
Trivium podcast: Liikkuvuus esimodernissa maailmassa

Lauri: 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 podcastiin liittyen.

Tämänkertaisessa jaksossa puhutaan liikkuvuudesta myöhäiskeskiajan ja uuden ajan alun

maailmassa. Vaikka ihmiset liikkuvat nyt varmasti enemmän kuin koskaan aiemmin,

liikkuvuus ei ole mikään uusi ilmiö, vaan ihmiset ovat liikkuneet aina. Esi- ja

varhaismodernissa maailmassa siirtyminen paikasta toiseen oli hitaampaa ja vaivalloisempaa

kuin nykyään, mutta siitä huolimatta ihmiset matkustivat pitkiäkin matkoja hyvin

monenlaisista syistä. Mun nimeni on Lauri Uusitalo, ja tänään tästä aiheesta on

keskustelemassa mun kanssa Maija Ojala-Fulwood ja Sari Katajala-Peltomaa. Tervetuloa

mukaan!

Aloitetaan esittelemällä itsemme. Haluaisitko sinä Maija aloittaa?

Maija: Hei, olen Maija Ojala-Fulwood Itämeren alueen keskiajan ja uuden ajan alun tutkija.

Olen tutkinut ihmisten liikkuvuutta kahdessa eri tutkimushankkeessa. Niistä ensimmäinen

keskittyi työperäiseen siirtolaisuuteen pitkällä aikavälillä ja toinen liikkuvuuden hallintaan ja

säätelyyn 1600-luvun Ruotsin valtakunnassa.

Sari: Hei, olen Sari Katajala-Peltomaa, keskiajan tutkija Triviumista. Liikkuvuuteen

tutkimukseni liittyvät ennen kaikkea pyhiinvaellustutkimuksen kautta.

Lauri: Mä väittelin toukokuussa 2021 siirtomaayhteiskunnan kehityksestä Popayánin

kuvernöörikunnassa nykyisen Kolumbian alueella 1500-luvulla ja 1600-luvun alussa.

Käsittelin väikkärissä sitä, miten espanjalaisten ja paikallisten alkuperäiskansojen

vuorovaikutus muokkasi yhteiskuntaa ja kiinnitin erityistä huomiota alkuperäiskansojen

toimijuuteen siirtomaayhteiskunnan syntyprosessissa. Tällä hetkellä työskentelen Suomen

Kulttuurirahaston apurahalla postdoc-tutkijana Tampereen yliopistossa. Mun nykyinen

hankkeeni jatkaa väikkäristä tuttujen teemojen parissa, ja käsittelee alkuperäiskansojen



sukupuolittunutta toimijuutta siirtomaayhteiskunnassa samaisella alueella noin vuosina 1550–

1650.

Lauri: Voitaisiin aloittaa aiheen käsittely ihan sillä, mitä liikkuvuudella tarkoitetaan ja mitä

kaikkea siihen kuuluu. Ihmiset ovat liikkuneet aina erilaisista syistä. Osa on muuttanut

pysyvästi uuteen paikkaan, osa tilapäisesti, joko työn perässä, mutta myös muista syistä.

Lisäksi on myös liikkuvuutta, johon ei kuulu muuttaminen. Esimerkkejä tästä ovat vaikkapa

kauppiaat, pyhiinvaeltajat ja sotilaat. Minkälaista liikkuvuutta teidän tutkimuksissanne

esiintyy ja mitä syitä ihmisillä oli liikkua?

Sari: Olen ennen kaikkea eletyn uskon tutkija ja pyhiinvaellukset liittyvät olennaisesti siihen,

miten ihmiset keskiajalla elivät uskoaan arjessa, miten he olivat vuorovaikutuksessa

pyhimysten kanssa ja millaisia rituaaleja he suorittivat. Toisaalta pyhiinvaelluksille oli

keskiajalla ja sen jälkeenkin monta syytä, ja uskonnollisuus ja hengellisyys olivat yksi

motiivi monien joukossa. Ihmiset yhdistivät toivioretkiä markkinamatkoihin ja muuhun

asioiden hoitoon. Toisaalta yksinkertaisesti halu nähdä uusia paikkoja houkutteli ihmiset

toivioretkille. Pyhiinvaelluksia käytettiin myös rankaisukeinoina eli pahantekijöiden tuli

suorittaa rituaalisia vaelluksia pyhille paikoille osana rangaistusta. Pyhiinvaelluksia myös oli

montaa sorttia: sellaiseksi saatettiin laskea matka naapurikaupunkiin pyhimyksen haudalle,

mutta tiedetään ihmisten matkanneen myös Euroopan toiselle laidalle, Santiago de

Compostelaan, Roomaan tai Jerusalemiin saakka vieraillakseen pyhällä paikalla. Pohjolassa

pyhiinvaelluspaikkoja oli harvassa. Tärkeimpiin kohteisiin Vadstenaan Ruotsiin tai

