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Ariès ja yksityiselämän historia

Vaikka Philippe A rièsin nim i liitetään yksityiseläm än historian ja yk si
tyisen eläm änpiirin historian suuriin nim iin, ei hän ollut ensim mäinen
eikä edes ensim m äisiä, joita yksityiseläm än historia kiinnosti ja jotka
pyrkivät sitä selvittämään. Erityisesti Ranskassa jokapäiväisen elämän
historia on kiinnostanut niin tutkijoita kuin lukevaa yleisöä jo vu osi
satoja. Jo 17 8 2 ilmestyi historioitsija Le G rand d’A ussyn kolmiosainen
Histoire de la vie privée des français Depuis l ’o rigine de la Nation jusqu'à
nos jours, joka käsitteli ranskalaisten historiaa ruoan kulttuurihistorian
näkökulmasta.^ Alfred Franklinin vuosina 18 8 8 -19 0 2 ilmestynyt La
vie privée d ’a utrefois. A rt et métiers, modes, mœurs, usages des Parisiens
du XIl^ au X V lll^ siècle d ’a près des documents originaux ou inédits on
Ranskassa klassikkoesitys yksityisen historiasta. Kirjan 27 osassa tar
kastellaan sen nimen mukaisesti mitä m oninaisim pia asioita, kuten
kauppoja, tavarataloja, valaistusta, suruasuja, sateenvarjoja, aurinkovarjoja ja kävelykeppejä.^
Ranskassa on erityisesti 1900-luvun puolivälin jälkeen vaikutta
nut m yös vahva ’jokapäiväisen elämän, la vie quotidienne, historian
perinne, jossa on käsitelty hyvinkin erilaisia aiheita. Vaikka tätä taus
taltaan alun perin konservatiivista suuntausta voikin pitää enemmän
yrityksenä täydentää perinteistä vallanpitäjien historiaa kuin haluna
uudistaa annalistien tapaan koko historiankirjoitusta, ’jokapäiväisen
elämän historia on kiinnostanut lukijoita, ja erityisesti 1970-luvulta
lähtien m yös yliopistotason tutkijoita. Suuntauksen piirissä kirjoitet
tiin tuolloin A rièsin om inta aikakautta ancien régimen aikaa koskien
niin kuninkaan naisista, 1700-luvun papiston elämästä, pariisilaisista
Aurinkokuninkaan aikana kuin saman epookin lääkäreistäkin.^ Joita
kin suuntauksen teoksia on ilmestynyt myös suom ennoksina otsikoilla
Sellaista oli elämä faraoiden Egyptissä, Sellaista oli elämä antiikin K rei
kassa tai Sellaista oli elämä keisarien Roomassa.'*
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Jokapäiväisen elämän historian rinnalle nousi pian arjen rakentei
den tai arkipäivän historia. Sen merkittävin pioneeri Ranskassa oli Fer
nand Braudel. Hän käsitteli A rièsin tapaan sam ojen teemojen eri puo
lia useissa teoksissaan, alkaen 1949 ilmestyneestä tunnetusta Välim erta
käsittelevästä teoksesta La M éditerranée et le M onde méditerranéen à
l ’é poque de Philippe IL Vuonna 19 79 ilmestyi Braudelin kolm iosainen
teos Civilisation matérielle, économie et capitalisme, X V ^ -X V IIF siècle,
josta yksi osa on kokonaan omistettu arkipäivän rakenteiden käsitte
lylle otsikolla "Les structures du quotidien: le possible et l’impossible”
(’Jokapäiväisen rakenteet: mahdollinen ja mahdoton’). Siinä Braudel
käsittelee jokapäiväiseen elämään monitahoisesti liittyviä asioita, syö
mistä ja juom ista, pukeutumista ja asumista, rahatalouden kehittym is
tä, kaupunkilaisten identiteettejä sekä arkielämään liittyneitä teknisiä
kehitysaskeleita kuten kirjapainotaitoa, ruudin merkitystä tai uusien
navigointivälineiden keksim istä .5 Sittemmin yksityiseläm ää sekä y k 
sityisen ja jokapäiväisen historiaa on tarkasteltu lukemattomissa tut
kim uksissa niin Ranskassa kuin muuallakin. 19 70 - ja 1980-luvulta
lähtien Braudelin lisäksi muiden muassa M ichel Certeau’n, Em m anuel
Le Roy Ladurien, A n nik Pardailhé-Galabrunin, ja M ichel Vovellen
tutkimukset ovat innoittaneet yhä uusiin tutkim uskysym yksiin ja ai
neistoihin, jotka avaavat yksityisen eläm änpiirin arkea ja juhlaa sekä
struktuureja ja mentaliteetteja.^
Philippe A riès saattoi kuitenkin olla ensim m äisiä, jotka problem a
tisoivat yksityiseläm än käsitteen ja halusivat tutkia sitä mentaalisella
tasolla, mentaliteettihistorian näkökulmista. Seuraavassa tarkastelen
Arièsin käsitystä yksityisestä ja julkisesta sekä hänen ajatuksiaan yk si
tyiselämän historian tutkimisesta ja nostam isesta tärkeäksi tutkim us
aiheeksi. Historiantutkimuksen paradigm assa ja aiheiden ja käsittely
tapojen valinnassa on tapahtunut valtava muutos sitten 1980-luvun.
Aiheet, joita Histoire de la vie privéessâ sivutaan ja joista kirjoitettiin
silloin ehkä ensim mäistä kertaa, ovat niitä, joihin historioitsijat ovat
palanneet yhtä uudestaan 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa.
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Kuinka Ariès löysi yksityiselämän historian?
Philippe A riès tuli historiantutkimuksen pariin vakiintuneiden akatee
misten piirien ulkopuolelta, ensin väestötieteilijänä, sitten kulttuurihis
torioitsijana. Hän ylitti 1950-luvulla dem ografian ja kulttuurihistorian
välisen rajan ja siirtyi tutkimaan mentaliteettien historiaa.^ Arièsin
erityisen kiinnostuksen kohteena olivat historian pitkäkestoiset, hitaat
muutokset (Braudelin paljon käyttämä käsite oli la longue durée), jotka
näkyivät mentaliteettien tasolla erityisen hyvin, kun tarkastelukohtee
na oli perhe. Kiinnostus mentaliteettien historiaan liittää hänet annalistien koulukuntaan.®
Perheen historia oli kiinnostanut Arièsia aina, jo kauan ennen hä
nen läpimurtoteostaan L’Enfant et la vie fam iliale sous l’a ncien régime
(i9 60), ja hän halusi tarkastella perhe-elämän muotoja m ahdollisim 
man laajasti. Hänelle tämä merkitsi yksityisen ja julkisen elämän eroi
hin paneutum ista ja perheen aseman tutkimista yksityisen ja julkisen
eläm änpiirin osana eri aikoina. A rièsin mielestä mentaliteettien his
toriaa eivät kiinnostaneet ainoastaan jokapäiväisen elämän tavat vaan
myös kulttuuriset kehityskulut, joiden kautta jokapäiväistä elämää
saattoi ym m ärtää om ana m aailm anaan ja tutkimuskohteenaan.®
Yksityiseläm än ja yksityisen elämänpiirin historia oli oikeastaan
sitä, mitä A riès tutki koko uransa ajan. Jo 1940-luvulla hän oli ym m är
tänyt ja tunnistanut, että m oderni ihminen (eli toimiva subjekti) yhä
useam m in liitti toiveensa ja tavoitteensa intiimin, yksityisen, eläm än
piirin asioihin. Siksi yksityinen oli A rièsin mielestä tärkeä tutkimuksen
kohde myös historioitsijoille eikä vain antropologeille, etnologeille tai
folkloristeille.^“ Väestöhistoria, perheen, lapsen ja lapsuuden historia
sekä kuoleman historia limittyvät laajem maksi kysym ykseksi yksityis
elämän historiasta. A riès palasi samoihin teemoihin yhä uudelleen ja
kirjoitti niistä vaihtelevaan tahtiin. Yksityiseläm än historiaa Ariès sivusi
jo varhaisessa teoksessaan Histoire des populations françaises et de leurs
attitudes devant la vie depuis le X V llP siècle (1948) ja elämänsä loppu
puolella m uiden muassa kahdessa lyhyessä, hahmotelmanomaisessa
artikkelissa: 1978 julkaistussa ’’Pourquoi écrit-on des M ém oires?” ja
1980 julkaistussa ” Le service domestique: perm anence et variations”.“
A riès saattoi käytännössä kokeilla kauan kypsyttelemiään ajatuksia
yksityiseläm än historian tutkimuksesta keväällä 19 83, jolloin hän oh
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vierailevana tutkijana Länsi-Berliinissä W issenschaftskollegissa. Siel
lä järjestettiin toukokuussa 1983 konferenssi, jonka aiheena oli yk si
tyiselämän historia ja jossa A riès saattoi esittää häntä vuosikaudet as
karruttaneen kysym yksensä oliko yksityiseläm än historia mahdollista
ja onko yksityiseläm än historiaa mahdollista tutkia. A ihe ei toki o l
lut uusi, mutta käsittelytapa - tai idea käsittelytavasta - oli. Tuolloin
A rièsin asema Ranskan historiantutkim uksessa oli jo vakiintunut ja
tunnustettu, vaikka hän oli lähes koko tutkijanuransa toiminutkin
akateemisen maailm an ulkopuolella. A riès kutsuttiin vuonna 19 77
École des Hautes Études en Sciences Socialesiin (EH ESS), jossa hän
toimi vuonna 19 82 tapahtuneeseen eläköitym iseensä asti. Aiem m in
1960-luvulla hän oli ollut vierailevana tutkijana ja luennoitsijana y h 
dysvaltalaisissa yliopistoissa.
