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’’Uusi Turku tupineen”

Hilda Huntuvuoren (1887-1968) historialliset romaanit 
ja kuva varhaiskeskiajan Turusta

Jos jokin suomalaisista kaupungeista, Turku on ollut Jiistoriallisen mie
lenkiinnon kohteena vuosikymmenestä ja -sadasta toiseen. Suomalai
sen historiankirjoituksen merklsiteosten, Icaupunkihistoriallisen tut
kimuksen, oppilcirjojen ja museoiden näyttelyiden rinnalla, ohessa ja 
liepeillä on Turun menneisyyttä etsitty, tullcittu ja esitetty myös monil
la muilla foorumeilla: näytelmissä, runoissa, romaaneissa, kaupunki
kierroksilla ja elokuvissa. Nämä mediat lasketaan enemmän taiteen 
ja kulttuurin kuin tieteen ja opetuksen kentälle, ja viime vuosikym
meninä kaikkea tätä ammatillisen historiantutkimuksen ulkopuolelle 
jäävää historiantulkintaa on kutsuttu historiakulttuuriksi. Käsite ei ole 
alentuva, vaan pikemminkin se kantaa mukanaan oivalluksen siitä, 
että akateeminen tutkimus vastaa vain pienestä osasta menneisyyteen 
liittyvästä tietoisuudesta ja sen rakentamisesta.^

Artikkelissani tarkastelen keskiaikaista Turkua historiakulttuu
rissa. Aineistonani ovat kansakoulunopettaja, sittemmin opetus
neuvos Hilda Huntuvuoren (1887-1968, vuoteen 1906 Hollmen)^ 
1920-1930-luvuilla kirjoittamat historialliset romaanit. Ne käsittelevät 
Suomen varhaiskeskiaikaa 900-luvulta vuoteen 1337  ja muodostavat 
kahdeksanosaisen Kultaranta-sarjan. Ensimmäinen kirja julkaistiin 
vuonna 1920 ja viimeinen 1945.^ Teokset sisäUävät monien muiden 
Suomen historian tapahtumien lisäksi kirjailijan tulkinnan varhaises
ta Turusta ja sen perustamisesta. Nykylukijalle silmiinpistävää on, että 
kirjoissa kuvataan Turkua 1 1 0 0 - 1200-luvuilla, eh kauan ennen kuin 
kaupunki viime vuosina vakiintuneen tulkinnan mukaan on perus
tettu. 1990- ja 2000-luvun kaivausten perusteella Turkuun on synty
nyt kaupunkimainen asutus 1300-luvun alussa, ja sitä on edeltänyt 
1200-luvun maaseutuasutus.'’
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Huntuvuoren kirjoittaessa myös akateemisen tutkimuksen käsitys 
tosin oli, että paavi Gregorius IX:n vuoden 1229 kirje piispanistuimen 
siirtämisestä tarkoitti siirtoa Koroisista Unikankareelle eli Turun pe
rustamista tai jo olemassa olevan kaupungin vakiintumista. 5 Artikke
lini aiheena on siis kuvitelma Turusta ennen kaupungin olemassaoloa, 
ja ajalta ennen mitään Turun kaupungista tai edes piispanistuimesta 
kertovia lähteitä. Otan tarkasteluuni ennen kaikkea iioo-luvun lop
pua ja 1200-luvun alkua kuvaavat romaanit Lallin pojat (1926), Koke- 
mäenmaan kuningas (1930) ja Piispa Tuomas (1933). Tarkastelen jon
kin verran myös näitä edeltänyttä romaania Suomen Apostoli (1923).

Lukijalle voi herätä kysymys, miksi historiantutkijan kannattaa 
pohtia jo kauan sitten unohdetun kirjailijan mielikuvituksen tuotet
ta. Eikö historiantutkimuksen tulisi perustua alkuperäislähteisiin ja 
käydä keskustelua muun tutkimuksen kanssa? Ensisijaisesti näin on
kin, mutta välillä on kiinnostavaa myös pohtia, minkä kaiken kanssa 
tutkimus on vuorovaikutuksessa ja käy keskustelua sekä millaisessa 
kulttuurisessa ja poliittisessa ympäristössä tulkinnat menneisyydestä 
on rakennettu. Kansainvälisessä tutkimuksessa on 1980-luvulta lähti
en vakiintunut käsite medievalismi, joka yleisen määritelmän mukaan 
on ’’keskiajantutkimusta, keskiajan mallien soveltamista nykyajassa ja 
keskiajan käyttämistä taiteen ja ajattelun innoittajana”.® Medievalisti- 
sessa tarkastelussa keskiaika nähdään kulloisenkin tarkasteluhetken 
tarpeista käsin määrittyvänä.^ Hilda Huntuvuoren romaanien ’’keski
aika” on siis kytköksissä 1920-30-lukujen kulttuuriin, ja hänen kuva
uksensa keskiajan henkilöistä, heidän ongelmistaan ja ratkaisuistaan 
tulee ymmärtää osana hänen omaa aikakauttaan koskettavia kysymyk
siä. Artikkelini aiheena on siten keskiaikaa koskevan historiallisen 
tiedon ja historiakuvan muotoutuminen romaanissa ja osana teosten 
kirjoitusajankohdan poliittista kulttuuria ja valistuksellista ohjelmaa.

Silti Huntuvuoren romaanit eivät ole ainoastaan ikkuna maailman
sotien välisen suomalaisen kirjallisuuden tulkintoihin keskiajasta ja 
keskiajan Turusta, vaan tulkitsen niillä olleen kestävämpääkin vaiku
tusta. Käsitykseni Huntuvuoren Turku-kuvan merkityksestä ja siten 
kiinnostavuudesta perustuu historioitsija Derek Fewsterin väitöskir
jassaan esittämiin tulkintoihin siitä, kuinka historian käyttö kansal
lisen identiteetin muodostuksessa 1900-luvun alun Suomessa nojasi
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vahvasti arkipäiväiseen toistoon ja ’’alemman tason mielikuvanluo- 
jien” (lesser image-makers) kuten toimittajien, opettajien, kuvittajien 
ja nuortenkirjaiUjoiden työhön. Tämä ruohonjuuritason työ vaikutti 
kokonaisiin sukupolviin ja loi yleiseen tietoisuuteen käsityksen kan
sallisesta menneisyydestä. Vaikka yksittäisten teosten vaikutuksen ar
viointi on usein mahdotonta, kertovat ne kaikkialla läsnä olleesta his- 
toriakulttuurista.®