Nidarosiin  eli nykyiseen Trondheimiin Norjaan oli esimerkiksi Suomesta monen päivän

matka.

Maija: Mä olen tutkinut liikkuvuutta erityisesti käsityöläisammattien ja kaupunkiyhteisön

piirissä. Eniten olen tutkinut kisällien työperäistä liikkuvuutta ja sen vaikutuksia paitsi

kaupunkiyhteisöön niin myös laajemmin käsityksiimme siitä millainen on tyypillinen työn

perässä kulkeva henkilö. Keskiajalta aina 1900-luvulle saakka kisällit olivat piikojen ja

renkien ohella suurin liikkuva ihmisryhmä Euroopassa.  Vuosittain tuhannet – 1700 ja 1800-

luvulla kymmenet tuhannet - kisällit kulkivat kaupungista toiseen suorittaen kisällivaellustaan

eli palvelusaikaansa jonkun toisen mestarin palveluksessa ennekuin he asettuivat aloilleen ja

pyrkivät itsenäisiksi mestareiksi. Monet pyrkivät mestareiksi joko kotikaupungissaan tai siinä

kaupungissa missä he olivat saaneet koulutuksensa.  Niiden lisäksi olen hieman penkonut



myös Ruotsin Pohjois-Amerikkaan perustaman siirtokunnan asioita siirtokunnan yhden

komentajan Peter Hollander Ridderin elämänkulun kautta. Molemmissa tapauksissa, oli sitten

kyse käsityöläisammattiin kouluttautuvan henkilön elämästä tai upseeriurasta niin yhden

henkilön liikkuvuus saattoi sisältää hyvin erityyppisiä jaksoja: muutto toiselle paikkakunnalle

saattoi olla vapaaehtoista, kun nuorukainen hakeutui oppipojaksi tai pääsi laivastoon; se

saattoi olla pakotettua, kun joutui suorittamaan pakollisen kisällivaelluksen tai kun upseerit

määrättiin palvelukseen milloin minnekin. Liikkuvuus saattoi kestää lyhyen tai pidemmän

ajan ja kuten Sari tuossa edellä jo mainitsi, niin etäisyydet vaihtelivat naapurikaupungista

aina merten yli tai halki Euroopan.

Lauri: Omaan tutkimusaiheeseeni liittyy tietysti espanjalaisten siirtolaisten matkat Atlantin

yli, mutta niitä enemmän olen tutkinut Amerikan mantereen alkuperäiskansojen liikkuvuutta

siirtomaa-aikana. Pohjois-Andeilla, jota olen itse tutkinut, ihmiset liikkuivat paljon

esikoloniaalisella ajalla, ja tämä liikkuva elämäntapa säilyi siirtomaa-aikana, mutta muutti

toki myös muotoaan. Liikkuvuus oli alkuperäiskansojen toimijuuden merkittävimpiä

muotoja. Espanjalaiset pyrki valjastamaan alkuperäiskansat työvoimakseen, ja vaikka

pääsääntöisesti alkuperäiskansoja ei orjuutettu, siirtomaaisännät kehittivät useita erilaisia

työvelvollisuuden ja verotuksen muotoja. Nämä oli kuitenkin sidottu jäsenyyteen yhteisössä,

ja koskivat täysipainoisesti ainoastaan yhteisöihinsä kiinnittyneitä ihmisiä, joita kutsuttiin

nimityksellä indios originarios. Ne alkuperäiskansoihin kuuluvat henkilöt, jotka olivat

irrottautuneet yhteisönsä jäsenyydestä ja muuttaneet muualle, olivat vapautettuja työikäisiä

miehiä koskevasta kiertävästä työvelvollisuudesta, ja lisäksi he maksoivat yleensä pienempää

veroa. Heistä käytettiin nimitystä indios forasteros. Espanjalaisista kaupungeista, maatiloista

ja kaivoksista tuli magneetteja, jotka vetivät alkuperäiskansoihin kuuluvia ihmisiä puoleensa,

ja erilaisten työvelvollisuuden muotojen rinnalle kehittyikin nopeasti myös palkkatyötä.