Yksityiseläm än ja valtion keskinäisen suhteen pohtim isessa keskus
telut toisten tutkijoiden, M aurice Aym ardin, Yves ja N icole Castanin
sekä Jean-Louis Flandrinin, kanssa olivat hedelm ällisiä ja Arièsille
m erkityksellisiä.’ ^ W issenschaftskollegin sem inaari tarjosi hänelle
tilaisuuden keskustella yksityiseläm ästä laajasti länsisaksalaisten kol
legoiden sekä paikalle kutsuttujen ranskalaisten ja pohjoisam erik
kalaisten tutkijoiden kanssa. A riès halusi selkeästi viedä ajatuksiaan
eteenpäin ja näki tärkeäksi kehitellä ideoita yhdessä toisten tutkijoiden
kanssa. M ahdollisuus siihen tuli kuitenkin myöhään, sillä A riès kuo
li helmikuussa 1984. Tärkeim m illä W issenschaftskollegin sem inaarin
osallistujilla oli m yöhem m in suuri rooli Histoire de la vie privéen ju lkai
semisessa. Heihin kuuluivat ranskalaiset Yves ja N icole Castan, Roger
Chartier, Arlette Farge ja M ichelle Perrot sekä A rièsin am erikkalainen
ystävä ja kollega Orest Ranum . Epäsuora mutta silti suuri vaikutus y k 
sityiselämän historia -hankkeeseen oli m yös Philippe A rièsin ja N o r
bert Eliasin tapaamisella sam assa sem inaarissa. Patrick H. Huttonin
mielestä on hämmästyttävää, että A riès ja Elias eivät olleet m issään y h 
teydessä toisiinsa aikaisem m in, vaikka sam anlaiset teemat sosiaalisen
elämän yksityistym isestä olivat molem pien tutkimukselle tärkeitä.
On kuitenkin selvää, että Eliasin jo 1930-lu vu n lopulla ilmestyneen sivilisaatioteoriaa käsitelleen teosparin, m yöhem m än hoviyhteiskunnan
kuvauksen ranskankieliset käännökset sekä Eliasin m erkityksen laa
jem pi tunnustaminen mentaliteettien historian alalla 19 70-luvulla ins
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piroivat A rièsia pohtim aan yksityiseläm än historiaa entistä pidemm älle.^4 Eliasin keskeisten teesien vaikutus näkyy voim akkaasti Histoire de
la vie privéen uutta aikaa käsittelevässä osassa.
Yksityiseläm än historian lähtökohdaksi A riès ehdotti sem inaarissa
- ja m yöhem m in Histoire de la vie privéessâ julkaistussa esseessä - ver
tailua kahden aikakauden, tai pikem m inkin kahden historiallisen ti
lanteen v ä l i l l ä . ^5 Hänen mukaansa lähtökohtana voi pitää keskiaikaa,
jolloin kollektiivisuus, yhteenkuuluvuus, uskollisuus yhteisölle ja su
vulle sekä hierarkkiset vasallisuhteet muodostivat maailm an, joka ei
ollut yksityinen eikä julkinen. Vaikka kaikki tunsivat toisensa kyläyh
teisössä, silti oh olemassa paikkoja, jotka tarjosivat ihmisille yksinoloa
tai intiim iyttä (esim erkiksi ikkunasyvennys salissa tai tuvassa, suojaisat
paikat metsässä). M onet arkisen elämän toim innot suoritettiin ju lk i
sesti vielä kauan. Yksityistym isen päätepisteen voi Arièsin mukaan
asettaa i8oo-luvulle, jolloin yhteiskunnasta oli muodostunut ano
nyym i, eivätkä ihm iset enää tunteneet, tai halunneet tuntea, toisiaan.
Työ, vapaa-aika, koti ja perhe eriytyivät. Ihm iset halusivat suojautua
muiden katseilta, koska yksityisyys antoi ihmisille tunteen vapaudes
ta valita om a elämäntapansa. Perheestä oli muodostunut pakopaikka,
turvapaikka ja yksityisen elämän keskus. Perinteinen yhteisöllisyys
ei kuitenkaan täysin kadonnut yksityiseläm än uusien muotojen tieltä
vielä iSoo-luvullakaan, vaan se oli vallalla kansan keskuudessa vielä
1900-luvun alussa, jolloin Ranskan maaseudulla yhteisöllisyyden paik
koja olivat kabareet miehille, pyykkituvat naisille ja kadut kaikille.
Yksityisen historiaa tarkastellessaan A riès haluaa rikkoa tutun aikakausijaon ja kaataa raja-aitoja poliittisen historian, kulttuuri-, sosi
aali- ja taloushistorian väliltä, sillä mikään niiden totutuista periodi
soinneista ei ole toim iva mentaliteettien historian tutkimuksessa. Ariès
m yös väittää, ettei keskiajan ja 1600-luvun välisenä aikana mentalitee
teissa tapahtunut perustavaa laatua olleita muutoksia. Täm än vuoksi
periodisoinnista on luovuttava ja tarkasteltava yksityisen historiaa to
tutusta poikkeavista näkökulmista, joita vakiintuneet tapahtumahistorialhset kehityskulut eivät sekoita. Hieman paradoksaalisesti A riès to
teaa kuitenkin, että suurten materiaalisten ja mentaalisten muutosten
sekä perheen ja valtion välisten suhteiden muuttumisen takia uuden
ajan käsittely om ana kokonaisuutenaan puoltaa paikkaansa. Histoire de

159

Johanna limakunnas

la vie privée -sarja noudattaa Ranskan historialle tyypillisiä aikakausirajoja, jossa niteet ulottuvat Room an valtakunnasta vuoteen tuhat,
feodaalisesta Euroopasta renessanssiin, renessanssista valistukseen.
Ranskan vallankum ouksesta ensim m äiseen m aailm ansotaan sekä en 
simmäisestä m aailm ansodasta nykypäivään.

Kolnne mentaliteetteja muokannutta suurta muutosta
ja johtolankoja yksityistymisen tutkimiseen
Pohdinnoissaan yksityiseläm än historiasta Philippe A riès esittelee
kolme ulkoista poliittis-kulttuurista muutosta, jotka vaikuttivat m en
taliteettien ja yksilön om akuvan kehittymiseen uudella ajalla. E n sim 
m äinen muutoksista koski valtion roolia kun kansallisvaltiot syntyivät
ja keskusvalta lujittui. Valtio otti itselleen tehtäviä, jotka A rièsin m u
kaan olivat aikaisem m in kuuluneet yhteisölle, kuten sodankäynnin ja
kouluopetuksen. Toinen suuri muutos oli kirjapainotaidon syntym i
nen ja sen seurauksena luku- ja kirjoitustaidon leviäm inen sekä k ir
jojen helpompi saatavuus. Vaikka monet olivat edelleen luku-, tai ai
nakin kirjoitustaidottomia, kaikissa kansankerroksissa oli lukutaitoisia
ihmisiä, ja yksin lukeminen m ahdollisti aatteiden, ajatusten ja tiedon
leviäm isen läpi koko yhteiskunnan. Kolm as muutos oli uskonpuhdis
tus, joka toi mukanaan uusia, sisäistä hurskautta ja hartautta painotta
via, uskonnollisuuden muotoja, mutta ei sulkenut pois seurakunnan
yhteisöllistä uskonnollisuutta. Rukoilem isesta tuli usein mietiskelyä
ja yksinäisyydessä hiljentymistä. Esseessään yksityiseläm än historian
linjoista A riès nostaa lisäksi esiin tärkeimm ät reitit, joiden kautta m en
taliteettien hidas muutos hänen käsityksensä mukaan tapahtui.
