Marjo Kaartinen

Äidit ja tyttäret uuden ajan alussa
Tukholman kuninkaallisessa kirjastossa säilytetään pikkuruista vuoden
1665 saksankielistä almanakkaa. Siihen on aatelisrouva Beata Gyllenstierna
tehnyt muistiinpanojaan perheensä jäsenten liikkeistä, maaliskuussa esi
merkiksi näin:
11. pnä maaliskuuta matkustin molempien tyttärieni kanssa Stenningestä Tuk
holmaan
18. pnä palasimme kotiin Stenningeen
28. pnä tulivat Konrad Tukholmasta, Gösta ja Karl Upsalasta
31. pnä matkusti Konrad Tukholmaan.'
Hämmästyttävällä voimalla almanakasta nousevat esiin varsinkin Beatan
Tukholmassa ja Upsalassa asuneiden poikien matkat. Konradin, Göstan
ja Karlin matkat äiti kirjaa yksityiskohtaisesti ja mainitsee retkeläiset ni
meltä. Toisinaan Beata mainitsee omat ja tytärtensä matkat Stenningen
ja Tukholman välillä. Vuoden aikana tyttäristä vain Christina mainitaan
nimeltä. Toinen jää kokonaan anonyymiksi. Ensi näkemältä tätä voisi
pitää välinpitämättömyytenä tyttäriä kohtaan, mutta pikemminkin on
niin, että koska pojat olivat poissa kotoa, heidän kulloinenkin olin
paikkansa ja kotiintulonsa oli luontevaa merkitä kalenteriin. Tyttäret sen
sijaan asuivat äitinsä kanssa eikä heitä tarvinnut nimetä, koska he olivat
niin lähellä.
Voidaan väittää, että tyttäret saattoivat olla äidilleen läheisempiäkin kuin
poissa kotoa asuvat pojat.^ Tyttöjen läheisyys seurasi ajatuksesta, että tyt
töjä tuli suojella poikia enemmän; tytöt pidettiin lähellä. Kun Catharina
Wallenstedtin Greta-tytär asui jonkun aikaa perheensä kanssa Hollannis
sa, äiti oli paitsi suruissaan rakkaansa poissaolosta, myös järkyttynyt sii
tä, että Greta oli ottanut pienet lapsensa - jopa tyttärensä mukaansa vaa
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ralliselle matkalle. Catharina olisi halunnut pitää lapsenlapset luonaan.^
Catharina Wallenstedtille Greta oli kaikkein läheisin ihminen eikä ole
lainkaan mahdotonta ajatella, etteikö Beata Gyllenstiernan ja tämän tyttärien välillä olisi vallinnut samanlainen läheisyys siitäkin huolimatta,
että tyttäret olivat äidin almanakassa nimettömiä.
Pohdin seuraavassa äitien suhdetta tyttäriinsä uuden ajan alussa: ensim
mäiset lähteeni ovat 1400-luvun lopulta ja viimeisimmät 1700-luvun
lopulta. Tarkastelen lähinnä englantilaista äitiyttä, mutta kuten edellä on
jo nähty, pistäydyn toisinaan myös Ruotsissa. Tarkoitukseni ei siis ole
vertailla Englantia ja Ruotsia enkä tarkastele perhepolitiikkaa, lainsää
däntöä tai perheiden taloutta sinänsä. Tarkoitukseni on pohtia sitä, mi
ten äidit suhtautuivat tyttäriinsä. Katson, että yläluokan naiset saman
kaltaisten taloudellisten mahdollisuuksien ansiosta saattoivat omistautua
tai olla omistautumatta lapsilleen eri puolilla Eurooppaa, joten laajem
paakin maantieteellistä sfääriä on mahdollista tarkastella.
Kyseessä on vanhemmuuden historia, etenkin äitiyden tunnehistoria.
Tunnustaudun perhehistoriassa revisionisteihin, jotka vastustavat pes
simistisiä tulkintoja vanhempien tunteettomuudesta lapsiaan kohtaan.
