
Elävää historiaa

1700-luvun arkielämän tutkimusta

Ruotsin ja Suomen yhteisestä historiasta kir-
joittaneet tutkijat ovat olleet perinteisesti 
kiinnostuneita poliittisista tapahtumista ja 
sodista. Niitä on tarkasteltu pääosin valtiolli-
sesta näkökulmasta. Lähinnä mieshistorioit-
sijoista koostunut tutkijajoukko on tutkinut 
vallan käyttöä ja päätöksentekijöinä vaikutta-
neiden miesten – kuninkaiden, poliitikkojen 
ja sotapäälliköiden – historiaa. Tutkimuksissa 
käytetyt päälähteet ovat virallisia asiakirjoja 
kuten pöytäkirjoja, sopimuksia ja päättäjien 
kirjeenvaihtoa.

Viime vuosikymmeninä tutkijat ovat 
osoittaneet, että historiaa voidaan tutkia 
muistakin näkökulmista. Suosituksi on tullut 
niin sanottu mikrohistoriallinen näkökulma, 
jossa päättäjien sijaan tutkitaan tavallisten 
ihmisten arkea. Uusi tutkimus avaa aivan 
uudenlaisen ja mielenkiintoisen näkökulman 
aikakauteen perinteisen tutkimuksen rin-
nalle. Ennen 1800-lukua ihmiset, jotka jätti-
vät jälkeensä kirjallisia lähteitä, olivat enem-
män tai vähemmän koulutettuja, siis yhteis-
kunnan yläkerroksista. Tiedon saaminen 
rahvaan ihmisistä on vaikeampaa, koska he 
eivät kirjoitustaidottomina kertoneet elämäs-
tään. Niinpä käsitys heidän elämästään on 
kaivettava esiin ja koottava yhteen monista 
lähteistä ja tiedon sirpaleista.

Naishistoriaan erikoistunut professori 
Kirsi Vainio-Korhonen on käyttänyt tutki-
muksissaan lähteinä esimerkiksi kirjeitä, päi-
väkirjoja, runoja ja käräjäoikeuden pöytäkir-
joja, joista saadaan välähdyksiä rahvaan elä-
mästä. Hän on tutkinut naisten arkea myös 
perukirjojen avulla. Niistä selviää, että esi-

merkiksi kätilöt olivat jo 1700-luvulla pysty-
neet hankkimaan itselleen omaisuutta.

Professori Johanna Ilmakunnas puoles-
taan vertailee tutkimuksessaan kirjallisten 
lähteiden sisältämää tietoa naispalvelijoiden 
työstä 1700-luvun taiteeseen. Hänen mu- 
kaansa taideteoksista voi tehdä päätelmiä 
siitä ympäristöstä, jossa naispalvelijat työs-
kentelivät, heidän vaatteistaan ja työvälineis-
tään. llmakunnas muistuttaa, että kuvienkin 
tutkimuksessa on pidettävä mielessä läh-
dekritiikki. Taide heijastaa aina oman aikansa 
ajattelutapaa, ihanteita ja maailmankuvaa. 
Taideteoksen maalannut taiteilija on toden-
näköisesti ottanut huomioon myös taiteen 
ostajien odotukset. Palvelijoiden työn raskaus 
ei siksi useinkaan näy kuvissa. Realistinen 
elämänkuvaus tuli taiteeseen vasta 1800-
luvun puolimaissa.

Mielenkiintoinen uusi tutkimuskohde on 
hyödyn ajan Turun puutarhat, joita arkkitehti 
ja historiantutkija Panu Savolainen on kar-
toittanut. Hän on saanut selville, että puutar-
hanhoito on ollut paljon yleisempää kuin on 
luultu. Pakkohuutokauppoja varten laadi-
tuista tonttien katselmusasiakirjoista saa tie-
toa vähävaraisempienkin ihmisten puutar-
hoista, joissa oli usein omenapuita, marjapen-
saita ja joskus ryytimaita. Säätyläisten 
puutarhat olivat hyötyviljelyn lisäksi moni-
muotoisempia, koska niissä on kasvatettu 
myös puita, esimerkiksi lehmuksia. Turusta 
ennen vuoden 1827 paloa säilyneitä tonttien 
katselmusasiakirjoja hyödynnettiin aikaisem-
min lähinnä rakennustutkimukseen. 
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