Johtolankoja*® yksityisen ja yksityiseläm än historiaan voi Arièsin
mukaan etsiä niistä konkreettisista kehityskuluista, jotka m uokkasivat
ihmisen henkistä muutosta ja mentaliteetteja: jo 1500-luvulta lähtien
ilmestyneissä käytösoppaissa näkyi, miten keskiaikaiset ritarillisuusihanteet muuttuivat uudenlaiseksi kohteliaisuuden norm istoksi uuden
ajan vuosisatoina. O ppaissa näkyy myös uusi suhtautum istapa sekä
om aa että muiden ruum ista kohtaan. Koskettaminen ei ollut hyväksyt
tyä, ja ruum iintoim innoista tuli häpeällisiä ja salailtavia. Vaikka käy
tösoppaat kuvailivatkin ihanteita eivätkä ihmisten todellista käytöstä.
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niissä n äkyy arvom aailm an ja ihanteiden muutos. Ihm inen ei ollut sitä,
mikä hän oli, vaan sitä miltä hänen onnistui näyttää. Kohteliaisuuskirjallisuus oli A rièsin mielestä oivallinen m erkki muutoksesta, koska
tutkimalla N orbert Eliasin tapaan kohteliaisuuskirjallisuuden muuttu
mista pitkällä aikavälillä saatiin näkyviin mentaliteettien muutoksia.
Erityisen tärkeänä A riès pitää 1500-luvulta 1700-luvulle tapahtunutta
muutosta suhteessa ruum iiseen ja ruum iillisuuteen sekä häveliäisyyden kehittymistä. Enää ruum ista ei korostettu eikä ruum iintoim intoja
pidetty hyväksyttävänä osana ihmisen arkipäivää vaan ne pyrittiin häi
vyttäm ään taustalle .^7
O m aeläm äkerrallisen kirjallisuuden syntym inen oli toinen tärkeä
kehityskulku yksityistym isprosessissa. Laajat, myös perheen eläm än
kulkua, syntym iä tai kuolem ia, kirjaavat tilikirjat {livre de raison), k ir
jeet, päiväkirjat ja tunnustukset (confessions) kertovat paitsi luku- ja
kirjoitustaidon sekä kirjallisen kulttuurin leviämisestä myös itsensä
etsim isestä ja itsetutkiskelusta om aeläm äkerrallisen kirjoittamisen
avulla. O m aeläm äkerrallisia tekstejä ei Arièsin mukaan kirjoitettu
m uiden kanssa jaettavaksi edes yhdessä ääneen lukemalla kuten esi
m erkiksi kirjeitä, vaan om aa itseä, joskus harvem m in perhettä tai ys
tävää varten. Näissä teksteissä näkyy m yös pyrkim ys itsetutkiskeluun
ja itsensä tuntemiseen. Tällainen kirjallisuus oli yleensä olemassa vain
kirjoittajaansa varten; sitä ei ollut ensisijaisesti tarkoitettu julkaistavak
si. O m aeläm äkerrasta tuli Arièsin mukaan kirjallinen genre siksi, että
itselle kirjoittam isen perim m äinen tarkoitus oli itsetutkiskelun lisäksi
kirjoittam isen nautinto. Omasta itsestä kirjoittam inen oli nautittavaa,
kirjoittipa tekstiä filosofisesti pohdiskellen tai kunnianhim oisin kirjalUsin pääm äärin. A riès on erityisen kiinnostunut siitä, miksi päiväkirja
laajoine filosofisine ja om aeläm äkerrallisine pohdiskeluineen saavut
ti niin suuren suosion 1600-luvulla Englannissa, kun samaan aikaan
Ranskassa niukkojen merkintöjen livre de raison oli moninkertaisesti
intiim iä päiväkirjaa yleisempi.
Yksinäisyydestä ja yksin olemisesta tuli 1600-luvulta lähtien houkuttelevaa. Ne antoivat mahdollisuuden mietiskelyyn tai lukemiseen.
Vapaaehtoinen yksinolo oli aiempina vuosisatoina varattu uskonnolli
seen hiljentym iseen ja rukoiluun. M unkit ja nunnat olivat vetäytyneet
luostarien hiljaisuuteen, mutta muutoin ihm isille oli lähes mahdoton
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ajatus olla yksin. Yksinäisyyteen suhtautum isessa tapahtui A rièsin
mielestä 1600-luvun lopulle tultaessa muutos, ja ainakin eliittien pii
rissä yksinäisyydestä ja yksinolosta nautittiin. Yksin oleminen tarjosi
mahdollisuuden syventyä omaan itseen, om iin ajatuksiin tai vaikkapa
kirjan lukemiseen, kauniisiin m aisem iin tai filosofisiin pohdiskeluihin.
Arièsille tätä muutosta edustavat M adam e de Sévignén^® kirjeissään
kertom a nautinto olla yksin maalla ja vain kuljeskella kirja kädessä tai
kirjoittaa pitkiä kirjeitä sekä Rousseaun tunnustukset ja yksinäisen k ä
velijän uneksinta.
Yksinolosta nauttiminen ei kuitenkaan aina riittänyt, vaan A rièsin
mielestä yksinäisyyden ilo kaipasi tulla jaetuksi. Täm ä puolestaan johti
ystävyyden arvostuksen kasvam iseen ja ystävyyssuhteiden m erkityk
sen nousuun. Keskiajan ritarien välinen aseveljeys muuttui ystävyydek
si, joka perustui rauhalliseen uskollisuuteen {paisible fidélité) ja jonka
intensiteetti ja m uodot vaihtelivat suuresti. Esim erkkinä uudenlaisista
ystävyssuhteista A riès mainitsee älyllisen ystävyyden kirjallisissa sa
longeissa tai tieteellisissä seuroissa. Hän huomauttaa kuitenkin, että
keskiajan aseveljeydestä säilyi paljon sotilaiden toveruudessa, koska
uudella ajalla oli paljon sotia ja moni aatelismies toimi upseerina.
Näiden muutosten ohella hyvästä mausta tuli arvo itsessään. Hyvän
maun käsite muokkasi ruokailutapoja, makutottum uksia, vaatetusta
ja sisustamista sekä viittasi ensim m äisen kerran ihmiseen kuluttajana.
Kun sotilaallinen puolustus ei enää ollut linnan tai kartanon tärkein
tehtävä, arkkitehtuurista ja siihen liittyvistä ratkaisuista tuli entistä
tärkeämpiä varsinkin, kun niiden tuli täyttää hyvän maun vaatim uk
set. Uudet yksityiset tilat oli m yös sisustettava, m ikä näkyy erityisesti
1700-luvulla, jolloin huonekaluista tuli paitsi aikakauden esteettiset
ihanteet täyttäviä, myös tarkoituksenmukaisia.
On kiinnostavaa, että A riès nostaa yhdeksi tärkeistä johtolangois
taan yksityisen historian selvittämisessä hyvän maun kehittymisen ja
hyvä maun käsitteen muotoutum isen. H yvä maku (goût, bon goût) oli
oikeastaan ensim m äinen käsite, joka määritteli yksilön kuluttajana.
A riès liittää maun kehittymisen arjen m ukavuuksien ja jokapäiväisen
elämän järjestäm isen muutokseen. Ruokaan ja juom aan sekä niiden
laatuun alettiin kiinnittää huom iota, ja arkisenkin ruoan haluttiin
maistuvan hyvältä. Asuntojen kaunistam isesta tuli tärkeää ja huone
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kaluista pieniä ja käteviä. M yös pukeutumisessa tapahtui sam anlaisia
muutoksia. Erityisesti hollantilainen laatukuvamaalaus loi ideaalia uu
denlaisesta elämäntaidosta {un nouvel art de vivre) kuvatessaan täydel
lisyyteen asti ihannoituja porvariston interiöörejä.