Yhteisöistään irtautuneiden forasterojen lisäksi näissä työskenteli myös yhteisöjensä

lähettämiä ihmisiä, joiden tienaamat rahat auttoivat yhteisölle määrättyjen verojen

maksamisessa, jolloin yhteisö pystyi pitämään suuremman osan tuottamistaan tuotteista

itsellään.

Lauri: Liikkuvuutta on pyritty aina myös kontrolloimaan monin eri tavoin. Hallitsijat,

viranhaltijat, kaupungit, kirkko ynnä muut tahot pyrkivät toisaalta estämään tai rajoittamaan

liikkumista, toisaalta mahdollistamaan sitä. Valtiollisten toimijoiden ja viranomaisten lisäksi

liikkuvuutta säätelivät myös monet muut tahot, esimerkiksi uskonnolliset järjestöt,



ammattikunnat ja killat. Mikä tilanne oli keskiajan pyhiinvaeltajien ja Itämeren alueen

käsityöläisten ja kauppiaiden suhteen?

Sari: Keskiajalla pyhiinvaeltajilla saattoi olla kuninkaan tai piispan myöntämä suojeluskirje,

eräänlainen “passi”. Joka vakuutti että nämä muukalaiset liikkuivat hyvällä asialla ja olivat

kruunun  tai kirkon suojeluksessa heidän vaeltaessaan läpi Euroopan. Eli matkalaisia ei aina

otettu vastaan avosylin eikä matkan hurskas motiivi välttämättä muuttanut tätä. Toisaalta

pyhiinvaeltajia saatettiin myös kritisoida tekopyhyydestä, siitä että matka oli vain tekosyy

päästä pois kodin piiristä viettämään synnillistä elämää. Toisaalta kirkko myös kannusti

ihmisiä pyhiinvaelluksille monin tavoin esimerkiksi saarnaamalla hengellisestä aarteesta,

jonka pyhimysten reliikit eli pyhänjäännökset muodostivat. Pyhiinvaeltajat myös saattoivat

kerätä matkallaan aneita. Eli pyhällä paikalla vierailu oli hyve, jonka katsottiin lyhentävän

kuoleman jälkeen kiirastulessa vietettyä aikaa.

Maija: Samoin työnperässä kulkeneet henkilöt kuten kisällit, piiat ja rengit tarvitsivat

matkustusasiakirjan. Maaseudulla myöntäjänä oli yleensä paikallinen kirkkoherra tai pappi,

käsityöläiset tarvitsivat ammattikunnan myöntämän asiakirjan. Kisälleillä se oli niin kutsuttu

kisällintodistus, joka oli yhtä aikaa sekä työtodistus, vakuutus kisällin hyvästä maineesta ja

passi. Ilman kisällitodistusta kulkevia eivät mestarit huolineet palvelukseen.

Huonomaineisista ja petollisista kisälleistä saatettiin myös varoittaa naapurikaupungin

mestareita. Myös muualta tuleviin mestareihin suhtauduttiin käsityöläisammattikuntien

piirissä varauksellisesti. Usein tulijoilla oli jonkin sortin koeaika: esimerkiksi Tukholman

parturi-kirugien säännön mukaan muualta tulevalle mestarille osoitettiin kaupungin

hospitaalista potilas, jos potilas parantui, ulkopaikkakuntalainen sai jäädä kaupunkiin, jos

potilas kuoli, oli tulijan korvattava aiheuttamansa vahinko. Osassa Tukholman

käsityöläisammattikuntia oli kuninkaan vahvistamat kiintiöt ulkomaalaisille mestareille:

suutareiden ammattikunnassa sai olla 20 ruotsalaista mestaria ja kymmenen ulkomaalaista;

kultaseppien ammattikunnassa sai molempia olla kahdeksan. Rajoituksista ja säännöistä

huolimatta Itämeren alueen kaupungit olivat etnisesti ja kielellisesti kirjavia, ja niihin oli

saapunut väkeä Englantia ja Hollantia myöden.

