
Ennen oli miehet rautaa?
Maskuliinisuus antiikista uuden ajan alkuun

Ville Vuolanto: Tervetuloa kuuntelemaan Tiedettä ja sirkushuveja – vanhojen aikojen podcastin

jaksoa. Tässä podcastissa Tampereen yliopiston antiikin, keskiajan ja uuden ajan alun

tutkimuskeskus Triviumin tutkijat keskustelevat erilaisista teemoista. Meitä voi seurata myös

instagramissa tai Twitterissä tilillä Trivium alaviiva Tampere. Otamme mielellään vastaan

kysymyksiä ja toiveita.

Ville Vuolanto: tässä jaksossa aiheena on maskuliinisuus pitkän aikavälin tarkastelussa. Millaisia

asioita mieheyteen ja maskuliinisuuteen yhdistettiin antiikissa, keskiajalla ja uuden ajan alussa?

Olen Ville Vuolanto, myöhäisantiikin ja varhaiskristillisen ajan arjen ja perheen

historian tutkija. Kanssani keskustelemassa ovat sukupuolen ja erityisesti maskuliinisuuden

tutkimukseen viime aikoina perehtyneet Triviumin asiantuntijat, professori Raisa Toivo ja tutkija

Jaakkojuhani Peltonen. Raisa on tutkinut monipuolisesti erityisesti uuden ajan alun

sukupuolijärjestelmiä ja arjen historiaa

Raisa Toivo: (tervehdys)

Ville Vuolanto: Jaakkojuhani taas on tutkinut viime aikoina erityisesti maskuliinisuuden ja sodan

aatehistoriaa antiikista uudelle ajalle saakka.

Jaakkojuhani Peltonen: (tervehdys)

Ville: on varmasti syytä aloittaa aivan perusasioista: mitä ’maskuliinisuuteen’ historiallisena

ilmiönä oikein kuuluu?

Jaakkojuhani Peltonen: Terminä maskuliinisuus on toki moderni, mutta vastaavia, mieheyttä

määrittäviä ja arvottavia käsitteitä ja ilmauksia löytyy jo antiikin maailmasta. Antiikin

maskuliinisuuden tutkimuksessa kyse onkin usein ideaaleista. Lähteissä on paljon puhetta tosi

miehistä, siitä millaisia oikeiden miesten pitäisi olla. Maskuliinisuus antiikin maailmassa oli



performatiivista. Miehiksi tultiin saavuttamalla mieheyden oletetut standardit, tekemällä tiettyjä

asioita, joita yhteisö pitää sopivina miehille.

Raisa Toivo: Tosiaan, no, monella laillahan tämänkin asian voi määritellä, minulle maskuliinisuus

ilmiönä ja tutkimuskohteena merkitsee sitä, mitä ihmiset tekevät ollessaan ja ollakseen miehiä –

yleensä omia ja ympäröivän yhteisön käsityksiä yhdistellen. Ja historiallisena ilmiönä tai

tutkimuskohteena se tarkoittaa, että mietitään millä tavalla tai miltä osin nämä miehenä olemisen

tavat muuttuvat tai pysyvät samoin aikakaudesta ja kulttuurista toiseen – ja koska olen

sosiaalihistorioitsija niin miten maskuliinisuudet muuttuvat yhteiskuntaluokasta toiseen:

merkitseekö se eri asioita papille ja sotilaalle, perheenisälle ja nuorelle opiskelijalle, kuninkaalle ja

palvelijalle?

Ville: Maskuliinisuus merkitsi siis eri asioita eri ihmisryhmille?