Näissä ajatuksissa näkyy Arièsin kiinnostus kuvataiteisiin. Lapsuu
den ja perheen historiaa aloittaessaan Arièsin lähtökohtana oli ollut
kuvataide, ja hän olikin ensin kiinnostunut pukeutumisen historiasta,
tarkoituksenaan kirjoittaa pukeutumisen historia käyttämällä kuva
taidetta sen tärkeimpänä lähteenä. Ariès joutui kuitenkin luopumaan
ajatuksestaan, koska pohjatyö olisi vaatinut valtavia ponnistuksia tai
tarkasteluperiodia olisi pitänyt rajoittaa. Tarkasteltavan ajanjakson
lyhentäminen ei houkutellut, koska nim enom aan pitkäkestoiset m uu
tokset kiinnostivat A rièsia eniten. Niinpä hän muutti tutkim uskysy
mystään hieman toisenlaiseksi ja kirjoitti lapsen ja perheen historias
ta.^® Histoire de la vie privéen laajaa ja monipuolista kuvitusta voikin
pitää kunnianosoituksena kuvista historiantutkimuksen lähteinä k iin 
nostuneelle Arièsille. Runsaalla kuvituksella on varm asti myös haluttu
houkutella lukijoita. Sen arvo on suuri niin ’’tavalliselle lukijalle” kuin
tutkijallekin. Lukija pääsee lähelle yksityistä elämää eri aikoina jo pel
kästään selailemalla kirjaa.
Yhtenä tärkeim m istä ja suurim m ista m urroksista A riès pitää ko 
din, talon tai asuntojen paljastam ia muutoksia uudella ajalla. Talot ja
asum ism uodot muuttuivat jatkuvasti 1400-luvulta 1800-luvulle asti.
Huoneet pienenivät ja niiden m uodot ja käyttötarkoitukset eriytyivät.
Siinä missä keskiajalla syötiin, nukuttiin, seurusteltiin ja työskenneltiin
sam assa tilassa, 1700-luvulla taloissa oli usein makuuhuoneita, salon
keja, kirjasto, työhuone ja ruokasali. Enää ei nukuttu, sy ö tyjä työsken
nelty sam assa tilassa, tai vaikka niin olisi käytännössä tehty, huoneita
oli edes mahdollista käyttää eri tarkoituksiin. M yös kulku talojen sisällä
eriytyi; käytävät ja erilliset portaikot mahdollistivat sen, etteivät isän
täväki ja palveluskunta enää kohdanneet yhtä usein ja vapaasti kuin
antiikin aikana ja keskiajalla. Asum isen mullistuksiin liittyvät myös
läm m ityksen ja valaistuksen kehittyminen. Näillä yksinkertaisilla ja
arkipäiväisillä seikoilla oli valtava merkitys ihmisten jokapäiväisessä
elämässä, koska valo ja läm pö taloissa antoivat m ahdollisuuden aikai
sem paa m ukavampaan seurusteluun ja lukemiseen.
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Kuinka näistä elementeistä sitten muotoutui johdonm ukaisia k o 
konaisuuksia jokapäiväisessä elämässä? A riès puhuu kolm esta kehi
tysvaiheesta ja tarkoittaa niillä yksilöllistym istä, uusien seurustelumuotojen ja tapaam ispaikkojen m uotoutum ista sekä perheen roolin
muuttumista.
Yksilöllisen intiim iyden voittokulku tapojen yksilöllistyessä arki
sessa elämässä on syytä tuoda voim akkaasti esiin. Yksilöllistym inen
ei kuitenkaan ulottunut kaikkialle. A riès painottaa silti, että valtion ja
yhteisön välillä oli tiloja ja paikkoja, joissa yksilö saattoi olla suojassa
julkiselta katseelta. Tällainen yksilöllistym inen väheni 1700-luvun lop
pua kohden ja 1800-luvulla perheestä tuli yksilön turvapaikka.
Erityisesti 1600- ja 1700-luvulla syntyi uusia ryhm ittym iä tai ta
paam ispaikkoja erilaisille ihm isille ja yhteisöille säätyyn katsomatta.
Tällaisia olivat kirjalliset salongit, kahvihuoneet, klubit ja akatemiat
kaikkialla Euroopassa, niin Pariisissa, Lontoossa, Berliinissä, Pietaris
sa kuin Tukholmassakin. Keskustelu nostettiin ylim m äksi hyveeksi, ja
erityisesti kirjallisissa salongeissa naisilla oli merkittävä rooli em äntinä
ja osallistujina. Tässä yksityistym isen vaiheessa perheen rooli oli pieni;
läheisyyttä ja henkistä kumppanuutta etsittiin salongeista tai akatem i
oista muiden sam alla tavalla ajatelleiden keskuudesta.
Uudella ajalla perhe lakkasi olemasta ainoastaan taloudellinen ja
reproduktiivinen yksikkö ja naisen elämänpiiri. Perheestä tuli jotain
ennen näkemätöntä: siitä tuli pako- tai lepopaikka, ja kiintym ystä
perheenjäsenten välillä alettiin pitää itsestään selvänä. Perheen roo
lin muutokseen liittyi m yös uudenlainen käsitys lapsuudesta ja ajatus
rakkausavioliitosta. Vähitellen perhe erottui yhä selvem m in julkisesta
elämästä, ja 1800-luvulla siitä tuli yksityiseläm än ydin.
Yksityisen käsite uudella ajalla oli erilainen kuin nykyisin. Y k si
tyistä ja julkista ei eroteltu toisistaan samaan tapaan kuin nykyään,
eikä käsitettä yksityinen ollut siinä m uodossa kuin nykyisin. Julkinen
käsitti kaiken ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja kanssakäym isen
kaduilla, aukioilla, hovissa tai eri yhteisöissä. Julkiset alueet ja tilat o li
vat tärkeitä tapaamis- ja juhlapaikkoja. Tässä mielessä m yös koti, josta
tuli yksityisyyden tyyssija 1800-luvulla, oli julkinen tai puolijulkinen
tila. On vaikea havaita m illoin ihmisten välinen kanssakäym inen, jo s
sa yksityinen ja julkinen sekoittuivat, muuttui kanssakäym iseksi, jossa
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julkinen ja yksityinen olivat erillään. Täm än määritelmän lisäksi ju l
kinen oli toisaalta m yös yhtä kuin Valtio’. Kun valtiota pidetään ju lki
sena eli yksityisen vastakohtana, yksityistä on se, mihin valtio ja sen
kontrolli eivät ulotu. Tässä merkityksessä julkista ja yksityistä ei voi
erottaa toisistaan yhteiskunnissa, joissa valtio on heikko, niin kuin se
oli keskiajan ja uuden ajan alun Euroopassa. Valtion roolin muuttuessa
uudella ajalla m yös tämä määritelmä julkisesta ja yksityisestä sai uuden
m erkityksen: julkista ei ollut enää ainoastaan elämä aukioilla, toreilla
tai kaduilla, vaan kaikki m ihin valtion kontrolli ulottui.
Pohdinnoissaan valtion ja yksilön, julkisen ja yksityisen suhteesta
A riès ei nosta esiin yksittäisiä tutkijoita samaan tapaan kuin pohties
saan N orbert Eliasin näkem yksiä sivilisaatiosta ja kohteliaisuuskulttuurin muotoutumisesta. 1990- ja 2000-luvulla merkittävään asemaan
noussut ja laajalti historian, etnologian ja historiallisen antropologian
tutkijoiden hyödyntäm ä Jürgen Haberm asin teoria julkisesta ja yk si
tyisestä on läsnä ainoastaan implisiittisesti sekä nimenä kirjallisuus
luettelossa.^“
A rièsin mielestä kysym ystä yksityiseläm ästä uudella ajalla on lä
hestyttävä kahdesta erilaisesta näkökulmasta. Toisaalta yksityiseläm ää
on tutkittava lähtien valtion tai valtiom iehen ja yksityisen ihmisen
vastakkainasettelusta sekä valtion alueen ja yksityisen alueen välisistä
suhteista. Toisaalta on tutkittava ihmisten välistä kanssakäymistä y m 
päristössä, jossa yksityisen ja julkisen käsitteet sekoittuivat. Samoin on
tutkittava kanssakäym isen pirstoutumista ja eriytym istä, jolloin yksi
tyinen kuului yleensä kodin piiriin.
