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1. Johdanto 

 

Tämän tutkimuksen kohteena on yliopisto-opiskelun vaikutus nuorten miesten 

aikuistumisprosessiin Yhdysvaltain Etelässä sisällissotaa edeltävänä aikana eli vuosina 

1820-1860. Aihetta lähestytään Pohjois-Carolinan yliopiston (University of North 

Carolina) opiskelijoiden kautta ja laajemmin Etelää koskevia yleistyksiä tehdään niiltä 

kohdin kuin se on perusteltua. Keskeisimmät tutkimuskysymykset ovat millainen 

yliopistojärjestelmä Etelässä oli ja mitkä olivat sen tavoitteet, miksi nuoret aloittivat 

yliopisto-opinnot, keitä nämä nuoret olivat ja minkälaiseen kulttuuriin he kuuluivat, 

minkälaista opetusta yliopistoissa tarjottiin ja miten opiskelijat suhtautuivat opiskeluun, 

miten opiskelijat ja yliopiston henkilökunta suhtautuivat toisiinsa, miten opiskelijat 

viettivät vapaa-aikansa sekä minkälaisia opiskelijoiden väliset suhteet olivat. 

Tarkoituksena on siis tutkia opiskeluaikaa monisyisenä kokonaisuutena, jonka aikana 

nuorten aikuistumisprosessiin vaikuttivat yhtä lailla heihin kohdistetut odotukset, heidän 

saamansa opetus kuin heidän muodostamansa sosiaaliset suhteetkin.  

 

Nuorten miesten aikuistumisprosessi on hedelmällinen tutkimuskohde sen 

yhteiskunnallisen merkityksen takia. Aikuistumisprosessia tutkimalla esille nousevat ne 

arvot ja käyttäytymismallit, joita Etelän kulttuurissa haluttiin välittää yhteiskunnan 

tuleville päättäjille sekä opiskelijoiden reaktiot tähän kulttuuriseen kasvatukseen. 

Aikuistumisprosessissa kiteytyvät tässä mielessä sekä yhteiskunnan ideologinen ydin 

että yhteiskunnan itseensä kohdistamat tavoitteet. Opiskelijoiden henkilökohtaisia 

kokemuksia tutkimalla on mahdollista palauttaa yhteiskuntateoria yksilöihin ja 

tarkastella sitä inhimillisenä kokemuksena. 

 

Tutkimus koostuu kahdesta yhteiskunnallista kontekstia taustoittavasta luvusta ja 

kolmesta Pohjois-Carolinan yliopiston opiskelijoihin keskittyvästä varsinaisesta 

käsittelyluvusta. Temaattisesti luvut etenevät yhteiskunnallisesta henkilökohtaiseen 

siten, että luku 1 käsittelee Yhdysvaltain korkeakoulujärjestelmän suuria kehityslinjoja, 

luku 2 Etelän yhteiskuntaa ja kouluttautumisen syitä, luku 4 opiskelukokemuksen 

akateemista puolta ja luku 5 opiskelijoiden välisiä sosiaalisia suhteita. Luvussa 6 

käsitellään lyhyesti opiskelun jälkeistä uraa.  
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Tutkimus on maantieteelliseltä ja ajalliselta rajaukseltaan melko laaja, joten rajausta on 

syytä perustella ja tarkentaa. Etelällä viittaan niihin Yhdysvaltain eteläisiin 

osavaltioihin, joissa orjuus oli laillista 1800-luvun alkupuoliskolla. Käyttäessäni termiä 

Pohjoinen viittaan puolestaan pohjoisiin osavaltioihin. Orjuuden sallivat osavaltiot eivät 

olleet 1800-luvun alkupuoliskolla toistensa kopioita, mutta Pohjoisiin osavaltioihin 

verratessa sikäli keskenään yhteneviä taloudellisesti, kulttuurisesti ja 

valtarakenteellisesti, että koen perustelluksi rajata tämän tutkimuksen kattamaan juuri 

nämä osavaltiot.1 Erityisesti tuotantomallit poikkesivat Etelässä ja Pohjoisessa 

toisistaan. Etelä oli agraarinen ja suurinta varallisuutta pitivät hallussaan orjien työllä 

rikastuneet plantaasinomistajat. Pohjoisessa puolestaan kiihtyvä teollistuminen näkyi 

omaisuuksien keskittymisessä suuryritysten omistajille. Sisällissotaa edeltävä aika 

nähdään usein Yhdysvaltain historiassa omaleimaisena aikakautenaan, mikä toimii 

myös omana perustelunani suhteelliseen laajan aikaperiodin valintaan. Tämä tutkimus 

on kulttuurihistoriallinen, joten kovin lyhyen aikavälin tarkastelu ei olisi ollut mielestäni 

mielekästä. Tästä sisällissotaa edeltävästä aikakaudesta käytetään englanniksi myös 

termiä Antebellum. Laajemmin tähän aikakauteen katsotaan kuuluvan vuodet 

itsenäistymisestä sisällissotaan, mutta normaalisti sisällissotaa edeltävästä ajasta 

puhuttaessa tarkoitetaan aikaa 1800-luvun ensimmäisiltä vuosikymmeniltä 

sisällissotaan. Tämän ajan suuria teemoja olivat yhdysvaltalaisen individualismin, 

demokratian, kapitalismin ja uskonnollisten liikkeiden vaikutusvallan kasvu ja niiden 

muotoutuminen kohti nykyisenlaisia malleja. Etelässä edellä mainittujen muutosten 

vaikutus yhteiskunnallisiin rakenteisiin ei ollut läheskään yhtä voimakasta kuin 

Pohjoisessa. Orjuudesta, maatalouskeskeisyydestä sekä valtioiden 

itsemääräämisoikeuksista kiinni pitävä alue alkoi ajautua syvenevään ristiriitaan 

pohjoisten naapuriensa kanssa. Tämä kehitys huipentui sisällissotaan.2  

 

Pohjois-Carolinan yliopisto aloitti toimintansa Chapel Hill-nimisessä kylässä vuonna 

1795, mikä tekee siitä Yhdysvaltain vanhimman julkisrahoitteisen yliopiston. Tutkija 

                                                 
1 Orjuutta koskeva lainsäädäntö muuttui osassa osavaltioita vuosien 1820-1860 välillä, mutta koska tämä 

tutkimus on luonteeltaan kulttuurihistoriallinen, näillä muutoksilla ei ole kokonaisuuden kannalta suurta 

merkitystä. Keskeiset orjuuden sallivat eteläiset osavaltiot tutkimusperiodin aikana olivat Missouri, 

Kentucky, Virginia, Arkansas, Tennessee, Pohjois-Carolina, Etelä-Carolina, Louisiana, Mississippi, 

Alabama, Georgia ja Florida. 
2 Levine, Bruce: Half Slave and Half Free:The Roots of Civil War, 1992, s. 3-70. 



3 

 

William D. Sniderin mukaan yliopisto perustettiin Yhdysvaltain itsenäistymisen 

jälkeisen sekulaaria opetusta suosivan hengen mukaisesti, mutta jo perustamisvaiheessa 

Pohjois-Carolinan yliopisto muovautui uskonnon harjoittamiseen myönteisesti 

suhtautuvaksi instituutioksi ja siitä tuli taloudellisesti riippuvainen rikkaiden 

maanomistajien lahjoituksista.3 Yliopiston neljä ensimmäistä vuosikymmentä olivat 

taloudellisesti hankalia ja se joutui toistuvasti lainaamaan rahaa pysyäkseen 

toimintakykyisenä. Samanaikaisesti yliopiston ja opiskelijoiden välinen suhde oli 

räjähdysherkkä ja henkilökuntaa vastaan kapinoitiin toistuvasti.4 Sekä opiskelijoiden 

lukumäärä että valmistuneiden määrä kuitenkin pysyivät nousujohteisina sisällissodan 

alkamiseen asti. Vuonna 1835 opiskelijamäärä oli noussut vuosisadan alun muutamasta 

opiskelijasta 89:ään ja vuonna 1861 opiskelijoita oli yli 450. Opiskelijat olivat 

yksinomaan miespuolisia. Yliopisto myönsi täyden stipendin joillekin opiskelijoille 

edistääkseen köyhempien väestönosien mahdollisuutta ylempään koulutukseen, mutta 

pääosa opiskelijoista oli varakkaammista perheistä, joilla oli varaa maksaa 

jälkikasvunsa lukukausi- ja ylläpitomaksut. Vähitellen Pohjois-Carolinan yliopisto sai 

verovarojen turvin taloutensa vakaammalle pohjalle. Tämän ansiosta kampus laajeni 

jatkuvasti ja yliopisto kykeni palkkaamaan lisää henkilökuntaa.5 Suurena, julkisena ja 

arvostettuna yliopistona Pohjois-Carolinan yliopisto toimii tässä tutkimuksessa hyvänä 

porttina Etelän yliopistojärjestelmään. 

 

Tutkimuksen ensisijaisina lähteinä toimivat kaksi digitoitua lähdekokoelmaa, jotka 

sisältävät dokumentteja Pohjois-Carolinan yliopiston historiasta. Kyseiset 

lähdekokoelmat on julkaistu Documenting American South6- internetsivustolla, joka 

sisältää alkuperäislähteitä Yhdysvaltain Etelän historiaan liittyen. Molemmat kokoelmat 

on koottu Pohjois-Carolinan yliopiston kirjastoista. Pohjois-Carolinan yliopistossa 

professorina toimivan Erika Lindemannin kokoama True and Candid Compositions: the 

Lives and Writings of Antebellum Students at the University of North Carolina koostuu 

pääasiassa Pohjois-Carolinan yliopiston oppilaiden kirjeistä, päiväkirjaotannoista ja 

akateemisista teksteistä vuosilta 1800-1861. Yhteensä kokoelma sisältää hieman yli sata 

dokumenttia. Toinen käyttämäni lähdekokoelma, The First Century of the First State 

                                                 
3 Snyder, William D: Light on the Hill: A History of the University of North Carolina at Chapel Hill, 

1992, s. 6-8, 14-19. 
4 Snyder, 1992, s. 41-45, 51-52. 
5 Snyder, 1992, s. 56-64. 
6 http://docsouth.unc.edu/. 
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University, sisältää satoja dokumentteja (dokumenttien tarkka lukumäärä ei ole 

listattuna, mutta kokoelmaa varten on digitoitu yhteensä 1250 sivua) ja käsittelee 

Pohjois-Carolinan yliopiston historiaa Lindemannin kokoelmaa laajemmalla skaalalla. 

Se koostuu 1800-luvun aikaisista dokumenteista, joita ovat kirjoittaneet opiskelijoiden 

lisäksi heidän vanhempansa, yliopiston opettajat ja muu henkilökunta sekä muut tahot. 

Kokoelma sisältää mm. kirjeitä, otteita päiväkirjoista, järjestyssääntöjä ja dokumentteja 

yliopiston hallintoon ja opetukseen liittyen. The First Century of the First State 

University on koottu ja digitoitu Pohjois-Carolinan yliopiston kirjastohenkilökunnan 

toimesta erillisen projektirahoituksen turvin. Lähdekokoelmien käyttö on sikäli 

ongelmallista, että niihin valitut lähteet on aina valittu joidenkin perusteiden mukaan. 

Näin ollen lähdekokoelman laatijalla on huomattava valta sen suhteen, millaisen kuvan 

historiasta lähteet antavat. Käyttämieni lähdekokoelmien kokoajat ovat akateemisesti 

tunnustettuja tahoja, mutta viime kädessä joudun luottamaan heidän sanaansa sen 

suhteen, että lähteitä valittaessa on pyritty tarjoamaan monipuolinen ja mahdollisimman 

objektiivinen kattaus. Kokoelmien valintaperusteissa korostuu aiheiden painottaminen 

toistuvuuden perusteella, kirjoittajan tunnistettavuus, pyrkimys monipuoliseen otantaan 

aiheiden suhteen ja tasapuolinen otanta eri vuosikymmeniltä.7 Lähteissä esiintyy 

lukuisia kirjoitusvirheitä, joita kokoelmien laatijat ovat korjanneet hakasulkeita 

käyttäen. Olen jättänyt nämä korjaukset lainaamiini teksteihin, omat huomioni olen 

merkinnyt [sic]-merkillä, jota kokoelman laatijat eivät ole käyttäneet. 

 

Tutkimus on melko yleiskielinen, mutta muutamaa termiä on tarpeellista avata 

tarkemmin. Paternalismi on keskeinen käsite 1800-luvun Etelää tutkittaessa. 

Paternalismi tarkoittaa johtavassa asemassa olevan tahon sellaista toimintaa, joka johtaa 

alisteisessa asemassa olevien tahojen vapauksien ja velvollisuuksien vähenemiseen 

heidän oletetun hyötynsä nimissä.  Sisällissotaa edeltävän ajan Etelä nähdään yleensä 

paternalistisena yhteiskuntana. Yhdysvaltalainen historioitsija Eugene D. Genovese 

kirjoittaa teoksessaan Roll, Jordan, Roll: The World the Slaves Made (1976) 

plantaasitalousmallin perustuneen omistavan luokan hallinnoimaan paternalismiin, 

                                                 
7The First Century of the First State University- kokoelmasta ja sen valintaperusteista: 

http://docsouth.unc.edu/unc/about/editorial.html,  http://docsouth.unc.edu/unc/about/index.html; True and 

Candid Compositions: the Lives and Writings of Antebellum Students at the University of North Carolina- 

kokoelmasta ja sen valintaperusteista: http://docsouth.unc.edu/true/about/editorial_goals.html, 

http://docsouth.unc.edu/true/about/selection_criteria.html  

http://docsouth.unc.edu/unc/about/editorial.html
http://docsouth.unc.edu/unc/about/index.html
http://docsouth.unc.edu/true/about/editorial_goals.html
http://docsouth.unc.edu/true/about/selection_criteria.html
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jonka orjat pakon edessä hyväksyivät.8 Paternalismi ulottui myös yhteiskunnallisten 

asioiden hoitoon sekä taloudellisen yläluokan perhe-elämään. Perheiden päinä toimivat 

miehet käyttivät ylintä valtaa ja muut perheenjäsenet olivat heihin nähden alisteisessa 

asemassa. Teoksessaan The Political Economy of Slavery (1961) Genovese kuvaa 

Etelää hallitsevan plantaasinomistajaluokan kulttuurin aristokraattiseksi ja 

keskiluokkaisuutta vastustavaksi. Toimintaa ohjasivat oman perheyhteisön 

korostaminen, vahva kunniakäsitys ja pyrkimys (fyysisen työn suhteen) helppoon 

elämään, luksukseen ja henkilökohtaisiin saavutuksiin (etenkin poliittisiin ja 

sotilaallisiin, ei niinkään taloudellisiin). Orjatalouden keskeinen asema Etelän 

talousmallissa nosti plantaasin johtamiseen tarvittavat ominaisuudet tavoiteltaviksi, sillä 

isännän herruuden ja määräysvallan tuli olla ehdotonta. Paternalismi muodosti 

kulttuurin selkärangan, joka määritteli standardin ihmissuhteille.9  

 

Aikuistumisprosessilla tarkoitetaan sitä kehitystä nuoren elämässä, jonka myötä hän 

kasvaa yhteiskunnan silmissä aikuiseksi oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Kyseessä 

on siis sekä biologinen että kulttuurinen prosessi, joka päättää lapsuusajan. Tämän 

tutkimuksen kannalta oleellinen aikuistumisprosessin vaihe sijoittuu noin ikävuosiin 14-

20, koska Pohjois-Carolinan yliopiston opiskelijat olivat pääosin siinä ikähaarukassa.  

 

Aikuistumisprosessia tutkittaessa on tarpeellista hieman avata lasten varhaisempaa 

kasvatusta. Lasten kasvatusta Etelässä käsittelevässä artikkelissaan yhdysvaltalainen 

tutkija Anya Jabour kuvaa sisällissotaa edeltävän ajan Etelän yläluokan tapaa kasvattaa 

lapsensa lempeämmäksi kuin Uuden Englannin puritaanien metodeja. Vanhemmilla oli 

verraten lämmin suhde lapsiinsa ja näiden annettiin kasvaa melko vapaasti. Kasvatus ei 

ollut vain vanhempien tehtävä, vaan siihen osallistuivat myös sukulaiset ja perheen 

mahdollisesti omistamat orjat. Hoivaamisen vastapainoksi lapsia motivoitiin 

velvollisuudentuntoisiksi ja kuuliaisiksi rakkauden ja syyllistämisen yhdistelmällä.10  

 

Tutkija Bertram Wyatt-Brownin mukaan suvun merkityksen korostaminen oli eräs 

keskeisimmistä kasvatusmetodeista. Tarkoituksena oli jatkuvuuden tunteen luominen ja 

                                                 
8 Genovese, Eugene D: Roll, Jordan, Roll: The World the Slaves Made, 1976, s. 3-7. 
9 Genovese, Eugene D: The Shaping of a Unique Society teoksessa Escott et al.: Major Problems in the 

History of the American South Volume I: The Old South, 1999, s. 205-206. 
10 Jabour, Anya: Child-rearing customs. Artikkeli teoksessa The New Encyclopedia of Southern Culture 

Volume 13: Gender, 2009, s. 59-61. 
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esimerkin tarjoaminen lapselle. Tämä loi paineita lapsille, joiden tuli elää menneiden 

sukulaistensa muiston arvoisesti ja sukulaisten elämät olivat usein tarinoissa paisuneet 

lähes mytologisiin mittasuhteisiin.11 Wyatt-Brown luettelee kolme keskeistä syytä miksi 

vanhempien metodit kasvattivat pikemminkin häpeän kuin rohkeuden tunteita. 

Ensinnäkin äidin rooli vuorotteli välinpitämättömän ja ylenpalttisen rakastavan välillä 

hämmentäen lasta, toiseksi isän auktoriteetti oli painostavan vahva ja kolmanneksi 

lapset kasvoivat kulttuuriin, jossa kunnia ja häpeä olivat määräävässä asemassa paitsi 

omien tekojen, myös sukupuolten sekä rotujen välisen erottelun suhteen.12 Kaikkiaan 

poikien annettiin ilmaista itseään hyvin vapaasti, koska sen uskottiin kasvattavan heidän 

luonnettaan. Fyysiseen käytökseen ja puhumiseen kannustettiin ja sen seurauksena pojat 

saattoivat käyttäytyä jo hyvin nuorena määräilevästi ja väkivaltaisesti, etenkin orjia 

kohtaan.13  

 

Lapsuusvuosien koulutus oli 1800-luvun Etelässä pitkälti yksityisten koulujen tai 

kotiopettajien varassa ja sukupuoli määritti oletetun tarpeen. Opetuksen taso saattoi 

vaihdella huomattavasti, mutta varakkaampien yhteiskuntaluokkien lapset saivat 

pääasiassa ainakin jonkinasteista koulutusta. Koulutusta sai suhteellisesti vain pieni osa 

Etelän lapsista, sillä julkinen peruskoulujärjestelmä perustettiin vasta sisällissodan 

jälkeen ja orjien lukutaito oli osassa valtioita jopa lailla kiellettyä.14 Tarkasteltaessa 

ylempää koulutusta osana nuorten miesten aikuistumisprosessia nousee esiin vakavia 

tilastollisia ongelmia liittyen kouluttautuneiden lukumäärään15 Tämä ei kuitenkaan aseta 

tätä tutkimusta liian hataralle pohjalle, sillä yliopistokoulutuksen vaikutus niiden 

nuorten aikuistumisprosessiin, jotka yliopistokoulutusta saivat ei ollut riippuvainen 

opiskelijoiden kokonaislukumäärästä. 

 

                                                 
11 Wyatt-Brown, Bertram: Southern Honor, 1982, s. 118. 
12 Wyatt-Brown, 1982, s. 126. 
13 Wyatt-Brown, 1982, s. 142-148. 
14 Wells, Amy E: Education. Artikkeli teoksessa The New Encyclopedia of Southern Culture Volume 13: 

Gender, 2009, s. 83-85. 
15 Yhdysvallat ei pitänyt virallista rekisteriä koulutukseen liittyvistä tilastoista ajalta ennen vuotta 1870. 

Tämänkin jälkeisiltä vuosikymmeniltä tarkkoja lukuja saatiin säännöllisesti vain noin neljältä prosentilta 

yliopistoja. Etelää erikseen käsitteleviä tilastoja 1800-luvulta liittyen siihen, kuinka suuri osa pojista 

hankki korkeampaa koulutusta, ei yksinkertaisesti ole olemassa. Varmaa on kuitenkin se, että vuoden 

1870 tienoilla vain alle prosentti kaikista liittovaltiossa asuvista 18–24- vuotiaista henkilöistä eli enintään 

63 000 henkeä oli korkeakoulujen listoilla. Sukupuoli-, tulo- ja maantieteellisen rajauksen puuttuessa 

tämäkin tilasto on kuitenkin lähes merkityksetön. (Lähde: Snyder, Thomas D: 120 Years of American 

Education: A Statistical Portrait, 1993, s. 63-64). 
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Sisällissotaa edeltävän ajan Etelää on tutkittu paljon ja Etelän historiografiaan liittyvä 

diskurssi elää jatkuvasti. Erityisesti plantaasitalouden, Etelän itseymmärryksen, 

luokkatietoisuuden ja orjuuden historian tulkinnat ovat poikenneet toisistaan eri aikoina 

huomattavasti. Tunnetuista tutkimuksista Wilbur Joseph Cashin The Mind of the South 

(1941), Comer Vann Woodwardin The Burden of the South (1961), Bertram Wyatt-

Brownin Southern Honor (1982) ja Walter Johnsonin River of Dark Dreams (2013) 

tarjoavat useita keskenään ristiriidassa olevia näkemyksiä Etelän historian luonteesta. 