Raisa: Esimerkiksi 1600-luvulla puhutaan paljon kontrollista – itsekontrollista ja muiden kontrollin

alla pitämisestä. Oli ok olla vaikeuksissa ja epätietoinen, mutta sekin piti tehdä hallitusti.  Mutta

kuninkaalla ja palvelijalla tai vaikkapa perheenisällä ja verstaan nuorella käsityöläiskisällillä on

tähän vähän erilaiset mahdollisuudet – ja joidenkin kohdalla, joissain tilanteissa maskuliinisuuteen

kuuluikin kontrollin sijasta sen menetys – sotilaan kuului joskus joutua raivon valtaan ja nuoren

kisällin kuului joskus (muttei liian usein) juoda päänsä täyteen ja käyttäytyä aivan pölvästisti. –

mutta sitäkään ei saanut tehdä liian usein eikä väärällä hetkellä.

Ville: Eli tässäkin asiassa, maskuliinisuuden määrittämisessä, on kysymys identiteetistä ja

vallankäytöstä?

Jaakkojuhani: Niin, esimerkiksi Antiikin maailma oli mieskeskeinen. Voidaan sanoa, että vallitsi

patriarkaatti. Tämä tarkoittaa paitsi sitä, että julkisen elämän virat oli sananmukaisesti miehitetty,

eli naiset eivät niissä voineet toimia. Ideologisesti kyse oli myös siitä, että Vapaasyntyinen Mies on

kosmoksen eli maailman kruunu ja keskiössä. Naiset, orjat, ja tietysti eläimet ovat miehen

alapuolella. ASIOITA tehtiin ennen kaikkea toisia miehiä varten, ja sitä varten, että muut miehet

alkaisivat arvostamaan. Puhe ”tosi miehistä” heijastelee sitä, mitä miehet ovat puuhailleet, ja

mistä he ovat puhuneet.



Raisa: Niin uuden ajan alussa on monenlaisia lähteitä. karkeasti ottaen voi sanoa, että

normatiiviset lähteet usein olettavat, että maailma on miesjohtoinen tai enemmänkin isäjohtoinen

– kaikki miehethän eivät olleet isiä, isäntiä, mestareita, vaan uuden ajan alun miesten joukossa oli

myös työväkeä, oppipoikia ja kisällejä, sotamiehiä ja alamaisia.  Silti esimerkiksi veroluetteloissa

usein esitetään tilat isännän nimen mukaisena ja isännälle alisteisena kokonaisuutena, ikään kuin

isäntä olisi hoitanut tilan ja maksanut verot sekä sen tuotosta että sen työvoimasta ja työväestä.

Patriarkaalisuus ja patriarkaattisuus saavat silti aika lailla toisenlaisia muotoja siinä vaiheessa, kun

aletaan katsoa normatiivisten lähteiden ulkopuolelle. Silloin alkaakin näyttäytyä toisenlainen

maailma, jossa sen veroluettelossa mainitun isännän lisäksi tilan asioita hoitaa, ihan julkisesti ja

kaikkien odottamalla tavalla, yhtä lailla hänen vaimonsa ja muitakin perheenjäseniä. Voi käydä ilmi

jopa, että se veroluetteloon merkitty isäntä on itse asiassa jo kuollut jo vuosikymmen sitten ja tilaa

hoitaa nyt leski tyttärineen. on kumminkin vähän vaikea sanoa, johtuuko tämä kuvan

muuttuminen siitä, että yhteiskunta muuttuu antiikin ja uuden ajan alun välillä, vai siitä, että on

tarjolla useamman laisia lähteitä joista automaattisesti saa monipuolisemman kuvan?

Ville: Millainen oli sitten miehen ideaali?