A rièsille yksityiseläm än historia oli pitkälti porvarisperheen tai aatelisperheen, suvun tai sukupiirin historiaa uuden ajan Ranskassa. Per
heessä yksityisen ja julkisen ambivalentti suhde näkyi selvästi, samoin
kuin se, että yksityisen ja julkisen raja oli häilyvä, se muuttui tilanteesta
toiseen eikä useinkaan pysynyt samana.

Histoire de la vie privée l - V - yksityiselämän historia
Histoire de la vie privée, viisiosainen, 5 1 artikkelin tai luvun ja 38 kirjoit
tajan suurteoshanke ilmestyi Philippe Arièsin ja Georges Dubyn päätoimittamana vuosina 19 8 5 -19 8 7 . Sarjan ensimmäisen osan ilmestyessä
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Ariès oli jo kuollut, mutta hänet mainitaan sarjan tekijätiedoissa Georges
Dubyn rinnalla. Voi vain pohtia, olisiko näin laajan hankkeen suunnit
telu, kirjoittaminen, kuvittaminen ja valm istum inen näin lyhyessä ajas
sa ollut mahdollista, jos A riès ei olisi kirjasarjan suunnitteluvaiheessa jo
ollut ’’A riès”, ja D uby ” D uby”. M olemmat olivat historiantutkimuksen
suuria nimiä, joiden maineeseen kustantaja Seuil oli todennäköisesti
ajatellut tukeutua m arkkinoidessaan ja myydessään kirjasarjaa. Vaikka
teossarja on selvästi suunnattu akateemista lukijakuntaa laajemmalle
yleisölle - ajatus laajalle lukijakunnalle suunnatusta teoksesta oli alun
perin Michel W inockin - se on monilta osiltaan historian pioneerityötä
yksityisen ja yksityistym isen käsitteen laajassa hahmottamisessa.
Teossarjan avausosan koko sarjaa esittelevässä lyhyessä esipuheessa
Georges D uby sanoo suoraan, että käsillä olevat artikkelit herättävät
enem m än kysym yksiä ja kannanottoja puolesta tai vastaan kuin tarjoa
vat vastauksia kysym yksiin, joita yksityisen ja yksityiseläm än historian
tutkijat esittivät työn alkaessa. D ubyn mukaan tutkijat astuivat suoras
taan neitseelliselle m aaperälle, jolla ei kukaan muu vielä ollut kulkenut.
Siksi aihetta ja myös lähteitä oli lähestyttävä ja luettava aivan erilaisella
tavalla kuin aikaisemmin.^*
Antiikista nykypäivään ulottuva perspektiivi sopii juuri yksityiselä
män historian tapaisiin hankkeisiin, joiden yleisöksi on ajateltu sivisty
nyt, historiasta ja kulttuurista laajasti kiinnostunut ’’tavallinen” lukija.
Histoire de la vie privée keskittyy porvariston ja yläluokan Ranskaan,
eikä se edes pyri antamaan kattavaa kuvaa yksityisen elämän historias
ta koko Euroopassa. Toki muu Eurooppa - useim m iten Englanti, Saksa
(saksalainen kulttuuripiiri) tai Italia - on m ukana viittauksina ja ver
tailuna, mutta artikkeleissa ei yritetäkään m uodostaa koko Euroopan
kattavaa kuvaa. M ichelle Perrot kirjoittaa i8oo-lukua, yksityistym isen
"kultakautta”, käsittelevässä neljännessä osassa, että valtavan aineiston
vuoksi vertailukohdaksi otettiin siinä vain Englanti.^^ Viim eisessäkin
osassa Ranska on pääroolissa, mutta siinä käsitellään m yös esim erkiksi
am erikkalaisia ja ruotsalaisia vaikutteita ja siirtolaisten sekä juutalais
ten merkitystä Ranskan historiassa 1900-luvulla.
Ancien régime oli A rièsille aikakausista läheisin, ja siksi hän suunnitteli hyvin tarkasti, mitä kaikkea Histoire de la vie privéen kyseistä
aikakautta käsittelevä nide tulisi s i s ä l t ä m ä ä n . M uiden osien suhteen
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hänellä ei ilmeisesti ollut yhtä tarkkoja suunnitelmia, vaan toinen pää
toimittaja Georges D uby m uokkasi ja muotoili ne yhdessä kunkin osan
toimittajan ja kirjoittajien kanssa.
Sarjan ensim mäisen osan. D e VEmpire romain à l’a n mil (Rooman
valtakunnasta vuoteen tuhat), toimittaja. Collège de Francen professori
Paul Veyne oli tietoinen valtavan laajan kysymyksenasettelun ja tuhan
nen vuoden ajanjakson yhteensovittamisen aiheuttamista ongelmista.
Hän sanookin esipuheessaan, että sarjan ensim mäisessä osassa esiin
on nostettu joitakin näkökohtia, oikeastaan katkeamia tai murroksia,
joiden avulla yksityiseläm än historiaa on voitu tarkastella antiikin ai
kana. Y ksi tällainen on kristillisyyden ja pakanallisuuden välinen suh
de, siirtym ä ’’kansalaisesta” ’’sisäiseen ihmiseen”, kuten Veyne pohtii.
Toinen tärkeä näkökohta on koti, talo, sen toiminnot ja elämä siellä,
ihmisten liikkum inen talossa, ihmisten keskinäiset suhteen kodissa ja
talossa sekä miesten ja naisten suhteet, tilat ja etäisyydet talossa. Tätä
näkökulm aa Veyne piti uutena ja osin jopa mullistavana. Talo, koti ja
asuminen olivat m yös Arièsille tärkeitä yksityiseläm än historian tutki
muskohteita, joita hänen mielestään ei pitänyt jättää ainoastaan arkki
tehdeille, taidehistorioitsijoille, etnologeille tai antropologeille, vaan
myös historioitsijan oli katsottava niitä tarkemmin. Kolmas keskeinen
osa-alue ensim mäisessä niteessä oli läntisen sydänkeskiajan ja itäisen
valtakunnan vastakkainasettelu, jossa toisaalla oli m erovingien ja karo
lingien hallitsema länsi ja toisaalla makedonialaisten valtakauden Bys a n tti.^ 4

Ensim m äinen osa tarkastelee yksityiseläm ää valtakunnassa, jota
kutsutaan Room aksi, mutta jota Paul Veynen mukaan voisi yhtä hyvin
nimittää hellenistiseksi, sillä kaikki oleellinen, room alainen, oli todel
lisuudessa peräisin Kreikasta. Sivilisaatio, kulttuuri, kirjallisuus, taiteet
ja uskonto tulivat Room aan lähes sellaisinaan kreikkalaisilta. M erki
tyksellistä on myös, että yhteisöllinen elämä {la vie municipal) oli poh 
jim m iltaan kreikkalaista. Juuri tämä yhteisöllisyys toimi yksityisen elä
män kehyksenä toiselta vuosisadalta eKr. alkaen .^5
Toinen osa. De l’Europe féodale à la Renaissance (Feodaalisesta E u 
roopasta renessanssiin), keskittyy yksityisen ja julkisen erojen selvit
tämiseen keskeisinä näkökulm inaan talo (asuminen), ruum is, nainen
ja yksilöUisyys. Osan toimittaja. Ranskan akatemian jäsen ja keskiajan
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tutkimuksen suuri nim i Georges D uby kysyy, onko oikeutettua käyttää
1800-luvulla syntynyttä ja hyvin porvarilHsta yksityiseläm än käsitet
tä, jota ei feodaaliajalla (noin 1 0 0 0 - 1 100-luvuilla) ollut olemassakaan.