Yhtenä keskeisenä teemana Etelän historiografiassa voidaan nähdä tulkintojen 

laajeneminen yksinomaan valkoisten historian tarkastelusta myös mustien historiaa 

kattavaksi. Valkoisen yläluokan painotus historiankirjoituksessa selittynee heidän 

määräävällä yhteiskunnallisella asemallaan ja lähteiden saatavuudella. Toinen toistuva 

teema on Etelän yhteiskunnan tutkiminen kolmen kerroksen väkenä. Tässä hierarkiassa 

varakas yläluokka kuvataan sekä poliittisen että taloudellisen vallan haltijoina, 

köyhemmät valkoiset passiivisena ja pienyhteisökeskeisenä maanviljelijäluokkana ja 

mustat fyysisen omaisuuden rooliin alistettuina uhreina. Yhdysvaltain henkistä sidettä 

antiikkiin ja klassiseen opetussuunnitelmaan sekä Yhdysvaltain 

korkeakoulujärjestelmän historiaa on niin ikään tutkittu jo vuosikymmenien ajan.  

Sisällissotaa edeltävän ajan nuoriin aikuisiin tai heidän aikuistumisprosessiinsa 

keskittyvää tutkimusta ei kuitenkaan ole tehty kovinkaan paljoa, vaikka kyseessä on 

tärkeä osa ylempien luokkien edustajien ja koko yhteiskunnan historiaa. 2000-luvulla 

akateeminen kiinnostus 1800-luvun Etelän yliopistoja ja opiskelijakokemusta kohtaan 

näyttää kasvaneen. Yliopistokokemuksen, aikuistumisprosessin ja Etelän yliopistojen 

erityispiirteiden teemoja käsittelevät mm. Robert Pacen Halls of Honor: College Men in 

the Old South (2004) ja Timothy Williamsin Intellectual Manhood: University, Self, and 

Society in the Antebellum South (2015). Tämä tutkimus sijoittuu siis laajemmalta 

kontekstiltaan paljon tutkitulle alueelle, mutta keskittyy vähälle huomiolle jääneeseen 

osaan kokonaisuutta, joka on juuri nyt tutkimuksellisesti ajankohtainen. Lähdepohjaisen 

luonteensa ansiosta tutkimus on perusteltu, vaikka tässä tutkimuksessa käytettyä 

tutkimuskirjallisuutta on käytetty lukuisissa aiemmissakin tutkimuksissa. 
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2. Yhdysvaltain korkeakoulujärjestelmän kehitys vuosina 

1820-1860 

 

Yhdysvalloissa 1800-luvun alkupuolella käyty koulutuspoliittinen diskurssi ja sen 

seurauksena tehdyt korkeakoulutukseen vaikuttavat toimet olivat erottamattomasti 

sidoksissa Yhdysvaltain senhetkiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Yhdysvallat oli 

sisäisesti hajanainen liittovaltio. Voimakas talous- ja väestönkasvu, teknologian kehitys 

sekä laajentuminen länteen loivat pohjaa tulevalle suurvalta-asemalle, mutta 

yhteiskunnan tavoitteista, luonteesta ja velvollisuuksista ei oltu likimainkaan 

yksimielisiä poliitikkojen, seurakuntien ja taloudellis-sosiaalisten luokkien kesken tai 

niiden välillä. Karkeasti jaotellen suurimmat erimielisyydet vallitsivat heikon ja vahvan 

keskusvallan kannattajien välillä sekä demokraattis-liberaalisti yhteiskunnan roolin 

kokeneiden ja konservatiivis-individualistisen kansalaisen roolin nimeen vannovien 

välillä. Talouden ja yhteiskunnan modernisoimisesta sekä työn luonteesta käytiin myös 

ankaraa poliittista taistelua. Edellä esitetyt rintamalinjat eivät olleet ehdottomia eivätkä 

tosiaan poissulkevia. Eri kansanosien kesken vallitsi konsensus siitä, että Yhdysvaltojen 

tuli rakentua vapauden, individualismin, kehityksen, kristillisen moraalikäsityksen ja 

kapitalismin varaan. Nämä abstraktit ja niiden edistämiseksi suositellut toimet 

ymmärrettiin kuitenkin mitä kirjavimmin eri tavoin, mikä näkyy myös 

koulutuspoliittisessa keskustelussa ja tehdyissä uudistuksissa.16 

 

Tutkija Fredrick Rudolphin mukaan yhdysvaltalainen korkeakoulujärjestelmä oli vielä 

1800-luvun alussa pitkälti englantilaisen mallin mukainen. Pohjan opetukselle loivat 

renessanssin opetukselliset hyveet eli opetuksen selkärankana toimivat antiikin klassikot 

ja kristillinen teologia.17 Yhdysvaltain itsenäistymisen jälkeen koulutuksesta käytävään 

diskurssiin tuli utilitaristisia sävyjä, jotka manifestoituivat Thomas Jeffersonin 

läpiviemissä uudistuksissa 1700-luvun lopulla. Korkeakoulujen uskonnollista opetusta 

vähennettiin ja tilalle tuli luonnon- ja yhteiskuntatieteitä. Jeffersonin tavoitteena oli 

kasvattaa intellektuelli luokka agraarisen yhteiskunnan palvelukseen. Uudistukset eivät 

                                                 
16 Wilentz, Sean: The Rise of American Democracy: Jefferson to Lincoln, 2005; Howe, Daniel Walker: 

What Hath God Wrought: The Transformation of America, 1815-1848, 2007; Wood, Gordon S: The 

Radicalism of the American Revolution, 1991. 
17 Rudolph, Fredrick: Curriculum: A History of the American Undergraduate Course of Study Since 1636, 

1977, s. 30. 
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kuitenkaan olleet kovin mittavia ja yliopisto-opetuksen luonne pysyi pääosin 

entisenlaisena.18 Egalitarismi oli kuitenkin tullut koulutuspoliittiseen diskurssiin 

jäädäkseen ja agraaris-kaupallisen yhteiskunnan tarpeiden mukaisiksi muovautuneita 

yliopistoja syytettiin 1800-luvun alussa toistuvasti elitismistä ja yhteiskunnallisesta 

irrallisuudesta teollisen yhteiskunnan ja tasa-arvon uskovien suilla.19  

 

Korkeakoulujärjestelmää ei ollut helppo muuttaa kovinkaan radikaalisti, koska 

muutosvoimia vastassa olivat vähintäänkin yhtä suuret ideologiset ja poliittiset voimat. 

Carl J. Richard väittää, että Yhdysvaltojen itsenäistymisen tärkeimmät henkiset 

vaikutteet tulivat antiikin tasavalloista. Sittemmin Yhdysvaltain ”perustajaisiksi” 

(Founding Fathers) kutsut itsenäistymisen ajan keskeiset poliitikot olivat suurimmalta 

osin klassisen koulutuksen saaneita miehiä, jotka etsiessään suuntaa nuorelle 

liittovaltiolle tukeutuivat antiikkiin. Antiikista saatavat historialliset vertailukohdat ja 

esikuvat antoivat federalistien vaateille tärkeää lisäpontta perustuslakia laadittaessa.20 

Rudolphin mukaan 1700-luvun lopulla korkeakoulujärjestelmää pohdittiin saman 

henkisen ilmapiirin vallitessa, minkä ansiosta klassinen lukujärjestys ei joutunut 

kokonaan väistymään luonnontieteiden tieltä.21 Käsitys Yhdysvalloista antiikin 

perillisenä sitoi varmasti osaltaan tehokkaasti klassisen opetuksen osaksi maan 

kulttuuria ja kehityssuuntaa. Näin ollen kritiikki klassista opetusta kohtaan saatettiin 

ymmärtää myös kritiikkinä Yhdysvaltain valtiojärjestelmää ja tavoitteita kohtaan.  

 

1820-luvulle tultaessa paine korkeakoulujärjestelmän avaamista suuremmalle 

väestönosalle kuin koulutetun herrasmiehen ideaalia toteuttamaan pyrkiville yläluokan 

jäsenille oli kasvanut kriittisen suureksi. Erityisesti demokratian laajentamista vaativat 

poliitikot vaativat koulutusjärjestelmän kokonaisvaltaista osallistumista amerikkalaiseen 

projektiin. Tämä tuli tehdä muuttamalla opetussuunnitelmaa käytännönläheisemmäksi 

ja mahdollistamalla kouluttautuminen muillekin kuin varakkaille, jotta yhteiskunnan 

intellektuaaliset resurssit koulutuksen myötä lisääntyisivät.22 Kenties suurimman 

muurin massojen kouluttautumista vastaan muodostivat ne tahot, jotka näkivät 

muuttumattomuuden etujensa mukaisena eli yliopistot ja niihin jälkikasvuaan lähettävä 

                                                 
18 Rudolph, 1977, s. 49-50. 
19 Rudolph, 1977, s. 54-56. 
20 Richard, Carl J: The Founders and the Classics, 1994, s. 232-244. 
21 Rudolph, Fredrick: The American College & University: A History, 1962, s. 23-44. 
22 Rudolph, 1962, s. 110-113. 
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varakas väestönosa. Valtaosa yliopistoista halusi pitää kiinni autonomiastaan ja 

perinteisestä opintorakenteestaan. Uusien oppiaineiden kuten modernien kielten tai 

nopeasti kehittyvien luonnontieteiden opetuksen lisäämiseen suhtauduttiin 

vastentahtoisesti ja poliittisen paineen alla suoritetut muutokset lukujärjestykseen olivat 

usein hyvin pieniä ja näennäisiä.23 

 

1820-luvulla konservatiivinen etiikka oli voimissaan Yhdysvaltain rikkaiden, erityisesti 

Etelän plantaasinomistajien keskuudessa. Tutkija Rush Welter määrittelee 1800-luvun 

alun yhdysvaltalaisen konservatismin puolustaneen luonnollisena kokemaansa 

yhteiskunnallista hierarkiaa, pientä valtiota ja markkinoiden tärkeyttä. Valtaosa 

amerikkalaisista, Demokraatit etulinjassa, halusivat hävittää Yhdysvalloista 

viimeisetkin rippeet eurooppalaisesta aristokratiasta, joka toimi eräänlaisena 

kattoterminä poliittisiin etuoikeuksiin perustuville yhteiskuntamalleille. Näin ollen 

konservatiivien tuli toimia poliittisesti hyvin varovaisesti, jotta heidän traditionaaliset 

ajatuksensa yhteiskunnan hierarkiasta eivät olisi tulkittavissa aristokratian 

puolustukseksi. Konservatiivien puolustus yhteiskunnan laajamittaista 

demokratisoimista vastaan oli talouskeskeinen. Amerikkalainen tasa-arvo tarkoitti 

konservatiivien mielestä oikeutta osallistua markkinoiden toimintaan siinä 

mittakaavassa, minkä yksilön resurssit sallivat. Rikkaiden tuli resurssiensa 

velvoittamina osallistua yhteiskunnan tukemiseen moraalisista syistä eikä lain 

pakottamina. Valtion ei tullut sekaantua tähän voimatasapainoon vääristämällä 

keinotekoisesti omistussuhteita ja siten sosiaalista liikkuvuutta. Sillä, että omaisuudet 

tosiasiassa keskittyivät yhä harvemmille yksilöille tehden sosiaalisen liikkuvuuden yhä 

epätodennäköisemmäksi ei ollut lainsäädännön periaatteiden kannalta merkitystä. 

Tämän ajattelun lähtökohdista ei ole kovin yllättävää, että konservatiivit vastustivat 

koulutusjärjestelmän laajentamista verovaroin. Se nähtiin valtiovallan kurottamisena yli 

luonnollisten rajojensa ja vähemmän julkisesti sen varmaankin ymmärrettiin 

heikentävän rikkaiden omaa statusta viemällä korkeakoulutukselta sen eksklusiivisen 

luonteen.24 Konservatiivien mielestä yläluokan olemassaolo ei sinällään ollut 

Yhdysvaltain arvojen vastaista vaan luonnollinen seuraus yhteiskunnan 

kilpailukeskeisyydestä. Kunhan yläluokan jäsenyys ei ollut laillisesti periytyvää, sitä ei 

voitaisi perustellusti kutsua aristokratiaksi ja yläluokan taloudelliset ja poliittiset 

                                                 
23 Rudolph, 1962, s. 115-130. 
24 Welter, Rush: The Mind of America 1820-1860, 1975, s. 105-113. 
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etuoikeudet olivat normaali seuraus  menestyksestä markkinoilla.25 Konservatiivinen 

etiikka siis yhdisti yksilönvapaudet omaisuuteen liittäen kyvyn hyödyntää markkinoita 

oikeuteen päättää politiikasta. Siinä missä klassinen tasavaltalaisuus perustui sille 

ajatukselle, että yksilöt hylkäisivät oman etunsa tavoittelun politiikkaa tehdessä ja 

toimisivat yhteisen edun puolesta (civic virtue) konservatiivit uskoivat juuri oman edun 

tavoittelun ja siitä oletettavasti seuraavan talouskasvun ja poliittisten kompromissien 

tuovan parhaan lopputuloksen.26 Taloudellisen yläluokan tekemää politiikkaa tuli voida 

vastustaa vain nousemalla itse tuohon luokkaan ja tekemällä toisenlaista politiikkaa. 

Eurooppalaisesta näkökulmasta 1800-luvun alun yhdysvaltalainen konservatismi 

vaikuttaakin enemmän yläluokan etujen ajamiselta kuin yhteiskunnallisten muutoksien 

luonnollista hitautta tai orgaanista yhteiskuntaa korostavalta konservatismilta. 

 

Konservatiivit eivät olleet ainoita, jotka uskoivat jokaisen yhdysvaltalaisen olevan oman 

onnensa seppä ja että juuri tässä piili Yhdysvaltain keskeisin olemus. Huolimatta 

suurempaa valtiota kannattavien ponnistuksista herättää laajempaa diskurssia 

korkeakoulujen avaamisesta massoille yhtenä perusongelmana säilyi se, että massat 

eivät itse olleet kovinkaan kiinnostuneita korkeakoulutuksesta. Amerikkalaisen unelman 

protagonistiksi oli jo juurtunut ”self-made man”, joka nousi vaurauteen oman työnsä 

ansiosta yhteiskunnan tukiverkkoa tarvitsematta. Sekä mielikuva että suuressa määrin 

todellisuus korkeakoulutuksen suhteen oli se, että se ei valmistanut taloudellisen aseman 

parantamiseen vaan tarjosi yleissivistystä. Tämä ruokki työtätekevien luokkien 

keskuudessa pikemminkin anti-intellektualismia kuin halua päästä yliopistoon.27 

 

Ilmapiiri oli edellä esitettyjen seikkojen myötä 1820-luvun lopulla suotuisa yliopistojen 

kannanotoille muutoksia vastaan. Myös klassismin vastahyökkäykseksi kutsuttu 

liikehdintä yliopiston autonomian ja klassisen tutkintorakenteen puolustamiseksi oli 

sarja tunnettujen yliopistojen esiintuloja, joiden voidaan katsoa huipentuneen vuonna 

1827 julkaistuun Yale Reportiksi kutsuttuun manifestiin. Yale Report oli Yalen 

yliopiston kuolleiden kielien opetuksen puolustamista varten perustaman 

erityiskomitean loppuraportti, joka ei ottanut kantaa vain kielten opetukseen vaan 

koulutuspolitiikkaan ylipäätään. Raportista tuli nopeasti kuuluisa ja Yhdysvaltain 

                                                 
25 Welter, 1975, s. 117-122. 
26 Wood, 1991, s. 102-105. 
27 Rudolph, 1962, s. 58-67. 
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korkeakouluhistoriaan keskittyneet tutkijat John S. Brubacher ja Willis Rudy kutsuivat 

sitä teoksessaan Higher Education In Transition (1958) todennäköisesti 

vaikutusvaltaisimmaksi julkaisuksi Yhdysvaltain korkeakoulutuksen historiassa 

itsenäistymisen ja sisällissodan välisenä aikana. Tiivistäen Yale Report kysyi mikä oli 

yliopistojen tehtävä yhä talouskeskeisemmäksi käyvässä yhteiskunnassa ja vastasi itse 

kysymykseensä toteamalla, että juuri nyt yliopiston tuli pitää kiinni yleissivistävästä 

luonteestaan, halukkaat voisivat kyllä erikoistua mihin tahansa ammattiin koulutuksen 

jälkeenkin. Klassisen sivistyksen tarjoamaa henkistä pohjaa sen sijaan ei voinut hankkia 

työelämässä.28 Yale Report ja samansuuntaiset kannanotot yliopistojen ja 

intellektuellien tahoilta onnistuivat kääntämään utilitaristien vaatimukset koulutuksen 

yleishyödyllisyydestä keskusteluksi siitä, mitä kaikkea kuului yleishyödyllisyyden 

piiriin. Klassismin vastahyökkäys auttoi estämään laajamittaisen korkeakoulureformin 

synnyn hämmästyttävän pitkäksi ajaksi. Radikaaleja koulutuspoliittisia muutoksia 

tehtiin lopulta vasta sisällissodan jälkeen. Carl J. Richard väittää, että 1800-luvun 

alkupuoliskolla yhdysvaltalaiset olivat toki pragmaattisia ja kaupallisuuteen taipuvaisia, 

mutta heillä oli vahva kunnioitus niin kristillistä kuin klassistakin traditiota kohtaan. 

Näihin traditioihin turvaaminen tasasi heidän omaa materialistisuuttaan ja halutessaan 

opetella vain hyödyllisiä asioita he kuitenkin määrittivät hyödyllisyyden paljon 

laajemmin kuin voisi lähtöasetelmista olettaa.29 

 

1830-luvulta sisällissotaan asti koulutuspoliittinen diskurssi oli edelleen elossa ja 

Demokraattinen puolue, Andrew Jackson etunenässä, loi painetta uudistuksille 

pyrkiessään vapauttamaan lisää henkisiä ja materiaalisia resursseja yhteiskunnan 

palvelukseen. Whigit30 alkoivat kääntyä laajemman väestönosan kouluttamisen kannalle 

uudistusmielisen konservatismin hengessä. Whigien ja demokraattien tavoitteissa ja 

motiiveissa oli kuitenkin selkeitä eriäväisyyksiä. Demokraatit näkivät laajassa 

koulutuksessa mahdollisuuden tiedon levittämiseen, joka oli heidän ajattelussaan 

                                                 
28 Brubacher, John S ja Rudy, Willis: Higher Education In Transit: A History of American Colleges and 

Universities 1636-1975, 1958, s. 104-105. 
29 Richard, 2009, s. 101-104. 
30 Whig- puolue oli vuonna 1832 perustettu puolue, joka oli vuonna 1824 hajonneen Federalistisen 

puolueen ja sitä seuranneen vuonna 1833 hajonneen Kansallis-federalistisen puolueen henkinen 

jälkeläinen. Whigien keskeinen agenda oli talouden ja infrastruktuurin kehittäminen valtion tukien ja 

pankkijärjestelmän uudistamisen avulla. Whigit pyrkivät esittämään Demokraattisen puolueen Andrew 

Jacksonin tyranniana ja onnistuivatkin nostamaan kannatustaan 1830- ja 1840-luvuilla jopa 

Demokraattien vahvalla alueella Etelässä. (Holt, Michael F: The Rise and Fall of American Whig Party: 

Jacksonian Politics and the Onset of the Civil War, 1999, s. 1-59) 
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toimivan demokratian tae. Vanhahtavan korkeakoulujärjestelmän laajentaminen 

kuitenkin epäilytti, koska yliopistot saattoi tulkita liian eurooppalaisiksi ja siten 

monarkistisia arvoja pönkittäviksi. Konservatiivien suurin huoli oli yhteiskuntarauhan 

takaaminen. Korkeakoululaitos oli edelleen tiiviisti sidoksissa protestanttisiin 

instituutioihin ja konservatiivit protestanttisuuteen. Näin ollen korkeakoulujärjestelmän 

laajentaminen esiintyi mahdollisuutena levittää protestanttista etiikkaa ja siten lisätä 

yhdysvaltalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta.31 Käytännön toimia ei kuitenkaan saatu 

juuri aikaiseksi ja yliopistojen vetovoima pysyi sikäli pienenä, että pienistä sisäisistä 

uudistuksista huolimatta satoja yliopistoja jouduttiin lakkauttamaan sisällissotaa 

edeltävinä vuosikymmeninä.32  

 

Yhdysvalloissa Etelän ja Pohjoisen erilaiset kehityskulut vaikuttivat vuosi vuodelta yhä 

vahvemmin koko liittovaltiota koskevan sisäpolitiikan tekoon mikä osaltaan vaikeutti 

koulutuspolitiikan tekoa. Pohjoisen whigit ja 1850-luvulta alkaen myös republikaanit 

sisällyttivät yhä enemmän yksilönvapauksia ja tasa-arvoa politiikkaansa samalla kuin 

Etelän demokraatit alkoivat vaikuttaa arvoiltaan yhä staattisemmilta tukeutuessaan 

perustuslaillisuuteen tasa-arvon takeena. Konservatiivinen ajattelu jakautui karkeasti 

jaotellen kahteen leiriin; Pohjoisen konservatismi oli talousvetoista samoin kuin 

Etelänkin, mutta Etelässä haluttiin suojella olemassaolevaa yhteiskuntarakennetta siinä 

missä Pohjoisen konservatiivit olivat vapaampia kehitykselle.33 Tärkeänä 

taustavaikuttajana sisällissotaa edeltävien vuosikymmenien sisäpolitiikassa toimi 

kysymys orjuudesta. Orjuuden varaan talousmallinsa rakentaneen Etelän ja vapaalle 

työvoimalle rakentuvan Pohjoisen yhteiskunnalliset tarpeet olivat riittävän erilaisia 

vaikeuttaakseen konsensuksen löytymistä sen suhteen ketä ja miten 

korkeakoulujärjestelmän tulisi ensisijaisesti palvella. Etelässä ilmasto ja orjatyö 

mahdollistivat omistavan luokan kannalta erittäin tuottavan vientitalousmallin, jossa 

raaka-aineita kuten puuvillaa, sokeria ja tupakkaa viljeltiin suurilla plantaaseilla 

kansainvälisille markkinoille ja Pohjoisen tarpeisiin. Pohjoisessa teollistuminen ja 

suurempi tarve monipuolistaa maataloustuotantoa olivat luoneet pohjan kaupan ja 

infrastruktuurin kehittämiseen, joka edesauttoi kaupungistumista ja koulutusta haluavan 

                                                 
31 Welter, 1975, s. 276-293. 
32 Rudolph, 1962, s. 220-221. 
33 Welter, 1975, s. 331-387. 
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keskiluokan kasvua.34 Yliopistojen luonnetta ja asemaa Etelässä käsittelen laajemmin 

seuraavissa luvuissa. 

