operoivat aivan toisella alueella. Esimerkiksi
televisio-ohjelmissa tdytyy ratkaista puvus-
tukseen, ihmisten ulkonik<idn, vaatetukseen,
hevosiin, varustuksiin, asumuksiin ja sen
sel la is i in  l i i t tyv ia ongelmia,  jo is ta mei l l i i  e i
ole sil lA lail la kirjoitettua varmaa tietoa kuin
esimerk iks i  mei l la  vo is i  o l la  jonkun henkik in
verotuksesta tai Klaus Flemingin poli itt isista
aikeis ta.

Tii l l i i isi in myytteihin l i i ttyy i lman muuta
vahvoja mie l ikuv ia.  Jos henki lon peAssa on
ti imii kypiir?i, niin heti mieleemme tulee
sot i las,  u l jas mies,  kovis ,  h i in  on valmis
tekemlii in urotoita tai hiineen li i ttyy miehi-
syytti i  ja viikivaltaa. Mutta jos pii i iss?i onkin
ti imii myssy, niin heti tulee mummomainen
vaikute lma,  ta i  joku sel la inen leppoisa hu-
manisti tai jotain muuta vastaavaa. Nii in
v2ihil l i i  elementeil l i i  yleensii luomme mieli-
kuvaa jostakin henkildsti i. Aivan vii i ir i i i .
Myssy on ndet totta, mummoa ei sen alla
suinkaan o l lu t .

Katsotaanpa nyt t i i t i i  Jaakko llkka-ongelma-
kentti i i i  vahvimman myytin valossa mikii on
olemassa.  Se on se runo jo l la  jo  kansakoulun



henkisissii ki lpailussa piir jAsin hyvin. Nelj i is
palkinto tuli.

>Viel' eli i i i  I lkan ty<it
kenties kauankin kansan suussa.
H[n e l i  n i inkuin Suomen mies
ja kuol i  -  h i rs ipuussa.>

Vakaa, vahva, kaikkien tuntema myytti. Kun
mind teen televisio-ohjelmaa ti isti i  ongelma-
kentAstii, niin joudun operoimaan tiimiin
myytin kanssa, joko sit i i  tukien tai joutu-
malla vastakohtaan sen kanssa. Yksi keino
on ruveta tydskentelemiiiin myyttiii purkaen.
Tiediitte varmaan, miten ongelmalliseksi
ti imii menee Jaakko llkankin kohdalla.

>Ol' I lkka talonpoika vaan,
siis suur' ei suvultansa.>

Jos me nyt kirjoittaisimme ti imiin runon
nykyisil l i i  t iedoil la, me joutuisimme mietti-
mii i in miten se nyt menisikii i in... vaikkapa:

O l '  l l k ka  kaupp ias
ja tavaralle hinnan ties'
hiin toisenlainen oli
kuin joku kunnon mies.

Milt6 se nyt kuulosti? Tai kun Ilkka kum-
minkin o l i  myos sot i las:

Kun Ilkka sotaa kiiy
maassa Inker in,
hiin kohtaa monen naisen
ja hameen nostaa ... nai sen.

Huomaatte, ettZi minun runoni ei liiheskiiiin
nouse Kaarlo Kramsun tasolle. Mutta huo-
maatte, miten niukoil la elementeil la tete
Ilkka-myytti i i  on aikaansaatu ja miten runo
on vahvempi kuin dokumentit, jos niit i i  vaik-
ka olisikin. Sittenhiin se seuraava lause on
aivan runoa:

>Mut' jaloin poika
Suomenmaan
hlin oli aikanansa>

Tiimbhdn se nyt on ongelmallista. Miti i  oi-
keutta meil lI olisi antaa kenellek?ii in esi-
isi i l lemme minkii i inlaista ti i l l?i ista myyttisti i
mainesanaa? Tietenkin sen oikeuden sanelee
hyiity.