Jaakkojuhani: Antiikissa Ideaalimies on vallan kahvassa, kykenee hallitsemaan itseään ja muita,

mutta samaan aikaan alistuu yhteiskunnan hierarkiselle systeemille, palvelee oletettua yhteistä

hyvää. Hän alistuu armeijassa sotakurille, ylempiarvoisen komentoon ja valtioin viroissa tekee

velvollisuutensa isänmaataan Patria kohtaan. Kunnioittaa esi-isiä, kunnioittaa jumalia -  mutta

tässäkin kohtuus: ateisti ei välitä jumalista riittävästi, deisidaimonia/supersitito taas menee

liiallisuuksiin, Kohtuullisuuden periaate ja ääripäiden välttely siis ihanteena. Äärimmäinen itsensä

toteuttaminen, individualismi ei ollut se juttu, vaan kollektiivinen ajattelu ja eri velvollisuuksista

huolehtiminen ja vastuunkato.  Oman kunnian tavoittelu ei saanut olla kaikki kaikessa…

Tärkeä osa maskuliinisuuden ideaalia oli kilpailullinen käyttäytyminen yksilöiden

välillä. Kilvoittelu näkyy antiikin maailmassa selvästi: Olympian kisat ja muut urheilukisat, kisailtiin

myös parhaasta tragediakappaleesta, lyyran soittajasta. Roomassa valjakkoajot,

gladiaattoritaistelut jossa voittajat ja häviäjät. Myös sotakentät oli kenties tärkein tila jossa miehet

kilpaili urhoollisuudesta ja toisten miesten arvostuksesta. On myös paljon pelkoa siitä, että tulee

luokitelluksi muiden miesten silmissä epä-mieheksi. Naismaisuus, vierasmaalaisuus, eläimellisyys



tosi mieheyden vastakohtia, eli ne edustavat toiseutta. ”Tosi, tai kunnollisen miehen” maineen

säilyttäminen ja julkisuuskuvan ylläpitäminen oli valtavan tärkeää.

Ville: Miltä tämä kuulostaa Uuden ajan alun näkökulmasta, olivatko samat ihanteet voimassa?

Raisa: Niin en tiedä, osa varmasti on. Toisaalta – ja taas en tiedä, johtuuko tämä yhteiskunnan vai

lähdemateriaalin muuttumisesta - omissa lähteissäni näkyy myös ääripäiden ihanteita: etenkin

uskonnollisissa liikkeissä reformaation jälkeen esiintyy ihanteita, joissa maskuliinisuus esitetään

myös osana täydellistä uskonnollista alistumista, jopa marttyyriutta, tai vaihtoehtoisesti

esimerkiksi täydellistä yhtymistä pyhään henkeen ja jumalaan kristuksen morsiamena – ja

maskuliinisuuden ihanteet saavatkin hyvin feminiinisiä ilmaisumuotoja. Tässä on paljon sellaista,

missä valtavirtabinäärisiä sukupuolirooleja kierretään ja niillä leikitään ihan tarkoituksella ja

tuotetaan muita malleja. Niin että vaikka yhteiskuntafilosofit periaatteessa ajattelevat

uusplatonistisesti vastakohtien kategorioiden kautta jakaen maailmaa naisiin ja miehiin, pimeään

ja valoisaan jne, käytännössä kategorioita sotketaan koko ajan. Käytännössä sukupuoli on ehkä

ihan yhtä sotkuisa tai kietoutunut ilmiö kuin muukin entangled historia.

Ville: Miten tosi miehen piti toimia suhteessa seksuaalisuuteen?

Jaakkojuhani: Miehen tuli tälläkin elämänalueella ennen kaikkea dominoida, olla aktiivinen,

penetroiva, kun taas passiivisuus sekä toiminnan että haluamisen tasolla oli tuomittavaa, se teki

vapaasta miehestä naismaisen tai orjamaisen… vähintään julkisuuskuva täytyi pitää, ei saanut

antaa kuvaa että seksuaaliset halut vievät miestä. Samaa sukupuolten väliset seksisuhteet miesten

välillä ei varsinainen ongelma, etenkään Kreikassa. Roomassa oli toki kriittisempi näkemys,

Toisaalta tiukka vaatimus siitä, että perhe piti perustaa ja lapsia hankkia, jotka olisivat laillisia

perillisiä. Eli miehen tuli hankkia vaimo, vanhempiensa ohjauksessa, jotta omaisuus säilyisi suvulla.

