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”Mutta  ne ovat  niin rumia!”  Keskiajan ns.  rakentajamaalaukset  ja  väheksynnän 

traditio

Kärjistetysti  voidaan  sanoa,  että  väitöskirjani  kohteen  koko  tutkimustraditio  perustuu 

väheksynnän traditiolle,  jossa eräs  keskiaikaisen kirkkomaalauksen osa-alue on nähty tietyllä 

tapaa  ”turhana”.  Toisin  sanoen  tutkimukseni  käsittelee  Suomen  keskiajan  kirkkotaiteen 

väärinymmärrettyä osa-aluetta, jota on totuttu kutsumaan nimellä primitiivinen kirkkomaalaus. 

Nimellä  on yleensä viitattu  eräisiin  varsin  yksinkertaisiin  ja  yksittäisiin,  monissa tapauksissa 

sisällöllisesti  vaikeaselkoisiin  kuva-aiheisiin,  joita  esiintyy  Suomessa  keskiaikaisen  Turun 

hiippakunnan alueen 1400- ja 1500 -luvun kivikirkoissa.  Nykytutkimuksessa maalauksille on 

vakiintumassa  termi  ”rakentajamaalaus”,  joka  tosin  sekään  ei  ole  täysin  ongelmaton. 

Ristiriitaisen  lisänsä  aiheeseen  on  tuonut  se  tosiasia,  että  aineiston  sijaintikonteksti  on 

keskiaikainen kirkko; siis kaikkea muuta kuin turha paikka. Monen tutkijan mielestä on tuntunut 

ylitsepääsemättömältä,  että  tärkeä  kirkollinen  rakennus  on  koristeltu  maalauksilla,  jotka 

näyttävät enemmän alkeellisilta tuherruksilta kuin Jumalan kunniaksi ja kirkon kaunistamiseksi 

laadituilta  pyhiltä  kuvilta.  Tutkimuksen  alkuvaiheessa  1900-luvun  taitteessa  ongelma  usein 

ohitettiin  toteamalla,  että  maalaukset  ovat  ”taiteellisesti  arvottomia”;  sen  vuoksi  oli  turhaa 

kuluttaa niihin aikaa. Hieman myöhemmin tuli tarpeelliseksi selittää kuvien eriskummallisuutta 

erinäisin  tavoin,  jotka usein sisälsivät  jonkinlaisen väheksyvän aspektin.  Ja  tietysti  arvottava 

termi ”primitiivinen” itsessään kuvaa väheksynnän traditiota. Sen käytön sinnikkyys aina 2000-

luvulle saakka kiteyttää, kuinka termin merkityssisältöjen ja vivahteiden kriittinen tarkastelu on 

sivuutettu  tutkimustraditiossa  ja  negatiivisuutta  propagoivan  sanan  käyttö  on  jatkunut 

ongelmattomana.  ”Primitiivinen”  on  muuttunut  enemminkin  deskriptiiviseksi  termiksi,  jonka 

implikoimien  merkitysten  on  ajateltu  olevan  täysin  perusteltuja  kuvailemaan  tietynlaista 

kuvantekemistä. On siis ollut mahdollista kritiikittömästi ja ongelmattomasti väittää, että tietty 



keskiaikainen  kirkkomaalaus  on  alkukantaista,  barbaarista  ja  arvotonta.  Tällainen  arvostelu 

perustuu  ensisijaisesti  kuvien  esteettisiin  puoliin,  jossa  niiden  yksinkertainen  muotokieli  on 

ymmärretty  ”rumuutena”.  Esteettisistä  lähtökohdista  ponnistava  tarkastelu  onkin  käytännössä 

typistynyt sangen suppeaksi kuvan ymmärtämiseksi – tai ymmärtämättömyydeksi, jossa tutkijat 

eivät  ole  nähneet  erikoista  muotoa  pidemmälle.  Esimerkiksi  kuvien  aikalaiskontekstista 

puhuttaessa  on  pitkään  ajateltu,  että  myös  keskiaikainen  katsoja  ymmärsi,  mikä  oli  ”hyvää 

taidetta” ja mikä ”huonoa” ja että jo hän suhtautui kuviin varauksella. Näin tuskin on ollut.  

Keskiajan  ”primitiivisten”  kirkkomaalausten  tutkimustraditiossa  on  siis  paljon  vähättelyä  ja 

runsaasti selittelyä, jossa normista poikkeavaa on pyritty ymmärtämään erilaisin keinoin. Nämä 

keinot eivät välttämättä ole lähestyneet menneisyyttä sellaisena kuin se on ollut tai olisi saattanut 

todennäköisesti  olla,  vaan  sellaisena,  että  se  on  kohdannut  kulloisenkin  tutkijan  esteettisen 

ideaalin  menneisyydestä.  Nykytutkijalle  väheksynnän  traditiosta  eroon  ponnistaminen  voi 

kuitenkin  olla  työlästä,  sillä  traditiosta  erkautuva  metodologinen  lähestymistapa  tai  kuvien 

tarkastelu toisenlaisista lähtökohdista vaatii usein selittelyä. Omassa tutkimuksessani selitystä on 

vaatinut  mm.  visuaalisen  analyysin  käyttö  metodina  hegemonisen  ikonografian  sijaan  sekä 

kuvien tutkiminen oletettujen tekijöiden, kirkonrakentajien perspektiivistä. 

Pyrin  osoittamaan,  että  keskiaikainen  kuva-aines  saa  olla  eriskummallista,  vaikeaselkoista, 

jännitteistä  ja  ristiriitaista,  eikä  sen  tarvitse  miellyttää  meitä ollakseen  tutkimuksellisesti 

hyväksyttyä.  

 