Siinä missä Lawrence Stone katsoi, että vanhemmat eivät uskaltaneet ra
kastaa pikkulastaan demografian tosiasioiden valossa - tietoisina siitä,
että lapsi todennäköisesti kuoli ennen kuin täyttää kaksi —revisionistit
näkevät uuden ajan alun perheissä olleen tunnesiteitä. Tämä ei tarkoita
sitä, että uuden ajan alun perhe olisi ollut samanlainen kuin nykyperhe,
vaan sitä on tarkasteltava uuden ajan alun omien ihanteiden ja tunneteorioiden valossa.^
Laurel Thatcher Ulrichin toteamus, että perhettä voidaan tutkia omaisuusperheenä (family of property), jälkeläisperheenä (family of reproduction) ja tunneperheenä (family of sentiment), on keskeinen.^ Kiinnitän
huomioni tunneperheeseen, äitien tyttäriään kohtaan tuntemaan rakkau
teen muutamasta eri näkökulmasta. Pohdin ensin, oliko lapsia kohtaan
tunnettu rakkaus ehdollista ja tämän jälkeen sitä, mitä perheen sisäinen
omaisuudenjako kertoo tyttärien asemasta. Mietin, voidaanko patriar
kaatin sisällä nähdä matriarkaatin piirteitä ja kysyn, voiko tyttöjen kou
luttamisen nähdä tunnekysymyksenä. Oliko lapsen antaminen vie
raalle kasvatettavaksi osoitus tunteen puutteesta lasta kohtaan, kuten on
väitetty? Lopuksi tarkastelen surua sukupuolittuneena tunteena: surtiinko
kuolemalle menetettyä tytärtä yhtä lailla kuin poikaa? Kaiken kaikkiaan
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pohdin seuraavassa sitä, ohvatko tyttäret perheissään uuden ajan alussa
niin turhia kuin usein esitetään.

Ehdollinen rakkaus?
Teoksessaan äitiyden historiasta Ehsabeth Badinter puhuu uuden ajan
alun rakkauden ehdollisuudesta ja esittää, että äidit rakastivat yleensä lä
hinnä esikoispoikaansa. Hänen mukaansa tunteiden ehdollisuus liittyi
paitsi lapsen sukupuoleen myös tämän muihin ominaisuuksiin. Badinter
ottaa esimerkiksi hurmaavan tyttärensä kuolemaa surevan madame
Coetquens’n ja arvelee, ettei tämä olisi surrut lastaan yhtä lailla, jos lapsi
olisi ollut ruma.*’ Myös Jonathan Dewald tulkitsee rakkauden olleen eh
dollista: vain hyvä ja kaunis lapsi kelpasi. Näkemystään Dewald perustelee Henri de Campionin tapauksella. Tämä oli äärettömän kiintynyt kau
niiseen tyttäreensä. Jo syntymän hetkellä isän oli täyttänyt sanoinkuvaa
maton hellyys ja rakkaus tytärtä kohtaan, ja rakkaus vain lisääntyi, kun
tytär kasvoi ihastuttavaksi. Tyttären ennenaikainen kuolema miltei musersi
isän. Dewald toteaa Henri de Campionin kielen kertovan ensisilmäyksellä
meille tunnistettavasta modernista rakkaudesta lapseen, mutta hän huo
mauttaa sen todellisuudessa paljastavankin rakkauden ankaran ehdolli
suuden: lasta, joka oli suloinen ja taitava, rakastettiin. Myös lapsen oma
rakkaus herätti vastarakkautta.^ Ajatus siitä, että rakastava lapsi oli rakas
tettava oli uuden ajan alussa ilmeisen yleinen. Pastori Dodderidge ker
too, että hänen rakkautensa nyt kuolleeseen tyttäreen oli kasvanut erityi
sesti siksi, että tyttö itse oli niin rakastava. Kun isä oli kysynyt tältä miksi
kaikki rakastavat tätä niin kovasti, tyttö oli vastannut: ’Koska minä ra
kastan kaikkia!’*
Ajatus tunteiden ehdollisuudesta ei mielestäni kuitenkaan kanna, jos
sitä tarkastellaan uuden ajan alun omasta näkökulmasta. Tuolloin ajatel
tiin, että mm. kauneus, hyvyys ja rakkaus herättivät väistämättä rakkau
den tunteen. Näin päädymme Dewaldista eroavaan näkemykseen: Henri
de Campion olikin kiintynyt suloiseen lapseensa, koska se oli väistämä
töntä, hän ei voinut estää sitä. Tunteen syntyminen oli ihmisen itsensä
kontrolloimattomissa. Näin ollen Dewaldin voi katsoa olevan väärässä.’
Ihmisen, joka oli paitsi tunteen, parhaimmillaan myös järjen ohjaama
olento, katsottiin kuitenkin voivan kontrolloida tunteen syntymisen seu
rauksia. Kiinnostavaa on, että äidin rakkautta pidettiin yleensä tunteena,
joka oli niin voimakas - siis irrationaalinen —ettei se ollut järjen ulottu
170

ÄIDIT JA TYTTÄRET

vissa. Tässä ajatuksessa on yhtäältä luettavissa periaatteellinen näkemys
naisen järjenlahjojen väistämättömästä vähäisyydestä ja toisaalta myös
kannanotto siihen, että äiti oli vanhemmista kuitenkin tärkeämpi.