Ihmisti i, useimmiten meita kaikkia, vie
eteenpii in hyiidyn tarkoitus. Mydskin tari-
nankertojaa eliihdyttiiii jollain lailla viime
kiidessii oma hydty. Muistakaapa vaikka
Sinuhe egyptil i i isen ensimmiiisti i  lukua. Kir-
jall isuutemme suuri mestari Mika Waltari
kirjoittaa nii in: >Minii, Sinuhe, Semnutin ja
hdnen vaimonsa Kipan poika, kirjoitan ta-
miin. En ylisti i i ikseni Kemin maan jumalia,
sillii jumaliin olen kylliistynyt En ylistiiiik-
seni faraoita, sil lS heidiin tekoihinsa olen
kylliistynyt. Vaan itseni tiihden minii tiimiin
kirjoitan.>

Hyvii kertoja, hyvii sukututkijakin todella
mydntiiii tydskenteleviinsii itsensii tiihden.
Niiin ollen, myiintiim?ill?i temen teemme
reiluksi sen sil le, miti i  myytteje otamme
menneisyydesti i esiin tai unohdamme. Tiisti i-
l i ihin: aloitatte sukututkimuksen reilusti sa-
noil la: "Saadakseni kunniaa ja mainetta itsel-
leni ja j i i lkeli i isi l leni kiisittelen suvusta vain
seuraavia elementteji i .... "

No, meil l i ihi in on kaikil la myds reunaehdot
el2imiiss?imme. Kun minii teen televisio-
ohjelmia, minulla on reunaehtona se, etti i  on
niin ja niin monta viikkoa aikaa, koska se
tulee ulos miiiirlpiiiviinii. Suurin reunaehto,
teemme me mitli tahansa tydtii, on tietenkin
aika.

Aika on ongelmallista tissii myytti-kysy-
myksessiikin. Kun me tunkeudumme yhii
syvemmiil le ja syvemmiil le totuuteen, niin
siinii menee sitA aikaa. Nii in ollen meidiin
tiivtvv iossakin vaiheessa ovsiivttiiii tvrimme
ja tarttua niihin elementteihin jotka ovat
siihen asti liiytyneet. Siiniihiin tiiml myytti
on kiiyttdkelpoinen. Usein voimme sen
avulla pii2istii eteenpiiin vauhdikkaasti eikii
meidiin tarvitse penkoa aineistoa loputto-
miin. koska siihen ei aika ri it i i  kuitenkaan.
Senvuoksi antakaamme itsellemme myiis
anteeksi se, ettA emme piiiise ihan totuuden
pohji in asti, vaan jossakin kohdissa myytti
meite auttaa.

Myriskin usein tarinankertojan kannattaa
ottaa huomioon yleisiin odotukset. Yleisd on
jo saattanut asettaa valmiiksi joitakin mieli-
kuvia tarinalle. Kaikessa sukututkimuksessa,
tarinankerronnassa, missii tahansa pdtee se
ohje, ettii sen pitea olla kuin morsiuspuku,
siinii pitiiii olla jotain vanhaa, jotain uutta,
pikkuisen sinist?i, jotain lainattua. Eli aina
pitiiii olla mukana tietty m?itrii turvallisia ja
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tuttuja ja sellaisia elementteji i  jotka kaikki
hyviiksyviit. Vanhoj a e lementtej ii. Tiimiinhiin
toki t iediitte kirjoittaessanne tarinoita, joita
uskotte joidenkin muidenkin lukevan. Siinii
pit i i i i  olla edes jotakin, josta lukija saa kiinni
Kun tekee kolmellesadalletuhannelle ihmi-
selle tarinaa, niin sil loin on hyvii pitAii tavat-
toman paljon mukana vanhoja myyttisi i i
elementteji i , jotta piiasee edes jonkinverran
eteenpiiin.