Mutta sitä ennen nuoret miehet saattoivat esimerkiksi vierailla ilotaloissa ja sitä oikeastaan

odotettiinkin heiltä.

Raisa: nojaa. Kristinuskon myötä tässä on vähän kaksijakoinen suhtautuminen. Toisaalta perhe on

miehuudelle tärkeä asia ja ilman perhettä on vaikea olla täysivaltainen mies – se vaatii jonkin

verran seksuaalista kyvykkyyttä. Toisaalta uskonnollisessa elämässä elää myös vahva selibaatin



ihanne. Vasta protestanttisissa suunnissa perheen perustamisesta tulee velvollisuus – jota kaikki

eivät silloinkaan voineet täyttää.

Ville: Miksi meidän pitäisi olla kiinnostuneita siitä, mitä maskuliinisuudesta on joskus kauan

aikaa sitten ajateltu tai miten sitä on rakennettu?

Jaakkojuhani: Sukupuolittunut ajattelu ja puhe tosi miehistä, miehuullisista miehistä, on suoraan

vaikuttanut siihen, miten on toimittu, käyttäydytty eli yhteiskunnan joka tasolla julkisessa

elämässä, ja perhepiirissä kuin julkisessa tai siviilielämänkin puolella. Se on säädellyt miten esim.

(miehen tai naisen) tulisi ilmaista tunteita, surua ja vihaa, minne tähdätä elämässään…

Raisa: menneisyys on sillä lailla opettavaista, että siellä olleista ja tapahtuneista asioista me

näemme, mitä niistä seurasi. Maskuliinisuuksien kohdalla nähdään samoin, mitä siitä sitten

seurasi, kun ihmiset elivät ja käyttäytyivät tietyllä tapaa: pystyivätkö he toimimaan omien

ajatustensa mukaisesti, menestyivätkö he sillä tavalla, menestyivätkö heidän yhteisönsä

(valtakuntansa, perheensä, kaveripiirinsä), vai seurasiko siitä pelkkää sotkua ja harmia. Ja milloin,

missä tilanteissa, kenelle?

Toisaalta se, miten maskuliinisuudet menneisyydessä ovat muuttuneet ja miten

monenlaisia niitä on ollut, voi olla nykyihmiselle vapauttavaakin ymmärtää: jos maskuliinisuutta on

ollut monenlaista enne, sitä voi olla monenlaista nykyäänkin. Ja jos joku on nykyään sitä mieltä,

että miehen malli ja rooli on liian kapea, menneisyys osoittaa, että siihen samanlaiseen kapeuteen

ei tarvitse jäädä jumiin ikuisiksi ajoiksi.

Jaakkojuhani: Jep, eli näin ymmärretään, että se mitä miehet ovat, tai heidän ajatellaan olevan, tai

toivotaan olevan, tai millaiseksi heidät tehdään sosialisaation kautta, ei ole kirjoitettu geeneihin

vaan se ON sosiaalinen, kulttuurinen ja historiallinen rakennelma

Ville: mistä siis saamme tietoa näistä asioista?

Jaakkojuhani: Antiikista meille on säilynyt paljonkin kertomuksia miehuuden ihanteista.

Vanhempien ja opettajien kasvatuksessa tarinat menneisyyden esikuvallisista miehistä olivat

tärkeitä. Epiikka, kuten Homeroksen Ilias; Historiankirjoitus Herodotoksesta ja Thukydideestä aina



myöhäisantiikkiin asti. Tässä kirjallisuudessa esiintyvissä tarinoissa kerrottiin jäljiteltävistä miehistä

ja varoittavista ja kelvottomista. Paitsi sotapäälliköistä, konsuleista myös senaattoreista,

filosofeista, julkisista puhujista…. Julkisessa tilassa, esim. Rooman forumilla, oli patsaita

menneisyyden ja mytologian suurmiehistä. Nämä kuvat yhdistyivät tarinoihin, ja muistuttivat siitä

millaisia miesten tulisi olla – ja näitä voidaan sitten käyttää yhä materiaaleina, jotka kertovat

menneistä käsityksistä.