Lauri: Espanjan kruunu pyrki rajoittamaan voimakkaasti sitä, ketkä Amerikan siirtomaihin

saivat muuttaa, ja matkustamiseen Atlantin yli tarvittiin kruunun lupa. Samoin liikkuvuutta



siirtomaissa rajoitettiin. Espanjalaisia oli kielletty asettumasta asumaan alkuperäiskansojen

keskuuteen, ja tätä kieltoa pääsääntöisesti noudatettiinkin. Suhtautuminen alkuperäiskansojen

liikkuvuuteen olikin sitten hieman monimutkaisempaa. Periaatteessa alkuperäiskansat oli

vapaita kruunun vasalleja, jotka sai vapaasti muuttaa minne halusivat kunhan he liittyivät

johonkin yhteisöön. Kuitenkin heidän liikkuvuuttaan pyrittiin rajoittamaan, ja monet

säädökset totesivat, että muuttamiseen tarvittiin lupa. Samalla espanjalaiset harjoitti väestön

pakkosiirtoja perustamalla alkuperäiskansoille espanjalaistyylisiä kaupunkeja, joihin näiden

käskettiin muuttaa, jotta heitä olisi helpompi kontrolloida. Yhtäältä kruunun virkamiehet

halusi estää ihmisiä muuttamasta näistä yhteisöistä pois, mutta samaan aikaan he ymmärsivät,

että Espanjalaisten kaupungit oli täysin riippuvaisia alkuperäiskansoista työvoimana. Muuttoa

kaupunkeihin ei siis pystytty kieltämään, mutta sitä haluttiin kontrolloida. Alkuperäiskansat

ei kuitenkaan kovin helposti tähän alistuneet, ja lähteistä löytyykin paljon virkamiesten ja

kirkonmiesten valituksia siitä, että nämä eivät suostu pysymään paikallaan vaan menevät

minne haluavat. Kuten todettua, se oli yksi merkittävimmistä toimijuuden muodoista heille.

Lauri: Matkustaminen oli keskiajalla ja uuden ajan alussa tietysti hitaampaa ja

vaivalloisempaa kuin nykyään, ja matkoilla saatettiin kohdata monenlaisia vastoinkäymisiä,

mutta silti ihmiset matkustivat ajoittain pitkienkin matkojen päähän. Tässä podcast-sarjassa

meillä on ollut usein tapana esitellä käsiteltävää teemaa alkuperäislähteistä tulleiden

esimerkkien avulla. Annan tähän väliin esimerkin edellä mainitusta. Don Pedro de Henao oli

nykyisten Kolumbian ja Ecuadorin rajaseudulla yhä elävään pasto-kansaan kuulunut Ipialesin

päällikkö, joka matkusti vuonna 1583 Espanjaan saadakseen kuninkaalta vahvistuksen

tittelilleen Ipialesin kuvernöörinä sekä esittääkseen useita valituksia kansansa huonosta

kohtelusta. Kuningas oli hänelle hyvin myötämielinen, ja antoi hänelle useita käskykirjeitä,

joissa paikallisia viranomaisia kehotettiin puuttumaan hänen esiintuomiinsa epäkohtiin.

Lisäksi kuningas maksoi don Pedron ylläpidon Espanjassa oleskelun aikana, ja määräsi

maksettavaksi avokätisen summan hänen kotikylänsä kirkon koristelemiseen ja muihin

kuluihin. Hän kohtasi kuitenkin myös monenlaisia vastoinkäymisiä matkansa aikana, ja luen

nyt pätkän hänen kruunulle laatimastaan anomuksesta:

[…] asun tällä hetkellä eräässä majatalossa Puerta del Arenasin lähellä jossa

olen äärimmäisessä ja suuressa tarpeessa koska minulla ei ole syötävää eikä

mitään millä elättää itseni ja Ana Sanches leski jonka majatalossa asun antaa

minulle ruokaa luotolla koska minulla ei ole millä maksaa hänelle ja vaatteet



jotka minulla on päälläni kaksi fransiskaaniveljeä minulle pyysi almuina ja sillä

minkä keräsivät ne minulle ostivat koska eräät palvelijani ryöstivät kaikki

vaatteeni ja rahani ja paitani eivätkä jättäneet minulle mitään ja nyt olen hyvin

köyhä ja tarpeessa[…]

Tämä asiakirja laadittiin heinäkuussa 1584, ja Pedro oli tuossa vaiheessa ollut jo lähes

vuoden Espanjassa, ja poissa kotoa jo puolisentoista vuotta, sillä matka Ipialesista ensin