 

Fredrick Rudolph väittää Yhdysvaltain korkeakoulujärjestelmän olleen 1850-luvulla 

syvässä kriisissä tasapainoillessaan laadun, standardien ja demokraattisuuden välillä. 

Agraarisen, suhteellisen pienen ja rikkaan väestönosan tarpeisiin luotu pysyvyyden 

arvoja puolustava yliopisto oli ajettu nurkkaan vaatimalla lisää luonnontieteitä ja 

yleishyödyllisyyttä.35 

 

 

3. Etelän arvomaailma ja motiivit yliopisto-opiskelulle 

 

Korkeakoulut eivät kehittyneet tai olleet kehittymättä Etelässä irrallaan liittovaltion 

kehityksestä, mutta Etelän koulutuspoliittinen diskurssi ja etenkin tehdyt päätökset 

poikkesivat Pohjoisen vastaavista, välillä radikaalistikin. Klassista opetussuunnitelmaa 

kritisoitiin Etelässäkin 1800-luvun alussa, mutta huomattavasti vähemmän kuin 

Pohjoisessa. Genovesen mukaan suurin syy tähän oli yhteiskuntarakenteissa; 

Pohjoisessa keskustelua käytiin pitkälti keskiluokan keskuudessa, kun taas Etelässä 

konservatiivisen yläluokan piirissä. Etelän yliopistojen oppilaista huomattavan suuri 

enemmistö koostuikin yläluokkaisten perheiden jälkikasvusta.36 Etelän intellektuellit ja 

yläluokka halusivat pitää kiinni antiikin viisaudesta ja tasapainottaa sen modernien 

kielten, luonnontieteiden ja yhteiskuntatieteiden kanssa. Mielen kehityksen tuli edeltää 

materiaalista kehitystä, mikä teki kehittymättömien alempien yhteiskuntaluokkien 

kouluttamisesta ennenaikaista. Myös Etelän vahva uskonnollisuus jarrutti 

korkeakoulureformeja, sillä konservatiivit eivät halunneet tinkiä kristillisen 

moraalifilosofian opetuksesta. Hyvänä esimerkkinä vahvasta kristillisyydestä toimi 

antiikin opetusta vastaan noussut kritiikki 1830- ja 1840- luvuilla, jonka ytimenä oli 

ennen kaikkea huoli pakanallisista vaikutteista eikä Pohjoisen tapaan halu modernisoida 

opetusta.37 Kaikkiaan Etelässä korkeakoulut pysyivät luonteeltaan huomattavan 

muuttumattomina koko tutkittavan periodin eli 1820-1860, joten tämän tutkimuksen 

                                                 
34 Cobb, James C: Away Down South: A History of Southern Identity, 2005, s. 9-10. 
35 Rudolph, 1962, s. 221-224. 
36 Pace, Robert F: Halls of Honor: College Men in the Old South, 2004, s.4. 
37 Genovese-Fox Elizabeth & Genovese, Eugene D: The Mind of the Master Class: History and Faith in 

the Southern Slaveholder’s Worldview, 2005, s. 227-229, 249-256, 258-271. 
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kannalta hedelmällisempää on pureutua tarkemmin Etelän arvomaailmaan koulutuksen 

ja nuorten miesten aikuistumisprosessin suhteen ja etsiä mahdollisia muutoksia sieltä. 

 

 Käyttämäni lähteet eivät sisällä opiskelijoiden tekstejä ajalta ennen opiskelun 

alkamista, joten heidän aiemmat odotuksensa opiskelun suhteen eivät käy niistä ilmi. 

Näin ollen keskityn heidän osaltaan itse opiskeluaikaan. Yliopisto-opinnot aloittaneiden 

nuorten motiiveja opiskelulle ei voi perustellusti erottaa heidän vanhempiensa 

motiiveista, koska opiskelu tapahtui vanhempien taloudellisen tuen varassa ja heidän 

tahdostaan. Vanhempien motivaatioita lähettää poikansa yliopistoon on siis syytä avata 

tarkemmin, sillä niissä näkyvät ne tavoitteet, joita vanhemmat poikiensa 

aikuistumisprosessille asettivat. 

 

Kunniakäsitys on Yhdysvaltain Etelän historiografiassa toistuva teema, linssi jonka läpi 

on tutkittu niin sisällissodan edeltävän ajan kuin 1900-luvunkin Etelän yhteiskuntaa.38 

Kunnian on tulkittu olevan keskeinen vaikuttaja ihmisten (ennen kaikkea valkoisten 

miesten) tekemien tiedostettujen ja tiedostamattomien valintojen taustalla. 

Tunnetuimman ja edelleen historiantutkimuksessa vaikutusvaltaisen teorian 

kunniakäsityksestä esitti Bertram Wyatt-Brown teoksessaan Southern Honor (1982).  

Wyatt-Brown väittää, henkilökohtainen kunnia oli tärkein arvo ja mittari erityisesti 

yläluokan valkoisen miehen elämässä. Seuraavat elementit muodostivat 

kunniakäsityksen ytimen: 

 

(1) honor as immortalizing valor, particularly in the character of revenge 

against familial and community enemies; (2) opinion of others as an 

indispensable part of personal identity and gauge of self-worth; (3) 

physical appearance and ferocity of will as signs of inner merit; (4) 

defense of male integrity and mingled fear and love of woman; and 

finally, (5) reliance upon oath-taking as a bond of lieu of family 

obligations and allegiances39 

 

Kunniallisen käytöksen sisäistäneen yksilön (Southern gentleman, cavalier) tuli siis 

esiintyä itsenäisenä toimijana, joka oli sekä luotettava liittolainen että vaarallinen 

vastustaja. Hänen kunniansa oli kuitenkin riippuvainen sosiaalisista suhteista, sillä 

kunniallisen miehen statuksen myönsivät ja sitä arvioivat yhteisön muut jäsenet. Suvun 

                                                 
38 mm. Genovese, Wyatt-Brown, Cash 
39 Wyatt-Brown, Bertram: Southern Honor: Ethics and Behavior in the Old South, 1982, s. 32. 
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tahdon mukaisesti toimiminen oli tärkeää, sillä sukulaiset muodostivat tärkeimmän 

yhteisön yksilön elämässä. Hyväksyntää haettiin aktiivisesti tiettyä käytöstä 

osoittamalla. Yhdysvaltalaiset tutkijat Craig Thompson Friend ja Lorri Glover 

määrittelevät toimittamansa esseekokoelman Southern Manhood johdantoluvussa 1800-

luvun Etelän kulttuurin keskeisiksi miehisiksi arvoiksi ja tavoitteiksi henkilökohtaisen 

vapauden, kunnian sekä oikeuden ja kyvyn hallita omaa perhettä ja itseään.40 Nämä 

eivät olleet toisistaan riippumattomia ominaisuuksia tai ideaaleja, vaan pikemminkin 

vahvasti toisiinsa kietoutuneita ja toisistaan riippuvaisia. Miehen kyky hallita perhettään 

oli erityisen tärkeää, koska laajennettuun perhepiiriin kuuluivat myös perheen orjat, 

jotka olivat ensisijaisesti miehen vastuulla. 

 

Wyatt-Brownin mukaan Etelän yläluokka lähetti poikiaan kouluttautumaan, koska 

nuorten kasvattaminen kunniallisiksi ja arvossa pidettäviksi miehiksi edellytti heidän 

sivistyksensä laajentamista. Antiikin klassikkoteosten lukemiseen perustuvan 

koulutuksen soveltuvuutta käytännön ammatinharjoittamiseen epäiltiin, mutta 

jälkikasvun sosiaalisen statuksen vahvistaminen koettiin riittäväksi perusteeksi 

opiskelulle.41 Genovese puolestaan selittää motivaation opiskeluun johtuneen pitkälti 

historian kunnioittamisesta. Historiasta, niin kristillisestä kuin klassisesta, etsittiin 

vastauksia siihen, mitä on olla ihminen. Historiallisten esimerkkien kautta ihminen 

kykeni omaksumaan vaikuttavan listan ominaisuuksia: ”nobility, honor, courage, piety, 

loyalty, faithfulness, generosity, and a capacity to survive both victory and defeat with 

grace wheter in public matters of private”.42 Yhdysvaltalainen tutkija Lorri Glover 

yhtyy Wyatt-Brownin mielipiteisiin painottaen kuitenkin kontaktiverkon luomisen 

merkitystä. 1800-luvun alun Etelän yhteiskunnallisen eliitin koulutusta käsittelevässä 

esseessään Let Us Manufacture Men Glover väittää kontaktien hankkimisen olleen 

opiskelun ensisijainen tavoite, jonka sekä vanhemmat että heidän jälkikasvunsa 

jakoivat.43 Yhteiskunnassa, jossa sekä poliittinen että taloudellinen valta oli keskittynyt 

pienelle ja suljetulle piirille, muiden yläluokan jäsenten tunteminen ja heidän 

suosioonsa pääseminen oli luonnollisesti oman kunnian ja menestyksen kannalta 

                                                 
40 Friend, Craig Thompson & Glover, Lorri: Southern Manhood: Perspectives on Masculinity in the 

South, 2004, s. vii-viii. 
41 Wyatt-Brown, 1982, s .92-95. 
42 Fox-Genovese & Genovese, 2005, s. 7. 
43 Glover, Lorri: “Let Us Manufacture Men”: Educating Elite Boys in the Early National South teoksessa 

Southern Manhood: Perspectives on Masculinity in the South, 2004, s. 30-32. 
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ensiarvoisen tärkeää. Myös Wyatt-Brown korostaa sosiaalisuuden merkitystä Etelän 

kunniakäsityksessä väittäen sosiaalisten kontaktien määrän ja laadun sekä kyvyn 

isännöidä vieraita olleen tärkeää miehen kunnian kannalta. Suurin kustannuksin 

järjestetyt juomingit, peli-illat, sukutapaamiset ja muut kokoontumiset olivat 

erottamattomia osia yläluokan kulttuuria ja investointeja omaan maineeseen. Hyvä 

isäntä oli vieraanvarainen ja sosiaalinen, eikä vain esiintyäkseen. Tarjoamisella, samoin 

kuin keskinäisten velkasuhteiden luomisella oli toinenkin tarkoitus: niiden avulla 

käytettiin valtaa toisiin ja sidottiin yhteisön jäseniä tiiviimmin toisiinsa. Kunnia vaati 

kaikenlaisten velkojen takaisinmaksua, vaikka kiirettä ei yleensä ollutkaan. Wyatt-

Brownin mukaan ihmisen suurin pelko ei ollut kuolema vaan kuolema yksinäisyydessä, 

joka oli sekä säälittävää että häpeällistä..44 

 

Yhdysvaltalainen tutkija Timothy J. Williams yhdistää yliopisto-opiskelun myötä 

tavoitellun individualistisen moraalisen ja mentaalisen kehityksen 1800-luvulla 

Yhdysvalloissa voimistuvaan yhteiskunnallisten arvojen keskiluokkaistumiseen, joka 

nosti myös yritteliäisyyden, itsekurin ja kilpailuhenkisyyden hyveiksi.45 

Yhdysvaltalainen tutkija James Bowman esittää kunnian historiaa tutkivassa 

teoksessaan Honor: A History (2006) vastaavanlaista ajattelua väittäessään länsimaisen 

kunniakäsityksen kokeneen muodonmuutoksen 1800-luvulla. Voimakkaasti tiivistäen 

romantiikka, viktoriaaninen aikakausi, modernin vaikutteet, autenttisuuden ja 

vilpittömyyden kaipuu sekä talouden muutokset muokkasivat eurooppalaista 

aristokraattista kunniakäsitystä ja lopputuloksena oli kristityn herrasmiehen ideaali. 

Tässä erityisesti Sir Walter Scottin teoksissa (jotka olivat Pohjois-Carolinan yliopiston 

oppilaidenkin suosiossa46) esiintyvässä miehen mallissa oli sekä uutta että vanhaa. 

Myöhäiskeskiaikaisen ritari-ihanteen käytöstavat omaava, naisen suojeltavana ja 

heikkona näkevä kavaljeeri yhdistyi henkilökohtaiseen vapauteen uskovaan uuden ajan 

mieheen, jonka kunnia määräytyi hänen tekojensa mukaan. Bowmanin mukaan tämä 

uusi kunniakäsitys oli erityisen vaikutusvaltainen juuri Yhdysvaltain Etelässä, jossa 

yläluokkaisen kunniakulttuurin halusivat omaksua myös henkilöt, joilla ei ollut 

siniverisiä sukujuuria.47  

                                                 
44 Wyatt-Brown, 1982, s. 327-339. 
45 Williams, Timothy J: Intellectual Manhood: University, Self, and Society in the Antebellum South, 

2015, s. 17-20. 
46 Williams, 2015, s. 115-117. 
47 Bowman, James: Honor: A History, 2006, s. 72-80. 
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Vaikka Williamsin argumentointi teoksessa Intellectual Manhood on pääosin vahvaa, 

on hankalaa uskoa keskiluokkaistumisen toimineen ainakaan pääasiallisena 

katalysaattorina opiskelun kasvavalle suosiolle Etelässä sosiaalisen liikkuvuuden 

pysyessä yhtäaikaisesti vähäisenä. Keskiluokkaisten arvojen laajan leviämisen esteenä 

toimi se tosiasia, että Etelän keskiluokka ei ollut likimainkaan saman kokoinen tai yhtä 

vaikutusvaltainen kuin Pohjoisen keskiluokka. Arvojen keskiluokkaistuminen on 

pakostakin ollut hitaampaa Etelässä, missä keskiluokan yhteiskunnallinen vaikutusvalta 

oli heikompaa. Etelän ja rasismin historiaa tutkinut yhdysvaltalainen Barbara J. Fields 

väittää rodun ideologian olleen keskeinen sisällissotaa edeltävän ajan Etelän 

yhteiskuntaa kasassa pitävä ja määrittävä voima, joka paitsi tarjosi ihmisille paikan 

hierarkiassa myös piti heidät siinä. Fieldsin mukaan rotu on ideologia, joka on olemassa 

rasismin tekojen kautta. Rodun kehittyminen ideologiaksi kesti kauemmin kuin 

orjuuden vakiintuminen Etelässä (mikä viittaa siihen, ettei orjuus sinänsä edellytä 

rasismia – oma huom.), mutta kun orjia oli tuotu Etelään massoittain elämään samassa 

yhteiskunnassa ihmisten kanssa, jotka väittivät vapauden olevan heidän 

synnyinoikeutensa, rodusta muodostui ihmisryhmien välistä luontaista hierarkiaa 

puoltava ideologia. Tällä ”luonnonlailla” oli seurauksia kaikille yhteisön jäsenille, 

koska ylemmyys tai alemmuus demonstroituivat paitsi ihonvärissä myös kohtalossa olla 

alistaja tai alistettu. Valkoinen yläluokka saattoi laskea mustat alemmaksi roduksi, 

mutta myös köyhät valkoiset hierarkkisesti itseään alemmiksi. Todisteeksi riitti se, että 

heidät pystyi alistamaan. 1800-luvulla kaksi kolmasosaa Etelän asukkaista koostui 

vapaista valkoisista, mutta vain murto-osa heistä harjoitti plantaasitaloutta. Rikas 

yläluokka ymmärsi varallisuuserojen tekevän tilanteen helposti tulenaraksi eivätkä he 

halunneet itseään verottamalla alkaa kouluttaa köyhempiä väestönosia tai ahdistaa heitä 

liiaksi. Pienviljelijät jätettiin omiin yhteisöihinsä, jotka pysyivät kasassa keskinäisten 

velkasuhteiden ja riippuvuuden ansiosta. Orjia omistamattomat valkoiset omaksuivat 

yläluokan tavoin keskusvaltaa vastustavan ja henkilökohtaista vapautta korostavan 

ajattelutavan, mikä ironisesti sitoi heidän kätensä poliittisesti. Puuvillaplantaasien 

huippuvuosina 1800-luvun puolivälissä orjuus minimoi vapaiden kansalaisten (eli 

valkoisten) tarpeen suoraan keskinäiseen riistoon ja identifioi luokkaeroja rotueroiksi. 

Pienviljelijät saattoivat identifioitua vapaiksi valkoisiksi, mutta heidän vapautensa oli 

rajoittunut pienyhteisöön joka oli erossa suuria voittoja tuottavasta kansainvälisestä 
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kapitalismista.48 Fieldsin kuvaama yhteiskunta ei tarvinnut säilyäkseen kehittynyttä 

infrastruktuuria tai suuria kaupunkeja, jotka olisivat edesauttaneet tiedon leviämistä ja 

sen arvostuksen nousua. 

 

Vallan näkökulmasta kysymys ajan arvomaailman mahdollisesta muutoksesta on sikäli 

suhteellisen vähämerkityksinen, että Etelässä korkein valta pysyi sisällissotaa 

edeltävänä aikana rikkaalla eliitillä, jonka varallisuus pohjautui usein plantaasitalouteen 

ja jonka omaksuma kunniakulttuuri oli jo ennestään individualistinen. Suurin osa 

yliopisto-opiskelijoista kuului tähän eliittiin ennen opiskeluaan ja sen jälkeen 

riippumatta yhteiskunnallisen arvomaailman muutoksista tai koulumenestyksestä. Näin 

ollen myös pitkää koulutusta vaativat ammatit, joiden harjoittajat voidaan laskea 

löyhästi eliitin piiriin, kuten lääkäri tai lakimies, olivat vallan näkökulmasta tiukasti 

pienen piirin hallussa, koska köyhemmällä väestöllä ei ollut varaa maksaa jälkikasvunsa 

koulutusta näihin ammatteihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö halu kehittää 

persoonaa ja sen seurauksena yhteiskuntaa koulutuksen myötä ollut aitoa tai 

merkityksellistä. Eugene Genovese väittää Etelän intellektuaalin kulttuurin olleen paljon 

aktiivisempi ja kehityshaluisempi kuin millaisena se usein ymmärretään korostettaessa 

Etelän yhteiskunnan konservatiivisia puolia takapajuisina. Genovesen mukaan 

moraalinen ja materiaalinen kehitys ymmärrettiin Etelän eliitin piirissä toisistaan 

erillisinä. Vallitseva kristillinen moraalikäsitys pekuliariteetteineen ei kaivannut 

muutosta, mutta materiaalinen kehitys kuten infrastruktuurin osittainen parantaminen oli 

suotavaa ja tavoiteltavaa ja opiskelu tarjosi työkaluja kehityksen edesauttamiseksi.49 On 

huomionarvoista, että Etelän yläluokka vastusti kapitalismin ja keskiluokkaisen 

individualismin nopeaa leviämistä, vaikka sen oma kulttuuri oli osin individualistinen ja 

varallisuus seurausta kapitalistisesta toiminnasta.50 Motiivina vastustamiselle lienee 

pysyvyyden hyveenä näkemisen lisäksi pelko vallan uusjaosta. 