Huolimatta siitä, että teosten vastaanoton tutkimus on vaikeaa, 
voi sattuma joskus avata tutkijalle yllättäviä näkymiä. Käyttämistäni 
romaaneista Suomen Apostolin ja Kokemäenmaan kuninkaan kappa
leet ovat ennen Turun yliopiston humanistiseen kirjastoon päätymis
tä kuuluneet Rauman Seminaarin kirjastoon, mikä käy ilmi kirjojen 
kansiin kiinnitetyistä kirjastoluokituksista.^ Kirjojen takakansiin lii
matut eräpäiväliuskat paljastavat lainausten määriä. Suomen Apostoli 
ei näytä olleen kovin luettu, sillä vuosina 19 28-19 34  teosta on lainattu 
yhteensä vain viisi kertaa. Sen sijaan Kokemäenmaan kuningas näyttää 
heti ilmestymisensä (1930) jälkeen saaneen suuren suosion: vuosina 
19 3 1- 19 3 4  sitä on lainattu yhteensä kaksikymmentä kertaa ja vain 
kerran samalle lainaajalle. Lainausmäärä romahtaa vuoden 1934 jäl
keen, ja sisältää vain yksittäisiä lainauksia vuosilta 19 37 ,19 47, 19 51 ja 
1963. Jos Huntuvuoren merkitystä arvioi Fewsterin lesser image-maker 
-käsitteen kautta, kertoo suosio opettajaseminaarilaisten parissa tuntu
vasta vaikutuksesta tai ainakin vaikutuksen mahdollisuudesta. Mikäli 
opettajaopiskelijat jakoivat Huntuvuoren historiakuvan, oli heillä hy
vät edellytykset opettaa sitä edelleen omassa työssään.

Tällä kansallisen menneisyyden kuvastolla on ollut pitkäkestoisia 
vaikutuksia. Huntuvuoren teoksia on vielä 2000-luvulla otettu mu
kaan Turun kaupunginkirjaston kokoamaan listaan Turusta kertovista 
nuortenkirjoista.^® Tätä artikkelia viimeistellessä Huntuvuori ja hänen 
kirjallisuutensa nousivat hieman yllättäen ajankohtaiseksi. Laitilan 
Kulttuuriseura Walo julkaisi keväällä 2012 Huntuvuoren julkaisemat
ta jääneen käsikirjoituksen pohjalta romaanin Nuori Maunu Tavast 
juhlistamaan Laitilassa syntyneen Huntuvuoren syntymän 125-vuotis- 
juhlaa ja piispa Maunu Olavinpoika Tavastin virkaanastumisen 600. 
juhlavuotta.^^

Myös julkisessa keskustelussa historiakulttuuri nousee esiin, joskus 
tutkijaa yllättävissä muodoissa. Rapolan linnavuoren ja moottoritie-
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työmaan ympärillä 1980-luvun lopussa käyty kulttuuriperintökeskus- 
telu oli yksi kimmoke Fevvsterin tutkimukseen.^^ Oma mielenkiintoni 
Turun keskiajasta tehtyihin populaaritulkintoihin on peräisin kaupun
gin historiasta aina ajoittain yleisöluennoilla, kahvipöytäkeskusteluissa 
tai vaikka Keskiaikaisilla markkinoilla esiin pulpahtavista kysymyksis
tä ja kommenteista. Nämä puheenvuorot ovat joko vastakkaisia tutki
muksen nykytulkinnoille, ’’Turun on pakko olla vanhempi kuin ny
kyiset kaivaukset osoittavat”, tai ne käsittelevät aiheita, jotka eivät tällä 
hetkellä ole tutkijoiden mielenkiinnon kohteena, kuten muinaisten 
suomalaisten sotilaallinen etevyys. Ne osoittavat, että keskiajantutki- 
mus osallistuu keskusteluun, jossa monopoli ei välttämättä ole, tutki
jan oletuksesta huolimatta, viimeisten vuosikymmenien akateemisilla 
julkaisuilla tai niistä tehdyillä p o p u l a r i s o i n n e i l l a . ^ ^  Uskon, että sekä 
tutkijan että lukijan on ajoittain hyvä pohtia, mikä kaikki omaan his
toriakuvaan vaikuttaa. Tässä artikkelissa käytän Hilda Huntuvuoren 
romaaneja työkaluna, jonka avulla voin hieman purkaa historiallisen 
tietoisuuden vaikeasti hahmotettavaa kudelmaa.

Reima Välimäki

1920-1930-luvun historiantutkimus ja historiallinen romaani

Tarkasteltaessa historiallisten fiktion vaikutusta historiakulttuuriin on 
pidettävä mielessä, että historian ja historiallisen romaanin merkitys 
käsitettiin 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla eri tavalla kuin ny
kyisin. Suomen nuoressa tasavallassa historiankirjoitus oli vahvasti 
nationalistista ja historiantutkimuksella pyrittiin todistamaan Suomen 
erityisasema historiassa. Historiantutkijoiden valtaosa asettui valkoisen 
Suomen tukijoiksi. 1920- ja 1930-lukujen historioitsijoista ja keskiajan- 
tutkijoista erityisesti Jalmari Jaakkola kunnostautui Suomen muinai
sen itsenäisyyden k u v a a j a n a . ^ 4  Keskiajan menneisyyden löytäminen ja 
käyttöönotto olivat toki olleet osa kansallista projektia jo 1800-luvun 
Ranskassa, Englannissa ja Saksassa -  itse asiassa keskiajantutkimuksen 
ammatillistuminen ja nationalismi kulkivat käsi k ä d e s s ä . ^ 5

Historiallisen fiktion koulutuspyrkimys oli jo 1800-luvulla asettu
nut palvelemaan kansallista projektia ja edustamaan kirjallisuudessa 
isänmaallista ja uskonnollis-moraalisesti konservatiivista linjaa, ja 
1930-luvun nationalistisessa ilmapiirissä nämä piirteet vielä koros
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tuivat. Kasvattava (poliittinen) tarkoitus nousi esteettisten arvojen 
yläpuolelle; erityisesti keskiaikaa kuvaavaa historiallista kirjallisuutta 
alettiin suunnata yhä enemmän nuorille lukijoille. Varsinkin nosteessa 
olleen nuorten (poikien) seikkailukertomusten tehtävä oli tarjota esi
kuvia, moraalisia ohjeita ja innoitusta nuoren kansakunnan nousevalle 
polvelle. Historialla oli kiinteä yhteys nykyaikaan ja se ymmärrettiin 
myös oman ajan ilmiöiden selittäjänä.^®