Karibian meren rannikolle ja sen jälkeen Atlantin yli Espanjaan oli pitkä. Hän halusi jo palata

kotiin, mutta hänelle kuitenkin tuli vielä tuonkin jälkeen useita mutkia matkaan, emmekä

tiedä, pääsikö hän koskaan lähtemään. Viimeisimmät maininnat Pedrosta ovat tammikuulta

1586, jolloin hän oli Madridissa. Pedro oli kuitenkin hyvin verkostoitunut henkilö, joka löysi

ihmisiä, jotka olivat valmiita auttamaan häntä hänen joutuessaan vaikeuksiin, vaikka hän oli

niin kaukana kotoaan. Hän oli ihminen, jolla oli vaadittavaa tietotaitoa ja sosiaalista pääomaa

tähän.

Millaisia asioita teidän tutkimuksistanne nousee esiin liittyen matkustamisen vaatimuksiin?

Sari: Olen tutkinut erityisesti pyhimykselle annettuja pyhiinvaelluslupauksia. Ajatuksena siis

oli että haudalla vierailu oli taivaallisille välittäjille niin mieluisaa, että sen lupaaminen

vastalahjaksi esimerkiksi paranemisesta oli mielekäs neuvottelustrategia. Eli pyhimyksillä

ajateltiin olevan voima luonnon yli, kyky auttaa ja pelastaa, mutta he halusivat avustaan

jotain vastineeksi. pyhiinvaelluslupaus oli olennainen osa vuorovaikutusta pyhimyksen

kanssa. Aina avunanoja ei kuitenkaan toteuttanut lupaustaan ja matka saattoi jäädä tekemättä.

Syynä saattoi olla alueella riehuva sota tai muut levottomuudet tai henkilökohtaiset syyt

kuten sairastuminen. Tällöin pyhimys usein rankaisi unohtelevaista avunanojaa, lupaus oli

lupaus. Toisaalta osa pyhiinvaeltajista oli hämmästyttävän sitkeitä ja neuvokkaita. Tiedetään

esimerkiksi, että Kokemäen sokea kirkkoherra Olavus oli vieraillut kolme kertaa Pyhän

Birgitan haudalla Vadstenassa ennen parantumistaan. On epäselvää, miten hän oli sokeana

matkan taittanut. Samaten tiedetään vakavasti halvaantuneiden ihmisten tehneen toisinaan

useampiakin toivioretkiä, heillä tosin on yleensä ollut avustajia matkassa mukana.

Maija: Kisällien työperäistä liikkumista helpotti se, että ammattikuntalaitos oli samanlainen

kaikkialla Euroopassa. Näin ollen kisällit tiesivät melko hyvin mikä oli ns. Homman nimi.



Saapuessaan uuteen kaupunkiin kisälli suuntasi yleensä kiltatupaan ja ilmoittautui

työnhakijaksi. Lisäksi kaupunkeihin perustettiin kisällejä varten majataloja, jotka tarjosivat

ruoan ja juoman lisäksi työnvälitystä. Nuorten naimattomien miesten illanvietot yltyivät usein

riehakkaiksi ja päättyivät tappeluihin. Monissa kaupungissa majatalot aiheuttivatkin

jatkuvasti päänvaivaa kaupungin raadille ja mestareille, jotka yrittivät saada kisällejä kuriin.

Uuden ajan alusta on keski-Euroopasta säilynyt kisällien päiväkirjoja, joissa he kertovat

matkoistaan. Kokemukset kisällivaelluksista vaihtelivat suuresti sen mukaan, kuinka varakas

kisälli oli ja mikä tuuri hänellä kävi palveluspaikkojen suhteen. Monet kisällit valittivat

pahansuovista mestareista, jotka käyttivät hyväksi kiertäviä nuorukaisia tai jättivät palkat

maksamatta. Köyhimmillä kisälleillä saattoivat rahat loppua kesken ja he joutuivat

kerjäämään elantonsa eteen. Osa puolestaan nautti seikkailuistaan ja kirjoitti viehättäviä

kuvauksia käyskentelyistään viinitarhoissa ja suurkaupunkien ihmeistä. Suurin osa

kokemuksista sijoittui varmasti johonkin näiden välimaastoon. Outo ruoka ja juoma

saattoivat niin ikään kirvoittaa kisällien runosuonta: Puolasta Itävaltaan ja Unkariin

matkannut nahkurinkisälli Samuel Klenner valitti siitä, kuinka Wienissä syötiin vain pekonia

ja hapankaalia. Juhlakulkueessa kulkeneen keisarin uudet vaatteet eivät nekään miellyttäneet

tarkkasilmäistä Samuel kisälliä.