Matriarkaatti patriarkaalisessa yhteiskunnassa
Uuden ajan alussa samankaan perheen lapset eivät olleet keskenään talo
udellisesti tasa-arvoisia. Esimerkiksi Englannissa perimysjärjestelmänä oli
primogenituuri, mikä tarkoitti sitä, että vanhin miespuolinen perijä sai
arvonimen ja pääosan perheen omaisuudesta. Muiden, pääperintöä vail
le jäävien lasten, niin poikien kuin tytärtenkin, tuli menestyä hyvin
avioliittomarkkinoilla. Tyttäret eivät aina olleet sisarussarjastaan kaikkein
heikoimmassa asemassa, sillä heille varattiin säädynmukaiset myötäjäiset.
Elättääkseen itsensä ja mahdollisen tulevan perheensä nuoremmat pojat
kouluttautuivat virkatehtäviin, lakimiehiksi tai papeiksi. Kaikkialla Eu
roopassa prim ogenituuria ei tunnettu, vaan esimerkiksi Ruotsissa
perimysjärjestys oli tasapuolisempi ja jätti kaikille lapsille perintöosan,
olkoonkin että naisten lakiosuus oli miehiä pienempi."
Englannin primogenituuri on tutkijan kannalta mielenkiintoinen, koska
kun perintöosia ei ollut jaossa kaikille lapsille, testamentit kertovat sel
västi, mitä vanhemmat todella halusivat kullekin lapselleen antaa. Vii
meaikaisissa tutkimuksissa on oivallisesti osoitettu naisten testamentan
neen omaisuuttaan miehistään poikkeavin strategioin. Susan Amussen
korostaa, että naiset muistivat testamenteissaan tyttäriään ja miehet poi
kiaan. Amussen näkee naisten valinnoissa suosia tyttäriään patriarkaatin
kritiikkiä, naisten halun jättää tyttärilleen omaisuuden suomaa auktori
teettiasemaa ja valtaa. Amussen korostaa, että koska tyttäret saivat talousoppinsa yleensä äideiltään, nämä luottivat heidän taloudellisiin kykyihinsä,
mistä osoituksena he määräsivät usein tyttären testamenttinsa toi
meenpanijaksi.'^
Yläluokan äidit jättivät tyttärilleen astioita, perintöhopeita, koruja ja
arvokkaimmat vaatteensa.'^ Tällainen esineistö siirtyi helposti naispolvelta
toiselle aivan samalla tavalla kuin miesten tavarat periytyivät pojille.
Perimislinjat kertovat sukupuolten osaksi eriytyneistä rooleista yhteiskun
nassa ja kotona. Joan Thynnen testamentti vuodelta 1612 on kuvaava:
pojista Thomas sai kymmenen puntaa ja John 200 puntaa ja tyttäret
Dorothy ja Christian [sic] kumpainenkin 500 puntaa. Testamentti mää
räsi myös palvelijoille ylimääräisen vuoden paikan, seuranaiselle sata ja
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veljenpojalle kymmenen puntaa. Kaiken yli jäävän, oli se tavaroita, kar
jaa, astioita tai käteistä rahaa, Joan Thynne jätti tyttärilleen.*'* Thomaspojan pieni osuus selittyy sillä, että hän oli esikoisena saamassa isänperinnön, kun taas John selvästi tarvitsi isomman summan äidiltään.
Tyttäret näyttävät olleen äidin sydäntä lähellä; hän katsoi heidän tarvitse
van eniten hänen taloudellista tukeaan.
Primogenituurista huolimatta naisten maanomistus ei ollut tavatonta
Englannissakaan. Amy Louise Erickson toteaa tyttärien perineen maata,
vaikka heillä oli veljiäkin, mutta korostaa alueellisten erojen olleen suu
ria. Lincolnshiressa ja Sussexissa miehet jättivät harvoin maata tyttärilleen,
jos heillä oli poikia. Näin kävi vain viidessä prosentissa tapauksista. Yorkshiressa tilanne oli hyvin erinäköinen: yli neljännes miehistä, joilla oli
sekä poikia että tyttäriä, jätti maata myös tyttärilleen (tai rintaperillisten
puuttuessa sisarilleen tai sisarustensa tyttärille).*’ M itä naisten maan pe
rimiseen isiltään tulee, pohjoisamerikkalaisia testamentteja tutkinut Lin
da Auwers toteaa tyttärien perineen yleensä vain esineitä. Jos he saivat
maata, se oli yleensä huonommalla paikalla kuin veljiensä saamat maa
palat.“^ Perintö kysymysten perusteella voi kuitenkin väittää, että tytöistä
ja heidän tulevaisuudestaan välitettiin. Tämä huolehtiminen näyttää ol
leen erityisesti äitien tehtävä.