Nykyaikaa kommentoivan tehtävän lisäksi historiallinen romaani 
ymmärrettiin historiankirjoituksen jatkeeksi, elävöittäjäksi ja populari
soijaksi -  myös historiantutkijoiden keskuudessa. Esimerkiksi Suomen 
ja Skandinavian historian professori Gunnar Suolahti piti romaanin 
merkitystä historiallisen tiedon välittäjänä jopa historiantutkimusta 
merkittävämpänä, koska romaania luki suurempi yleisö. Romaaneilla 
oli kriitikoiden mielissä tiukat autenttisuusvaatimukset: asiaseikkojen 
piti täsmätä historiantutkimuksen tietojen k a n s s a . ^ 7  Historiallisen 
romaanin tuli lisäksi pystyä elävöittämään historiaa ja tekemään se 
kiinnostavaksi. Arvosteluissa kiinnitettiin huomiota kirjailijan kykyyn 
päästä lähteiden ohi ja täydentää siten historian aukkokohtia.^® Histo
riallisessa romaanissa tehdyt tulkinnat saattoivat myös aiheuttaa de
batin tutkijoiden keskuudessa. Esimerkiksi Ruotsissa seurasi Vilhelm 
Mobergin romaania Rid i natt! (1941) kiivas väittely talonpoikien ase
masta suurvalta-ajalla.^9 Aikalaisten kokemus historiallisen romaanin 
kyvystä valaista historiallista todellisuutta saattaa väistämättä mieleen 
kirjallisuudentutkimuksen teoriat romaanin ja historiankirjoituksen 
yhteisistä juurista ja eriytymisestä kahdeksi erilliseksi diskurssiksi 
vasta 1700-luvun alussa.^“ Vaikka historiantutkimus oli jo aikaa am- 
mattimaistunut ja eriytynyt, näyttää historiallisella romaanilla vielä 
1900-luvun alkupuolen Suomessa olleen nykyistä enemmän todistus
voimaa.

Tätä asemaa tutkimuksen jatkeena kuvastaa Huntuvuoren ro
maanin Lallin pojat (1923) kansilehden maininta kirjailijan saamas
ta taloudellisesta tuesta: ’’Tutkimukset tätä teosta varten on suoritettu 
Alfred Kordelinin yleisen edistys- ja sivistysrahaston avustuksella.” 
Romaaneja varten siis tehtiin tutkimustyötä, jonka tuloksilla nähtiin 
olevan vähintään sivistyksellistä ja koulutuksellista arvoa. Mahdolli
sesti tutkimustyö toi lisää vakuuttavuutta romaanin historiallisuudelle
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ja historiallisille tulkinnoille. Kuten tuonnempana esitän, Huntuvuo- 
relle historiallinen romaani oli oman historiantulkinnan esittämisen 
kenttä ja tästä kirjallisuudenlajista käytävä keskustelu myös taistelua 
oman tulkinnan puolesta.

Huntuvuoren romaanien maailma

Maailmansotien välisen ajan ’’medievalisoivan fiktion banaalissa tra
ditiossa”, kuten Fevvster ilmiötä nimittää, tyypillinen romaani sijoittuu 
yleensä pakanalliseen varhaiskeskiaikaan, kuvaa suomalaisten taiste
lua ja yhdistymistä ulkoista vihollista ja mahdollisesti sisäistä petturia 
vastaan ja korostaa muinaisten suomalaisten sotaisia puolia.^^ Nämä 
kaikki elementit löytyvät Huntuvuoren fiktiosta, joka korostaa suoma
laisten itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta. Huntuvuoren varhais- 
keskiaikaista Suomea hallitsevat itsenäiset heimopäälliköt, kuninkaat, 
jotka suojelevat isiensä maita, hallitsevat tilojaan hyvinä ja tunnollisi
na isäntinä, rikastuttavat sukunsa omaisuutta kauppamatkoilla ja ovat 
tarpeen vaatiessa suuria sotureita. Esimerkilliseksi suomalaiseksi, to
delliseksi miehen malliksi kohotetaan Kokemäen kuningas Pohja, "su
kunsa suurin mies”, joka on kuin kotonaan ”Sveeassa, Voijonmaalla, 
Väinänsuussa, Virossa ja Karjalassa” ja purjehtii kauppamatkoilla ”Juu- 
tinmaalla, Wendenissä, jopa Novgorodissa asti.” Tämän lisäksi Pohja 
järjestää niin kasket, eräretket kuin käsityöteollisuuden. Hän johtaa 
kansaa, joka ”kulkee ylpeänä ja pelkäämättömänä tietään työntäen 
luotaan kaiken vähäpätöisen. Jo kehdossa keinuessaan se näkee suuria 
unia.” ^̂  Kuvauksessa ei ole vaikea nähdä yhtäläisyyksiä siihen suuruu
teen, josta nuori tasavalta halusi kansalaistensa uneksivan.

Huntuvuoren fiktion erikoisuus on sen myönteinen suhtautuminen 
kristinuskoon. Suomalaisen medievalistisen fiktion trendinä oli nähdä 
muinaisen suomalaisuuden kunnian päivät pakanallisella heimoajalla 
ja katolinen kristinusko vieraana i l m i ö n ä . ^ ^  Huntuvuoren romaanit 
ovat puolestaan täynnä kääntymiskertomuksia, pyhyyden kokemuksia, 
painiskeluja synnintunnossa ja Kristuksen anteeksiannon tuomaa au
tuuden t u n n e t t a . ^ 4  Kristillisyys ei kuitenkaan ole kansallismielisyyden 
vastakohta, päinvastoin. Oikea, hyvä ja aito kristinusko on Huntuvuo
ren esityksessä kansallista, suomalaisten omasta tahdosta syntyvää ja
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suomalaisten tai vähintään heidän hyväksymiensä ja omakseen otta- 
miensa saarnaajien julistamaa. Kristinuskon tulo esitetään päähenki
löille väistämättömänä kehityksenä, mutta siihen liittyy aina oivallus 
siitä, että ristin alla on suomalaisten tulevaisuus ja uusi s a n k a r i a i k a . ^ 5  

Huntuvuoren fiktio suorastaan kaappaa kristillistymisen suomalaisten 
omiin käsiin. Tämä emansipaatio huipentuu piispa Henrikin vaiheita 
kuvaavassa Suomen Apostolissa, jossa suomalaiset itse käyvät kutsu
massa Henrikin opettajaksi ja saarnaajaksi jo kääntyneeseen Lounais- 
Suomeen.^^ Huntuvuoren romaanit, joista Suomen apostoli on koko
naan omistettu piispa Henrikille, rakentavat hänestä myyttiä Suomen 
s u o j e l i j a n a . ^ 7  jopa Suomen siirtäminen Lundin arkkihiippakunnasta 
Uppsalan arkkipiispan alaiseksi selitetään tapahtuneeksi suomalaisten 
pyynnön takia, ja Ruotsin puoleen kääntyminen esitetään omaehtoi
sena liittona Tanskaa vastaan.^® Sen sijaan kaikki yritykset pakottaa 
kristinuskoa Suomeen kääntyvät tekijöitään vastaan ja nostavat kansan 
kapinaan.