Lauri: Ja nyt jakson loppuun vielä perinteinen myytinmurto-osuus. Meillä on tässä podcast-

sarjassa tapana tarkastella myös näitä käsiteltäviä ilmiöitä uusimman tutkimuksen

näkökulmasta eli haluamme tuoda kuulijoiden tietoisuuteen uusia tai uudehkoja

tutkimustuloksia, jotka ovat kuitenkin edelleen tuntemattomia suuren yleisön keskuudessa, ja

samalla murtaa vanhentuneita tai vääriä käsityksiä, jotka elävät ihmisten mielissä. Minkä

aiheeseen liittyvän myytin te haluaisitte murtaa, ja miksi?

Sari: Pyhiinvaellukset eivät olleet vain kirkon luona pakko tai kontrollin muoto, vaikka

pyhiinvaelluskohteet kirkon määrittämiä ja hyväksymiä olivatkin. Samalla ne olivat kuitenkin

itsenäisiä hartaudenharjoittamisen muotoja, joiden kautta voitiin ilmaista itselle tärkeitä

asioista. Niinpä vaellus oman alueen pyhimyksen haudalle vaikkapa parantuneen lapsen

kanssa oli samalla osoitus menestyksekkäästä hoivaroolista ja omasta hurskaudesta. Ennen

kaikkea pyhiinvaellukset olivat osoitus kuulumisesta kulttiyhteisöön. Erityisen näkyvää

vaelluksista pyhälle paikalle tuli silloin, jos niiden aikana suoritettiin erilaisia

katumusharjoituksia – kuten ruoskittiin itseä, kuljettiin rohdinpaidassa tai paljain jaloin.



Maija: Vaikka ihmisten liikkuvuudesta, muuttoliikkeestä ja siirtolaisuudesta on eri

aikakausien historiantutkimuksessa keskusteltu jo paljon niin edelleen törmää aika usein

siihen käsitykseen, että entisaikaan ei muka kuljettu kuin korkeintaan naapuripitäjään. Lisäksi

julkisessa keskustelussa muuttoliike näyttäytyy usein nykyajalle ominaisena piirteenä mikä ei

tutkimuksen valossa pidä paikkansa. Muuttoliike Itämeren alueella ja muuallakin Euroopassa

oli vilkasta, eikä mikään kaupunki olisi noussut kukoistukseen ilman jatkuvaa tulijoiden

virtaa. Liikkuvuus, sen eri muodot, sekä monietniset ja monikieliset yhteisöt ovatkin osa

eurooppalaista kulttuuriperintöä.

Lauri: Kyllä. Kuten tässäkin keskustelussa on tullut ilmi, ihmiset todella sekä matkustivat

niin lähelle kuin kauas että muuttivat muualle asumaan joko tilapäisesti tai pysyvästi. Tässä

on selvästi nähtävissä myös jatkuvuuksia niin ihmisten motiiveissa liikkua kuin

pyrkimyksissä kontrolloida heidän liikkuvuuttaan, vaikka matkustaminen onkin nopeutunut

ja maailma tavallaan pienentynyt. Myytti, jonka itse haluan murtaa, liittyy myös tähän. Kun

puhutaan siitä, että eurooppalaisten niin sanotut löytöretket laajensivat ja avarsivat maailmaa,

usein sivuutetaan se, että myös Euroopan ulkopuolisten alueiden kansat ovat kautta aikojen

liikkuneet, matkustaneet pitkienkin matkojen päähän ja käyneet kauppaa niin naapureidensa

kuin kauempanakin asuneiden kansojen kanssa. He eivät vain passiivisesti odottaneet

paikallaan, että tulisivat eurooppalaisten löytämiksi. Ja he jatkoivat liikkumista luonnollisesti

myös kolonialismin aikakaudella.

Ja näin on päättynyt Tiedettä ja sirkushuveja – vanhojen aikojen podcastin jakso. Kiitos

keskustelijoille ja kuuntelijoille!