Tyttöjen koulutus
Yleisesti on ajateltu, että myöhäiskeskiajalta aina 1700-luvulle asti nais
ten koulutusta ei olisi pidetty tärkeänä, koska olisi katsottu, ettei naisia
kannattanut kouluttaa kotikeittiön ulkopuolella. Monet, myös naiset,
olivatkin tätä mieltä, mutta eivät kaikki. Tyttöjä koulutettiin niin kotona
kuin sen ulkopuolellakin. He saivat esimerkiksi luostareissa oppia useita
kin vuosia ennen avioitumistaan. Vähintään he oppivat lukemaan, kir
joittamaan ja tekemään käsitöitä. Kovin akateemista opetus ei kuiten
kaan yleensä ollut. Esimerkiksi vieraita kieliä ei juuri opiskeltu.'^ Toi
saalta on huomautettava, että yläluokkaisissa perheissä koko uuden ajan
alun Euroopassa ranska oli varsin yleisesti hallittu kieli ja monet tytöt
hallitsivat latinankin. Luultavasti vanhemman tutkimuksen tulosten
pessimistisyyden selittääkin se, että koska naisten koulutus oli usein
käytännönläheistä ja varsin ei-akateemista, sitä ei ole edes pidetty
koulutuksena vaan kasvatuksena. Kuitenkin esimerkiksi taloudenhoito
ja suullinenkin kielitaito vaativat opettamista.
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Linda Pollock tulkitsee tyttöjen kouluttamiseen panostetun merkittä
västi. Itse asiassa hän toteaa, että monien tyttöjen koulunkäynti maksoi
jopa enemmän kuin poikien. Pollockin mukaan vanhemmat eivät myös
kään pitäneet tyttäriään tyhminä tai vähälahjaisina.** Tyttöjen koulutta
misen teki järkeväksi se, että koulutettu nainen menestyi tehtävässään
vaimona ja äitinä. Hän osasi kasvattaa lapsensa ja hoitaa talouttaan. Kai
kissa yhteiskuntaluokissa naisen kuului, aivan kuten miestenkin, olla
hyödyllinen. Työteliäät naiset olivatkin itseensä tyytyväisiä. Kirjoittaes
saan henkistä testamenttiaan lapsilleen elokuussa 1665 Katherine Austen
totesi tyttärelleen Annelle, että tämän tulee ottaa ahkeruudessa esimerk
kiä sekä isoäidistään että äidistään. Katherine mainitsi toivovansa har
taasti olleensa hyödyllinen eläm ässään.A hkeran naisen elämä oli työllä
ja tehtävillä täytetty: näin oli eletty hyvä elämä. Laiska ja tyhjänpäiväinen
nainen ei ansainnut kiitosta elämästään, joka oli tyhjäksi ja turhaksi tuo
mittava. Tässä naiseuden ja mieheyden ihanteet vastasivat täysin toisi
aan, sillä hyvän elämän tavoitteet olivat jokaiselle samat.
Vaimoksi kouluttautuminen merkitsi lukuisien käytännön tehtävien
opettelua. Tyttöjen tuli oppia valmistamaan lääkkeitä, ompelemaan ver
hoja ja vaatteita, panemaan olutta sekä kasvattamaan mehiläisiä ja viljaa.
Heidän tuli myös osata hoitaa keittiöpuutarhaa ja säilöä, laittaa ruokaa ja
valvoa palvelusväkeä. Suurin piirtein samat tehtävät odottivat niin
kaupunkilaisvaimoa kuin maalaisemäntääkin.^“ Selvää on, että näihin
tehtäviin opittiin seuraamalla ja jäljittelemällä aikuisia. Koulutus ei aina
vaatinut lukupulpettia ja ulkoa pänttäämistä.