Raisa:  1500-1700-luvuilta on paljon erilaisia normatiivisia lähteitä, käytösoppaita ja katekismuksia

joissa eri yhteiskuntaryhmille neuvotaan, millaista olisi heidän ryhmänsä ideaalinen miehenä (tai

naisena) oleminen. Paljon on myös sellaisia lähteitä, joissa voi sitten tämän lisäksi nähdä, että

miten eri tavoin eri ihmiset ne ihanteet -tai jotain ihan muuta - käytännössä toteuttivat.

Esimerkiksi minä käytän paljon oikeuspöytäkirjoja, joissa 1600-luvulla kerrotaan niin tappeluista

kuin veronmaksustakin ja siellä näkee sekä uhoavia ja aggressiivisia ”häjyjä” että perheestään ja

työväestään huolta pitäviä patriarkkoja ja kaikenlaista muutakin. Sukupuoli ylipäänsä on niin

yhteiskuntaa läpitunkeva ilmiö, että se on läsnä kaikissa lähteissä, mutta ei aina - tai oikeastaan

aika harvoin - juuri sillä sanalla. Sitä täytyy pysähtyä ajattelemaan, jotta sen huomaa, muuten se

on niin itsestään selvää, että sitä ei tule ajatelleeksi.

Ville: tässä vaiheessa onkin hyvä syventyä hetkeksi joihinkin esimerkkeihin suoraan

alkuperäislähteistä kuten meillä on tässä podcast-sarjassa tapana ollut… aloitetaan vaikka

antiikista:

Jaakkojuhani: Olen valinnut tähän lyhyen otteen Plutarkhokselta, joka kertoo Aleksanteri Suuresta:

”Voisimmeko ajatella, että veistoksen kauneus olisi syntynyt ilman taiteilijan

työpanosta, vain Onnettaren tarjoaman materiaalin, kullan, pronssin ja norsunluun takia. Olisiko

siis mahdollista, että suuri mies, tai paremminkin suurin koskaan elänyt mies, olisi menestynyt

ilman hyvettä, ja täydellistynyt vain siksi että Onnetar tarjosi aseita, rahaa, jalka- ja ratsuväkeä.”

Eli Plutarkhos asettaa tässä Aleksanteri Suuren framille, tosi miehekkyyden peiliksi.

Hän ikään kuin toteaa että on olemassa maskuliinisuuden ideaali, jäljiteltävä mies. Ihannemies ei

synny automaattisesti, vastaavalla tavoin kuin taitelijan veistämäkään patsas pelkistä



rakennusmateriaaleista, tarvitaan hyvettä, eli miehuullisuutta. Tähän liittyy performatiivisuus,

miehuuteen ei synnytä automaattisesti. Plutarkhoksella TOSImiehen (ANER) rakennusmateriaalit

ovat kreikkalainen kasvatus (paideia), luontainen lahjakkuus, hyveellisyys, halu suuruuteen, olla

valmis kärsimään epämukavuutta kylmyyttä, kuumuutta, ruoan ja juoman puutetta sotaretkillä,

sekä haavoittua taistelussa

Kuka on esikuvallinen mies antiikin maailmassa oli kuitenkin jossain määrin

mielipidekysymys, Plutarkhoksen ajan kristityiltä olisi kysytty niin suurin mies Tuskin olisi ollut

Aleksanteri, vaan Kristus tai Paavali, juutalaiset olisivat voineet mainita vaikkapa Mooseksen. Tosin

kristityt ja juutalaiset antiikin aikana kyllä tunsivat Aleksanterin ja hänen kaltaisensa

soturikuninkaat ja heidän edustamansa ideaalit, ja niiden avulla propagoivat omia miehuuden

ideaalejaan.