Kuinka paljon niiitii myyttejii pitiiii pyrkiii
r ikkomaan? Kuinka paljon pitaa antaa oi-
keata mielikuvaa? Kyll i i  esimerkiksi 1500-
luvun kohdalla ja esimerkiksi Jaakko Ilkka-
tapauksessa on todellakin valttamattdman
tiirkeiitii murskata site myyttiA ettii kyseessii
on vain talonpoika, onhan kyseessii kenties
ollut eritt i i in taitava diplomaatti - poli it ikko -

kauppias - sotamies - oman edun tavoitteli ja,
jotakin muuta kuin kirkasotsainen sankari.
Siin?i joudumme ristir i i taan ihmisten odotus-
ten kanssa, heti muutama satatuhatta vihaista
sanoo, ette ei pida paikkaansa yhtaan! Sen
takia tarinankertoja ei ole missii2in mielessii
r innastettava sukututkijaan. Esimerkiksi te
sukututkijoina joudutte aina tapaamaan su-
vun muita j i isenii i. Te joudutte koko ajan
vuorovaikutukseen. Teidln tiiytyy ottaa
ikiiiinkuin heidiin hyviiksyntiinsii huomioon.
Sensijaan tarinankertojana, niinkuin minii, on
vapaampi operoimaan. MinA en koskaan
tapaa keti i i in ihmisii i . Minii istun yksikseni
kotona ja teen niit i i  juttujani. Kamera on
ihmisten ja minun vii l i l l2i. En minii haluakaan
tavata heiti i , en haluakaan kovin veittelyyn
tai keskusteluun, koska se usein tukahdut-
taisi minun tydni. Sen takia useat taiteil i jat
ja krjail i jat ovat hyvin yksinii isi i i , kyynisii i  ja
katkeria ja istuvat siell i i  ki impiissii i in ja
mdkdttdvet tai suojautuvat sitten jonkun
muun muurin taakse. Tiimii ehkii erottaa
tajunnantiiyttciteoll isuuden henkilcit suku-
tutkijoista, joiden tAytyy koko ajan eli i i i
hyviissd, sopuisassa ja monipuolisessa kehit-
t i ivi issii vuorovaikutuksessa Mutta sensijaan
meikii l i i inen on vapaampi - vapaus korostaa
vastuuta tietenkin aika paljon.

Kun yrit i imme tavoittaa totuutta noista
vanhoista ajoista, niin mietit i i i impii vieli i  yhti i
ongelmaa. Usein tietomme rajoittuvat hyvin
viihii i in. Meil l i i  on vain muutama merkinti i tai
t iedonsi rpale o lemassa esimerk iks i  1500-
I uvulta. Ennenkaikkea meilte j a meidi in

lukijoiltamme ja yleisdlt[mme puuttuu talo-
udell isten reunaehtojen tuntemus. Sanoi-
sin, etti i  se on aikamme suurempia ongelmia
muutenkin, "kettutyttiijii" ei tAstA ihan suotta
syytetA.

Talous ja sen reunaehdot ovat usein luki-
jalle tuntemattomia, niihin ei pii i isti i  ki isiksi
ja niit i i  pit?iisi tavalla tai toisella silt i  tuoda
esi in .  Sen tak ia,  kun miet imme 15O0- luvun
eli imii i i  ja yrit i imme luoda sielta todell i-
suutta, tarjota site yleisdlle, niin jollakin
epiitoivoisella keinolla pit i i isi kertoa, ettA
talonpoika todellakin kylvii i i  nelj i i  tynnyrii i
viljaa ja hiin saa kaksikymmentii tynnyriZi
satoa. Kun siit i i  menee veroa nelj i i , ja hiin
itse syd kymmenen, hiinell i i  on pakko olla
neljii tynnyriii kylvcion seuraavaksi vuodeksi.
Kaksi jiiii. Sitten vasta pitee ajatella lisear-
voa, kehitysti i, vuorovaikutusta ja sen sem-
moista. Tii l laisten seikkojen esiintuominen
sukututkimuksessa, tajunnanteyttriteoll isuu-
dessa, myyttien ja todell isuuden murtami-
sessaja kertomisessa on vaikeata. Sen vuoksi
eli imysteoll isuus turvautuu usein keinoihin
jotka eiviit ole i i lyl l isi i i , joissa ei ole infor-
maatiota. Honore Balzac, kuuluisa ja menes-
tynyt kirjail i ja toteaa reseptin:
"Miehil le j i innitysti i, naisil le romantiikkaa,
joil lekin voit yrittea tarjota ajatuksia"

Eli imysteoll isuus on tuomittu ti ihiin viih-
dytti imisen rooli in, jossa i i ly ei suinkaan
vietl i r iemuvoittoaan.