Niin tyttöjen kuin poikienkin kasvatuksessa ja koulutuksessa keskeistä
oU tottelevaisuuden kouliminen jukuripäihin. Uuden ajan alussa ei suin
kaan ajateltu, että naiselta vaadittavat lempeys ja tottelevaisuus olisivat
olleet synnynnäisiä ominaisuuksia, vaan ajateltiin näiden ominaisuuksi
en olevan pitkällisen opettelemisen ja koulimisen tulosta. Linda Pollock
painottaa, että vain esikoispojalla oli oikeus ajatella olevansa johtaja; nuo
rempien poikienkin tuli oppia nöyryyttä ja kohtaloonsa alistumista ai
van kuin tyttöjen. Tottelevaisuutta pidettiin kuitenkin erityisesti naisen
tärkeimpänä ominaisuutena ja välttämättömyytenä hyvälle vaimolle.^*
Tyttöjen kouluttamisen tärkeys näkyy yllättävänkin paljon aikalaisten
t e k s te is s ä .1600- ja etenkin 1700-luvulla oli varsin tavallista, että ylä
luokan tyttöjen opettamiseen panostettiin niin, että voitiin kehuskella
tyttöjen osaavan lukea jo kolmivuotiaina. Mendelson ja Crawford koros
tavat, että myös köyhemmissä perheissä oli opittava lukemaan hyvin var
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hain, kosica myöhemmin työnteon vaatiessa osansa lukuharjoituksille ei
ollut aikaa. Tämä on yllättävää siinä kontekstissa, jossa olemme oppineet
uuden ajan alun lukutaitoa ajattelemaan.^^
Lady Ann Fanshawe kirjoittaa muistelmissaan kaihoisasti lapsuudes
taan ja kertoo omasta koulutuksestaan. Muistelmat paljastavat sen väis
tämättömän tosiasian, että äiti oli tyttöjen tärkein opettaja tai ainakin
heidän kouluttamisensa prim u s motor. Vaikka oli villi lapsi, jonka aika
kului ratsastukseen ja juoksemiseen, Lady Ann opetteli kuitenkin hieno
ja käsityötaitoja, ranskaa, laulua, luutun- ja virginaalinsoittoa sekä tans
sia ja hän puolusteli poikatyttömäisyyttään sillä, ettei koskaan joutunut
vaikeuksiin, tehnyt pahaa itselleen eikä muille eikä ollut säädytön. Hän
kuitenkin luopui näistä ’lapsellisuuksista’, kun hänen äitinsä kuoli. Isän
sä määräyksestä hän otti vastuun taloudesta ja perheestä, joiden hoitami
sessa hän jäljitteli parhaansa mukaan äitinsä esimerkkiä ja hyödynsi saa
maansa koulutusta.^"' Monipuolinen koulutus oli osa hyvinvoivan per
heen käsitystä lapsuudesta. Opista saadut hedelmät voitiin korjata jo var
hain, jos tarve vaati - näin panostus tyttäreen tuotti nopeasti satoa.
Margaret Cavendish kertoo tavanomaisesta poikenneesta lapsuudestaan.
Hän oli jo lapsena kiintynyt syvästi ’filosofiseen kontemplaation’ ja ker
too iloinneensa enemmän ajattelusta kuin seuraelämästä; jopa niin, että
hän saattoi kuluttaa tuntikausia kävellen ja miettien, pohtien, ajatellen ja
järkeillen kaikkea sitä, mitä aistit kertoivat.^’ On huomattavaa, että
Margaretin äiti kannusti tyttäriään viisauteen, oppineisuuteen ja klassi
seen sivistykseen.
Palataan hetkeksi Ruotsiin, jossa tyttärien koulutus ei myöskään ollut
tuntematon tavoite. Catharina Wallenstedt kirjoitti kesällä 1673 tuol
loin neljätoistavuotiaan tyttärensä Gretan edistymisestä opinnoissa. Tämä
kirjoitti hyvin, mutta ei alkuunkaan niin hyvin kuin äiti olisi toivonut.
Greta oli laatinut kirjeitä isälleen, mutta äiti ei suostunut lähettämään
niitä eteenpäin ennen kuin ne olisivat tarpeeksi laadukkaita.^® Vaatimukset
tyttären oppineisuudesta olivat ankaria myös suurvalta-ajan Ruotsissa.
Erityisesti uudet aatelissuvut halusivat koulia lapsensa sellaisen kaavan
mukaan, jolla voitaisiin erottautua alemmista. Catharina Wallenstedtin
- hänen miehensä aateloitiin Ehrensteeniksi - pyrkimyksissä tämä näkyy
erityisen hyvin.
Tässä kontekstissa on ymmärrettävää, että Catharina Wallenstedt oli
tyttärensä koulutuksen suhteen vaativa. Hän oli peräänantamaton, suo
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rastaan jääräpäinen myös kitsaan miehensä suhteen, kun kyseessä oH tyttären sivistäminen ylhäisten tavoille. Ehrensteen suhtautui kielteisesti
kotiopettajan hankkimiseen Gretalle, mutta Catharina ei antanut perik
si, vaan katsoi, että taloon oli otettava opettaja ainakin joksikin aikaa.
Tytön oli opittava etenkin ranskaa, ja opin vuoksi perheen oli uhrattava
myös rahaa:
Minä teen niin kuin jokaisen oikean äidin tulee tehdä ja vastaan siitä Jumalan
ja oikeamielisten edessä. Minun on saatava tänne joku, joka voi häntä opettaa
sellaiseksi kuin rakas mieheni aatelisnaisen haluaa. Kyllä, näinä päivinä Ruot
sissa moni porvarisrouva on mahtavampi kuin aatelisnainen.^’
Gretan sivistäminen näyttää olleen täysin äidin vastuulla. Ilman Catharina
Wallenstedtin huolenpitoa tyttären koulutus olisi jäänyt kovin vaatimat
tomalle tasolle, koska isä oli niin haluton käyttämään rahaa opettajan
hankkimiseen.