Raisa: Niin, Esikuvaksi nostettu edustaa yleensä nostajansa hyveinä pitämiä asioita.

Omasta puolestani voisin  tähän kertoa monimutkaisen keissin jossa alkuaan isoisä syyttää

tyttärentyttärensä miestä oikeudessa siitä, että tämä on töninyt ja potkinut isoisää ja anoppiaan.

Vanhempiin kohdistuva väkivalta oli 1600-luvulla kuolemantuomion arvoinen rikos ja niinpä tätä

puitiinkin oikeudessa pitkään ja hartaasti. Sen aikana tulee esiin kovin monenlaisia

maskuliinisuuskäsityksiä. Vävypoika esittää eri yhteyksissä, että isoisä on jättänyt patriarkaaliset

isännänvelvollisuutensa hoitamatta, eikä ole vahtinut talon naisväkeä, erityisesti tyttärentyttäriä

kunnolla ja että asiat tulisivat paremmin hoidetuiksi ja ihmiset vahdituiksi jos tässä otettaisiin

kehiin nuorempia voimia. Isoisä taas esittää, että asia on päinvastoin: tämä vävypoika ei saa edes

oman perheensä asioista huolehdittua – siitä se väkivaltainen kohtauskin oli syntynyt: isoisä oli

käskenyt vävypoikaa keinuttamaan itkevää vauvaansa, vävypoika oli pitänyt sitä itselleen

sopimattomana ja alkanut hakata vaimoaan ja kun isoisä oli mennyt väliin, oli hänkin saanut iskuja.

Koko ajan isoisä korostaa omaa ikäänsä ja tietynlaista haurauttaan: hän on fyysisesti heikko, vanha

eikä haluaisi muuta kuin rauhaa – ja tällä omalla rauhan halullaan hän itse asiassa oikeuttaa sen,

että syyttää vävypoikaansa rikoksesta, josta lain mukaan saa kuolemanrangaistuksen.

Lähiympäristö kerääntyy sen isoisän tueksi. On tavallaan jännittävä nähdä, miten siinä tehdään

hauraudesta ja fyysisestä heikkoudesta hegemonista maskuliinisuutta: isoisä onnistuu pitämään

hyväksytyn valta-asemansa perheessä nimenomaan heikkouttaan ja vanhuuttaan korostamalla.



Jaakkojuhani: antiikintutkijana herää kysymys, että löytyisikö missä määrin aineistoa siitä, miten

oikeuskäsittelyissä on vedottu syytetyn tai puolustetun ”maskuliinisuuteen”… antiikin osalta

esimerkiksi Ciceron säilyneet oikeuspuheissa on tätä retoriikkaa yllin kyllin …

Raisa: yleensä se kai tulee vähän aihetodisteiden kautta: koko uuden ajan oikeusjärjestelmä toimii

sillä tavalla, että ihmiset yrittävät esittää itsensä niin hyvinä ja ajamansa asian niin oikeutettuna

kuin mahdollista – ja vastapuolen vastaavasti niin vääränä kuin mahdollista. Miehuus,

maskuliinisuus ovat tietysti osa tätä keskustelua mutta usein ne tulevat esiin juuri siinä, että miten

pidetään huoli perheestä, tilasta, työväestä; miten ollaan luotettavia ja urheita tai rohkeita tai

viekkaita tai ahkeria tai voimakkaita, tai, kuten tässä tapauksessa, jo aika heiveröisiä ja hauraita,

mutta silti oikeassa ja oikeutettuja tiettyyn asemaan perheen päänä.

Ville: Sukupuoleen liittyvät teemat ovat usein  herkempiä kuin monet muut historialliset

teemat - millaisia eettisiä kysymyksiä tähän liittyy? Ja miten olette niitä ratkoneet?