Kun mietimme yleensii myyttien ja todell i-
suuden suhdetta, niin vaikka l i ihemmiiksi
tulemme nykypii ivAA, ongelmalliseksi teme
saattaa keyda. Tiillii hetkelle tydskentelen
sellaisen projektin parissa, joka sisii l t i i i i  50
tv-ohjelmaa itsenii isyytemme alkuaikojen
ongelmakentist?i. Se kertoo Mannerheimista,
tsaar i  Nikola i  I l :s ta. Len inisti i ,
O.V.Kuusisesta, Paasikivesti i jne. Annoin
sil le itse?ini varten tydnimen >Kolme
kumousta, veijareita ja leijono, ja vasta nyt,
t i imiin yleiscin edessii huomaankin, ettei nimi
olekaan yhtaan viihteell inen, koska niikyji izin
kaik i l la  noi l la  vo imakent i l l i i ,  no i l la  ihmis i l l i i
on vahvasti myyttisi i i  aineksia. Kysymys on
valinnasta. Samoin kuin sukututkimuksessa,
aj ankliytd s s2i, e liim iis sii, n i in tiim m ci i ses siik in
ongelma on se, miti i  me valitsemme. Juuri
nyt huomaan, etti i  julkisuus haluaisi niiytt?i-
vyytti i , dramatiikkaa. Tarina menee parem-
min kaupaksi, jos siinii on sellaisia elernent-
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teji i , kuin etti i  Mannerheimilla oli semmoi-
nen ja semmoinen rakkauseli imii tai hiin
toimi siitii ja siitii syystii. Tai ett?i Nikolai
lI:n rakastajatar oli Ksesinskaja, jonka pa-
latsiin Lenin asettui sinii ja sinii pii ivi inii
rakasteltuaan ensin Inessa Annadin kanssa ja
saatuaan syfi l iksen ja sen semmoista. Kuusi-
sella oli monia naisia ja juuri siksi hiin pyrki
eroon verkostaan ja ajautui kumouksenteki-
j i iksi v. 1917. Paasikivesti i ei heti l6ydy
vastaavaa, mutta kii l to silmissiinne viittaa
siihen, etti i  sellaista kaipaisitte.

Huomaatteko miten julkisuus rupeaa kai-
paamaan elementteji i , jotka kumma kyll i i
saattavat sit i i  paitsi olla tosiakin. Ne saatta-
vat olla vahvempia ja historian kulkuun suu-
remmin vaikuttavia asioita kuin se miti i
herroista yleensii sanotaan. Aionkin antaa
tarinasarjalle uuden nimen tiimiin tapaami-
semme ji i lkeen, innostun tasta nyt itsekin
kuten tekin.

Entii sitten, kun tyriskentelemme oman
sukumme, tai meil le l i iheisten ihmisten pa-
rissa. Voimmeko sil loin kasitella tZimmciisii i
asioita sil la rohkeudella, joka tieteeseen
ilman muuta kuuluisi. Olemmeko me oman
sukumme kohdalla joidenkin vain myyttien
vankeja? Itseiini i lahdutti esimerkiksi ana-
lyysia 1500-luvulta tehdessani ja nuijasotaa
pohtiessani se, ettA lciytyi edes yksi aito
dokumentti, todell inen asiakirja, joka paljasti
suvun myytin takaa todell isuutta enemmiin
kun uskommekaan. Tiim[ on sellainen on-
nell inen sattuma, tunnette sen joskus arkis-
tossa ollessanne, etti i  "nyt sain jumalaa
polvesta kiinni".