 

Korkeista tuloeroistaan huolimatta sisällissotaa edeltävän ajan Etelä ei ollut tarkasti 

jaettavissa köyhiin ja rikkaisiin, vaan Williamsin korostama keskiluokka oli 

kasvamassa. Rikkaimmilla keskiluokan edustajilla oli varallisuutta lähettää 

                                                 
48 Fields, Barbara J: Slavery, Race, and Ideology in the United States of America, 1990, teoksessa Fields, 

Karen E & Fields, Barbara J: Racecraft: The Soul of Inequality in American Life, 2012, s.121-134. 
49 Genovese, Eugene: The Slaveholder’s Dilemma: Freedom and Progress in Southern Conservative 

Thought, 1820-1860, 1992, s. 1-8. 
50 Fox-Genovese & Genovese, 2005, s. 3. 
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jälkikasvunsa yliopistoon (yliopistokoulutus oli Etelässä kalliimpaa kuin muualla 

Yhdysvalloissa ja hinta oli merkittävä jopa rikkaalle yläluokalle51) ja tämän myötä 

yliopistokoulutuksen merkitys kasvoi myös eliitin piirissä, koska se halusi luonnollisesti 

esiintyä yhteiskunnan tietoisimpana ja näyttävimpänä osana, toisin sanoen erottautua 

selvästi keskiluokasta. Tämä yläluokan protektionismi on verrattavissa Euroopan aatelin 

haluun puolustaa asemaansa suurporvariluokkaa vastaan, vaikka luonteeltaan 

plantaasinomistajaluokka tosiasiallisesti muistutti itse enemmän suurporvariluokkaa 

kuin aatelia. Craig Thompson Friendin mukaan sosiaalisen statuksen osoittaminen 

käytöksen myötä vaati yhä monipuolisempia ominaisuuksia statuskilpailun koventuessa 

ja 1800-luvun edetessä oli yhä hankalampaa varmuudella tietää henkilön sosiaalis-

taloudellinen luokka pelkän habituksen ja käytöksen perusteella.52 Yhteiskunnan 

staattisuudesta huolimatta on siis perusteltua olettaa, että nousevalle keskiluokalle 

yliopistokoulutuksen motivaationa toimi jos ei sosiaalisen liikkuvuuden oletus niin 

ainakin statuksen korottaminen oman luokan sisällä ja eliitin silmissä sekä tulotason 

turvaaminen. 

 

Sosiaalisen statuksen vahvistaminen, kontaktiverkon luominen ja eliitin piirissä 

arvostettujen tietojen ja taitojen hankkiminen motiiveina opiskeluille viittaavat selvästi 

siihen, että yliopistoihin poikiaan lähettävät rikkaat vanhemmat halusivat koulia 

pojistaan uusia johtajia yhteiskunnalleen. Oleellista on se, että vaikka vallan pohjana 

toimi lopulta varallisuus ja suvun kontaktiverkko, koettiin yliopistokoulutus ja sen 

tuomat edut tärkeiksi askeliksi tiellä kohti poliittista ja taloudellista eliittiä. Motivaatiota 

koulutukseen lisäsi myös se, että globaalissa mittakaavassa Etelän eliitin taloudellinen 

menestys vaati asiansa osaavia toimijoita mm. kansainvälisen politiikan näyttämöille. 

Yhdysvaltalainen tutkija Walter Johnson argumentoi teoksessaan River of Dark Dreams 

(2013) raaka-aineiden viennin varassa olevan Etelän olleen luonteeltaan 

ekspansionistinen. Johnsonin mukaan orjien työllä vaurautensa hankkinut 

plantaasinomistajaluokka haaveili oman talousmallinsa globaalista laajentamisesta, 

koska se olisi lisännyt paitsi heidän varallisuuttaan myös legitimoinut orjuutta 

kansainvälisessä diskurssissa, joka kääntyi 1800-luvulla yhä kiivaammin orjuutta 

                                                 
51 Williams, 2015, s. 24. 
52 Friend, Craig Thompson: Belles, Benefactors, and the Blacksmith’s Son: Cyrus Stuart and the Enigma 

of Southern Gentlemanliness teoksessa Southern Manhood: Perspectives on Masculinity in the South, 

2004, s. 94-95. 
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vastaan.53 Oletettavasti suuri osa vanhemmista halusi koulutuksella vain turvata 

asemansa periytymisen jälkikasvulleen, mutta kouluttautuminen palveli myös laajempia 

yhteiskunnallisia tavoitteita. 

 

 

4. Opiskelijoiden ja Pohjois-Carolinan yliopiston välinen 

suhde 

 

Opiskeluaika Pohjois-Carolinan yliopistossa oli nuorille miehille merkittävä askel kohti 

aikuisuutta. Heidän arkensa, mahdollisuutensa ja velvollisuutensa opiskelijoina 

poikkesivat merkittävästi heidän aiemmista lapsuuden kokemuksistaan. Sisällissotaa 

edeltävän ajan Etelässä alempi koulutus oli korkeakoulutukseen verrattaessa 

järjestäytymätöntä ja sen taso vaihteli suuresti. Yliopistojenkin tasoa epäiltiin, mutta 

osavaltion rahoittamat yliopistot edustivat korkeakoulutuksen terävintä huippua.54 

Pohjois-Carolinan yliopiston opiskelijamäärä kasvoi tämän tutkimuksen kattavana 

periodina ja vuonna 1858 yliopisto oli aloittavien opiskelijoiden määrällä laskettuna 

Yhdysvaltain toiseksi suurin.55 Nykypäivän standardeilla tämäkin oli pieni organisaatio; 

Pohjois-Carolinan yliopiston opetushenkilökuntaan kuului vuonna 1823 7 henkilöä ja 

opiskelijoita oli kirjoilla 173, vastaavat luvut vuodelta 1850 olivat 11 ja 230.56 Nuoret, 

keskimäärin 15 - 20-vuotiaat, individualistiseen kunniakäsitykseen ja kulttuuriin 

kasvaneet opiskelijat tunsivat ylpeyttä aikuistumisprosessinsa edistymisestä yliopisto-

opiskelun muodossa. Pohjois-Carolinan yliopiston edustama auktoriteetti ja opiskelun 

vaatimukset tuottivat heille kuitenkin usein paineita ja asennoituminen alisteiseen 

asemaan oli erityisen hankalaa.57 

 

Pohjois-Carolinan yliopisto oli sitoutunut toimimaan osavaltion lippulaivayliopiston 

edellyttämän tason mukaisesti ja vaati opiskelijoiltaan vaivannäköä ideaalina pidetyn 

laajan sivistyksen saavuttamiseksi. Pastori William Hooper kirjoitti vuonna 1830 

                                                 
53 Johnson, Walter: River of Dark Dreams: Slavery and Empire in the Cotton Kingdom, 2013, s. 11-17. 
54 Faust, Drew Gilpin: A Sacred Circle: The Dilemma of the Intellectual of the Old South, 1840-1860, 

1977, s. 7-11 ja Pace, 2011, s. 13-14. 
55 Snyder, 1992, s. 64. 
56 Catalogue of the Faculty and Students of the University of North-Carolina, 1823 ja Catalogue of the 

Trustees, Faculty, and Students, of the University of North-Carolina, 1850. 
57 Williams, 2015, s. 31. 
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Pohjois-Carolinan yliopiston professorina toimiessaan opiskelijoilleen opiskelun 

hyödyistä ja tavoitteista. Hänen näkemyksensä mukaan opiskelun persoonaa kasvattava 

vaikutus oli kokonaisvaltainen eikä moraalista kasvatusta tullut väheksyä: 

 

IT [sic] is of the highest importance to those who are obtaining an 

education, that they should previously have formed a correct opinion 

respecting what a good education is, or in other words, what is the main 

end of education. Now, I think I may venture to assert, without danger of 

contradiction, that the chief business of education is, to develope, to 

cultivate, and to train towards perfection, all the useful and agreeable 

powers of man. It may be compendiously expressed in what one of the 

ancients tells us ought to constitute our prayer to heaven, "that we may 

possess a sound mind in a sound body."…. But even if education 

maintained a just and impartial balance between the claims of body and 

mind--if it carried on, hand in hand, the improvement of our corporeal and 

intellectual faculties, still it might be essentially defective. It might leave 

entirely out of consideration a third and most important part of our nature, 

to wit, our moral character; abandoning it to the mercy of circumstances, 

and furnishing it not with any preparation for the duties and the exigencies 

of life. Doubtless, a good education would respect the claims of each of 

these parts of the human system, and carry them on in harmonious 

combination.58 

 

Hooperin teksti antaa kuvan yliopistosta, josta valmistuakseen nuorten miesten tuli 

paitsi oppia opetussuunnitelman asiasisältö myös sisäistää opiskelun laajempi 

sivistyksellinen konteksti. Pohjois-Carolinan yliopiston laki- ja säädöslista vuodelta 

1795 puoltaa tätä näkemystä. Säädösten mukaan uusien opiskelijoiden tulee läpäistä 

yliopiston pääsykoe ja kaikkien opiskelijoiden tulee läpäistä neljännesvuosittaiset 

kirjalliset kokeet edetäkseen opinnoissa. Opiskelijoiden tuli myös osallistua 

aamunkoitteessa aamurukoukseen, jonka jälkeen opiskelua jatkettiin viiteen asti 

iltapäivällä eli päivät olivat suhteellisen pitkiä.59 Arvosanojen sijaan yliopiston 

henkilökunta laati opiskelijoistaan määräajoin heidän vanhemmilleen lähetettäviä 

raportteja.60 Kirjallinen raportti antoi vanhemmille laajemman kuvan jälkikasvunsa 

opiskeluajasta kuin pelkkiä arvosanoja sisältävä todistus lisäten samalla yliopiston 

auktoriteettia opiskelijoita kohtaan. Opintomenestyksen lisäksi opiskelijoiden tuli 

jatkuvasti pohtia, missä valossa yliopiston henkilökunta heidät näki ja ennen kaikkea 

                                                 
58 Hooper, William: The Discipline of the Heart, To Be Connected with a Culture of the Mind; A 

Discourse on education, 1830. 
59 University of North Carolina Board of Trustees: The Laws and Regulations for the University of North 

Carolina, 1795. 
60 Williams, 2015, s. 53. 
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miten he siitä raportoisivat. Opiskelijoiden huoli on varmasti ollut todellinen, koska 

koulutus oli jopa ratkaisevan tärkeä osa heidän aikuistumisprosessiaan. Timothy 

Williams väittää, että termi intellectual manhood oli suhteellisen laajassa käytössä 

1800-luvulla ja se ymmärrettiin sellaiseksi aikuisuuden osaksi, joka tuli saavuttaa 

koulutuksen ja sivistyksen kautta ja jota ilman moraalinen ja mentaalinen aikuistuminen 

olivat huomattavasti hankalammin saavutettavissa.61  

 

Opiskelijoiden vanhemmilleen lähettämissä kirjeissä Pohjois-Carolinan yliopisto ja 

heidän opiskelukokemuksensa siellä on esitetty varsin positiivisessa valossa. 

Huomattava osa opiskelijoiden antamista kehuista kohdistuu kuitenkin opiskelijoihin 

itseensä eikä yliopistoon, mikä selittynee poikien halulla miellyttää vanhempiaan 

kirjeissään. Kirjeiden kuvaukset opiskelusta muuttuvat huomattavasti 

suorasukaisemmiksi ja negatiivisemmiksi oppilaiden kirjoittaessa sisaruksilleen, 

tuttavilleen tai päiväkirjaansa. Yleistäen voinee todeta, että opiskelijat ymmärsivät 

opiskelun tärkeyden aikuistumisprosessinsa kannalta, mutta se ei saanut heitä 

nauttimaan opiskelurutiinista. Richard H. Lewisin kirje isälleen Exum Lewisille 

vuodelta 1825 paljastaa hänen opiskelleen ainakin osittain vanhempiensa odotusten 

täyttämiseksi: 

 

When we consider the strong ties by which we are bound to our parents, 

when we reflect on the many obligations under which we are to them, we 

ought always to use our best endeavors to be kind and obedient to them. 

This has ever been my principal aim, and may it always be, dear father, 

the primary object of your affectionate son.62 

 

Myös Samuel R. Blaken kirje veljelleen Thomas Blakelle vuodelta 1831 kertoo 

samankaltaisista suorituspaineista. Tekstin sävy herättää vahvan epäilyksen ironiasta, 

mutta yhtä kaikki paljastaa paljon niistä odotuksista, joita nuorille kasattiin: 

 

I never have studied half as hard in my life, and this I do from a feeling 

sense of the oblagations [sic] which I am under to myself, beloved parents, 

and country, Yes Tom these are the objects which impel me to my present 

course, many sleepless hours have I spent in these delightful college walls, 

nor have they been spent only at my solitary desk wile pouring over the 

laborious studies for the morrow, but even after the glimmering rays of the 

candle had ceased to dazzle my drooping eyes, the clock tolling the 
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midnight hour, would find Somnus fast bound by the chain of reflection, 

Should I proove [sic] unworthy of the priviledg[e] allotted me!63 

 

Joshua Perryn isä Jeremiah Perry oli saanut vuonna 1839 kuulla, mitä ilmeisimmin 

yliopiston henkilökunnalta, poikansa laiminlyöneen opintojaan ja käyttäytyneen 

sopimattomasti. Joshuan reaktio syytöksiin ja vastaus isälleen kertovat siitä, kuinka 

tärkeää vanhempien odotusten mukaisesti menestyminen oli. Hän kirjoittaa isälleen 

kyseessä olleen väärinkäsityksen ja kertoo luokkatoveriensa voivan todistaa asian 

oikean laidan. Lisäksi Joshua oli puhunut asiasta Pohjois-Carolinan yliopiston silloisen 

presidentin David Swainin kanssa. David Swain oli vain muutamaa vuotta aiemmin 

toiminut Pohjois-Carolinan kuvernöörinä ja oli yliopiston presidenttinä 

vaikutusvaltaisin taho, johon Joshua olisi voinut olla yhteydessä asian tiimoilta. Swainin 

mukaan vetäminen suhteellisen vähäpätöiseen asiaan kertoo Joshuan tarpeesta hävittää 

isänsä mielestä pieninkin epäilys poikansa opintomenestyksestä.64 

 

Opiskelun arki tuotti ongelmia opiskelijoille huolimatta heidän halustaan menestyä 

opinnoissa ja sen myötä aikuistua kulttuurinsa arvostamalla tavalla. He tulisivat 

poistumaan yliopistosta aikuisina, mutta opiskeluaikanaan he olivat vielä lapsuuden ja 

aikuisuuden välimaastossa ja varmasti senkin ansiosta helposti turhautuvia ja usein 

huonoja keskittymään. Tämän puolesta todistavat toistuvat järjestyshäiriöt ja kapinointi 

yliopiston henkilökuntaa vastaan. Tutkija Robert Pace väittää päivittäisen 

opiskelumotivaation olleen lähtöisin enemmän häpeän kuin onnistumisen tunteesta. 

Kunniakoodiston omaksuneet nuoret miehet ymmärsivät kunnian sosiaalisen luonteen ja 

lukivat professorien antamat tekstit tarkasti etteivät kokisi julkista nöyryytystä 

professorin pyytäessä lukemaan ääneen muulle luokalle tai kysyessä jotain tekstistä.65 

Pacen mukaan opiskelijat organisoivat itse lukupiirejä ja työskentelivät pienryhmissä 

vastapainoksi oppilaitosten painottamalle itsenäiselle ulkoaopettelulle. Välillä oppilaat 

yrittivät myös huijata kokeissa lunttaamalla, mutta Pacen mukaan tämä oli melko 

harvinaista eikä käyttämissäni lähteissäkään esiinny ainoatakaan viittausta 

lunttaamiseen.66  

 

                                                 
63 Blake, Samuel R: kirje Thomas Blakelle 23.9.1831. 
64 Perry, Joshua: kirje Jeremiah Perrylle 18.5.1839. 
65 Pace, 2011, s. 20. 
66 Pace, 2011, s. 24. 
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Kuten aiemmin mainittua, Etelän yliopistot painottivat 1800-luvun ensimmäisellä 

puolikkaalla antiikin klassikoiden opettelua. Pohjois-Carolinan yliopiston 

opetussuunnitelma oli tämän linjan mukainen koko tämän tutkimuksen kattavan 

periodin ajan. Pohjois-Carolinan yliopiston opetussuunnitelmassa vuodelta 1824 (Liite 

1) valtaosa opetuksesta on varattu antiikin klassikoille, kreikalle, moraalifilosofialle ja 

retoriikalle. Loppuosan muodostavat luonnontieteet ja englanti. Lukuvuoden 1844-1845 

opetussuunnitelmassa (Liite 2) mitään merkittävää muutosta ei ole tapahtunut, mikä 

todistaa edellisissä luvuissa mainitun luonnontieteiden ja modernien kielten opetuksen 

lisäämiseen pyrkineen liikehdinnän saaneen vähän vastakaikua Pohjois-Carolinan 

yliopistossa. Pohjois-Carolinan yliopiston presidentin Joseph Caldwellin opiskelijoille 

suunnattu teksti vuodelta 1827 kertoo hänen seisseen edellämainitun kaltaisen 

opetussuunnitelman takana, koska hän uskoi klassisen sivistyksen avaavan itseisarvonsa 

lisäksi tien myös tieteen opiskeluun: 

 

The ancient languages and classics of Greece and Rome, which the world 

has to the present day, continued to sanction as constituting the best basis 

of refined taste and correct knowledge in our own language, and in all the 

modern languages of Europe, are assiduously cultivated by the instructors 

provided for them. By this, opportunity is afforded to the student, to store 

in his mind the elements of the whole nomenclature of modern science, in 

all its precision, expressiveness, and beauty...Of one thing we may be 

assured, that whatever experiments may be attempted in other parts of our 

country or of the world, of conducting the education of youth by a system 

of little less than universal release from all restrictions to industry and 

virtue, it is not in North Carolina, that such an experiment can be 

sustained.67 

 

Klassisen opetussuunnitelman asema oli niin vahva, että Etelän yhteiskunnan ja 

yliopistojen sidettä antiikkiin ja klassiseen sivistykseen on syytä avata tarkemmin. 

Luvussa 2 mainitsemani Yhdysvaltojen itsenäistymisessä vahvistunut yhteiskunnan 

mentaalinen side antiikin tasavaltaan oli läpitunkevan vahva Etelän yläluokan 

ajattelussa. Tutkija Gordon S. Wood väittää Etelän plantaasinomistajien olleen pääosin 

vankkumattomia klassisen republikanismin kannattajia. Roomalainen tasavalta tarjosi 

esimerkin yhteiskunnasta, jossa orjatyö mahdollisti kansalaisten vapauden. Klassinen 

tasavalta vaati kansalaisiltaan moraalisesti enemmän kuin monarkia. Heidän hyveensä 

tuli olla mieluummin julkisia kuin henkilökohtaisia, koska heidän tuli käyttää 
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saavutettua vapauttaan osallistumalla hallitsemiseen. Etelässä orjatyö elätti 

plantaasinomistajat, joten nämä saattoivat roomalaisten esikuviensa tavoin (ainakin 

melkein) avoimesti halveksua ajan kuluttamista työntekoon ja keskittyä politikointiin. 

Tämä teki heistä ”roomalaisempia” kuin Pohjoisen rikkaat, joille aktiivinen 

liiketoiminta oli usein tärkeämpää kuin yhteiskunnallinen osallistuminen.68 Tutkija 

Caroline Wintererin mukaan 1800-luvun yhdysvaltalainen klassismi pohjautui 

uudenlaiseen historiakäsitykseen. Valistuksen syklinen historiakäsitys hylättiin 

progressivisen narratiivin nimessä. Samalla fokus kääntyi hiljalleen pois antiikin ja 

Yhdysvaltojen välisten yhtäläisyyksien etsimisestä kohti Yhdysvalloille uniikkien 

piirteiden tutkimista. Yhdysvallat ei ollut sidottu toistamaan antiikin kehitystä, se oli 

seuraava kehitysaskel joka kehittyisi paremmaksi kuin antiikin tasavallat.69 

 

Teoksessaan The Golden Age of the Classics in America yhdysvaltalainen tutkija Carl J. 

Richard väittää klassikoiden painoarvon kasvaneen 1800-luvulla niin Etelän kuin 

Pohjoisenkin yliopistoissa, poliittisen historian lisäksi alettiin perehtyä yhä enemmän 

myös kreikkalaiseen mytologiaan ja filosofiaan.70 Genovesen mukaan antiikin Kreikan 

ja Rooman yhteiskuntien lisäksi myös niiden suurmiehiä ihailtiin ja heistä haettiin 

miehen mallia. Yksi ihailluimmista henkilöistä oli historioitsija Tacitus, joka nähtiin 

germaanisen miehisyyden, hyveen, kunnian ja perhekeskeisyyden puolestapuhujana.71 

Genovese väittää antiikin Kreikan saaneen yhteiskuntana osakseen suurempaa ihailua 

kuin antiikin Rooman, koska Rooman heikkoutena nähtiin sen kaatuminen omaan 

dekadenssiinsa. Toisaalta Etelän yläluokka ymmärsi myös oman yhteiskuntansa 

dekadentit piirteet ja koki siten hengenheimolaisuutta roomalaisiin, joiden sankarillisena 

koetun taistelun barbaariheimoja vastaan Etelän yläluokka saattoi löyhästi yhdistää 

omiin ponnistuksiinsa Pohjoisen industrialismia ja demokratisoitumista vastaan.72  

 

Periodi keskiajan ja 1800-luvun välillä ymmärrettiin Etelässä eräänlaisena keskiajan 

jatkumona ja näin ollen valistuksen oppien lisäksi renessanssin ja reformaation ajatukset 

olivat edelleen ajankohtaisia.73 Keskiaika itsessään nähtiin kuitenkin melko 
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negatiivisena historiallisena periodina, joten yhteiskunnan kehittäminen eteenpäin pois 

keskiajan varjosta koettiin tarpeelliseksi. Pohjois-Carolinan yliopiston opiskelija John 

Henderson McDade oli sisäistänyt tämän ajattelumallin ja summasi mielipiteensä 

keskiajasta synkkään sävyyn: ”The moral condition of Europe was sunk in barbarism, 

superstition and lecntiousness”.74 Tämä tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman Etelän 

yläluokan ajatusmaailmaan; heille orgaanisen yhteiskunnan ihannointi ei ollut 

epätoivoista menneisyyteen takertumista, vaan yhä toimivan ja kehityskelpoisen 

yhteiskuntamallin puolustamista. Vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä ei koettu staattiseksi 

eikä vanhahtavaksi ja siihen liittyvä intellektuaalinen diskurssi oli 1800-luvun 

alkupuoliskolla vahvasti elossa.  