Jaakkojuhani: Niin, miten käsitellä, esim. lähteissä esiintyvää misogyniaa, tai normista poikkeavia,

hegemonisesta maskuliinisuudesta poikkeavia maskuliinisuuden muotoja? On tärkeää että

annetaan rehellinen kuva menneisyydestä ja siitä miten menneisyydessä ajateltiin, jos lähteissä

esiintyy misogyniaa, se on syytä tuoda esiin, vaikkakin tutkijana pitää sanoutua siitä irti

Raisa: Case by case – eettiset ongelmat tulevat tutkimuksessa yleensä vastaan sattumalta,

yllättäen ja pyytämättä ja sitten ne on vain ratkottava silloin. Identiteetti (ja seksuaalisuus, en oo

varma liittyykö se tähän) vaativat aina historiantutkijalta kunnioittavaa käsittelyä – siitäkin

huolimatta, että käsittely aikanaan tai niissä lähteissä, joita me luemme ja käytämme, on usein

ollut ihan päinvastaista, jopa tarkoituksellisen hyökkäävää ja halventavaa ja pilkkaavaa. On joskus

todella houkuttelevaakin käyttää lähteiden repäiseviä ilmauksia toisten seksuaalisista kyvyistä ja

suuntautumisista, sikamaisesta käyttäytymisestä tai voimien loppumisesta. Kannattaa kuitenkin

muistaa, että niiden draaman hetkien ympärillä menneisyydenkin ihmiset ovat olleet ihan

kokonaisia ihmisiä, joilla on omat kehityskulkunsa, tragediansa ja selityksensä. Meidän ei tarvitse

eikä pidä toistaa menneisyyden loukkauksia ja tragedioita vaikka kuvaamme niitä voidaksemme

analysoida niitä.



Ville: Miten ajattelet, voimmeko kuitenkin puhua ihmisistä ja heidän sikamaisista teoistaan

heidän omilla nimillään? Onko myös kaukaisen menneisyyden ihmisillä yksityisyyden suoja?

Raisa: Tosiaan, jotkut tapaukset ovat historiassakin sellaisia, että osallisten henkilöllisyydestä ei

kannata jakaa kauheasti tietoja. Olen itsekin kirjoittanut joitain artikkeleita niin, että olen puhunut

esim. vain isästä ja pojasta – vaikka nimet tietysti saa helposti selville alkuperäisistä lähteistä, jotka

ovat julkisesti kenen vain saatavilla. Mutta idea on siinä, että minä yritän antaa ne tiedot, jotka

ovat olennaisia analyysille, ja sillä tavalla suunnata myös lukijan ajatuksia siihen, mitä pidän

olennaisena ja tärkeänä – ei vain myyvimpiin yksityiskohtiin.

Ville: Entä tämä pitkä linja – mikä on muuttunut kun vertaillaan antiikkia uuden ajan alkuun?

Entä kun tullaan nykymaailmaan?

Raisa:  Mieluiten ehkä pohtisin sitä, mikä ei ole muuttunut. Tietyt (poliittiset, kulttuuriset) ryhmät

yrittävät myydä meille nykyään ”perinteisiä” sukupuolirooleja ja -malleja (perhettään elättäviä,

sen asioista viimeisen sanan sanovia toimistomiehiä ja kellohameisiin ja korkokenkiin pukeutuvia

kotirouvia) mutta se perinteisyys on itse asiassa todella lyhytaikaista ja eikä se ole silloinkaan

koskenut kuin todella kapeita yhteiskuntaryhmiä. Oikeassa elämässä sukupuolet ja

sukupuolittuneet elämät ja identiteetti ovat sekä ihanteissa että käytännössä olleet paljon

moninaisempia – aina.

Jaakkojuhani: Sekään ei ole muuttunut, että Valta ja asema yhteiskunnassa suhteessa toisiin

miehiin ja naisiin ovat edelleen maskuliinista…patriarkaattiset rakenteet on edelleen olemassa,

vaikkakin niitä on paljon länsimaissa purettukin...