On aivan todellakin sattuma. etti i  t i issii
Gotlundin kopiokirjassa l i iytyy vaimoni esi-
vanhempia 1500-luvulta mm. seuraavan
kirjeen muodossa. Tiissii Hollolan Ylisen
Kihlakunnan vouti Anders Torstinpoika
kirjoittaa sisarensa pojalle. Katkelma siit i i
suomennettuna kuulostaa suurin piirtein
seuraavalta: >Jos minulla olisi ollut vain
satakin miesti i enemman, niin olisin yrittenyt
voittaa.> Hyvii Antti! Hiinhiin oli varmaan
sitten tama Antti, joka juuri oli tappamassa
Nyyst<il i issii 400 nuijamiesta. Juuri t i i l l i i iset
pienet yksityiskohdat paljastavat pauon.
Harvoin l<iytiiii dokumentin, joka paljastaa
totuutta myyttien takaa enemman kuun yksi
ti i l lainen lause. Lause joka kertoo
suomalaisista paljon oleell ista; "jos vain

ol is i  o l lu t  s i l lo in as iat  s i l l i i la i l la ! .  S i l la
ti i l laisia jos-miehii i me kaikki usein olemme.
Joku voi nyt sanoa; elkae takertuko yhteen
lauseeseen, hankkikaa kokonaisuus esil le.
Juuri sil loin jounalisti, tarinankertoja,
niinkuin minii sanoo, etti i ; ei ole aikaa, juttu
tulee ulos huomenna! Seh?in se on lopulta
teidii inkin ongelmanne. Tutkimus pitaisi
saada joskus valmiiksi. Siksi tarvitaan onnea,
ja sehiin tulee vain tekemella tydtA.

Napoleonkin valitessaan kenraaleita kysyi
kyseisestii henkikist?i; >Onko hiinellii on-
nea?> Onni seuraa niitA, jotka istuvat arkis-
toissa kaiket piiiviit ja penkovat aineistoa.
Juuri silloin voimme uskoa ldytiiviimme jo-
takin myyttien ja todellisuuksien suhteesta Ja
tietenkin vain pienen vilahduksen, lausekin
riittea, totta tai ei - vaistollekin on annettava
sijaa.

Vieli i  voitaisiin kysyii, voidaanko nii i l le
vanhoil le asioil le, myyteil le, nauraa? Itse
nauran nii l le joskus aivan kippurassa. Mo-
nestihan ne ovat olleet hyvinkin vakavia
asioita, mutta muuttuneet aikojen saatossa
huvittaviksi. Koska asia voi olla hyvinkin
arkaluontoinen, olen omissa tarinoissani
ratkaissut asian niin, efia asetun ensin itse
naurettavaksi, ja sitten minun kauttani asi-
oil le voidaan nauraa. Jos kuuli jan suu auke-
nee, niin ehkii aivoonkin joku kanava saa-
daan, viesti menee eteenpii in..

Ihmiskohtalothan ovat kaukaa katsoen
naurettavia ja traagisiakin. Yhden siikeistcin
tlistii Jaakko Ilkka-runosta huomaan neljii-
kymmentii vuotta muistaneeni viiiirin.
Eilen kun runon neljiinkymmenen vuoden
ji i lkeen luin, siie oli seuraava:

>Tuo teot suuret kunniaa:
tok viedii voivat muuhun.>>

Luulin itse sen siikeen kuuluvaksi niiin:
Tok' teot miestii suuremmat,
ne viedii voivat muuhun

Ja nlinh?in tuo runo olisikin parempi! Mies
voi joutua tekem[iin itseiiiin suurempia teko-
ja ja niistiikin hiinen tiiytyy selviytyii. Jos
siind sitten on apua myytistii, omasta tai
toisen, niin annettakoon se anteeksi. Myytit
ja todell isuus eiviit ole toisil leen viholl isia,
eliimiimme ei ole vain dokumentti. se on
sankarilaulu! E

Veli-Matti

Sukututki
perinteise
ovat enin
omaisten
Niiden tii
sesti kdy
kuten tuo
sekii suvt
Piiiistiikse
man hyvi
tenkin tu
historiall i
makrotasr
seen, ml
ihmistd
pieniii alr
uksineen.
dyllista j
nokirjalli
tusta ja p
pelkkien
vaikuttav

Kirjalli
antamallt
Matrikke
taan erik
Kalentert
valtiokal
kalenteri,
mekkiiiisr
perustietr
ihmisistii
gelma or
varustetu
tiiydellisi

Matrik
las- tai
jiisenluet
henkilitti
"nimikirj
asiakirja
tyminen
riantutki

l 0