Lapsen ottaminen ja poisantaminen
Uuden ajan alun Englannissa yksi arvostetuimpia koulutusmalleja oli
lasten sijoittaminen pois kotoa kasvatettaviksi. Säätyläisperheissä lapsia
kierrätettiin hyvinkin laajasti. Tämä on joskus tulkittu tunteettomuudeksi
ja välinpitämättömyydeksi. Mielestäni yhtä perustellusti ilmiölle voidaan
esittää kokonaan toisenlainen tulkinta: lapset sijoitettiin muualle, koska
heistä välitettiin niin paljon, että heille haluttiin antaa paras mahdolli
nen kasvatus ja parhaat mahdolliset sosiaaliset verkostot. Hyvät suhteet
olivat elintärkeitä.
Epäilemättä tämä tapa syntyi hovielämän jäljittelystä; kuninkaallisiin
hoveihin otettiin nuoria tyttöjä hovineideiksi, ja vähitellen käytäntöä
suosivat muutkin kuin ylhäisaateliset. Näyttääkin siltä, että tärkeä osa
naisten elämästä kului siihen, että he paitsi järjestelivät lapsilleen kasvatuspaikkoja, myös kasvattivat muiden lapsia. Kasvatit saattoivat olla
sijaisäideilleen’ hyvin rakkaita, jolloin lämmin suhde säilyi usein läpi elä
män. Vuonna 1631 Mary London kirjoitti Lady Joan Barringtonille ja
kiitti tätä kirjeessään tärkeimmästä osasta kasvatustaan. Hän tarjosi nyt
omaa tytärtään Lady Joanille, jotta tytär saisi elämässään samat edut kuin
oli itse saanut.^® Kuten M ary Londonin tapauksessa, kasvattisuhteesta
hyötyi erityisesti jos kasvatusperhe oli sosiaalisesti omaa perhettä kor
keammalla. Hyvässä perheessä kasvatettavana olleen tytön mahdollisuu
det avioliittomarkkinoilla paranivat.
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Kasvattisuhteessa hyöty oli ainakin periaatteessa molemminpuolinen:
palkkioksi kasvatustyöstä naiset saivat seuraneitejä ja ilon katsella
kasvattiensa varttumista. Lady Margaret Hobylla, joka itse ei saanut bio
logisia lapsia, oli useita tyttöjä kasvatettavanaan. Tytöt ja heidän
tarjoamansa seura olivat Lady Margaretille tärkeitä.^’ Kasvattisuhteet ei
vät siis olleet kylmää ja tunteetonta kaupankäyntiä, kuten Patricia
Fumerton tulkitsee nähdessään lapset vaihdokkeina ja esineinä, joita voi
tiin vaihtaa kuin maljakkoa lipaston päällä. Fumerton näkee lapset osana
uuden ajan alun tavara- ja kulutuskulttuuria; he olivat hänen näkemyk
sensä mukaan palvelijoita, lemmikkieläimiä, lahjoja tai peräti koristeobjekteja.^® Itse en yhdy tällaiseen näkemykseen, sillä kasvattilapsena olo
oli monipuoliseksi ja hyödylliseksi tarkoitettu jakso koulutuksessa.
Kasvatusäidin näkökulmasta kasvatuslapset palasivat tietenkin aina en
nemmin tai myöhemmin vanhempiensa luokse tai avioituivat. Monet
saivat pysyvämmän kasvatettavan adoptoimalla. Kaikissa yhteiskuntaluo
kissa orvot kasvatettiin setien, enojen, tätien ja isovanhempien talouksissa.
Warwickin kreivitär Mary adoptoi lankonsa orvoksi jäänet tyttäret Lady
Annin, Lady Maryn ja Lady Essexin ja kirjoitti olleensa noihin suloisiin
nuoriin naisiin äidillisen kiintynyt.^' Hänen elämässään nämä nuoret
naiset täyttivät sen aukon, joka jäi, kun Maryn omat lapset menehtyivät.