Vaikka tämä katolisen kristinuskon myönteinen esittäminen ja 
uskonnollisten elämysten kuvaus ei ollut suomalaisen historiallisten 
romaanin valtavirtaa, oli sillä silti yhteyksiä aikakauden hengellisiin 
liikkeisiin. Elämyksellinen uskonnollisuus, mystiikka ja okkultismi 
olivat 1900-luvun alussa suosittuja Euroopan sivistyneistöpiireissä, 
myös Suomessa. Monissa liikkeissä naiset olivat merkittäviä vaikuttajia 
ja johtajia.30 Hilda Huntuvuoren ajattelun ja kirjoittamisen taustalla 
on vaikuttanut kristillispohjainen spiritualismi. Hän toimi aktiivise
na jäsenenä Suomen Spiritualistisessa seurassa, kävi kirjeenvaihtoa 
seuran kantavan voiman Helmi Krohnin kanssa ja kirjoitti käsikir
joituksen spiritualismin historiasta Krohnin tekstin pohjalta.^^ Kiin
nostusta keskiajan kristillisyydestä edisti Suomessa ja Ruotsissa myös 
1900-luvun alkupuolelta lähtien alaa saanut, sakramentteja ja liturgiaa 
protestanttisissa kirkoissa uudelleen korostanut korkeakirkollinen 
liike {högkyrkliga rörelsen, High Church Movement). Eva Ahl-Waris 
on väitöskirjassaan osoittanut, että korkeakirkollisuus vaikutti kiin
nostukseen Naantalin birgittalaisluostaria kohtaan maailmansotien 
välisenä aikana erityisesti kulttuurimesenaatti Amos Anderssonin 
toiminnassa.^^ Katolista kirkkoa vieraana valloittajana pitäneen his
toriantulkinnan rinnalla vaikutti siis myös toisenlaisia näkemyksiä.
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,  3iis|a X̂)mos'

Nationalistiskristillinen Kulta- 
ranta-sarja on sekalainen yh
distelmä eräänlaista heimo- 
kronikkaa ja legendaaristen 
tai historiallisten henkilöiden 
ympärille rakennettua historian 
kuvitusta. Saagan päähenkilöinä 
esiintyvät suomalaisten heimo
jen ja sukujen päälliköt kuten 
kuningas Pohja Kokemäenmaan 
kuninkaassa tai Lalli-Uro ja 
Vihavaino Lallin pojissa. Välillä 
he saavat tehdä tilaa kristillistä
misen merkkimiehille piispoil
le Henrik ja Tuomas, joille on 
varattu omat nimikkoromaa- 
ninsa .33 Kantavana teemana on 
henkilöiden kasvu ymmärtä
mään kohtalonsa Suomen ja sen 
kansan varjelijoina. Suuri histo

riallinen tarina on se, kuinka varhaiskeskiajan suomalaiset ottivat ohjat 
omiin käsiinsä ja vaativat itselleen paikan maailmassa. Sisäiset kiistat ja 
jopa taistelut läntisten valloittajien kanssa laitetaan syrjään idän suurta 
vihollista vastaan taistellessa. Jopa Suomeen ristiretken tekevä ja siitä 
myöhemmin vihattu tanskalainen laivasto kääntyy yhteistuumin suo
malaisten sotalaivojen kanssa taistelemaan ryöstöretkelle saapuvaa ve
näläistä sotajoukkoa vastaan.34  Viime kädessä voima on kuitenkin aina 
suomalaisissa itsessään; ”Ei totisesti ollut hätää, vaikka idän vihamies 
hioi miekkaansa ja meren takaa luotiin ahnaita katseita Suomen rikka
uksiin! Täällä oli miehiä, elämänuskoa ja nuoruuden v o i m a a ! ” ^ ^  Taas
kaan ei jää epäselväksi, mikä viesti lukijoiden mieliin haluttiin jättää. 
Huntuvuori oli ajan hermolla kuvatessaan varhaiskeskiajan suomalai
set naapureidensa veroisina tai heitä parempina. 1930-luvun puolella 
julkaistussa Piispa Tuomaksessa tämä historiakuva on jo toiminut taka
kannen mainostekstinä:

H t S T O K l A J X I N E N  
K  O  M A A N I  
W  .  s  .  o  .  Y .

Piispa Tuomas -romaanin kansi esittää 
Huntuvuoren fiktion keskeiset elementit: 
miekan ja ristin.
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Länsi-Suomi, suomalaisen sivistyksen kehto, esiintyy näissä 
romaaneissa toisessa valossa kuin olemme tottuneet sitä ajattele
maan. Voimakkaat pakanalliset suomalaiset tietomiehineen, 
merenkulkijakauppiaineen, kuninkaineen olivat yhtä eteviä ja 
kehittyneitä kuin muutkin Itämeren-rantalaiset. Käännyttyään 
kristinuskoon olivat he siinä yhtä innokkaita kuin ennen kalevala- 
uskossaan.3®

"Uusi Turku tupineen”

Turun synty

Huntuvuoren kuvittelemassa itsenäisten kuninkaiden ja kaupparuhti- 
naiden Suomessa myös kaupungit syntyivät suomalaisten itsensä aloit
teesta, asuttamina ja hallitsemina. Romaanien keskiaikainen Turku ei 
tässä suhteessa eroa ainoastaan nykytutkimuksen käsityksestä integ
roituneesta ja paikallisen väestön kanssa vuorovaikutuksessa olleesta 
saksalaisesta k a u p p i a s r y h m ä s t ä , ^ ^  vaan myös sotien jälkeen syntynees
tä teoriasta, jonka mukaan Turun asutus olisi alkanut Unikankareen 
kummun ympäristössä sijainneesta saksalaisesta kauppasiirtokunnas- 
ta.3® Huntuvuoren Turku on suomalaisten perustama, asuttama ja hal
linnoima kaupunki.