 

Tutkija Michael O’Brien huomauttaa, että Etelän näkökulmasta Yhdysvallat oli 

poliittinen eikä intellektuaalinen yhteisö. O’Brienin mukaan Etelän henkiset siteet olivat 

Euroopan historiassa ja kolme keskeistä 1800-luvun alun vaihetta muokkasi Etelän 

intellektuellien75 suhtautumista näihin vaikutteisiin ja omaan yhteiskuntaansa. Valtaosa 

Etelän intellektuelleista kuului taloudellisesti katsoen keskiluokkaan ja asui 

kaupungeissa. Heidän poliittinen vaikutusvaltansa oli edustuksellisissa elimissä 

vähäinen, mutta he ottivat aktiivisesti osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Karkeasti 

kronologisesti jaotellen ensimmäisen vaiheen (1810-1830) aikana valistuksen arvoihin 

tukeuduttiin tiukemmin, mikä johti yhteiskunnalliseen skeptisyyteen, individualismin 

lisääntymiseen, intohimojen kritisointiin ja toiveikkuuteen ihmisen älyä kohtaan. 

Toinen vaihe (1830-1850) oli luonteeltaan romanttinen ja sen aikana kiinnostus 

kollektivismia, sentimentaalisuutta ja historiaa kohtaan kasvoi. O’Brienin jaottelun 

viimeinen vaihe kesti 1840-luvun lopulta sisällissotaan ja hän kuvaa sitä realistiseksi 
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vaiheeksi, jonka aikana ymmärrettiin mahdottomaksi sitouttaa kaikki yhteiskunnan 

kerrokset ylhäältä saneltuun yhteen arvomaailmaan. Tämä periodi merkitsi eräänlaista 

optimismin loppua niiden keskuudessa, jotka identifioivat itsensä yhteiskunnan 

luonnollisiksi johtajiksi.76 O’Brienin jaottelun tarkat aikarajat syövät sen uskottavuutta, 

mutta sen esiin nostamat teemat auttavat ymmärtämään klassisen opetuksen suosiota 

läpi tutkittavan aikakauden. Yhteiskunnallisen diskurssin ytimessä pysyi ajatus 

vahvojen yksilöiden historiallisesta vastuusta kehittää itseään laaja-alaisesti 

valmistautuessaan yhteiskunnan johtotehtäviin ja klassinen koulutus oli perinteinen 

väylä tällaiseen itsensä kehittämiseen. Pohjois-Carolinan yliopiston opiskelija William 

A. Shaw piti vuonna 1821 kanssaopiskelijoilleen puheen, jossa hän korosti opiskelun 

valmistavan tuleviin virkoihin: 

 

—I shall point out to you as perspicuously as I can, such studies as occur 

to me the most prominent, in advantage towards the formation of a 

statesman, professional character or man of learning—The studies of 

college are of primitive importance to those situated as we are at present 

and expect to be at some future period of life—They are adapted to the 

purposes of public and private life and for this reason alone demand our 

most studious attention—But when we consider that a knowledge of these 

studies, is an essential prerequisite to association with the polished circles 

of society, and a just claim to respectability, it ought to be, to us, a grand 

incentive to application—From the study of dead languages Edmund 

Burke derived his most noble sentiments beautiful imagery and solid 

instruction, because he studied them like a philosopher not like a pedant—

The study of the mathematics by the frequent exercise of ingenuity 

and judgment strengthens the mind and enables us to withstand the 

assaults of sophistry and deception—The study of Rhetoric is absolutely 

necessary to form "taste and direct Genius"—The studies of Natural 

philosophy is perhaps the most important part in science from the 

magnitude of its subject and the valuable information, which it imparts—

Moral Philosophy, explains the nature and obligation of our duties to God 

and man, and amply discusses the principles of politics and jurisprudence, 

with which, unquestionably every public character ought to be profoundly 

conversant.77 

 

Tutkija Drew Gilpin Faustin teos A Sacred Circle: The Dilemma of the Intellectual in 

the Old South, 1840-1860 käsittelee nimensä mukaisesti sisällissotaa edeltävänä aikana 

vaikuttaneita Etelän intellektuelleja. Faustin tutkima viisikko, ”Sacred Circle”78, koki 
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itsensä älyllisesti erityislaatuiseksi ja näki kohtalonaan muiden ihmisten johtamisen 

aikakautena, jonka raha oli korruptoinut. He katsoivat yläluokan (erityisesti 

plantaasinomistajien) välinpitämättömyyden ja ahneuden haittaavan välttämättömänä 

pitämäänsä yhteiskunnan intellektuaalia kehitystä. Viisikon jäsenet eivät kuitenkaan 

olleet ajattelultaan kovin vallankumouksellisia, vaan uskoivat mm. hierarkian 

luonnollisuuteen ja näkivät orjuuden välttämättömänä. Heidän mukaansa yhteiskunnan 

tuli antaa kehittyä rauhassa ja Pohjoisen nopea kehitys oli luonteeltaan liian radikaalia. 

Viisikon jäsenet tulivat lopulta itse osaksi yläluokkaa (johon osa heistä kuului jo 

syntymästään asti) työpanoksensa, sosiaalisten suhteidensa ja sukujensa varallisuuden 

turvin. He joutuivat tunnustamaan Etelän yläluokan halun pitää kiinni statuksestaan 

olleen ylitsepääsemätön este laajamittaiselle intellektuaalien nousulle yhteiskunnan 

arvoasteikossa.79 Faustin tutkimat intellektuellit tuntuvat jakaneen yläluokan 

ajatusmaailman hierarkiasta ja yksilön toivottavista ominaisuuksista, mutta 

turhautuneen huomatessaan statuksensa jäävän lopulta ilman varallisuutta pieneksi. 

Faustin tutkimuksesta ei voine tehdä koko keskiluokkaa kattavia yleistyksiä, mutta se 

kertoo osaltaan klassisen sivistyksen arvostuksesta myös keskiluokan piirissä, joka näki 

sivistyksen hankkimisen askeleena kohti kykyä hallita. 

 

Kirjassaan American Higher Education – A History yhdysvaltalainen tutkija 

Christopher J. Lucas kirjoittaa 1800-luvun yliopisto-opiskelijoiden pitäneen opiskelua 

sen ylevistä periaatteista huolimatta usein varsin ikävänä puuhana. Pääasiallinen 

opiskelumetodi oli ulkoaluku, mikä teki arjesta monotonista. 80 Jatkuva tekstien 

kertaaminen varmasti lisäsi opiskelijoiden mahdollisuutta kokea opiskelu tylsäksi myös 

Pohjois-Carolinan yliopistossa. Franklin L. Smith kirjoitti ystävälleen Gustavus 

Millerille vuonna 1828 ja purki kirjeessä tyytymättömyyttään opiskeluun: 

 

This is indeed a world of disappointments. The little boy as he cons over 

his grammar looks forward with buoyant hopes to the time when he shall 

enter college his imagination paints to him scenes far different from those 

which then surrounded him. When the time arrives, how much he is 

mistaken! He finds college instead of the Elysium which he had expected, 

the same dull routine of studies, that his brains are bothered with 

something worse than the lessons of a dictionary.81  
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David A. Barnesin päiväkirjamerkinnät vuodelta 1840 kertovat hänenkin olleen 

perinpohjin tylsistynyt opiskeluun: 

 

The same state of weather still continues and all nature seems to partake of 

the gloom that surrounds them. The college buildings resemble old 

deserted mansions where we would rather expect to find the owl and raven 

than inteligent beings82…To day is one of but little interest. The same 

monoteny still continues that has ever characterized this place.83 

 

Opiskelijoista paistaa kuitenkin itsevarmuus, sillä he eivät kirjeissään ja 

päiväkirjoissaan juurikaan syytä itseään opiskelun tylsäksi kokemisesta, vaan syy on 

yliopiston henkilökunnassa. Vuonna 1840 William S. Mullins vyörytti professorilleen 

syyn luokkansa heikosta menestyksestä matematiikan kokeessa:   

 

We were examined on calculus this morning, and as was to be expected, 

did not stand a very excellent examination. Indeed it would have been 

miraculous if such had been the case, and the circumstances considered, 

we acquitted ourselves with credit. But I cannot pass the recitation without 

bestowing a slight notice on Prof. Phillips. I have not usually expressed 

my opinions of him, because it is so customary to censure him, that I 

feared I was only borne away by the stream and would only leave here 

traces of youthful folly. But I cannot forbear stating that his conduct in the 

Room was that of a malignant scoundrel. Such specimens of open bare-

faced, rudeness, barbarousness, and [mal]ignity, I have never seen 

exhibited by a man occupying a respectable station in Society.84 

 

Professori, johon Mullins viittaa oli matematiikan professori nimeltään James Phillips ja 

oppilaat olivat valittaneet hänestä aiemminkin. Saman vuoden (1840) tammikuussa 

nimettömänä pysynyt joukko opiskelijoita oli lähettänyt kirjeen yliopiston hallituksen 

jäsenelle Charles Manlylle koskien Phillipsiä ja senkään sävy ei ollut professoria 

mairitteleva: 

 

A sense of duty impels us to represent to you the disadvantages under 

which the University is labouring from its connection with the present 

Professor of Mathematics. Feeling as we necessarily do a deep interest in 

the University of our State, it would be a crime in us to remain silent while 

there is the least prospect of remeding the evil. Imbued with all the violent 

                                                 
82 Barnes, David A: päiväkirjamerkintä 10.2.1840. 
83 Barnes, David A: päiväkirjamerkintä 15.2.1840. 
84 Mullins, William S: päiväkirjamerkintä 24.10.1840. 
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English prejudices and naturally of a haughty and overbearing disposition 

he but uses his present situation as a means of gratifying that prejudice and 

disposition. The student who does not servilely yield to the to the details 

of his insolent tyranny is at once made the victim of every species of 

oppression which it is in his power to use. 

 

Phillips oli englantilainen, jonka esiin nostaminen ja hänen kutsumisensa juuri 

tyranniksi lienee harkittua. Kenties oppilaat yrittivät vedota Manlyn amerikkalaisuuteen 

herättämällä mielleyhtymiä siirtokunta-ajan englantilaisvaltaan, jota 1800-luvulla 

luonnehdittiin usein tyranniaksi. Phillips pysyi virassaan kuolemaansa saakka, mutta 

yleisesti ottaen yliopiston henkilökunta tiedosti hallinnollisten ja opetukseen liittyvien 

ongelmien olemassaolon.85 Lisävaloa Phillipsin tapaukseen luo Phillipsin oma kritiikki 

Pohjois-Carolinan yliopistoa kohtaan. Phillips piti yliopistoa ajastaan jälkeenjääneenä 

luonnontieteiden opetuksen suhteen ja halusi sekä lisätä opetuksen määrää että muuttaa 

sen metodeja. Kenties hänen metodinsa olivat klassiseen opetukseen tottuneille 

opiskelijoille liian vieraita ja tämä aiheutti vastareaktion. Phillips kirjoitti Manlylle 

vuonna 1834 ajatuksiaan luonnontieteiden opetuksesta: 

 

I have utterly failed of my object, the extremely meager minorities of the 

successful students being a confirmation of my assertion. The causes 

which have operated to produce this result one no doubt various and some 

perhaps beyond our control; but it is believed however that some may be 

traced to the following sources. 1. The imperfect, superficial and 

inaccurate methods adopted by too many teachers of the elements of 

Arithmetic & Algebra in our schools... 2. The inexperience and 

incompetency of our Tutors… 3. The estimation in which the 

mathematical sciences are held not only here but too generally the state. 

Little progress can be expected to be made by those who, blinded by 

ignorance and prejudice, have constituted themselves judges of what is 

and what is not adapted to train the mind to vigorous exertion to develope 

the intellectual faculties, and to prepare for profound meditation and 

accurate discussions. 4. An obstinate determination on the part of some to 

do as little as possible…5. The present mode of examination is not 

sufficiently regarded as a test of scholarship…The time necessary for this 

purpose on the present plan is too short…To these may be added the 

effects resulting from timidity in oral examinations. I would therefore 

respectfully propose to substitute, for the present mode, an examination in 

writing, which gives the student more time to collect his ideas…I think the 

attention is more easily arrested by the eye than the ear… Perhaps shorter 
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intervals between the periods of examinations would have a happy effect; 

but I am not prepared to recommend at present any further alteration.86 

 

Pohjois-Carolinan yliopiston opiskelijoita koskevia sääntöjä tarkennettiin 1800-luvulla. 

Tämä ilmenee vertaamalla vuoden 1795 suhteellisen suurpiirteisiä yliopistosääntöjä 

vuosien 1838 ja 1858  yksityiskohtaisempiin yliopistosääntöihin (jotka ovat keskenään 

lähes identtiset opiskelijoiden velvollisuuksien osalta). Vuoden 1795 säännöissä 

luokkahuonekäytöksestä mainitaan ainoastaan, että opiskelijoiden tuli suhtautua 

opettajiin ja toisiinsa sillä kunnioituksella, jonka luokan kunnia vaati. Opintoja koskien 

säännöt lähinnä listaavat ehtoja, joiden tulee täyttyä seuraavalle vuosikurssille 

pääsemiseksi. Rangaistuksissa oli käytössä kuusiportainen asteikko puhuttelusta 

yliopistosta erottamiseen. 87 Vuoden 1838 säännöissä opiskelijoiden velvollisuuksista 

mainittiin mm. seuraavaa: 

 

6. Every student shall observe a strict propriety of conduct at recitation or 

lecture; refraining from every thing which shall interrupt business, or 

divert the attention of others; he shall not recline or lounge upon the 

benches, nor be employed in reading newspapers, nor any book or paper 

whatever, except such as the Professor or Tutor at the time shall direct. It 

is the duty of the student to attend exclusively to the subjects of lecture or 

recitation, as they proceed with a view to his own improvement and to that 

of the class. For gross or persevering violations of these rules of decorum, 

he may be forthwith dismissed from the room, when his instructer shall 

deem it necessary. 

… 

11. If a student at an examination be found deficient, he may be publicly 

mentioned as a bad scholar by the Faculty or Trustees, admonished to 

greater diligence, or put into such class as shall suit his standing. 

… 

14. Nothing indecent, profane or immoral, shall at any time be delivered 

on the public stage, under such penalty as the Faculty or Trustees shall 

think necessary. And with a view to preserve all public exercises of the 

students from impropriety of any kind, every student, during the whole of 

his senior year, and previously to his commencement performances, 

especially, shall show to the President or presiding Professor, or to some 

officer designated by him, the whole of what he proposes to speak, and 

shall not fail to observe such corrections as shall be made, and if any 

student pronounce any thing in public of a censurable nature, in 

contradiction to the directions or corrections of the officer to whom he has 

shown his piece, the President or presiding Professor may stop him on the 
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public stage, and he shall be otherwise censured as the Trustees or Faculty 

shall determine.88 

 

Vuoden 1795 sääntöihin verrattuna isoin muutos oli opiskelijoiden sitouttaminen 

sääntöihin myös vapaa-ajallaan. On toki mahdollista, että opiskelijat käyttäytyivät 

”arvolleen sopivalla” tavalla jo ennen sääntömuutosta. Kirjallisen sitovuuden 

lisääminen voi kuitenkin viestiä siitä, että opiskelijoiden vapaa-ajan käytös koettiin yhä 

ongelmallisemmaksi. Opiskelijoita ei kuitenkaan voinut suoraan ohjata käyttäytymään 

paremmin kuria tiukentamalla. Professori Walker Anderson kirjoitti vuonna 1834 

yliopiston hallituksen puheenjohtajalle David Swainille kirjeen, jossa hän ilmaisi paitsi 

tyytymättömyytensä opiskelijoiden taitotasoon myös pohti kurinpidon ongelmallista 

luonnetta: 

 

1. The first defect to which I shall allude is radical & unfortunately too 

obvious to need any proof — it is the low standard of scholarship in the 

University… Our graduates in a large majority of cases carry with them 

from college the most slender & superficial knowledge of what has 

occupied them for years…There are two causes for this mortifying state of 

things, so influential in their nature, as to set at defiance the most devoted 

labours of our faculty. One is, the general deficiency of our academies & 

primary schools…the other is the utter inapplicability of University 

discipline to the regulation of boys, of persons so young as to be insensible 

to every thing [sic] but coercion. The first of these causes presents us with 

an annual succession of materials, of which it is impossible, while under 

the influence of the second, to make good scholars. We may build but our 

labours are in vain while the foundation is unsound & we have no means 

of repairing the defects of elementary instruction, while we can only 

present moral persuasions to boys revelling in all the consciousness of 

perfect security from the rod.  

2. The second defect to which I shall allude grows in part out of the efforts 

made to correct the first. The subjection of young men & boys to the same 

kind of discipline, is almost certain to be attended with mortification to the 

disciplinarian & irritation and alienation on the part of the young men. The 

general insensibility of boys to moral sanctions — to such discipline in 

short as would be proper & probably successful with young men, compels 

the faculty to a stricter enforcement of what authority they have, than 

would be otherwise needed, so that from a deficiency of authority in 

regard to the one class & from a necessary strictness in the enforcement of 

what they have in the other, a failure of wholesome effect is the 

consequence in both cases. The young men are alienated by a discipline, 
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of which they cannot understand the motives — while the boys soon 

detect its inefficiency & set at nought its requisitions.89  

 

Myös Professori William Hooperin kritiikki kohdistui opintojensa alkupäässä olevien 

opiskelijoiden taitotasoon. Hooper kritisoi erityisesti Pohjois-Carolinan yliopistossa 

käytössä ollutta tutor-järjestelmää, joka hänen mielestään antoi liian suuren vastuun 

opetuksesta tutoreille. Hooperin mielestä tutoreilla ei ollut tarvittavia kykyjä tai 

auktoriteettia tehtäviensä hoitamiseen: 

 

While ample provision is made for the tuition of the two upper classes… 

the two younger classes are consigned almost totally to the instruction of 

the tutors. Yet do these two inferior classes compose a considerable 

majority of the youth of the University… Of the youth who enter, we may 

say half never reach the Junior year, certainly half never graduate. Is it 

then reasonable or right that so large a proportion of the academical youth 

of our Country should be under such incompetent instruction for two years 

out of four of their collegiate course? For who are the Tutors to whom 

their instruction is committed? Almost always recent graduates, taken just 

from the ranks of the Students, without authority of character, & of 

scholarship scarcely a whit superior to the classes they are destined to 

instruct…Nor is the effect upon discipline less disastrous than upon 

scholarship. Such tutors have no weight of character. Feeling their 

impotence they scarcely venture to interfere with the students, but let them 

have pretty much their own way, & get along as easily to themselves as 

they can. What has been the result of this state of things? We may 

fearlessly say, almost a total prostration of good scholarship and a 

considerable relaxation of discipline. The examinations bear testimony to 

the lamentable effects of tutorial instruction. It is in vain to attempt to 

repair the damage after they mount up into the superior classes.90 

 

Hooperin väitteet korkeasta keskeyttämisprosentista vaikuttavat olevan liioittelua. 

Yliopiston vuosikirjoja tutkimalla selviää, että neljän vuosikurssin väliset 

opiskelijamäärät vaihtelivat suhteessa toisiinsa tutkimusperiodin aikana, mutta 

muutokset eivät ole järin suuria. Hooperin kritiikin aikana 1830-luvulla keskeyttäneiden 

määrä ei ollut läheskään 50% kuten hän epäilee. Pääasiassa opiskelijat näyttävät 

valmistuneen, mutta 1850-luku muodostaa poikkeuksen jolloin keskeyttämisprosentti 

nousi rajusti.91 Tutkija William D. Snyderin mukaan 1850-luvulla yliopiston johto 
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90 Hooper, William: Critique of Instruction at the University of North Carolina, 19.11.1833. 
91 University of North-Carolina: Catalogue of the Faculty and Students of the University of North 

Carolina, 1823; University of North Carolina: Catalogue of the University of North Carolina, 1832; 

University of North Carolina: Catalogue of the Trustees, Faculty, and Students, of the University of North 



35 

 

halusi aggressiivisesti laajentaa opiskelijamäärää, mikä johti opetuksen tason laskuun.92 

Tämä on luultavasti alentanut ensimmäisten vuosikurssien standardeja ja johtanut 

Hooperin kuvauksen kaltaiseen tilanteeseen. Timothy Williams väittää pääasiallisen 

syyn yliopisto-opintojen aloittamiselle ja lopettamiselle olleen velvollisuus perhettä 

kohtaan. Perheen taloudellinen tilanne oli yleisin syy keskeyttämiselle, opinnot 

saatettiin lopettaa mikäli ne kävivät perheelle liian kalliiksi. Kuten aiemmin mainittua, 

Pohjois-Carolinan yliopisto oli yhdysvaltalaisella mittakaavalla kallis yliopisto, joten 

lopettamispäätökset olivat todennäköisesti usein pakon sanelemia. Williams 

huomauttaa, että ajalle tyypillistä oli myös lähteä yliopistosta opiskelemaan tiettyä 

ammattia eikä tähän välttämättä liittynyt minkäänlaista stigmaa. Useat yliopisto-

opintonsa Pohjois-Carolinan yliopistossa kesken jättäneistä päätyivät 

plantaasinomistajiksi tai korkeisiin virkoihin, mikä viittaa myös taloudellisen yläluokan 

jäsenten suhtautuneen keskeyttämiseen hyväksyvästi tilanteen sitä edellyttäessä.93 

Vaikuttaisikin siltä, että vaikka yliopisto-opinnot katsottiin yläluokan piirissä tärkeäksi 

osaksi yksilön aikuistumisprosessissa kunnialliseksi mieheksi, olivat ne kuitenkin aina 

alisteisia suvun kunnialle ja asemalle. Tätä johtopäätöstä tukee myös se, ettei 

käyttämistäni lähteistä tai tutkimuskirjallisuudesta löydy viittauksia sellaisiin opintojen 

keskeyttämisiin, mitkä johtuisivat halusta keskeyttää opiskelu ilman valmiiksi mietittyä 

seuraavaa tointa. 