Kristin E. Gager on tutkinut uuden ajan alun pariisilaisten adoptioita
ja on osoittanut kiintoisasti, että adoptointi oli naimattomille, eronneille
ja lapsettomille naimisissa oleville naisille keskeinen tapa toteuttaa
naiseuttaan. Koska naiseuden normatiivinen rakenne sisälsi vaatimuksen
kasvatustehtävästä, myös ilman miestä elänyt nainen saattoi Gagerin tul
kinnan mukaan adoptoimalla vastata yhteiskunnan häneen kohdistamiin
odotuksiin. Sukupuolella oli tässäkin merkitystä: suurin osa Gagerin ai
neiston naisista ei suinkaan adoptoinut itselleen poikaa perilliseksi vaan
tytön. Nämä naiset eivät siis halunneet poikaa, sillä poikalapsenkin he
olisivat halutessaan voineet saada.^^ Tämän voisi tulkita naisten eristämi
seksi patriarkaalisesta kulttuurista, mutta mielestäni Gagerin tulos vah
vistaa enemmänkin ajatusta siitä, että naiset siirsivät kulttuurinsa, aja
tuksensa, toiveensa, oikeastaan koko henkisen perintönsä erityisesti
tyttärilleen ja että tämä siirtoprosessi oli naisille tärkeä. Näkisin, että nais
ten kulttuuri oli tässä mielessä hyvinkin matriarkaalinen ja että se toimi
yleensä sovussa patriarkaalisen miesten linjan kanssa.
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Esiteollisella ajalla Euroopan lapsikuolleisuus oli korkea. Jopa yli neljän
nes vastasyntyneistä kuoli, ja merkittävä osa raskauksista päättyi kesken
menoon tai lapsen syntymiseen kuolleena. Yleensä katsotaan, että Eng
lannissa vuosina 1500-1820 kuoli tuhatta syntynyttä lasta kohti keski
määrin 187 lasta ja että Skandinaviassa vastaava luku oli 224.^^ Kun lap
sia kuoli paljon, on loogista ajatella Law^rence Stonen tavoin, että sääs
tääkseen itseään ihmiset eivät suhtautuneet lapsiinsa tunteenomaisesti,
mutta kuten todettu, tällainen ajattelu on harhaanjohtavaa, sillä ihmiset
tunsivat, rakastivat ja surivat.^'*
Bridgewaterin kreivittären Elizabethin tytär Kate, joka kuoli alle kaksi
vuotiaana, oli pikkulasten kuolemien riski-iässä. Yleensä katsottiin, että
kaksivuotiaaksi selvittyään lapsella oli jo paremmat mahdollisuudet elää
aikuiseksi. Elizabeth kirjoitti tyttärensä kuoleman johdosta meditaatioita,
joissa korostuu Katen erityislaatuisuus. Äidilleen Kate oli ollut ihmeelli
nen lapsi, joka ilmaisi toiveensa selkeästi ja joka oli aina kiltti kaikille,
jopa täysin vieraille. Hän ei ollut koskaan tuntenut vihaa, vaan kaikki
olivat ajatelleet Katen rakastavan juuri häntä - kaikki myös olivat ra
kastaneet pikkutyttöä. Äidin mukaan Kate oli ollut tottelevainen eikä
hän ollut koskaan nukkunut tai leikkinyt saarnan tai rukousten aikaan.
Erityisesti äitiä näyttää kuitenkin koskettaneen Katen rakkaus häntä itse
ään kohtaan:
Hän iloitsi vain minusta; hän iloitsi, jos näki minut ja jos olin poissa; hän puhui
minusta alituiseen, halusi luokseni. Ei missään ole koskaan ollut äitiinsä niin
kiint)^yttä lasta, mutta nyt hän ei ole tässä maailmassa, mikä särkee sydäntäni,
jopa sieluani. Mutta minun täytyy myöntyä ja kiitää Jumalaa, että hän kerran
salli suoda minulle sellaisen siunauksen kuin tuo suloinen lapsi oli.’’
Bridgewaterin kreivittären sanat osoittavat selkeästi, että tytär oli hänelle
äärettömän rakas —tyttäreen saattoi siis kiintyä syvästi myös aikana, joka
vaati poikia perilliseksi. Äidille ei jäänyt tyttären poismenon jälkeen muuta
kuin ankarat itsesyytökset, suru ja harras toive, että Jumala antaisi hänen
pitää aviomiehensä, jäljellä olevat viisi lastaan ja muut läheisensä.^*
Elizabeth Bridgewater ei ilmaise saaneensa ruumiillisia oireita surustaan,
mutta sellaiset eivät olleet harvinaisia. Kun Jane Josselin menetti tyttä
rensä Maryn, hän oli yli kaksi kuukautta hyvin heikko ja sairas surusta.
Sekä isä että äiti surivat lasta tavattomasti ja ilmeisesti enemmän kuin
kahta hänen vauvoina kuollutta veljeään, jotka olivat olleet syntymästään
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jo sairaalloisia. Mary oli ollut lupauksia antava lapsi. Hänen isänsä Ralph
Josselin pohti Maryn luonnetta ja olemusta:
Hän oli yksi kymmenestätuhannesta, täynnä viisautta, aikuisen naisen vaka
vuutta, tietoa. Jumalan suloisia sanoja. Hän oli nopea oppimaan, helläsydäminen,
rakastava ja tottelevainen lapsi.^’
Aviomies ei paheksunut vaimonsa heikkoutta Maryn kuoleman jälkeen,
vaan piti sitä täysin ymmärrettävänä. Koska Mary oli ollut ihastuttava
lapsi, hänen kuolemansa oli valtava menetys. Äidin fyysinen reaktio lapsen
sa kuolemaan oli tuon ajan tunneteorian mukaan normaali ja odotettu.