Huntuvuoren ensimmäinen kuvaus Turun kaupungista tai kaup
pakylästä löytyy Lallin pojista. Lallin vanhin poika Lalli-Uro saapuu 
Aurajoelle vietettyään talven Riigenissä, jonne hän oli saapunut kak
sikymmentä vuotta Arkonan temppelin hävityksen (1168) jälkeen. 
Näin ollen Lalli-Uro purjehtii Aurajokea hieman ennen vuotta 119 0  ja 
näkee nousevan kaupungin:

Hiljalleen ui kauppalaiva Aurajoen suulahtea ylöspäin. -  -  Ih
metellen Lalli-Uro katseli ympärilleen. Kuinka paljon tämä seutu 
olikaan muuttunut kymmenessä ajastajassa! Samanlaisena oli toki 
linna saarellaan lahden suussa, maavalleineen ja puuvarustuksi- 
neen. Mutta katsopa ylemmäksi joen vartta! Ennen oli täällä ollut 
vain ranta-aittoja ja varastosuojia. Nyt tuprusi tuossa Sampaslin- 
nan rinteellä kaskimaan laidassa muutamia savupirttejä, näkyipä 
pari tupasta Vartiovuoren kyljessäkin ja -  hyvänen aika -  mitä 
olikaan tuossa tasaisella maalla sen vieressä! Kokonainen rykelmä
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savupirttejä, oikea suuri kylä! Ja eikös vain kohoakin Unikankaril- 
la pieni puukirkko! -  -  On aivan kuin koko Koroisten kaupunki 
siirtyisi tänne alemmaksi Auran rannalle. -  No, tänne se parem
min sopiikin!4°

Kultaranta-S3x]zn maailmassa Turku syntyy ja kasvaa itsestään, kuin 
luonnollisena kehityksenä. Se kilpailee Koroisten perinteisen kauppa- 
kylän kanssa,"*  ̂ kunnes kaikki muuttuu novgorodilaisten Turkuun 
tekemässä hävitysretkessä, joka toimii Kokemäenmaan kuningas 
-romaanin lähtöasetelmana.^^ Sekä Turku että Koroinen palavat. 
Asukkaat käyskentelevät murheissaan raunioilla, joita kutsutaan jo Tu
run kaupungiksi:

Vanha Innamo, Koroisten ja koko tämän lounaisen kulman 
riidanratkaisija eli tuomari kulki raskain askelin Turun raunioilla. 
Hän pysähtyi hetkeksi katselemaan vainolaisen jättämää jälkeä.
Ah, tuossa Unikankarilla oli ollut soma puukirkko ja tässä Vartio- 
vuoren juurella tiheä rykelmä savupirttejä: Turun kaupunki. Nyt 
oli kaikki tuhkana, niin täällä kuin Koroisissa! 43

Palo asettuu kuitenkin Huntuvuoren fiktion maailmassa osaksi histo
riallisen kertomuksen etenemistä ja kohtalon täyttymistä. Molempien 
kaupunkien vanhimmat kokoontuvat ja päättävät yhdistää kaupungit: 
’’tästä alkaen on Auran rannalla vain yksi kaupunki, yksi kansa, yh
det markkinat. Ajastaikainen kateus ja viha loppui sillä hetkellä, kun 
pyhän pirkan taakse piirrettiin risti.” 44 Uuden Turun perustamisen 
Huntuvuori kuvailee rituaalimaisena sopimuksena, jota ohjaavat iki
vanhat tavat ja joka tähtää uuden, ikuisen ja suomalaisen hallinnon 
perustamiseen:

Taas astui esiin Karvatasku, erotti miesten kädet, kohotti pirkan 
korkealle ilmaan ja julisti: ’Tästä lähin on Turussa kaksi vanhin- 
ten päämiestä: Innamo, joka on tuomarimme, ja Puuveitsi, joka 
johtaa muut asiat. Olkoon tämä pyhä pirkka yhteensolmiamisen 
todistuksena vielä lapsillemmekin satoihin p o l v i i n . ’4 5
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Turun perustaminen, josta ei tunneta mitään asiakirjoja, oli hedelmäl
linen historiallisen fiktion kohde. Kirjailijan mielikuvitus sai laukata 
vapaasti ja täyttää tehtävänsä historian aukon paikkaajana -  tässä tapa
uksessa Huntuvuori kirjoitti menneisyyteen tapaamisen, joka todisti 
suomalaisten omasta hallinnon perinteestä. Se oli vapaiden miesten ja 
heimovanhinten hallitsema patriarkaatti, joka edelsi maahan myöhem
min pakotettua vierasta hallintoa. Turkua asuttivat ja johtivat suoma
laiset ja suomenkieliset suvut: ’’Tervakauhat, Karvataskut, Puuveitset, 
Suurpäät, Puolamaat, Katinhännät, Veräjänkorvat, Kuttalat, Hakolat, 
Pihkalat ja ties mitä.”"*® Myöhemmät tulkinnat saksalaisesta kauppias- 
yhteisöstä tai piispan, kruunun ja dominikaanien aloitteesta olisivat 
olleet Huntuvuoren edustamassa historiakulttuurissa mahdottomia.^7 

Maan ensimmäisen kaupungin perustamisen takana täytyi olla alku
peräinen ja turmeltumaton suomalainen kansa ja kulttuuri -  jos histo
rian lähteet eivät siitä kertoneet, historiallinen romaani astui mukaan 
kuvaan.

"Uusi Turku tupineen”

Fiktiivisen Turun topografia

Uuden Turun perustamisen myötä muuttuu Turku romaaneissa 
monien tapahtumien keskipisteeksi. Noin vuonna 1200 kaupunkia ym
päröi hirsimuuri. Sen keskellä on kirkko ja sitä vartioivat linnavuoret:

Nokisista raunioista oli noussut uusi Turku tupineen, aittoineen, 
venetalaineen [sic]. Koroinen oh muuttanut Turkuun ja kahnaus 
loppunut ikipäiviksi. Kaupungin ympärillä oli luja hirsiaita ja kes
kellä kaunis kirkko. Samppalinna täällä ja Anilinna tuolla olivat 
vankkoja turvapaikkoja.^®

Linnoilla, muureilla ja muilla varustuksilla on ylipäätään keskeinen 
kuva romaanien militarisoidussa menneisyydessä -  kaikki varustautu
vat alati sotaan, merkkitulet roihuavat ja linnavuorilla seistään vartios
sa. Kauppamatkavalmisteluitakaan kuvatessaan ei Huntuvuori unohda 
mainita Koroisten puolustuksen järjestämistä, ja piispa Tuomas lupaa 
laittaa kuntoon niin kirkon asiat kuin Suomen p u o l u s t u k s e n k i n . ^ ^
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Kun romaanien henkilöt seikkailevat Turussa, törmää lukija myö- 
hemmiltä vuosisadoilta tuttuun vanhan Turun nimistöön. Kulkuri ja 
juoruämmä Mierokierto harhailee öisessä kaupungissa: ’’Mierokier- 
to lähti kiireesti jokivartta eteenpäin, poiketen joka taloon aina siksi, 
kunnes tuli viimeiseen. Katinhäntään, Samppalinnan juurelle. Siitä hän 
kulki Vartiovuoren rinnettä Mätäjärvelle ja sieltä alas kirkon luo.” 5° Sa
malla retkellä Mierokierto ehtii ohittamaan vielä markkinapaikan ja 
krouvin.5i Nämä kaikki yhdistyvät sillalla joen toiselle puolelle Anin- 
kaisiin: ’’Aningaisten rinteeltä porhalsi alas kokonainen pitkä matkue, 
uusi palkkisilta tömähti, rannat raikuivat ja koko ilma oli täynnä iloa 
ja reippautta.” ^̂  Huntuvuoren Turku ulottuu jo vuoden 1200 tienoil
la niille mitoille, jotka on uuden ajan alun karttojen pohjalta pitkään 
ymmärretty keskiaikaisen kaupungin alueeksi: sittemmin kuivuneelta 
Mätäjärveltä (Nykyinen Äbo Akademin päärakennuksen tontti) Ka
tinhäntään, jonka on arveltu sijainneen lähellä Pyhän Olavin domini- 
kaanikonventtia nykyisen Aurasillan päässä, ja sillan yhdistämänä 
Aninkaisiin.