Keskiajalta on Dubyn mukaan pyritty löytämään se, mitä silloin pidet
tiin yksityisenä ja mitä julkisena.^®
Kolm as osa. De la Renaissance aux Lumières (Renessanssista valis
tukseen), on kaikkein selvim m in A rièsin ideoim a ja hänen hengessään
kirjoitettu. Täm än vuoksi myös tarkastelen kolm annen osan rakennet
ta ja sisältöä muita osia perusteellisem m in. Osan toimittanut Roger
Chartier oli jo 1980-luvulla merkittävä kulttuuri- ja mentaliteettihisto r io its ija .^ 7

Tässä osassa on myös eniten kirjoittajia, jokainen luku k ä

sittelee om aa teemaansa ja jokaisen on kirjoittanut eri tutkija. M ukana
ovat Arièsin hyvät ystävät Toulouse-II-yliopiston professorit Nicole ja
Yves Castan, Orest Ranum Johns H opkins Universitystä sekä Arièsin
työtoverit Roger Chartier, M aurice Aym ard ja Jacques Revel EH ESSistä. He olivat olleet mukana jo Berliinin konferenssissa 19 8 3, jossa Ariès
hahmotteli yksityiseläm än historian linjoja.
A rièsin merkitys tämän osan synnylle on selvästi suurempi kuin
m uiden osien. Arièsin essee ’’Pour une histoire de la vie privée” on
liitetty juuri tähän, jossa se m yös puoltaa paikkaansa parem m in kuin
kum m ankaan aiemm an osan alussa. Esseessään A riès tuo esiin ajatuk
siaan yksityiseläm än historian kannalta kiinnostavista näkökulm ista
ja herättää monia uusia kysym yksiä, joihin toivoo m uiden tutkijoiden
- yhteistyökum ppaneidensa ja ystäviensä sekä m uiden historioitsi
joiden - tarttuvan. Näitä ovat kysym ys yksilöllisestä, persoonallisesta
yksityisyydestä, kuten yksinäisestä mietiskelystä ja sielun pohdinnas
ta, ystävyydestä, rakkaudesta; kysym ys sosiaalisista suhteista, kotien
huonejärjestyksestä ja arkkitehtuurin vaikutuksesta yksityiseläm ään,
perhe-eläm än tavoista ja muodoista; kysym ys siitä m ikä uhkasi yk si
tyistymistä ja yksityiseläm ää, eli toisin sanoen m odernin valtion puut
tumisesta kansalaisten elämään, kaikkialle leviävän massakulttuurin
kasvottomuudesta ja samankaltaisuudesta. Perhe oli A rièsin mielestä
kaikkien näiden muutosten, kehityskulkujen ja niiden esiin nostam ien
kysym ysten keskiössä.^*
D e la Renaissance aux ÏMmières -osassa on m yös ainoana koko
teossarjan niteistä lyhyt om istuskirjoitus, jossa kerrotaan, että teoksen
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kirjoittam ista oli suunnitellut ja valmistellut juuri Ariès. Hän ei kuiten
kaan ollut ehtinyt nähdä teosta (eikä ilmeisesti myöskään sen yksittäisiä
artikkeleita) ennen kuolemaansa. ’’O lemme kirjoittaneet sen [kirjan]
uskolhsella vapaudella ¡fidèle liberté] ja hänen ystävyyttään ajatellen.” ^®
Patrick H. Hutton kirjoittaa Ariès-biografiassaan Philippe Ariès and the
politics o f French cultural revolution (2004), että tätä ystävien ja työ
tovereiden suuren toimitustyön loppuun saattamista ja uskollisuutta
A rièsin muistolle voi pitää m odernina muotona vanhasta traditionaa
lisesta ajatuksesta perheen ja ystävien läsnäolosta heille rakkaan ja lä
heisen ihm isen kuollessa. Sitä voi pitää kunnioittavana kannanottona
myös Arièsin tutkim uksiin kuolemasta, suremisesta ja niiden m uutok
sista länsim aisessa yhteiskunnassa. Yksityiseläm än historian julkaise
minen suurena kirjasarjana merkitsi neljännesvuosisadan työn tulos
ten esittelyä laajasti ja se oli selkeästi A rièsin perintö mentaliteettien
historialle. Huolimatta siitä, että toimi suuren osan tutkijanurastaan
akateemisen m aailm an m arginaalissa, oU A riès ollut keskeinen hah
m o mentaliteettien historian syntyvaiheessa, kun historiantutkimus ja
tutkijat kiinnostuivat uudenlaisista aiheista ja kysymyksenasetteluista.
Nyt hän oli jälleen keskeisenä vaikuttajana luotsaamassa mentaliteet
tien historiaa laajem piin historiallisiin kokonaisuuksiin. 3°
D e la Renaissance aux Lumières jakautuu kolmeen kokonaisuuteen,
joissa käsitellään yksityistym istä, yksityisyyttä ja intiim iä Arièsin hah
m ottam ia linjoja seuraten. Ensim m äiseksi esiin nostetaan m odernin
erilaiset hahm ot (’’Figures de la m odernité” ) eli politiikan ja yksityis
elämän suhde. N iihin kuuluivat kaikki erilaiset pohittisen ja julkisen
kanssakäym isen muodot, joita uudella ajalla syntyi. Kahvihuoneet, k ir
jalliset salongit, tieteelliset seurat, klubit ja salaseurat tarjosivat ihm isil
le m ahdolhsuuden kokoontua ja tavata samoista asioista kiinnostuneita
tasaveroisina keskustelukum ppaneina. Tärkeitä olivat myös uskonnon
muuttuminen yhteisöllisestä kokemuksesta henkilökohtaiseen hurs
kauteen sekä kirjallisen kulttuurin eri m uodot, luku- ja kirjoitustaidon
leviäm isen vaikutus yksityisen ja julkisen välisen rajan liukum iseen ja
uudelleen muotoutumiseen.
Toisessa osiossa käsitellään yksityistym isen muotoja (” Formes de
la privatisation” ) . Kohteliaisuuskulttuuri muuttui uudella ajalla va l
tavasti, monet aiem m in julkisesti hyväksytyt tavat muuttuivat asioiksi.
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jotka tehtiin yksin, suojassa m uiden ihmisten katseilta. Uudet käytös
tavat erottivat yksilön yhteisöstä, kollektiivista. Ihm iset vetäytyivät
julkiselta katseelta intiim eihin tiloihin, pois kaduilta sisään hiljaisiin
huoneisiin tai puutarhan varjoisaan nurkkaukseen, jossa he saattoivat
lukea tai kirjoittaa hiljaa itsekseen. Omalle itselleen kirjoittam inen
nousi tärkeäksi, päiväkirjojen sivuilla saattoi pohtia hyvin yksityisiä
ajatuksia. Toisaalta yksityisestä kirjoittam isesta tuli osin julkista, kun
erilaisia tunnustuksia, muistelmia tai kirjekokoelm ia julkaistiin yhä
enemmän. Tässä osiossa käsitellään m yös Arièsin niin tärkeänä pitä
mää hyvän maun käsitteen syntyä sekä makutottumusten muutoksia.
De la Renaissance aux Lumièresin kolm as osio on omistettu yhtei
sön, valtion ja perheen m onimutkaisten suhteiden käsittelyyn (” La
communauté, l’État et la famille. Trajectoires et tensions” ) A rièsin eh
dottamien kolmen eriaikaisen muutoksen tai m urtum an kautta. E n 
sim m äisenä esiin nostetaan kasvava tapojen individualism i, kun yksilö
pyrki irtaantumaan yhteisöstään. Sitten käsiteltäväksi tulee erilaisten
kylää tai kaupunkia pienim uotoisem pien ja perhettä laajem pien y h 
teisöjen kuten seurojen tai salonkien ja kahvihuoneiden m erkityksen
kasvaminen. Lopuksi tarkastellaan perheen m uotoutum ista yksityisen
ja yksityiseläm än ytimeksi, kun valtion roolin vahvistum inen vahvisti
perheen asemaa intiim inä suojapaikkana.