 

Summaten opiskelijat kritisoivat pääasiassa opiskelun tylsyyttä ja henkilökunta kritisoi 

opiskelijoiden huonoa asennetta sekä joitain yliopiston toimintatapoja. James Phillipsin 

tapausta lukuun ottamatta opetussuunnitelman suuret linjat olivat kritiikin ulkopuolella, 

minkä viestii klassisen opetussuunnitelman nauttineen laajaa hyväksyntää. Tutkija 

Timothy Williams väittää Pohjois-Carolinan yliopistossa opiskelleiden nuorten miesten 

yhdistäneen sivistyksen aikuisuuteen ja kykyyn kehittää yhteiskuntaa, minkä ansiosta he 

kokivat opiskelun tärkeäksi. Klassikoiden opettelun kautta saavutettava miehisyys erosi 

poikuuden lisäksi myös naiseudesta. Williamsin mukaan opiskelijat omaksuivat 

antiikista yhteiskunnallisten ihanteiden lisäksi sukupuoliroolijärjestelmän, jossa sivistys 

ja yhteiskunnallinen valta kuuluivat yksinomaan miehille.94 

                                                 
Carolina, 1844; University of North Carolina: Catalogue of the Trustees, Faculty and Students of the 

University of North Carolina 1853-1854, 1853. 
92 Synder, 1992, s. 59-61. 
93 Williams, 2015, s. 24. 
94 Williams, 2015, s. 47-73. 



36 

 

 

Opiskelijat lukivat myös vapaa-ajallaan. Kirjoja lainattiin pääasiassa kolmesta eri 

kirjastosta; yliopiston omasta kirjastosta ja kahdesta opiskelijayhdistysten ylläpitämästä 

kirjastosta. Tutorina toiminut William Hayes Owen summasi vuonna 1836 kirjaston 

tilaa koskevassa raportissaan yliopiston kirjaston nidemäärän (1900) olevan täysin 

riittämätön.95 Uusi kirjastorakennus otettiin käyttöön vasta 1850-luvun alussa. 

Hyllytilaa oli yli 12 000 kirjalle ja yliopiston johtaja David Swain lahjoitti 3600 kirjan 

kokoelmansa kirjastolle sen kasvua vauhdittaakseen.96 Oppilaiden omien yhdistysten 

kirjastoilla (Dialectic Society ja Philantrophic Society, joista lisää luvussa 4) oli vuonna 

1822 yhteensä yli 3000 nidettä.97 Yhdistysten kirjastot kasvoivat nopeasti ja vuonna 

1858 niiden yhteenlaskettu nidemäärä oli yli 15 000.98 Kirjastojen nidemääriä 

keskenään verrattaessa voidaan tulla siihen johtopäätökseen, että opiskelijoiden lukema 

kirjallisuus heijasti hyvin heidän kirjallisia mieltymyksiään. Suurin osa kampuksella 

saatavilla olevista kirjoista oli opiskelijoiden omien yhdistysten hankkimia sen sijaan, 

että opiskelijat olisivat olleet sidottuina niihin (vähiin) kirjoihin mitä yliopiston kirjasto 

oli hankkinut.  

 

Klassisen sivistyksen ihannointi näkyi myös opiskelijoiden lukuharrastuksessa. Antiikin 

klassikot olivat suosittua vapaa-ajan lukemista, vaikka niiden lukemiseen kului suuri 

osa päivästä muutenkin. Klassikoiden lisäksi opiskelijat lukivat uudempaakin 

romaanikirjallisuutta.99 Opiskelija David M. Lees piti valmistumisvuonnaan puheen 

kanssaopiskelijoilleen, joka otsikkonsa ”The Great Power of Literary Men” mukaisesti 

kannusti lukemaan ja opiskelemaan. Leesin mukaan kirjat olivat portti menneisyyteen ja 

sieltä löytyvään viisauteen, mutta hän korosti lähdekritiikin merkitystä yliopisto-

opiskelijalle.100 Historian ja antiikin filosofian vahvaa roolia Etelän (yläluokan) 

itseymmärryksessä on jo käsitelty tässä tutkimuksessa, joten opiskelijoiden vapaa-ajan 

lukemisen suhteen mielenkiintoisempaa on heidän lukemansa aikalaiskirjallisuus. 

Williamsin mukaan opiskelijoihin vetosi ennen kaikkea sellainen romanttisvaikutteinen 

romaanikirjallisuus, jonka sankarihahmoihin ja suurtekoihin opiskelijat pystyivät 
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mielessään samaistumaan. Sankareiden ihannointi oli luonnollista nuorille miehille, 

jotka haaveilivat asemasta yhteiskunnan huipulla. Opiskelijat lukivat päivittäin ja 

heidän suosikkeihinsa kuuluivat mm. Sir Walter Scott, Maria Edgeworth, Thomas 

Moore, Washington Irving ja Charles Dickens.101 Eugene Genovesen mukaan 1800-

luvun alkupuoliskolla Etelässä luettiin romanttisten teosten lisäksi paljon myös 

sosiaalista kritiikkiä sisältävää kirjallisuutta, kuten Dickensin tai Victor Hugon teoksia. 

Niissä esiintyvät kuvaukset työväen kurjuudesta saattoivat vahvistaa käsitystä oman 

agraarisen yhteiskunnan paremmuudesta. Erityisesti Kurjissa esiintyvää 

yhteiskunnallista radikalismia kuitenkin kauhisteltiin ja kirjaa pidettiin vaarallisena 

vaikutteena ihmisille.102 Verrattaessa Genovesen ja Williamsin lukemista koskevia 

väitteitä keskenään vaikuttaa siltä, että Pohjois-Carolinan yliopiston opiskelijat lukivat 

paljolti samaa aikalaiskirjallisuutta kuin Etelässä ylipäätään tuohon aikaan luettiin. 

Romaanikirjallisuuden suosion kasvu 1800-luvulla nosti esille yhdysvaltalaisia 

kirjailijoita, mikä osaltaan varmasti heikensi tässä luvussa mainittuja Etelän henkisiä 

siteitä Eurooppaan. Opiskelija Theodore B. Kingsburyn essee ”Our Literature” huokuu 

uskoa amerikkalaiseen kirjallisuuteen, jonka potentiaalin Kingsbury katsoo olevan lähes 

rajaton. Tuon potentiaalin pohjana on amerikkalaisuuden kokemus ja maan luonto. 

Kingsburyn essee onkin oikeastaan puheenvuoro Yhdysvaltain erityislaatuisuuden 

puolesta. Kingsbury katsoo Yhdysvaltain kulttuurin olevan antiikin todellinen 

perillinen, jonka ei tarvitse enää tuntea alemmuutta Euroopan valtioiden (erityisesti 

Englannin) kulttuureita kohtaan: 

 

Yet, notwithstanding all obstructions, every American citizen has a right 

to be proud of his country and his country's literature. 'Tis true our 

literature is yet in its infancy, yet, it is equally true that there are those 

numbered among our writers, the fame of whom would add even to the 

greatness of a Shakspeare [sic] or a Milton, a Goethe or a Dante… If we 

cannot boast of a Newton, a Locke, a Milton, a Scott or a Bacon; we have 

a Franklin, a Bryant, a Cooper, and Irving and a Presscott , and among our 

female writers a Sedgewick and a Sigourney, with many others fast rising 

in fame, whose writings would adorn any period of English or German 

Literature… But perhaps among the many causes which have impeded the 

growth of Poetry, may be assigned as the most prominent the all absorbing 

influence and power of her sister Eloquence. Here we are without a rival 

since the palmiest days of Greece & Rome...sublime effusions of our 

Clays , our Websters, our Calhouns, our Corwins and our Choats, whose 

words are "sparks of immortality," will stand unrivalled amid the decay 
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and mutations of Time, by the everlasting adamant of Cicero and 

Demosthenes.103 

 

Pohjois-Carolinan yliopisto edellytti opiskelijoiltaan akateemisen työn lisäksi 

päivittäistä uskonnon harjoittamista. On mahdotonta arvioida tarkasti kuinka innokkaita 

kristittyjä opiskelijat tai henkilökunnan jäsenet olivat, mutta uskonnon jatkuva läsnäolo 

yliopistossa auttoi varmasti luomaan henkistä sidettä sivistyksen ja uskonnollisuuden 

välille. Tutkija Williamsin mukaan Pohjois-Carolinan yliopisto oli siinä mielessä 

poikkeuksellinen instituutio Etelässä, että 1800-luvun ensimmäisten vuosikymmenien 

herätysliikkeet eivät saaneet suurtakaan jalansijaa instituution uskonnollisessa 

toiminnassa. Sen sijaan yliopisto oli sitoutunut maltilliseen protestantismiin ja suvaitsi 

sen eri suuntauksia. Yliopisto oli mukana perustamassa viiden eri seurakunnan kirkkoja 

Chapel Hillin kylään ja opiskelijat saivat mennä haluamaansa kirkkoon 

sunnuntaijumalanpalvelukseen.104 Vuosina 1840-1859 valmistuneista alumneista papin 

ammattiin päätyi 48, joista presbyteerejä oli 20, episkopaaleja 13, metodisteja 4, 

baptisteja 4 ja neljän tiedot puuttuvat.105 Tämä tilasto tukee väitettä yliopiston 

uskonnollisesta sitoutumattomuudesta. Professori Elisha Mitchell koki vuonna 1825 

ylpeyttä uskonnollisen kasvatuksen tasosta:  

 

It is an opinion which has been repeatedly expressed by me to the 

gentlemen with whom I am associated that it was our duty (those of us 

who preached) so to frame our discourses that the young men should go 

home to their parents better Episcopalians – better Presbyterians – better 

Baptists – better Methodists than they were when they came. To this end 

my labours have been directed – not without success. Our graduates have 

been (at least in many places) remarkable beyond other young men of their 

age for their punctual and decent attendance on divine worship and their 

respect for religion. I have never known an instance where young man has 

forsaken the creed of his Fathers during his residence here.106 

 

Pohjois-Carolinan yliopiston säännöissä oli uskontoa koskevia pykäliä, joissa mm. 

päivittäiset ilta- ja aamurukoukset oli säädetty pakollisiksi. Kristinuskoon tuli suhtautua 

kunnioittavasti ja kaikenlainen häiritsevä toiminta rukousten tai jumalanpalvelusten 

aikana oli ehdottoman kiellettyä. Sääntöjen valossa ankarimmin suhtauduttiin jumalan 
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104 Williams, 2015, s. 35-37. 
105 Williams. 2015, s. 214. Alkuperäinen tilasto: Grant, Daniel: Alumni History of the University of North 

Carolina, 1924. 
106 Mitchell, Elisha: kirje piispa John Ravenscroftille 8.2.1825. 
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kieltämiseen tai siihen yllyttämiseen. Ainoa mahdollinen rangaistus näistä teoista oli 

erottaminen yliopistosta. Tämä oli hyvin ankara rangaistus suhteutettaessa sääntöjen 

yleisluonteeseen, sillä lähes mistä tahansa muusta rikkeestä oli mahdollisuus selvitä 

ilman erottamista.107 Käyttämissäni lähteissä opiskelijat eivät esitä kovinkaan vahvoja 

mielipiteitä koskien yliopiston uskonnollista toimintaa, rukoushetkistä opiskelijat 

kirjoittavat lähinnä toteavaan sävyyn. Uskonnollisuus lienee ollut opiskelijoille 

pääasiassa luonnollinen osa arkea. Opiskelija Samuel B. Stephensin kirjoitti isälleen 

vuonna 1831 ja tiivisti oman kantansa uskontoon kerrottuaan aluksi nimeltä 

mainitsemattoman herätysliikkeen toiminnasta: 

 

There is no person who has a greater respect for religion than myself but I 

am and always shall be opposed to bigotry and fanaticism nor can I esteem 

that religion genuine the professors of which threaten with their enemity 

those who do not think proper to pursue the same mode of life with 

themselves Their conduct is sufficient to disgust any person of common 

sense108 

 

Stephensin teksti antaa kuvan kristinuskoa arvostavasta nuoresta miehestä, joka halusi 

yliopiston kuitenkin keskittyvän akateemiseen tehtäväänsä. Thomas W. Masonin 

opiskelijoiden päivärutiineita käsittelevä essee vuodelta 1856 vihjaa, ettei uskonnon 

harjoittamiseen todellisuudessa suhtauduttu niin ankarasti kuin yliopiston säännöt 

voisivat antaa ymmärtää: 

 

Our scene is first laid in the College Chapel, where all have assembled, in 

the morning, to return due thanks to God for his past benefits and to ask 

his favour in the several duties in which they are about to engage. The 

man of God commences his prayer. Then cast your eye over that large 

assembly: and what do you see? Some are attentive, as though they felt the 

solemnity of the scene, some appear careless, are perhaps asleep, while 

some are offering real insult to the sanctity of the place by some 

unbecoming conduct. There are true christians, careless believers and real 

sinners. 109 

 

Pohjois-Carolinan yliopistossa esiintyi tämän tutkimuksen kattamalla periodilla lukuisia 

järjestyshäiriöitä. Opiskelijoiden keskinäiset (joista enemmän seuraavassa luvussa) sekä 

                                                 
107 Acts of the General Assembly and Ordinances of the Trustees, for the Organization and Government of 

the University of North-Carolina, 1938. 
108 Stephens, Samuel B: kirje William Gastonille 11.7.1831. 
109 Mason, Thomas W: essee “A Journal of the Day”, 1856. 
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opiskelijoiden ja henkilökunnan välit olivat olleet toistuvasti koetuksella yliopiston 

perustamisesta asti. Tässä luvussa esittämieni näkemysten valossa järjestyshäiriöitä ei 

voi ainakaan suurimmalta osin selittää opiskelijoiden kapinalla yliopiston 

opetussuunnitelmaa tai tavoitteita vastaan, koska opiskelijat kokivat henkilökunnan 

tavoin klassisen sivistyksen hankkimisen tärkeänä ja tavoiteltavana askeleena kohti 

aikuisuutta. Vuonna 1799 Pohjois-Carolinan yliopiston opiskelijat allekirjoittivat 

manifestin, jossa he ilmoittivat ymmärtävänsä kurinpidon tärkeyden ja sitoutuivat 

noudattamaan yliopiston järjestyssääntöjä.110 Aloitte manifestiin on voinut kuitenkin 

tulla henkilökunnalta. Erityisesti 1800-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä 

järjestyshäiriöitä oli kuitenkin runsaasti ja vuonna 1805 yliopisto määräsi jokaiselta 

vuosikurssilta valittavaksi kaksi opiskelijaa valvomaan järjestystä ja muutenkin tiukensi 

järjestyssääntöjään.111 Vuonna 1816 yliopisto erotti jopa 26 opiskelijaansa määräajaksi 

William B. Shepardin puheen vuoksi. Puheessaan Shepard oli kritisoinut 

yhdysvaltalaisten sotavankien huonoa kohtelua englantilaisten toimesta vuoden 1812 

sodassa. Shepard ei ollut suostunut tekemään yliopiston vaatimia muutoksia 

puheeseensa ja opiskelijat olivat osoittaneet hänelle suosiotaan.112 Järjestyshäiriöt eivät 

jääneet puheen tasolle ja opiskelija nimeltään Leander Hughes kirjoitti isälleen John 

Hughesille vuonna 1823:  

 

I will now give you a detail of some of the occurencies that have taken 

place since I came here; there have been two of the students dismissed 

from college one for having a pistol for the purpose of exploding 

gunpowder the other for allowing him the privil[sic]ge of preparing his the 

[sic] load in his room. there [sic] has also been a very severe engagement 

here between a r[e]sident of this place and one of its vicinity the latter 

unfortunately had his entrails cut out while engaged in the contest and 

walked from the spring to college or nearly so before it was discovered a 

distance of nearly twohundred yards. he [sic] has mended much, and it is 

thought will entirely recover.113 

 

Vuotta myöhemmin Leander kirjoitti isälleen yliopiston silloisen johtajan Elisha 

Mitchellinkin joutuneen väkivallan uhriksi: 

 

                                                 
110 University of North Carolina General Faculty: Faculty Minutes "Promissory Obligation of the 

Students to Obey the Laws", 1799.  
111 Polk, William: Summary of a Meeting of the Board of Trustees, 1805. 
112 Pohjois-Carolinan yliopiston vastine William B. Shepardin puheeseen The Raleigh Minerva- lehdessä 

18.10.1816. 
113 Hughes, Leander: kirje John Hughesille 23.9. 1824. 
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I have just heard the sentence of expulsion pronounced against two of the 

students. viz Augustus Alston and Leonidas King ; for having on last 

thursday night, committed violence upon upon the persons, of some of the 

faculty viz. Mr Betner , Mr Sanders ,—and it is said that Mr Mitchel , the 

now president received several blows, both from Alston and King , though 

he has [no] appearance of it now. These acts of violence were committed 

in a time of intoxication.114 

 

Oppilaiden väkivaltainen käytös yliopiston henkilökuntaa ja yliopiston omaisuutta 

kohtaan ei ollut yksittäistapaus, mikä ilmenee mm. Elisha Mitchellin kirjeestä poliitikko 

Charles Manlylle vuodelta 1840: 

 

A Bull dance was got up on the second story passage of the West 

building… The noise of the dance was so great that after it had continued 

for some time I went down… Water, books, tables, or parts of tables were 

thrown down from above… This affair having gone off so well gave 

additional spirit to those of the next Saturday night… They also began to 

batter in pieces the doors of the sophomore and junior recitation rooms 

and of the laboratory. The door of the library yielding by the bursting off 

of the box of the lock to the first application of force was not broken. 

Fearing that great injury to the apparatus might be done in the laboratory I 

went down with a view if possible of having an interview with the rioters 

and persuading them to desist. I had plenty of brick bats thrown at me, 

masses weighing from one to two pounds thrown with a hearty good will 

and flying on all sides of me.115 

 

Myöhemmin saman kuun lopulla kiristynyt tilanne opiskelijoiden ja henkilökunnan 

välillä eskaloitui edelleen. Opiskelija William Sidney Mullins oli sitä mieltä, että syy oli 

tiukentuneessa kurinpidossa joka hänen mielestään johti päinvastaisiin tuloksiin kuin 

henkilökunta halusi: 

 

To enable you to understand the present state of affairs I will give you a 

brief sketch of College History for this Session. The discipline in the 

University has been for some time very slack and the lenient system of 

government has been fully tested. The result has been precisely that which 

everyone of common sense foretold. All strictness of morality has 

vanished, while at the same time College is much more moral. This may 

seem a paradox but it is literally true. In small things, such as talking in 

recitation, drinking occasionally, and playing cards once and a while, we 

are more open but careless for detection. But in all that relates to riot, 

habitual intoxication, and gambling we are completely reformed. The 

                                                 
114 Hughes, Leander: kirje John Hughesille 2.10.1824. 
115 Mitchell, Elisha: kirje Charles Manlylle 11.9.1840. 
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Faculty however were not satisfied and on the first day of the Session 

announced that the cords of discipline were to be tightened.  

 

Mullinsin kuvaama opiskelijoiden reaktio henkilökunnan kurinpitotoimiin oli avoin 

kapina, jonka Mullins tunnustaa menneen liian pitkälle: 

 

We took fire at this and determined to loosen them and played a high 

trump in the commencement of the game… It occurred on the first 

Saturday night of the Session and when the Faculty attempted to suppress 

it, they were pelted with rocks and compelled to retire, whereupon Prof. 

Mitchell procured a sword cane and sallied forth but was again driven 

back. They came very near sending off ten men about that but were afraid. 

They now returned our lead and this was a new law of Internal Police. 

This made matters worse and it was soon evident that there was to be an 

insurrection in College. Gov. Swain was continually making boasts of 

what he would do and sure enough, he was telling the truth. His promised 

restrictions were attempted. The Soph Class rebelled against a law and two 

were sent off... They undauntedly persevered: threats, persuasions, and 

prayers were all resorted to, and were all vain… But the Governor read a 

paper stating if they had not submitted by Twelve oclock [sic] next day, 

they would be no longer members of the Institution…They were asked 

their determination and they replied that they could not recede. 

Whereupon the Faculty made the demanded amendment and thus were 

conquered by the students... It was rumoured that the same law was to be 

extended to our class and a paper was drawn up and signed (or promised 

to be) by 34 out of thirty eight stating that we would not submit to the law 

and therefore demanded an "Honourable Dismission." The Faculty heard 

of it and declined extending the Law to our class. But they were not yet 

taught by experience and were even still more determined than before to 

make experiments in government. They continually practiced those petty 

tyrannies, which instructors always may exercise and which never fail to 

exasperate the student to the highest degree. As a requital for these the 

Fresh Treat was wrought on but we now seem to have gone too far with it. 