Jos Mätäjärvi ja Katinhäntä luovatkin tunnelmaa vanhasta Turus
ta, lukija saattaa yllättyä melkoisesti löytäessään 800 vuoden takaiset 
turkulaiset Kupittaalta urheilemasta: ’’tulihan kevät toki Turkuunkin
---- Iltaisin nuoret kokoontuivat Kupittaan kisakentälle heittämään
kurraa, lyömään keilaa ja juoksemaan leskenleikkiä.” 53 Tällaisissa 
kohdissa Huntuvuoren romaanien ajankohtaisuus ja 1920-30-lukujen 
yhteiskunta nousevat selvästi historiallisen illuusion läpi. Suomessa 
oli 1800-1900-lukujen taitteessa omaksuttu liikunta ja kilpaurheilu 
välineeksi suomalaisen ’’kansanrodun” jalostamiseksi, 54 ja romaanien 
muinaissuomalaisten keväinen kisailu tulee ymmärtää tätä aatemaail
maa vasten. Kun varhaiskeskiajan itsenäiset suomalaiset nähtiin kai
kin tavoin esikuvallisina, oli ilmiselvää, että nämä uljaat esi-isät viet
tivät vapaa-aikansa terveesti kisaillen. Myös Kupittaan kisakenttä oli 
yhteyksissä kirjoitusajankohdan maailmaan: Kupittaan urheilupuisto 
oli Huntuvuoren elinaikana kukoistuksessaan 1890-luvun parannus
töiden ansioista. 5 5

Jos Kupittaan kisakenttä loistaa anakronismina, ovat romaanien 
Turussa toki läsnä yleisesti keskiajan Turkuun ja sen kaupunkikuvaan 
liitetyt elementit: tuomiokirkko ja dominikaanikonventti. Molemmat
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Huntuvuori panee piispa Tuomaksen 1220-luvun toiminnan ansioksi. 
Tuomiokirkon perustamiselle löydetään selitys paavi Gregorius IX:n 
vuoden 1229 kirjeestä piispanistuimen siirtämiseksi sopivammalle 
paikalle. Kuten yllä on todettu, ymmärrettiin 1900-luvun alussa tämän 
siirron tarkoittavan siirtoa Koroisista Turkuun eikä Nousiaisista Ko- 
roisiin, mikä on sittemmin vakiintunut kirjeen tulkinnaksi. Kirjailijan 
mielikuvituksella oli tässäkin kysymyksessä mahdollisuus täydentää ja 
laajentaa historioitsijoiden selityksiä. Piispa Tuomaassa käydään nimit
täin heti paavin määräyksen saavuttua tuumasta toimeen. Gotlannin 
sisterssiläisten apotti ja Visbyn rovasti, jotka myös historiallisessa do
kumentissa oli määrätty valvomaan piispanistuimen siirtoa, saapuvat 
romaanissa Turkuun tuoden bullakirjeen mukanaan, eikä itse siirrossa 
aikailla:

Seuraavana päivänä rovasti ja apotti tarkastivat Turun ja hyväksyi
vät sen piispanistuimen paikaksi. Unikankareella oli kivikappeli jo 
valmiina, puukirkko purettu ja sen paikalle ruvettu veli Antreaan 
johdolla rakentamaan kivikirkkoa. Siinä oli tosin vasta muutama 
kivikerros, mutta se hyväksyttiin kuitenkin tulevaksi tuomiokir- 
koksi.5®

Vuonna 1238 on tuomiokirkko valmis ja samaan aikaan rakennetaan 
myös dominikaanikonventtia. Molemmissa ovat dominikaanit olleet 
rakentajina. Kirkkoa katsellessaan piispa Tuomas pohtii:

Oli totisesti suuri Jumalan lahja, että Suomeen saatiin kaksitoista 
dominikaania. Millaisen vauhdin kirkon rakennustyö saikaan, 
heti kun he tarttuivat asiaan! Hm, veli Antreas on kyllä taitava 
rakentaja, mutta hän oli yksin, ei ennättänyt joka paikkaan. Mutta 
nyt heitä riittää kaikkialle. Rakentavat itselleen tiilistä luostaria 
tuonne Kaskenmäen rinteelle jokirantaan ja kuitenkin huolehtivat 
täälläkin kaikesta. -  -  Paljon on työ poissa ollessani edistynyt. 
Ympärysmuuriin on, näemmä, tehty huonekin lisää. 57

Jos Huntuvuori aikaistaa tuomiokirkon rakentamista usealla vuosi
kymmenellä (tuomiokirkko on vihitty vuonna 1300), tekee hän myös
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dominikaanikonventin perustamisessa aivan oman tulkintansa, vielä
pä hyvin tunnetusta ja yleisesti hyväksytystä lähteestä. Sigtunan An
naalien mukaan ’Vuonna 1249 [dominikaani] konventti tuli suomeen.” 
(M CCXLIX venit conuentus Finlandiani).^^ Tuomas on jo 1800-luvulta 
lähtien nähty dominikaanien Suomeen tulon valmistelijana, mutta silti 
vuotta 1249 on pidetty varsinaisena konventin perustamisvuotena.^^ 

Huntuvuori rakentaa romaaneissaan oman tulkintansa luomalla 
synteesin tunnetuista historian henkilöistä, heidän toiminnastaan ja 
fiktion kerronnan keinoista. Dominikaanikonventin perustaminen 
yhdistyy paavin legaatti Vilhelm Sabinalaisen toimintaan Itämeren 
alueella 1220-luvulla.®“ Vilhelm oli todellinen henkilö, joka suosi do
minikaaneja ja vaikutti järjestön konventtien nopeaan perustamiseen 
muun muassa Preussiin ja Visbyhyn.®^ Romaanin maailmassa Tuomas 
ja Vilhelm kohtaavat ja historioitsijoiden käsitys Tuomaksesta domini
kaanien suosijana ja Vilhelmistä Pohjolan kirkon järjestäjänä viedään 
askeleen pidemmälle. Suomalaiset eivät taaskaan jää piiruakaan jäl
keen naapureistaan, vaan dominikaanit saapuvat Turkuun heti järjes
tön levittäytyessä Itämeren alueelle.