Histoire de la vie privéen neljäs osa. De la Révolution à la Grande
Guerre (Vallankumouksesta Suureen sotaan) käsittelee 1800-lukua y k 
sityisen kulta-aikana, porvarillista perhettä yksityistym isen historian
osana. Se on suurelta osin toimittajansa, professori M ichelle Perrotn,
kirjoittama. Perrot pohtii esipuheessaan historian eri tutkim ussuun
tausten vaikutusta yksityiseläm än historiaan ja korostaa, miten perin 
teisen talous- ja sosiaalihistorian metodit ovat riittämättömiä yksityi
sen tutkimisessa. Historiallinen antropologia, mentaliteettien historia,
kulttuurisosiologia ja m ikrohistoria ovat tarjonneet kiinnostavia aja
tusmalleja yksityisen eläm änpiirin tutkijalle. Kaikkein tärkeimpänä
Perrot, sukupuolihistorian pioneeri, kuitenkin pitää fem inististä tut
kimusta. Sen käsittelemät yksityisen ja julkisen rajat ovatkin erityisen
hedelmällisiä juuri iBoo-lukua tutkittaessa, koska naisen rooli yksityis
elämän ja perheen keskeisenä hahm ona on tuskin koskaan aiemm in
ollut yhtä oleellinen kuin juuri tuolloin. Kiinnostavaksi lähtökohdaksi
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Perrot nostaa myös sosiologi E rvin g Goffm anin ja tämän teoksen The
Présentation o f S elf in Everyday Life (1959).^^
1800-lukua voi täydellä syyllä pitää yksityistym isen kulminaationa.
Silloin syntyivät ja muovautuivat käsitteet yksityisen ja yksityiseläm än
kuvaam iseen. Ranskassa valistus- ja vallankum ousajan rousseaulaisesta läpinäkyvän yhteiskunnan ihanteesta siirryttiin suljetumpaan
yhteiskuntaan, jossa yksityistä haluttiin suojella ulkopuolisilta kat
seilta. Kodista tuli yksityiseläm än keskeinen näyttämö. Porvarillinen
eläm änm alli ihanteena valtasi alaa laajalti yhteiskunnassa, ja perheestä
tuli yksityisen eläm änpiirin ehdoton keskus, jota pidettiin lähes pyhä
nä instituutiona.^^
Yksityiseläm än historian sarjan päättävä osa D e la Prem ière Guerre
m ondiale à nos jours (Ensim m äisestä m aailm ansodasta meidän päi
viim m e) tarjoaa lukijalle jälleen uuden kaleidoskoopin Ranskan histo
riaan. Teoksen artikkeleissa tarkastellaan Ranskaa, ranskalaisia, m aa
han muuttaneita siirtolaisia sekä toisen m aailm ansodan jälkeen tapah
tuneen am erikkalaistum isen vaikutusta ranskalaiselle identiteetille.
G érard Vincent, toinen viidennen niteen toimittajista, korostaa hänkin
esipuheessa Georges Dubyn ajatusta siitä, että Histoire de la vie privée
on sarja hahmotelmia, pohdintoja ja katsauksia, joiden on tarkoitus
olla pikem m inkin uuden tutkimuksen alku kuin sen lopputulos tai lo 
pullinen selvitys yksityisen ja yksityiseläm än historiasta. 1900-luvulla
valtion rooli ihmisten elämässä kasvoi valtavasti verrattuna aiempaan.
Työn ja vapaa-ajan ero kärjistyi muuallakin kuin tehtaissa, kun työ
kaikilla aloilla erotettiin aiempaa selvem min vapaa-ajasta, ja työnteolle
varattiin omat tilansa. Elintason nousu tarjosi ihm isille m ahdollisuu
den om aan yksityiseen rauhaan ja muiden katseilta suojautum iseen .34
Sarjan eri osien toimittajat vaikuttavat olleen hyvin tietoisia yksi
tyiseläm än ja yksityisen käsitteiden m onim erkityksellisyydestä ja anakronistisuudesta. Sam oin kuin siitä, että vaikka kirjasarja on laaja ja
jokainen nide yli 600-sivuinen, ei edes siinä sivum äärässä voi käsitellä
yksityiseläm än historiaa kattavasti, vaan valintoja on tehtävä ja aiheita
nostettava esiin tai jätettävä käsittelyn ulkopuolelle suorastaan kova
kouraisella tavalla. Ilm an valintoja ei mitään voi syntyä ja tieteelliseen
keskusteluun kuuluukin oleellisena osana myös kritiikki ja aikaisem 
man tutkim uksen pohjalta noussut tai sitä kritisoiva uusi tutkimus.
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Ilm an niitä ei olisi myöskään historiantutkimusta. Kuitenkin suuri
hanke koettiin tärkeäksi - paljolti Philippe A rièsin ja hänen eläm än
työnsä kunnioittam isen takia.
Georges D uby piti koko yksityiseläm änhistoriahanketta haastava
na ja innostavana pioneerityönä, jota kukaan ei aiem m in ollut tehnyt.
Täm ä koski erityisesti renessanssia edeltävän aikakauden tutkimista.
On mahdollista, että se m ikä näyttää nykyään - satojen tai tuhansi
en yksityiseläm ää eri aikoina käsittelevien erinom aisten kirjojen ja
artikkelien jälkeen - yksityisen elämän ja yksityisen elinpiirin tutki
mukselta, ei ollut sitä 1970-luvun lopulla tai 1980-luvun alussa. Y k si
tyiselämän historian suuri hanke edusti jotain poikkeuksellista, koska
se pyrki enemmän tai vähem m än yksityiskohtaisesti määrittelemään
m ikä oli yksityistä, tai pikem m inkin m ikä oli yksityisen ja julkisen ero.
Tehtävä oli niin vaativa, että Histoire de la vie privée tarjosi lähtökoh
dan tulevalle tutkimukselle ja vain vähän valm iita vastauksia. Vaati
vuus näkyy myös kirjasarjan saamassa kritiikissä, jossa sitä vuoroin
syytetään hajanaisuudesta, vuoroin kiitetään laveasta freskom aisesta
otteesta .35 Uudem m an tutkimuksen innoittajana se on ollut m erkit
tävä joko suoraan tai epäsuorasti. Suom essa ei ehkä niinkään, m ut
ta m uualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa sen m erkitys on ollut suuri
mentaliteettien historian, yksityisen elämän historian arjen ja perheen
historian ja monien m uiden ’’uusien historioiden” innoittajana.

Histoire de la vie privéen jälkeen
Teossarjaa Histoire de la vie privée ei juurikaan huom ioitu ranskalaisessa
historiantutkimuksen kentässä.3^ Olisiko syynä ollut sittenkin edelleen
kriittinen suhtautuminen A rièsiin Ranskassa? Tai se, että kirjasarja oli
suunnattu (myös) suurelle yleisölle? Tästä huolimatta siinä oli paljon
uudenlaisia huomioita, joiden vuoksi sarja on edelleen tärkeä ja ajan
kohtainen osa mentaliteettien ja yksityiseläm än historiaa. Vaikka se ei
ilmestyttyään saanut ainakaan arvostelujen m uodossa suurta huom io
ta, löysi se lukijansa. Sarjasta ja sen eri osista otettiin ilmeisen suuret
painokset ja 1990-luvun lopulla Seuil julkaisi koko sarjan taskukirjapainoksina, tosin ilman alkuteoksen runsasta kuvitusta. Sarjaan tai sen
osiin myös viitataan taajaan Ranskassa julkaistuissa tutkim uksissa yhä
edelleen, yli kaksi vuosikym m entä teoksen ilm estym isen jälkeen.