The Executive Committee have taken the affair into their hands and a 

public summons to all the Trustees of the University has been issued.116  

 

 

Järjestyshäiriöt jatkuivat koko tämän tutkimuksen kohteena olevan periodin ajan ja 

vuonna 1856 ranskan opettaja Henry Harrisse totesi kirjeessään yliopiston hallitukselle 

oppilaiden huonon käytöksen olevan järjestyksenvalvonnasta huolimatta niin 

arkipäiväistä, että opettaminen oli lähes mahdotonta.117 Oppilaiden 

häiriökäyttäytymiseen oli varmasti lukuisia eri syitä, mutta lienee perusteltua olettaa, 

että ainakin osittain taustalla oli se ristiriitainen arvomaailma, jonka perusteella 

                                                 
116 Mullins, William Sidney: kirje P. Henry Winstonille 23.9.1840. 
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opiskelijat oli kasvatettu. Luvussa 2 lainaamani Wyatt-Brownin erittely miehen 

ideaaleista kertoo kulttuurista, joka asetti opiskelijat hankalaan tilanteeseen. Yhtäältä 

heidän tuli olla itsenäisiä ja rohkeita, mutta toisaalta sivistyksen tavoittelu oli tärkeä osa 

hyvää aikuistumisprosessia. Kunnian sosiaalinen luonne loi painetta hakea arvostusta 

muilta opiskelijoilta nousemalla koulun edustamaa auktoriteettia vastaan. Suuriin 

ylilyönteihin ei kuitenkaan ollut varaa, koska opintojen loppuun saattaminen ja isälle 

kuuliaisena pysyminen olivat tärkeitä asioita. Myös tutkija Robert Pace yhdistää 

opiskelijoiden häiriökäyttäytymisen Etelän kunniakoodiin. Pacen mukaan uuden 

auktoriteetin hyväksyminen oli nuorille miehille hankalaa, sillä he näkivät lopulta 

henkilökunnan edustajat vertaisinaan. Alemman luokan edustaja ei voinut haastaa 

yläluokan herrasmiehen kunniaa tai vaatia itselleen auktoriteettia tämän yli. 

Henkilökunnan valta opiskelijoiden yli aiheutti väistämättä kolauksia nuorten miesten 

itsetuntoon, mutta se että opiskelijat ylipäätään kokivat kunniansa loukatuksi todisti 

henkilökunnan statuksesta. Tasavertaisuuden kokemus teki kuitenkin opiskelijoista 

herkkiä kokemaan henkilökunnan vallankäytön henkilökohtaisena loukkauksena.118 

Timothy Williams puolestaan huomauttaa, että kampuskapinoita esiintyi 1800-luvun 

alkupuoliskolla ympäri Yhdysvaltoja eikä niitä voi siten pitää Etelän pekuliariteettina. 

Williamsin mukaan opiskelijoiden mieskuva oli fyysinen ja väkivaltainen, mutta 

häiriökäyttäytyminen yhdistettiin silti useimmin poikuuteen kuin miehuuteen. Tämä esti 

järjestyshäiriöiden totaalisen riistäytymisen, sillä ne saattoivat helposti opiskelijan 

huonoon valoon ja pahimmassa tapauksessa katkaisivat opiskelun. Ylilyöntejä sattui 

Williamsin mukaan silti helposti opiskelijoiden ollessa ensimmäistä kertaa pitkään 

poissa vanhempiensa valvonnasta ja opetellessa kunniakoodia.119 Edellä esitetty 

William Sidney Mullinsin kapinakuvaus puoltaa tässä kappaleessa esitettyjä käsityksiä; 

opiskelijat kokivat kunniansa loukatuksi henkilökunnan rajoittaessa heidän 

itsekontrolliaan (jonka he katsoivat paremmaksi kuin ylhäältä annetut käskyt), asettuivat 

puolustamaan kunniaansa, ajautuivat nokittamaan toistensa yhä jyrkempiä kantoja ja 

lopulta katuivat huomatessaan mahdollisten seurausten vakavuuden. 

 

Opiskelijoiden ja Pohjois-Carolinan yliopiston suhde oli ajoittain myrskyisä, mutta tämä 

ei johtunut akateemisista erimielisyyksistä. Opiskelijat arvostivat yliopiston tarjoamaa 

klassista sivistystä ja tekivät töitä sen eteen, myös vapaa-ajallaan. Ongelmallinen 
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suhtautuminen auktoriteetteihin sekä tasapainoilu lapsuuden ja aikuisuuden välillä 

eskaloitui kuitenkin välillä järjestyshäiriöinä opiskelijoiden etsiessä omaa statustaan 

pienyhteisössään.  

 

Yliopiston opetushenkilökuntaan lukeutui tutkimusperiodin aikana keskimäärin noin 

kymmenen henkilöä. Tämän joukon tehtävät näyttävät vaihdelleen opettamisesta 

järjestyksenvalvontaan. Henkilökunnan opiskelijoita ja yliopistoa kohtaan esittämä 

kritiikki selittynee osin sillä, että he kokivat työtaakkansa liian suureksi ja kirjavaksi 

keskittyäkseen kunnolla työnsä varsinaiseen akateemiseen puoleen. Yliopiston 

henkilökunnan virkaanastumisikä vaihteli, mutta suurin osa aloitti alle 40-vuotiaana, 

moni jopa alle 30-vuotiaana. Suurin piirtein puolet henkilökunnan jäsenistä (poislukien 

tutorit) oli yliopiston entisiä opiskelijoita. Henkilökunnan nuori keski-ikä saattoi 

vaikuttaa negatiivisesti heidän pyrkimyksiinsä esiintyä auktoriteetteina, koska iän 

tuoman auktoriteetin puuttuminen mahdollisesti vahvisti opiskelijoiden kokemusta 

henkilökunnasta vertaisinaan. Jää arvailujen varaan, oliko henkilökunnan omilla 

opiskelukokemuksilla merkitystä heidän suhteeseensa opiskelijoihin. Tutoreita lukuun 

ottamatta henkilökunnalla tuskin oli enää virkaan astuessaan juurikaan henkilökohtaisia 

tuttavia opiskelijoissa, koska yliopistossa oli vain neljä vuosikurssia ja opiskelijoiden 

kierto oli siten suhteellisen nopeaa. On mahdotonta arvioida, millä tavoin entinen 

opiskelija mahdollisesti poikkesi henkilökunnan jäsenenä kollegoistaan vaikkapa 

kurinpidon suhteen. Huomattavan monet henkilökunnan jäsenistä olivat pastoreita, 

mutta kuten todettua yliopisto ei ollut järin uskonnollinen instituutio ja siten heidän 

roolinsa uskonnollisina kasvattajina oli todennäköisesti toissijainen tai olematon.120 

Auktoriteetin lunastamisessa kirkollinen virka tosin on saattanut olla hyödyksi. 

Kaikkiaan vaikuttaa siltä, että opetustyössä toimivat henkilökunnan jäsenet kokivat 

tehtävänsä arvokkaaksi ja suhtautuivat siihen vakavasti. Heidän kritiikkinsä 

kurinpidollisia ongelmia ja yliopiston toimintatapoja kohtaan viestivät siitä, että he 

vilpittömästi halusivat yliopiston saavuttavan akateemiset tavoitteensa. Ongelmien 

sattuessa he eivät kokeneet omia opetusmetodejaan ongelmallisina, vaan syy oli 

opiskelijoiden asenteessa. Tällainen suhtautuminen akateemiseen opetukseen edesauttoi 

                                                 
120 Lyhet biografiat seuraavista henkilökunnan jäsenistä vuosilta 1823-1851: Battle, William H; Fetter, 
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opiskelijoiden ja henkilökunnan välisen suhteen pysymistä melko etäisenä ja ajoittain 

räjähdysherkkänä.  

 

 

5. Opiskelijoiden väliset sosiaaliset suhteet 

 

Kuten tämänkin päivän Yhdysvalloissa, myös 1800-luvulla lähes kaikki yliopisto-

opiskelijat asuivat lukukauden ajan kampuksella tai sen läheisyydessä.121 Tämän 

seurauksena opiskelijoiden keskinäinen kanssakäyminen oli runsasta ja muodosti ison 

osan opiskelukokemuksesta. Tutkija Lorri Gloverin mukaan opiskelijoiden 

muodostamat suhteet toisiinsa olivat elintärkeitä siinä prosessissa, jossa nuorista kasvoi 

Etelän arvot tunnustavia miehiä. Glover väittää myös Etelän nationalismin juurten 

kasvaneen osin juuri 1800-luvun alun opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden tunteesta, 

jonka nämä kokivat erityiseksi Pohjoisen kulttuuriin nähden.122 Tutkija Graig 

Thompson Friend puolestaan huomauttaa Etelän yläluokan arvostaman käytösmallin 

olleen erittäin ulospäinsuuntautunut. Nuoret miehet ymmärsivät maineensa riippuvan 

toistensa mielipiteistä ja käyttivät suhteiden solmimiseen ja itsensä hyvässä valossa 

esittämiseen niin paljon aikaa ja rahaa kuin mahdollista.123 Myös Pohjois-Carolinan 

yliopiston opiskelijat viettivät paljon aikaa toistensa seurassa paitsi opiskelun myös 

vapaa-ajan merkeissä. Kampuksella asuminen tarkoitti monille ensimmäistä pitempää 

ajanjaksoa poissa vanhempien valvovan silmän alta ja nuoret kokeilivat uuden 

vapautensa rajoja ja tarttuivat mahdollisuuteen tutustua ikätovereihinsa. Kampuksella 

toimivat kaksi opiskelijayhdistystä, Dialectic Society ja Philantrophic Society, olivat 

tärkeitä sosialisoitumisen kanavia ja lähes jokainen opiskelija oli jommankumman 

yhdistyksen jäsen. Käyttämissäni lähteissä ei ilmene tapauksia, joissa opiskelija olisi 

ollut samanaikaisesti molempien yhdistysten jäsen. Opintonsa aloittavat opiskelijat 

pohtivat kirjeissään kumpaan yhdistykseen liittyisivät. Näiden seikkojen valossa 

voidaan olettaa, että opiskelijoille oli mahdollista kuulua vain toiseen yhdistyksistä. 
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Yhdistyksissä nuoret miehet hioivat puhetaitojaan, kirjoittivat, keskustelivat 

lukemastaan kirjallisuudesta ja pitivät väittelytilaisuuksia.124  

 

Tutkija Christopher Lucasin mukaan 1800-luvulla opiskelijoiden yhteisötoiminta 

kasvatti merkittävästi suosiotaan amerikkalaisissa yliopistoissa ja muuttui luonteeltaan 

uskonnollisesta sekulaarimpaan suuntaan. Opiskelijat kokivat erilaisiin seuroihin ja 

yhteisöihin kuulumisen yhä tärkeämmäksi osaksi opiskeluaikaansa.125 Tämä 

kehityskulku on nähtävissä myös Pohjois-Carolinan yliopistossa. Yhdistysten 

toiminnasta on jäänyt lukuisia lähteitä ja opiskelijat viittaavat kirjeissäänkin 

yhdistyksiin toistuvasti. Yhdistysten toiminnassa oli vahvan akateeminen henki ja 

väittelyiden aiheet liittyivät usein sivistyksen luonteeseen. Yhdistystoiminnan kautta 

opiskelijat käsittelivät myös aihepiirejä, jotka eivät kuuluneet viralliseen 

opetussuunnitelmaan kuten aikakauden poliittisia kysymyksiä. Vaikuttaa selvältä, että 

itse organisoimissaan väittelytilaisuuksissa opiskelijat uskalsivat ottaa sellaisia kantoja, 

joita eivät luokkahuoneessa halunneet tuoda esiin. 

 

Väittelyitä käytiin myös yliopiston opintosuunnitelman sisällöstä. Nämä väittelyt olivat 

sikäli mielenkiintoisia, että (kuten edellisestä luvusta käy ilmi) aiheeseen liittyvä 

keskustelu yliopiston virallisia kanavia pitkin oli lähes olematonta. Väittelypuheiden 

käyttö lähteinä on toki ongelmallista siinä mielessä, että opiskelijat saattoivat puolustaa 

niissä ennalta määrättyjä kantoja. Väittelyt paljastavat kuitenkin opiskelijoiden 

kokeneen väiteltävät asiat diskurssin arvoisiksi ja siten väittelypuheet valaisevat 

opiskelijoiden kiinnostuksen kohteita. Iveson L. Brookes puolusti puheessaan Dialectic 

Societylle vuodelta 1818 Pohjois-Carolinan yliopiston opetussuunnitelmaa mm. 

vertaamalla klassikoiden opettelua lapsen kasvuprosessiin. Brookesin mukaan antiikin 

klassikkoteosten ja kielten opiskelu on pakollinen perusta opiskelulle aivan kuten 

ryömiminen toimii perustana lapsen kävelemään opettelulle.126 Samaan tapaan ajatteli 

myös toinen Dialectic Societyn jäsen, Rufus M. Rosebrough, vuonna 1832: 

 

To a person obtaining a liberal education and who wishes to distinguish 

himself in the particular part he may act on the on the stage of life, 

whether in the capacity of a politician, the polite scholar, or in any of the 
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different professional departments, it is of paramount importance, that he 

acquire an intimate and accurate knowledge of antiquity. The happiest 

means to put him in possession of this knowledge is a close and careful 

perusal of the Latin and Greek authors.127 

 

Päinvastaisen näkökannan tarjoaa Wilbur F. Fosterin puhe vuodelta 1858, jonka hän 

antoi antiikin kielten opiskelua koskevan debatin yhteydessä Dialectic Societylle. 

Fosterin mukaan opetussuunnitelma oli aikansa elänyt ja luonnontieteille oli raivattava 

lisää tilaa. Kehittyäkseen yhteiskunnan ja yliopiston oli lakattava katsomasta 

pakanalliseen menneisyyteen ja luotettava itseensä. Puhe päättyy julistuksenomaisesti: 

 

Is the human mind to be forever a slave to the prejudices of a barbarous 

and ignorant era merely because they carry with them the mark of time? If 

so our civilization is useless and all human progress an absurdity. Then 

away with such considerations. Let human nature no longer be burdened 

by the shackles by which it has for ages been bound to the earth. Let it 

break from them and march onward in its glorious career until it attains 

that approximation to the Divine nature to which it is finally destined.128 

 

Opiskelijat näyttävät olleen hyvin perillä Yhdysvalloissa käydystä koulutuspoliittisesta 

diskurssista ja siinä esiintyvistä argumenteista. Tämä todistaa sen puolesta, ettei Etelän 

intellektuaalinen kehitys ollut erossa uusista vaikutteista. Opiskelijat eivät kuitenkaan 

esitä kritiikkiä omaa etuoikeutettua129 asemaansa kohtaan saati puolusta alempien 

yhteiskuntaluokkien korkeakouluttamista. Otsikolla "Have Men of Action Been More 

Beneficial to the World Than Men of Thought?" käydyssä debatissa esitetyissä 

puheenvuoroissa näkyy opiskelijoiden usko sivistyneeseen johtajaluokkaan. 

Puheenvuoroissa opiskelijat arvottivat pääasiassa teot ajatusten edelle, mutta päätösten 

tuli pohjautua harkintaan ja hankittuun tietoon: 

 

What an illustrious example of misdirected thought, and misguided 

ambition does the French revolution and its prime movers afford? and how 

clearly are the dangerous excesses into which men of thought liable to run 

portrayed, by this memorable crisis…Had Voltare, Rousseau, and Fénalon 

been men of Action, and taken prominent places in the cabinet and field, 

France might now be the pride of her countrymen…I admire the age of 

Pericles, of Augustus, of Elizabeth, of Louis the XIV and of Anne, and as 

among the greatest eras of the world. But while you pause with mute 

                                                 
127 Rosebrough, Rufus M: Address of Rufus M. Rosebrough for the Dialectic Society, 1832. 
128 Foster, Wilbur F: Junior Debate Speech of Wilbur Foster for the Dialectic Society, 1858: “Are the 

Ancient Languages Worthy the Place Which They Now Hold in the Course of Education?”, 1858. 
129 Etuoikeutetulla asemalla viittaan tässä siihen, että yliopisto-opinnot olivat taloudellisesti mahdollisia 

vain pienelle osalla Etelän väestöstä. 
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admiration before the splendid works of art in the age of Pericles, I would 

have you remember that we are indebted to the excellent government and 

democratic principles of Pericles, a man of action.130 

 

--- 

 

Is the man of literature and science, the devotee of letters…subjected to 

any temptation to forsake the broad road of truth and rush madly into 

excesses, when the public must test the truth of his doctrine by that fearful 

ordeal of criticism? … It is by truth and not by fallacy he can hope to win 

for himself a perpituity of fame…But are military heroes as well defended 

against the invideous attacks of their own passions? How many instances 

does history present of the impossibility of checking a revolution exactly 

at the right time? And the moral grandeur of the self-sacrificing 

disposition displayed by Washington in the revolutionary in the surrender 

of his vested authority at a time when but a word from him might have 

moulded this country into a monarchy and seated himself on the throne, 

has now for him the love and veneration of the whole civilized world.131 

 

Debattien aiheet vaihtelivat edellä esitetyn kaltaisista suhteellisen laajoista 

kysymyksistä tarkemmin rajattuihin aiheisiin. Väittelyitä käytiin mm. kaksintaistelun 

oikeutuksesta, hyvän presidentin ominaisuuksista ja Teksasin liittämisestä 

Yhdysvaltoihin.  

 

Yhdistyksissä näkyy Etelän kunniakäsityksen sosiaalinen luonne. Arvostusta nauttiviin 

yhdistyksiin kuuluminen oli oman statuksen kannalta tärkeää, koska kunniaa 

saavutettiin vertaisarvioinnin kautta. Herrasmiehelle tärkeitä puhujanlahjoja käyttämällä 

opiskelija sai varmasti hyväksyntää ja arvostusta muilta. Tutkija Erika Lindemann 

väittää, että näihin yhteisöihin kuuluminen oli erityisen hyödyllistä yläluokkaan 

kuulumattomille opiskelijoille, koska yhdistystoiminnan ulkopuolella opiskelijat 

pitäytyivät omaan yhteiskuntaluokkaansa kuuluvien kanssaopiskelijoiden seurassa.132 

Näin ollen yhdistystoiminta tarjosi harvinaisen mahdollisuuden edistää sosiaalista 

liikkuvuutta. Dialectic Societyn puheenjohtajaksi vuonna 1850 valittu Bartholomew 

Fuller korosti virkaanastujaispuheessaan yhtenäisyyttä ja kunniaa: 

 

It is true of nations, but pre-eminently so of literary institutions like ours 

that "in union there is strength". We are connected by ties stronger than 

                                                 
130 Brown, Hugh T: väittelypuhe aiheesta "Have Men of Action Been More Beneficial to the World Than 

Men of Thought?", 2.6.1857. 
131 Jones, Hamilton C: väittelypuhe aiheesta "Have Men of Action Been More Beneficial to the World 

Than Men of Thought?", 2.6.1857. 
132 Lindemann, Erika: The Debating Societies, julkaisupäivä tuntematon. 
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these of men friendship for we owe to one-another "the performance of all 

duties that may be required of us in a social capacity" "From the very 

nature of our union" it is declared "we must all participate in the honor or 

share in the disgrace of each individual member"133 

 

Opiskelijat asuivat pääsääntöisesti samassa huoneessa tai huoneistossa muiden 

opiskelijoiden kanssa eikä päivittäiseltä sosiaaliselta kanssakäymiseltä voinut siten 

välttyä. Yliopistokampuksella oli kolme dormitoriota, mutta niihin mahtui asumaan vain 

osa opiskelijoista. Suuri osa opiskelijoista asui lähiseudun yksityisissä asuntoloissa, 

majataloissa tai hotelleissa.134 Tutkija Robert Pace väittää yläluokan perhekeskeisessä 

ympäristössä kasvaneiden nuorten miesten kokeneen kampuksella koti-ikävää, mutta 

käyttämistäni lähteistä tämä ei ilmene.135 Opiskelijoiden tuli toki suoriutua monista 

asumiseen liittyvistä tehtävistä yksin, mikä saattoi aiheuttaa hankaluuksia. Kampuksella 

levisi tauteja ja luteet aiheuttivat opiskelijoille päänvaivaa. Opiskelija Nathan P. Neal 

kertoi vanhemmilleen vuonna 1857 ruuan ja asumisen tason olleen pettymys ja 

harmistuneensa erityisesti luteista, joiden olemassaolosta oli kuullut ensi kertaa 

kampuksella ja jotka nyt vaivasivat häntä136. Sairas- tai kuolemantapauksista 

kirjoitettiin yleensä melko neutraaliin ja toteavaan sävyyn. James H. Lacy oli vuonna 

1852 viikkoja vuoteen omana, mutta kirjeessään tädilleen hän tyytyy listaamaan 

oireitaan ja uskoo paranevansa piakkoin.137 Solomon Lea puolestaan kirjoitti vuonna 

1832 kanssaopiskelijan kuoleman koskettaneen syvästi muita opiskelijoita ja häntä 

itseään, mutta Lea ei vaikuta mitenkään erityisen järkyttyneeltä.138 Nämä aiheet lienevät 

olleen opiskelijoille enemmänkin luonnollisia ja totuttuja osia elämää kuin uusia 

negatiivisia kokemuksia. Ajoittaisista valituksista huolimatta opiskelijat eivät ilmaise 

kaipaavansa kotiin, vaan pikemminkin viestittävät olevansa riittävän aikuistuneita 

selvityäkseen itsenäisestä asumisesta. Enimmäkseen opiskelijat kirjoittivat perheilleen 

niistä henkilöistä, joiden kanssa jakoivat asunnon. Charles L. Pettigrew oli elokuussa 

1833 muuttanut kampukselle ja jakoi huoneensa hänelle ennalta tuntemattoman 

kanssaopiskelijan kanssa. Pettigrew vaikutti tyytyväiseltä tilanteeseen ja kuvaa 

asuinkumppaniaan yleisesti ottaen miellyttäväksi herrasmieheksi.139 Tammikuussa 1834 

                                                 
133 Fuller, Bartholomew: Inaugural Address of Bartholomew Fuller for the Dialectic Society, 23.9.1850. 
134 Williams, 2015, s.28-29. 
135 Pace, 2011, s. 36. 
136 Neal, Nathan P: kirje Elizabeth ja Aaron Nealille 2.9.1857. 
137 Lacy, James H: kirje Katelle (Jamesin täti, sukunimi tuntematon) 11.9.1852. 
138 Lea, Solomon: kirje William Lealle 14.9.2832. 
139 Pettigrew, Charles L: kirje Ebenezer Pettigrew:lle 19.8.1833. 
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Pettigrew kirjoitti isälleen uudelleen ja kertoi asuvansa nyt yksin (nimettömäksi jäävän) 

henkilön poistuttua asunnosta:  

 

…the first two months he made no noise studied hard and behaved himself 

well and properly and I liked him very much, the affection was 

reciprocated, but after a while he got a fiddle and of course got among the 

fiddlers in college idle and worthless fellows, then he began somewhat to 

absent himself from his room and finally he went and staid with one 

altogether… 

 

Pettigrew kertoo yksin asumisen olevan kalliimpaa, mutta hyvien asuinkumppanien 

löytämisen hyvin hankalaa.140 Rufus L. Patterson puolestaan vaikutti hyvin tyytyväiseltä 

asuinjärjestelyihinsä ja asuntoonsa, jonka hän jakoi useampien henkilöiden kanssa. 