Esimerkiksi sotaisa maskuliinisuuden ihanne voi hyvin ja on olemassa edelleen…

siihen vedotaan Ukrainan ja Venäjän sodassa. Miesten toteuttamaa väkivaltaisuutta pidetään

usein toksisena, myrkyllisenä, mutta valtion organisoimaan väkivaltaan osallistuminen on

EDELLEEN tosi miesten puuhaa, kuten se oli sitä antiikin maailmassakin. Mies ei saisi paeta

taistelua, sotaa joka esitetään väistämättömänä asiantilana. Hänen pitää sodassa puolustaa

perhettään ja yhteisön vähäosaisia, heikkoja…

Ville: Selvästi minulla oli tähän väärä ennakkoasenne! Tässä podcast-sarjassa käsitellään ilmiöitä

uusimman tutkimuksen näkökulmasta eli haluamme tuoda esiin uusia tutkimustuloksia ja



näkökulmia. Yleensä tähän on kuulunut erityinen myytinmurto-osio … Mutta tässä jo edellä annoin

itse hyvän esimerkin myytistä, joka kaipasi ravistelua – kaikki ei tosiaankaan ole muuttunut, kun

tarkastellaan maskuliinisuuden historiaa… Mutta kai nyt jokin on muuttunut silti…?

Jaakkojuhani: antiikin maailmassa korostettiin itsehillinnän tärkeyttä, sitä että (lainausmerkeissä)

tosi mies kontrolloi ja hallitsee täydellisesti itseään ja muita. Tosi miehen tuli siis hillitä tunteensa.

Ja vaikka antiikissa seksisuhteet eivät rajoitu avioelämän piiriin, intohimojen, halujen suhteen

pitää siinäkin olla kohtuullisia, ei saa kiintyä liikaa tai olla himojensa vietävissä. Toisaalta

esimerkiksi sotatilanteessa raivon hillitseminen esim. siviilejä kohtaan… Tunteiden hallitsemisen

lisäksi ja SEN myötä vapaasyntyinen mies voi hallita perhettään ja kotitalouttaan laajemminkin.

Selvästi siis näkyy, että itsehillinnästä ei nykyään puhuta niin paljon ja kokonaisvaltaisesti kuin

antiikissa, erillisenä hyveenä, eikä seksuaalinen pidättäytyminen todellakaan  ole enää niin

maskuliinista ja hyveellistä kuin antikissa ja erityisesti  myöhäisantiikissa esim. kristinuskon piirissä.

Raisa: Mutta ehkä myös kannattaa miettiä sitä, että miehen malleja oli erilaisia, ja osa niistä oli

tarjolla vain tietyissä yhteiskunnallisissa asemissa oleville miehille. Silti useammat sosiaaliset

ryhmät kehittivät omia versioitaan hyväksytyistä, hegemonisista maskuliinisuuksista – mutta

toisaalta niistäkin voitiin kisata ja neuvotella, ja erilaisia tapoja olla miehekäs löytyi. Toiset

korostivat uskonnollista marttyyrimaskuliinisuutta, toiset sitä hillittyä ja hallitsevaa perheenisää,

joku korosti härmän häjyjen tapaan aggressiota ja väkivaltaa ja vallitsevan järjestyksen kritiikkiä,

joku taas äärifyysistä työntekoa. Ihanne saa eri malleja eri ryhmien ja yksilöiden kohdalla.

Ville Vuolanto: Näihin moninaisuutta korostaviin sanoihin päätämme tämänkertaisen

keskustelumme, paljon kiitoksia keskustelijoille, Raisa Toivolle ja Jaakkojuhani Peltoselle.

Näin on päättynyt Tiedettä ja sirkushuveja – vanhojen aikojen podcastin tämänkertainen jakso.

Kiitos myös kaikille kuuntelijoille!