Historiallista auktoriteettia etsimässä ja käyttämässä

Romaanien varhaiskeskiaikainen Turku rakentuu osittain lähteiden 
puutteen jättämässä aukossa ja ajoittain tunnettuja lähteitä kuten do
minikaanikonventin perustamista luovasti vanhemmiksi tulkitsemal
la. Välillä taas dokumentit toimivat romaanin rakennusaineina, kuten 
yllä mainittu paavi Gregorius IX:n bulla, jonka sisällön Huntuvuori on 
käytännössä suoraan kääntänyt romaaniinsa.®^ Lähteiden läsnäolo tuo 
väistämättä romaaneille historiallista vakuuttavuutta, ja historiallinen 
asiantuntevuus ja uskottavuus ovatkin niitä piirteitä, joista Huntu- 
vuorta aikalaiskritiikeissä kiitellään, vaikka hänen kirjallisia ansioitaan 
ei yhtä korkealle arvostettaisikaan. Esimerkiksi nimimerkki H. E. V  
toteaa Naisten äänessä arvostellessaan Piispa Tuomasta, että "histo
rialliset romaanit saattavat olla parhaita oppaita menneisyyden mut- 
kittelevalla, hämärällä tutkimustiellä. Huntuvuoren teos on luotettava 
tiennäyttäjä -  vaikkakin lukija voi eräissä yksityiskohdissa olla tekijän 
kanssa eri mieltä ja vaikkakin joskus jää toivomaan psykologisesti va
kuuttavampaa sanontaa.” ®̂
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Huntuvuori liikkui muutenkin kirjailijan- ja tutkijanauktoriteetin 
välimaastossa: hän ei ollut aikalaisten silmissä ammattihistorioitsija, 
mutta hän julkaisi ajoittain myös tieteellisiä tekstejä, ja hänet mainit
tiin tutkijana. Tiettävästi Huntuvuori keräsi aineistoa keskiajan histo
riaa käsittelevään väitöskirjaan, mutta muistiinpanot tuhoutuivat Ju
tikkalan koulun palossa vuonna 1921.^4 Huntuvuoren Piispa Henrikiä 
käsittelevän esitelmän julkaisu noteerattiin naiselle poikkeuksellisena 
tapauksena:

Lienee ensimmäinen kerta, siis ainutlaatuinen tapaus, jolloin 
Suomen Kirkkohistoriallinen Seura on julkaissut kirjasena naisen 
kynästä lähteneen, laajan, tieteellisen esitelmän. ’’Piispa Henrikin 
muistot Nousiaisissa” antaa uuden vakuutuksen siitä, että Hilda 
Huntuvuori on harras ja tunnollinen h i s t o r i a n t u t k i j a . ® ^

Vielä huomattavasti varsinaisia tieteellisiä artikkeleita enemmän 
Huntuvuori julkaisi lapsille ja nuorille tarkoitettuja tietoartikkeleita. 
Näitä näyttäisi ilmestyneen erityisesti Pääskysessä.^^ Häilyessään ro
maanikirjailijan ja amatöörihistorioitsijan roolien välillä Huntuvuori 
kenties haki ammattimaistuneella ja samalla miesvaltaistuneella his
toriantutkimuksen alalla tilaa omille historiantulkinnoilleen ja niiden 
esittämiselle.®^

Se, että historiallinen romaani oli Huntuvuorelle nimenomaan 
kenttä, jolla menneisyyden tulkintoja esitettiin ja myös puolustettiin, 
käy ilmi hänen kirjoittamastaan kirjallisuuskritiikistä Valvoja-Ajassa 
vuodelta 1925. Huntuvuori arvostelee iioo-luvulle sijoittuvaa Selma 
Anttilan romaanin Kalliotaatto. Hän löytää paljon huomautettavaa his
toriallisten faktojen paikkansapitävyydestä, mutta tuomitsee romaanin 
lopuksi erityisesti, koska se kuvaa suomalaiset alkukantaisina ja kehit
tymättöminä:

Historiantutkijamme ovat jo aikoja sitten osoittaneet, että kan
samme ristiretkien aikana oli samalla kehitystasolla kuin sen 
läntiset naapurit. Tälläpuolen Pohjanlahden elettiin silloin yhtä 
voimakasta sankarielämää kuin tuollapuolenkin. Mutta Selma 
Anttila yhtyy vanhaan virteen: Me, suomalaiset, olimme barbaare-
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ja, joille ruotsalaiset toivat uuden uskon, sivistyksen ja lempeäm- 
mät tavat.®*

Tämä vastakkaista näkemystä vastaan suunnattu kritiikki kirkastaa 
myös Huntuvuoren omissa romaaneissaan tavoitteleman tulkinnan: 
varhaiskeskiaikaisten suomalaisten uljaan historian todistamisen.

Ottaen huomioon Huntuvuoren historiallisen auktoriteetin ja 
selvän pyrkimyksen myös tutkijuuden suuntaan, käyttää hän romaa
neissaan viittauksia historiallisiin alkuperäislähteisiin kysymyksiä he
rättävällä tavalla. Aitojen dokumenttien lisäksi hän ei selvästikään ole 
kaihtanut keksiä aivan omia lähteitä tai muokata tunnettuja asiakirjoja 
fiktion maailmaan ja tulkintoihin sopivaksi. Kokemäenmaan kuningas 
-romaanin lähtökohta on novgorodilaisten hyökkäys Turkuun ja kau
pungin polttaminen vuonna 1198 . Myös tämä tapahtuma on sidottu 
historiallisiin lähteisiin;

Novgorodissa oltiin kuitenkin sangen tyytyväisiä tähän retkeen, 
sillä saalista oli saatu paljon. Ja vuosikirjaan merkittiin ylpeät 
sanat: ’’Vuonna 6706 maailman luomisesta, kun helluntai juuri 
riensi ohi, tehtiin suuri sotaretki Suomeen. Miehet voitettiin,
Turku poltettiin ja saalista saatiin suunnattomasti, sillä kuka voi 
vastustaa Jumalaa ja suurta N o v g o r o d - H e r r a a ! ” ® ^