Lapsensa menettäneillä ei ollut toivoa surun pikaisesta poistumisesta.
He saattoivat vain odottaa, että lapset peittävä multa peittäisi heidät
kin.^* Juuri tätä toivoi Lady Ann Fanshawe, kun hänen kahdeksanvuotias
tyttärensä kuoli isoonrokkoon. Ann oli ollut ylivoimaisen kaunis ja äly
käs lapsi. Menetyksen kärsinyt perhe muutti hautajaisten jälkeen koko
naan pois paikkakunnalta, sillä paikka tuntui nyt liian kohtalokkaalta.^’
Tyttären menetys oli helpompi kestää uudessa ympäristössä, jossa ei ollut
suoraan lapseen liittyviä muistoja.
Lady Ann Fanshawe ei reagoinut yhtä voimakkaasti kaikkien kuollei
den lastensa menetykseen. Heinäkuussa 1656 kuoli kuumeeseen Eliza
beth, joka oli ollut Lady Annin sisaren luona kasvatettavana ja
parannettavana, sillä paikkakunnalla vallitsi hyvä ilm anala.“*® Lady
Fanshawe ei kommentoi tämän enempää Elizabethin kuolemaa; ehkä etäi
syys lapsesta teki menetyksen helpommaksi, ehkä surua helpotti se, että
samassa kuussa hän synnytti jälleen tyttären, Maryn.
Naisten kirjoituksista on ehkä yllättävänkin vaikea tunnistaa sukupuo
leen perustuvaa asennoitumista. Itse asiassa preferointi suuntaan tai toi
seen on poikkeuksellista, mutta esimerkkejä kuitenkin on. Lady Ann
Fanshawe itse asiassa tunnusti muistelmissaan, että hän asetti ainoan poi
kansa tyttäriensä edelle. Perheen asuessa Pariisissa hänen ainoa poikansa
ja kaksi vanhinta tytärtään sairastuivat isoonrokkoon. Äiti kirjoitti
laiminlyöneensä tyttäriään ja keskittyneensä hoitamaan vain rakasta poi
kaansa. Tyttäret jäivät hoivan puutteesta huolimatta henkiin, mutta poi
ka kuoli. Äiti suri poikaansa niin, että sai keskenmenon ja sairastui kol
meksi viikoksi."“ Hän ei kuitenkaan mainitse, miksi poika oli hänelle
rakkaampi kuin tyttäret. Hänen asemassaa olevalle naiselle kuitenkin ai
nokaisen pojan menetys merkitsi koko perheen nimen ja omaisuuden
perillisen menettämistä, joten tämä on todennäköisin syy sairastuneiden
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lasten epätasapuoliselle kohtelulle. Lady Ann Fanshawen tunnustus on
hyvin harvinainen, eikä siitä voi tehdä johtopäätöstä, että tyttäret olisivat
aina olleet äideilleen vähemmän rakkaita kuin pojat.
Edellä olen tarkastellut uuden ajan alun äitien suhtautumista tyttäriinsä
ja todennut, että lapsen sukupuoli vaikutti äitien tunteisiin lastaan koh
taan vähemmän kuin on ajateltu. Lapset ylipäätään olivat tärkeitä, ja van
hemmat osoittivat tämän kouluttamalla niin tyttäriään kuin poikiaankin
ja suremalla molempia menetyksen hetkellä. Unohtamatta esikoispojan
erityismerkitystä patriarkaatissa, voimme hyväksyä, että tunteet eivät ol
leet rajallisia. Lapsen rakastettavuus syntyi hänestä itsestään, hänen omasta
rakastettavuudestaan. Hyvää lasta oli helppo rakastaa, joten lapsen hy
väksi ihmiseksi kasvattaminen oli elintärkeää, oli hän tyttö tai poika.
Kaikki uuden ajan alun vanhemmat eivät tietenkään olleet ihannevanhempia eivätkä kaikki vanhemmat rakastaneet lapsiaan tai kasvatta
neet heitä hyvin. Jotkut olivat kaikin muodoin huonoja kasvattajia, jot
kut hylkäsivät tai jopa surmasivat lapsensa. Enemmistölle vanhemmuus
oli kuitenkin tärkeää, ja naisille äitiys oli yksi heidän keskeisimpiä tunneroolejaan. Tässä roolissa heille olivat väistämättä tärkeitä myös tyttäret.
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