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Jean-Pierre R iou x kirjoitti 19 87 Vingtième Siècle -lehdessä esitte
lyn ja kirjallisuuskatsauksen jokapäiväisen (elämän) historiasta ot
sikolla ’’L’histoire au quotidien”. Siinä hän peräänkuuluttaa tutkijoita
kiinnittäm ään erityistä huom iota yksityiseläm än käsitteeseen ja sen
tutkimiseen. Yhtenä m onista esitellyistä teoksista on Histoire de la vie
privée, josta siinä vaiheessa oli julkaistu kolm e ensim m äistä osaa. M u i
ta 1980-luvulla yksityisen historiasta kirjoittaneita, joita Rioux m ainit
see, ovat M ichel de Certeau, Philippe Lucas, Catherine Bidou ja AnneM arie Thiesse sekä jo aiem m in aiheesta julkaisseet Henri Lefebvre ja
E rvin g GofFman .37
Yhdysvalloissa sarja sai Ranskaa enem m än huomiota tieteellisissä
julkaisuissa.^® Ranskan historian tuntija Sarah M aza arvioi kolmannen
osan varsin kriittiseen, joskin myös kiittävään, sävyyn. Erityisesti hän
kiinnitti huom iota erinom aisina pitäm iinsä Roger Chartierin esitte
lyihin kirjan jokaisen osion alussa. M aza lopetti toteamalla, etteivät
Histoire de la vie privée 111. D e la Renaissance aux Lumières -teoksen
parhaatkaan artikkelit hänen mielestään yltäneet lähellekään Arièsin
- tai Ehasin, joka on ollut niin keskeinen vaikuttaja tälle osalle - par
haita t e o k s i a . 3 9 Mazan lisäksi vain Robert Forster tarttui kirjasarjaan
alkukielellä ja arvioi kolm annen osan positiiviseen sävyyn Journal o f
Interdisciplinary Historyssa.‘*° The Am erican Historical R eview oli puo
lestaan ainoa, jossa koko kirjasarja arvioitiin sitä mukaa kun eri osat
ilmestyivät englanniksi.^’
Suom essa Histoire de la vie privée huom ioitiin laajem m in vasta 20 01,
jolloin sarjan kolm annesta osasta ilmestyi suom eksi osio ’’Form es de
la privatisation” nim ellä Omassa huoneessa. Yksityiselämän historiaa
renessanssista valistukseen. Silloin suom ennoksen arvostelujen yhtey
dessä lähes poikkeuksetta esiteltiin koko kirjasarja ja Arièsin ajatuksia
sen takana. 4^ Sam oin suom ennoksen ilm estym inen antoi m ahdolli
suuden esitellä annalisteja ja mentaliteettien historiaa laajemmin.
Histoire de la vie privée -sarja on kokonaisuudessaan käännetty eng
lannin lisäksi espanjaksi ja sen vaikutus uuden historian aihealueisiin
ja näkökulm iin lienee kiistaton. Erityisesti vuosina 19 8 7 - 19 9 1 ilm es
tynyt englanninkielinen käännös on saavuttanut laajan lukijakunnan
ja lähes klassikon aseman kulttuurihistorian alalla. Käännöstyö aloi
tettiin pian ranskankielisen kirjasarjan ilmestyttyä, m ikä kertoo siitä,
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että aihetta yleensä ja sitä laajasti käsittelevää Histoire de la vie privéetâ
pidettiin angloam erikkalaisessa m aailm assa m erkittävänä. K äännök
sen vahva asema ei ole aivan ongelmaton, sillä sitä on ehkä luettu lii
ankin yleisenä esityksenä Euroopan historiasta, vaikka se ei edes pyri
olemaan muuta kuin Ranskan historiaa. Ranskalainen tapa kirjoittaa
on erilainen kuin vaikkapa suom alainen, ruotsalainen tai angloam e
rikkalainen, asioita ei selitetä puhki ja lukijalta vaaditaan usein suur
ta tietomäärää luetun tueksi. Lisäksi myös tieteellinen kirjoittam inen
on usein esseemäistä, kuten Histoire de la vie privéessâ, m ikä asettaa
omat haasteensa käännöksille. Se m ikä on ranskaksi täysin luontevaa,
saattaa kuulostaa englanniksi tai suom eksi kovin epäm ääräiseltä ja
ympäripyöreältä. Englanninnoksessa on myös epätarkkuuksia ja yllät
tävänkin suuria eroja alkuteokseen. Ranskalaisen alkuteoksen pohdiskelevuus ja avoimet kysym ykset on pitkälti jätetty käännöksestä pois
tai lauserakenne on muutettu toteavaksi, jolloin esitettyjen ajatusten
tai tulkintojen avoimuus katoaa. Lukijalla ei ole juuri m ahdollisuuksia
erottaa onko jokin asia esitetty totena vai hypoteesina. The Am erican
Historical Reviewssa ilmestyneessä arviossaan John W. Baldw in pahoitteleekin sitä, että A rthur G oldham m erin käännös ei pysty välittä
mään lukijalle tekstin tärkeitä teoreettisia yksityiskohtia, vaikka onkin
historiallisesti tarkka."*^
Huomasin yllättävän suuren eron alkuteoksen ja englanninnoksen
välillä suom entaessani osaa niteestä De la Renaissance aux Lumières.
Toisinaan englanninnoksesta puuttui useita rivejä tai kokonaisia kap
paleita alkuteokseen verrattuna. Sam oin englanninkielinen alaotsikko
Passions o f the Renaissance on hieman erikoinen, koska kolm annen
osan käsittelemä ajanjakso ulottuu renessanssista valistukseen ja R an s
kan vallankum oukseen. M uidenkin osien nimet on käännetty alku
peräisestä poikkeavalla tavalla, jolloin merkitykset muuttuvat. V iid en 
nen osan alaotsikko on ranskaksi De la Prem ière Guerre m ondiale à nos
jours ja englanniksi aivan eri sisältöinen ja sävyinen Riddles o f identity
o f modern times.
K irjasarjan - oikeastaan tutkimushankkeen - kunnianhim oisena
tavoitteena oli tuoda esille ja havaita ne hitaat tai nopeat muutokset,
jotka aikojen saatossa ovat vaikuttaneet yksityiseläm än m uotoutum i
seen ja muuttumiseen sekä käsitteenä että hahm ona itsessään. Georges
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Dubyn sanoin lukijalle - ja tuleville tutkijoille - esitetään kirjasarjassa
pikem m inkin eräänlainen tutkimusohjelm a kuin valm iita tutkimustuloksia .44 Tässä pyrkim yksessä Histoire de la vie privée -hanke on onnis
tunut tavoitteessaan ja Philippe Ariès omassaan: 1980-luvulta ja osin
jo 1970-luvulta lähtien historiantutkimuksen kentässä on tapahtunut
suuria muutoksia, joista tärkeimpiä on tutkimuksen laajeneminen yhä
enem m än m yös yksityisen elämän ja arjen piiriin sekä yksityisen ja ju l
kisen rajapintojen tarkasteluun.
Suom essa Histoire de la vieprivéetâ lienee luettu yleensä englannin
kielisenä käännöksenä. Se on tarjonnut paitsi avonaisen ikkunan uu
siin, ajankohtaistuviin ja alati muuttuviin tutkimusaiheisiin, niin myös
tärkeän katsauksen Ranskan historiaan. M erkittävän myös sikäli, että
vaikka teossarja keskittyy Ranskaan ja Ranskan yhteiskunnan ylempiin
luokkiin, se kertoo kuitenkin paljon myös Euroopan eri maiden ylem 
pien yhteiskuntakerrosten elämästä ja mentaliteeteista.
Mentaliteettien historia - naisen, lapsen ja perheen historia, kan
sankulttuurin, kuolem an, arjen, rakkauden ja jokapäiväisen elämän
historia - tuntuu 2000-luvulla aivan itsestään selvästi oikeutetulta tut
kimussuuntaukselta. Siksi on m elkein häm m ästyttävää käsittää, ku in 
ka lyhyt aika on siitä, kun arkisen ja yksityisen tapaisista kysym yksis
tä on tullut vakavasti otettavia historiantutkimuksen aiheita. Ihm isiä
on toki aina kiinnostanut miten ennen aikaan elettiin, mutta tapojen
taustalla olleita mentaliteetteja ryhdyttiin tutkimaan laajem m in vasta
1960- ja 1970-luvulla. Suom essa suuri muutos on nähdäkseni tapahtu
nut 1980-luvulta alkaen ja viim eistään 2000-luvulla kulttuurihistoria ja
mentaliteettien historia ovat jokapäiväistyneet, siirtyneet tutkimuksen
m arginaalista sen valtavirtaan .45 Jokapäiväisen elämän ja arjen histo
riaa voi ja pitääkin tutkia mitä m oninaisim m ista lähtökohdista ja nos
taa yhä uusia ihm isryhm iä tutkimuksen aiheeksi. Näin om ia histori
oitaan saavat esim erkiksi sota-ajan lapset, seksuaaliset vähem m istöt tai
näennäisesti paljon tutkitut eliittien naiset. Sam alla myös aiemm an his
toriantutkim uksen keskeistä suuntausta, poliittista historiaa ja vallan
pitäjien historiaa, on ruvettu lähestymään aivan uusista näkökulmista,
pohtim alla yksityisen ja julkisen rajapintoja sekä asettamalla uusia ja
erilaisia kysym yksiä lähteille.
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