Novgorodin kronikka oli Huntuvuoren kirjoittaessa tunnettu ja hel
posti saatavilla oleva dokumentti, sillä sen osia oli käännetty ja jul
kaistu Reinhold Hausenin kokoamassa ja edelleen Suomen keskiajan 
tutkimuksen perustana olevassa Finlands medeltidsurkunder -sarjassa. 
Sen ensimmäinen osa (vuoteen 1400 asti) oli ilmestynyt jo vuonna 
1910.7° Niin sanottu Novgorodin ensimmäinen kronikka myös kertoo 
iioo-luvun konflikteista, muun muassa vuoden 114 2  (bysanttilaisen 
ajanlaskun vuosi 6650) ruotsalaisten ja ’’jäämien” sotaretkistä nov- 
gorodilaisia vastaan.7  ̂Myös aikalaishistoriankirjoitus katsoi, että nov- 
gorodilaiset olivat polttaneet Turun vuonna 1198 , mutta tässä tapahtuu 
katkos Huntuvuoren fiktion maailman ja historiankirjoituksen välillä 
-  vaikkakin mahdollisimman hyvin häivytetty katkos. Tarina Turun 
polttamisesta ei nimittäin ole peräisin Novgorodin kronikasta, vaan
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Paavali Juustenin 1500-luvulla kokoamasta piispainkronikasta, joka 
1900-luvun alussa tunnettiin H. G. Porthanin editiona ja kommentaa
rina/^ Huntuvuori kuitenkin sivuuttaa myöhäisemmän, fiktion maail
maan sopimattoman lähteen ja keksii uuden, bysanttilaista ajanlaskua 
noudattavan ja vanhahtavaa kieltä käyttävän lainauksen, joka luo luki
jalle vaikutelman viittauksesta aitoon dokumenttiin.

Vielä pidemmälle Huntuvuori menee keksiessään Suomelle oman 
kronikan, jonka on aloittanut itse piispa Henrik. Kokemäenmaan ku
ninkaassa suomalainen pappi, isä Vilhelm, esittelee sitä Pietari Kaiku
valta -nimiselle^^ saarnaajalle. Kronikkaan on kirjoitettu Suomeen 
ennen piispa Henrikiä saapuneista saarnaajista, aina vuoden 1000 tie
noilta. Vilhelm ja Pietari ymmärtävät kronikan arvon, ja Pietari puh
keaa ylistämään:

Mikä ihmeitten ihme! Ja tällainen suunnaton aarre on ollut isä 
Henrikin -  rauha hänen sielulleen -  huostassa, emmekä me ole 
tienneet siitä mitään. Sanon vieläkin; mikä ihmeitten ihme! -  
Enhän ole ennen edes aavistanut, että Herran kylvöä on Suomessa 
tehty noin kauan. Mutta raskasta on ollut kylvömiesten työ!^^

Tämän aarteen isä Vilhelm lupaa säilyttää ’’suurimpana aarteena tule
ville p o l v i l l e ”.7 5  Kuvatessaan tätä kronikkaa ja siihen kirjoitettua tari
naa Suomen heimon teoista Huntuvuori siirtyy fiktionsa historiallisuu
dessa uudelle tasolle. Hän ei tyydy kirjoittamaan fantasiaa historiasta, 
kuvittelemaan muinaisia urotekoja, vaan rakentaa menneisyyteen his
torioitsijan haavekuvan: kadonneet kronikat, osittain suomalaisten 
itsensä kirjoittamat. Jos ne olisivat olemassa, ne todistaisivat esi-isien 
historiasta, jota muuten piti täydentää, värittää ja lihavoittaa kirjaili
jan mielikuvituksella. Samalla piispa Henrikin kuvitteellinen kronikka 
tekee Huntuvuoren kirjojen varhaiskeskiaikaisesta Suomesta myös si
vistyksen ja kulttuurin suurvallan. Esi-isien Suomi ei synnyttänyt aino
astaan itsepäisiä kuninkaita, uljaita sotureita ja taitavia kauppamiehiä, 
vaan kasvatti omat pappinsa ja kirjoitti omat kronikkansa.
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Fiktiivisen historian tulkitsija

Huntuvuoren fiktioon näyttää sopivan kirjallisuudentutkija Dorrit 
Cohnin tulkinta historiallisesta romaanista ei-referentiaalisena kerto
muksena: vaikka romaanissa viitattaisiin fiktion maailman ulkopuo
lelle, on viittaus aina toissijainen suhteessa fiktion sisäisiin viittauksiin 
eli romaanin maailmaan. Viittauksen ei myöskään tarvitse olla tosi. 
Samalla seurauksena on kuitenkin suurempi vakuuttavuus kuin histo
riallisella tekstillä, jossa pitää jatkuvasti todistella argumentteja tekstin 
ulkopuolelle, eli viitata lähteisiin ja muihin t u t k i j o i h i n . ^ ®  Huntuvuori 
saattoi viitata alkuperäislähteisiin niiden palvellessa hänen historian
tulkintaansa mutta myös keksiä uusia lähteitä tarpeidensa mukaan. 
Tällainen kirjoittamisen tapa ei selvästi haitannut aikalaiskriitikoita, 
vaan Huntuvuori sai tunnustusta nimenomaan historiallisesta asian- 
tuntijuudestaan.

Kuvitelma varhaiskeskiajan Turusta syntyi tällaisen prosessin tu
loksena. Vailla juuri mitään lähteitä ja varmastikin juuri lähteiden 
puutteen ansiosta Huntuvuori saattoi luoda tunnettuja dokument
teja edeltävään aikaan Turun, joka vastasi sotienvälisen suomalaisen 
historiakulttuurin tarpeita. Itsenäinen, kylänvanhinten päätöksellä 
syntynyt, linnavuorien suojaama Turku, josta suomalaiset kauppiaat 
purjehtivat kaukaisiin maihin ja jonne Suomen sankarit kokoontuivat 
käräjille, oli tavallaan aidompi kuin mitä historiallisten lähteiden va
rassa pystyi rekonstruoimaan. Kuviteltu Turku oli alkuperäinen keski
aikainen kaupunki, joka edelsi vieraan vallan tuomaa rappiota. Koska 
Huntuvuoren romaaneissa myös kristinusko tuli maahan suomalaisten 
omasta tahdosta, oli sopivaa, että tuomiokirkko ja dominikaanikon- 
ventti perustettiin tähän suomalaiseen Turkuun.

Kultaranta-sarjdLn lukeminen herättää kysymään, mitkä kaikki jo 
osittain unohduksiin painuneet puheenvuorot ovat vaikuttaneet histo
riakuvaan, joka meillä keskiaikaisesta Turusta on. Kuuluuko kaupun
gin historiaan kantaaottavissa kommenteissa vielä kaikuja menneiden 
vuosikymmenien nationalistisesta ja militaristisesta keskiaikakuvasta? 
Samalla Huntuvuoren romaanit pakottavat pohtimaan laajemminkin 
historiasta kirjoittamisen tapoja ja niitä areenoja, joilla historiantul
kinnoista kamppailtiin. Vaikka historiallisen tiedon muodostusta ei 
ole enää pitkään aikaan pidetty akateemisen tutkimuksen monopoli
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na, näyttää kirjallisuuden lajien välisiltä katvealueilta löytyvän edelleen
Hilda Huntuvuoren kaltaisia tulkitsijoita, joiden roolia ei juuri ole tut
kittu, mutta joiden vaikutus on saattanut olla tuntuva.
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