Patterson kuvasi asuntoaan ja sen asukkaita äidilleen niin innokkaaseen sävyyn, että se 

herättää jo vahvoja epäilyksiä suurentelusta: 

 

it is some 20 by 18 feet, with a ceiling 12 feet high; three very large 

windows, with long green curtains; and furnished with a neat centre-table 

covered with green baize, a neat toilette table, two beds, a good wardrobe, 

washstand, cedar bucket, cocoa nut dipper, and a large cupboard…I had 

almost forgotten the chairs, sofa, easy chair &c which we have…I wish 

also that you [could] see the crowd which are is now congregated in here. 

On the other side of the table sits my "chum" a nice little fellow, all life 

and spirit, and is at present chatting away as usual, little conscious of what 

an important part he occupies in what I am now writing. He thinks there is 

no one like " Rufe "[Pattersonin lempinimi – oma huom.], and were it 

necessary, would go to any lengths for me.... Sitting farther off, is a round 

faced jolly fellow, my friend Shober , who is a fi perfect gentleman in 

every sense of the word, of ready wit, fine disposition, kind heart, and 

with almost an inexhaustible fund of jokes, witticisms, &c Beyond him, 

talking as if he were on board a steamboat, is my friend Seawell . Always 

in a good humor, ever ready to do a kind act, fond of fun, and an excellent 

mimic, he is universally liked. Behind me, is a quiet sedate looking youth, 

Peter Hale , who is everything comprehended in the two words, gentleman 

and friend. Beside him sits a very handsome boy, Benj. Kittrell , who is 

likewise all that a friend could wish him to be. Last but not least, is the 

handsome, generous, and noble Settle , who is a friend alike under all 

circumstances.141 

 

Pattersonin kirjeen keskeisenä motivaationa näyttäisi olevan realismin sijaan halu 

vakuuttaa äiti siitä, että hänen poikansa aikuistumisprosessi on oikeilla urilla niin 

                                                 
140 Pettigrew, Charles L: kirje Ebenezer Pettigrew:lle 22.1.1834. 
141 Patterson, Rufus L: kirje Phoebe C. Pattersonille 8.5.1849. 
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itsenäisyyden lunastamisen kuin verkostojen luomisen kannalta. Tämä viesti toistuu 

muidenkin opiskelijoiden kirjeissä. Toinen toistuva teema, raha, puolestaan todistaa 

nuorten miesten olleen uudesta itsenäisyydestään huolimatta edelleen riippuvaisia 

perheistään. Rahaa pyydettiin vanhemmilta toistuvasti lisää. Rahantarvetta perusteltiin 

useimmiten asumisen, opiskelun tai molempien odotettua kalliimmalla hinnalla. Etenkin 

varakkaimmat vanhemmat olivat todennäköisesti valmiita antamaan rahaa melko 

avokätisesti, muutoin opiskelijat tuskin olisivat pyytäneet rahaa niin usein melko lyhyin 

perusteluin. Vieraanvaraisuutta ja avokätisyyttä arvostavassa kulttuurissa yläluokan 

statuksen mukaisesti eläminen oli väistämättä kallista. Kirjeessään isälleen Jonathan 

Brookesille Iveson L. Brooks tuntuu tietävän mistä naruista kannatti vetää: 

 

I hope hower to maintain a respectable standing with the class tho' I may 

not obtain any particular [dis]tinction. I feel more anxious daily to 

prosecute my studies, could I be fortunately favored the necessary funds. 

this [sic] place is very expensive; but with regard to dress the Students are 

plain. I should be glad if my mother could conveniently have [me a] suit 

of neat home spun yarn & coutton [sic] cloth double wove prepar[ed] for 

winter (of a blue or green colour) against I shall come home in December 

My expen[s]es for necessary things for a beginning here have been greater 

than I had expected in consequence of which the money brough[t] with me 

will be scarcely sufficient for me to make out with.142 

 

Myös William Bagley kirjoitti isälleen D.W. Bagleylle samaan sävyyn vuonna 1843: 

 

I have bought no clothes since I have been here with the exception of 

some under-clothing & c, I wrote to you in my first letter for some & it 

probably may be as well for you to send me the materials and let me have 

them made here though it costs very high but then they will be well done, 

just as you please, though, about that, In addition to the clothes I shall 

need some money in order to pay my tuition, boardbill & c, as I have had 

to pay well for every thing I have used since I have been here.143 

 

Tutkija Robert Pacen mukaan pukeutuminen oli Etelän yliopistoissa kuin 

kilpavarustelua ja siihen käytettiin niin paljon rahaa kuin mahdollista. Vaatteet olivat 

keskeinen keino parantaa muille annettavaa vaikutelmaa ja opiskelijat suhtautuivat 

niihin vakavasti. Monet Etelän yliopistot määräsivät rajoituksia pukeutumisen suhteen 

tämän kalliin kierteen hillitsemiseksi.144 Käyttämistäni lähteistä ei ilmene otettiinko 

                                                 
142 Brookes, Iveson L: kirje Jonathan Brookesille syyskuussa 1816. 
143 Bagley, William: kirje D.W. Bagleylle 1.7.1843. 
144 Pace, 2004, s. 51-55. 
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Pohjois-Carolinan yliopistossa käyttöön pukeutumiskoodia. James Pettigrew:n isälleen 

listaamat vaatetarpeet olivat kuitenkin sen verran mittavat, että pukeutumista tuskin oli 

rajoitettu: 

 

One Coat, One pair of Pantaloons, Two vests, (I am entirely out of vests, 

also,) One hat, Shirts, Drawers, Stockings, Two or three handkerchiefs, 

One or two cravats, Shoes. 

 

There is in addition to these another want, which may appear very trifling, 

but which in my situation is absolutely necessary as a Marshal for 

Commencement, namely, a cane. Judging the price of these articles from 

my clothes last summer and the summer before, the amount will probably 

be $70 or $80, a very large sum, but I do not see how it is to be avoided, 

without an appearance, which I would not wish to show.145 

 

Opiskelun ja yhdistystoiminnan ulkopuolelle jäävän vapaa-ajan opiskelijat käyttivät 

vierailuihin lähiseudulla ja muuhun sosiaalisen toimintaan. Vuonna 1849 Rufus L. 

Patterson kirjoitti isälleen osallistuneensa suurelle piknikille, jolle osallistui paikallista 

seurapiiriä. Yleisen sosialisoitumisen jälkeen Patterson oli lähtenyt pienemmällä 

porukalla kalastamaan ja kehui päivää varsin onnistuneeksi.146 Vuonna 1860 Rufus 

Thomson osallistui kampuksella opiskelijoiden organisoimalle ”Fresh Treat” 

festivaalille, jota varten oli hankittu 800 vesimelonia. Festivaalin tarkka kulku jää 

Thomsonin kirjeestä epäselväksi, mutta osallistujat poistuivat vesimelonien ja 

mustelmien kera.147 Opiskelijat myös matkustelivat lähiseudulla asuvien sukulaistensa 

luo mahdollisuuden ilmaantuessa. Pattersonin mainitsema kalastusretki ei varmaankaan 

ollut yksittäistapaus, sillä tutkija Pace väittää metsästyksen ja kalastuksen olleen yleisiä 

ajanviettotapoja opiskelijoiden keskuudessa.148 Sen lisäksi, että metsästys ja kalastus 

olivat hauskaa tekemistä, niillä oli syvempikin merkitys. Teoksessaan Cultural Values 

in the Southern Sporting Narrative Jacob F. Rivers III väittää metsästyksen ja 

kalastuksen olleen tärkeä osa 1800-luvun Etelän yläluokan miesten kouluttautumista 

luokkansa jäseniksi. Riversin mukaan erityisesti plantaasinomistajien suhde maahan oli 

sekä rationaalinen että romantisoitu: maa tarjosi vaurautta ja luonnon kauneus oli 

itseisarvo: 

 

                                                 
145 Pettigrew, James J: kirje Ebenezer Pettigrew:lle 8.2.1846. 
146 Patterson, Rufus L: kirje Samuel L. Pattersonille 18.4.1849. 
147 Thomson, Rufus: kirje William H. Thomsonille 6.8.1860. 
148 Pace, 2004, s. 59. 
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hunting and fishing...provided an important preparation for the struggle for 

survival, an education into the mysteries and beauty of nature, and an 

opportunity to practice and develop the sustaining virtues of their class: 

bravery, loyalty, generosity, consideration for others, and a deep and 

abiding love for the land and its game.149 

 

Tutkija Wyatt-Brownin mukaan luonnossa seikkailu oli Etelän nuorille tuttua jo 

lapsuudesta asti. Heitä kannustettiin etsimään ja uhmaamaan vaaroja, vaikka nämä 

retket päätyivät usein vammoihin tai jopa kuolemaan.150 Tämä kertoo maskuliinisten 

arvojen suuresta arvostuksesta, sillä kodin ulkopuolinen tila oli yksinomaan miesten 

aluetta.151 

 

Pacen mukaan kunniakulttuurissa normaalisti välteltiin sellaisia riskialttiita sosiaalisia 

tilanteita, joissa oli suuri mahdollisuus joutua häväistyksi tai huonoon valoon. 

Opiskelijat olivat kuitenkin vasta aikuistumassa ja menivät uhkarohkeasti mukaan 

monenlaisiin huvituksiin arvioimatta tilanteita perinpohjaisesti.152 Pubit ja tavernat 

olivat luonnollisia kanssakäymisen paikkoja ja alkoholia nautittiin myös kampuksella. 

Yliopiston hallitus ei katsonut hyvällä opiskelijoiden alkoholinkäyttöä ja kielsi 

opiskelijoilta juottoloihin menemisen jo vuonna 1796 ja alkoholin ostamisen Chapel 

Hillistä vuonna 1828, mutta kieltoja rikottiin laajalti.153 James L. Dusenbery kertoo 

varsin avoimesti päiväkirjassaan omasta ja kanssaopiskelijoidensa alkoholinkäytöstä. 

Elokuun 14. vuonna 1841 hän kirjoittaa kanssaopiskelijansa humalaisesta seikkailusta 

lähimetsiin, joka päättyi epäonnistuneeseen yritykseen vierailla prostituoidun luona. 

George Washingtonin syntymäpäivää 22.2. juhlittiin puolestaan vuonna 1842 

railakkaasti lähes kaikkien opiskelijoiden toimesta:  

 

The amount of liquor drank by the students was tremendous. More than 

2/3ds of college were intoxicated. Pink & I went over to the [Old] East & 

were gloriously tight before breakfast. We kept the thing hot throughout 

the day. Nutall had an excellent dinner…In the evening Mike [Elisha 

Mitchell] was passing through the "Campus" & some drunken fellow 

cursed him from Mc'Nairy's window. He came up & found the room full 

of drunken students, while the sugar was scattered about & the floor was 

drenched with the brandy which had been spilled. He sat down & gave 

them a long talk & went away, after giving them to understand that he 

                                                 
149 Rivers, Jacob F. III: Cultural Values in the Southern Sporting Narrative, 2002, s.3. 
150 Wyatt-Brown, 1982, s. 142-143. 
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would report none of them. On Thursday, however, Dick , McNairy, 

Williamson , were called before the Faculty, at Mike's instigation, & 

dismissed for three weeks.154 

 

Keväällä 1842 Dusenbury oli todistamassa kummallisempaa tapahtumaa kun 

järjestyksen puolta normaalisti pitänyt professori Elisha Mitchell annosteli opiskelijoille 

ilokaasua: 

 

In the evening Dr Mitchell who wished to have some amusement, called 

together the Seniors & proposed that some of the class should take the 

"Nitrous Oxide" or exilarating gas. It was administered in the grove just 

behind the S. B. [South Building] & students & visitors were all, there 

assembled. Those of my class who took it were Ashe , Morrisey , Mullins , 

Quince & Summerell . All showed a disposition to fight but Morrisey & 

Summerell —the former did nothing but walk about & look as if he were 

searching for a stump upon which to mount to make a speech, & the other 

jumped up, smacked his feet together & said he felt glorious. Ashe was the 

most pugnacious man of them all—he first jumped upon J. P. Irwin & tore 

the skirt of his coat nearly off & he then threw himself upon me so 

suddenly that I could not get out of his way & was obliged to fight in self-

defense. Neither of us were hurt for Dick's gas soon "–frez–z out" & then 

of course the scuffle ended.155 

 

William Bagley puolestaan kertoi ystävälleen olleensa kanssaopiskelijoidensa kanssa 

Chapel Hillissä katsomassa fakiirin esitystä. Esitys oli ollut pettymys ja fakiiri oli 

lopulta huijannut opiskelijoilta rahaa ja lähtenyt kylästä. Epäonnistuneen takaa-ajon 

päätteeksi opiskelijat olivat palanneet Chapel Hilliin ja yksi heistä oli humalassa 

ampunut tavernanpitäjää käteen.156 Ampumatapaus lienee ollut poikkeuksellinen, sillä 

viittauksia opiskelijoiden hallussa olleisiin tuliaseisiin on hyvin vähän. 

 

Alkoholin käyttö oli oleellinen osa maskuliinista kunniakulttuuria. Wyatt-Brownin 

mukaan humaltuminen oli hyväksyttävää vain miehille. Väkevien juomien nauttiminen 

miesseurassa nähtiin viriiliyden merkkinä ja sosiaalinen juopottelu tarjosi miehille 

mahdollisuuden osoittaa kiintymystään toisiaan kohtaan ja vahvisti keskinäistä 

solidaarisuuden tunnetta. Wyatt-Brown huomauttaa, että humalahakuisen juomisen 

kulttuurin sisäistäminen alkoi usein juuri yliopiston kampuksella, jossa nuorten miesten 

keskinäiset hyväksymisriitit koostuivat yleensä uhkarohkeista alkoholin käyttöön 

                                                 
154 Dusenbury, James L: päiväkirjamerkintä 27.2.1842. 
155 Dusenbury, James L: päiväkirjamerkintä kesäkuulta 1842. 
156 Bagley, William: kirje Moses Piercelle 13.2.1845. 

http://docsouth.unc.edu/global/getBio.html?type=bio&id=pn0000433&name=Dick,%20Robert%20Paine
http://docsouth.unc.edu/global/getBio.html?type=bio&id=pn0001158&name=McNairy,%20Bartlett%20Yancy
http://docsouth.unc.edu/global/getBio.html?type=bio&id=pn0001158&name=McNairy,%20Bartlett%20Yancy
http://docsouth.unc.edu/global/getBio.html?type=bio&id=pn0001798&name=Williamson,%20John%20Lea
http://docsouth.unc.edu/global/getBio.html?type=bio&id=pn0001194&name=Mitchell,%20Elisha
http://docsouth.unc.edu/global/getBio.html?type=bio&id=pn0001194&name=Mitchell,%20Elisha
http://docsouth.unc.edu/global/getBio.html?type=bio&id=pn0000052&name=Ashe,%20Richard%20%22Dick%22%20James
http://docsouth.unc.edu/global/getBio.html?type=bio&id=pn0001237&name=Morisey,%20Thomas%20Junius
http://docsouth.unc.edu/global/getBio.html?type=bio&id=pn0001246&name=Mullins,%20William%20Sidney
http://docsouth.unc.edu/global/getBio.html?type=bio&id=pn0001409&name=Quince,%20Nathaniel%20H.
http://docsouth.unc.edu/global/getBio.html?type=bio&id=pn0001631&name=Summerell,%20Joseph%20John
http://docsouth.unc.edu/global/getBio.html?type=bio&id=pn0001237&name=Morisey,%20Thomas%20Junius
http://docsouth.unc.edu/global/getBio.html?type=bio&id=pn0001631&name=Summerell,%20Joseph%20John
http://docsouth.unc.edu/global/getBio.html?type=bio&id=pn0000052&name=Ashe,%20Richard%20%22Dick%22%20James
http://docsouth.unc.edu/global/getBio.html?type=bio&id=pn0000813&name=Irwin,%20James%20Patton
http://docsouth.unc.edu/global/getBio.html?type=bio&id=pn0000052&name=Ashe,%20Richard%20%22Dick%22James


55 

 

liittyvistä haasteista. Alkoholia käyttämällä nuoret pääsivät mukaan paitsi opiskelijoiden 

yhteisöön, myös laajempaan Etelän miesten yhteisöön.157 

 

Uhkapelaamisesta, juopottelusta ja tappeluista huolimatta nuorten miesten keskinäinen 

kanssakäyminen ei ollut kontrolloimatonta. Jatkuva vertaisarviointi muodosti rajat 

käyttäytymiselle eikä siksi ole omituista, että vuonna 1834 opiskelijat häätivät yhden 

kanssaopiskelijansa kampukselta varastamisen takia.158 Rikkomalla kunniakoodia 

opiskelija oli asettanut myös yhteisönsä kunnian kyseenalaiseksi. Yhteisön kunnia 

saatettiin joskus asettaa jopa oman kunnian eteen. George N. Thompson kertoo 

päiväkirjassaan, kuinka hän ajautui nyrkkitappeluun kanssaopiskelijansa kanssa kesken 

oppitunnin. Thompson kirjoittaa tietäneensä, että asian käsittely sujuisi nopeimmin, 

mikäli jompikumpi tappelun osapuolista ottaisi yksin syyt niskoilleen. Kysyttäessä 

Thompson tunnusti olleensa aloitteen tekijä (vaikka kirjoittaa päiväkirjassaan asian 

olleen päinvastoin) ja yllättyi kun useat henkilökunnankin edustajat kehuivat hänen 

toimineen kuin mies. Erityisesti professori Phillips oli vaikuttunut Thompsonin 

toiminnasta: 

 

Old Mr Phillips seemed particularly pleased with manner in which I had 

acted in owning I was the only one to blame, and as I left the room, he 

patted me on the shoulder and said "We can now expect something from 

you George "159 

 

Nuoret miehet tutustuivat opiskeluaikanaan vastakkaiseen sukupuoleen uudella tavalla, 

ilman vanhempien valvontaa. Käyttämieni lähteiden viitteet kohtaamisista naisten 

kanssa ovat kuitenkin vain satunnaisia huomautuksia. Tämä voi selittyä sillä, että 

kohtaamiset eivät olleet kovin vakavia tai sitten asiaa haluttiin salata vanhemmilta ja 

tuttavilta, joille kirjeitä lähetettiin. Timothy Williamsin mukaan Pohjois-Carolinan 

yliopiston opiskelijat eivät pääsääntöisesti etsineet vakavaa suhdetta, sillä vaimon 

hankkiminen kuului aikuistumisprosessin loppupäähän eli aikaan opiskelun jälkeen. 

Opiskelijat erottivat naisen ideaalin seksuaalisen halun kohteesta. Tulevan vaimon tuli 

olla hyveellinen ja hillitty, esimerkkinä toimi usein oma äiti. Tämän naisen ideaalin tuli 

toimia passiivisena miehensä toiminnan seuraajana ja miehensä kannustajana. 

Opiskelijat harjoittivat vaimon etsinnässä tarvittavia seurapiiritaitojaan lähiseudulle 

                                                 
157 Wyatt-Brown, 1982, s. 279. 
158 Pettigrew, Charles L: kirje Ebenezer Pettigrew:lle 17.9.1834. 
159 Thompson, George N: päiväkirjamerkintä 15.2.1851. 
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suuntautuvien vierailujen aikana ja hakivat niissä kontaktia nuoriin naisiin. 

Seksuaalisten himojen tyydyttämiseen sopivalle naiselle kriteerit eivät olleet tarkkaan 

määritellyt. Williamsin mukaan opiskelijat olivat seksuaalisesti aktiivisia ja harrastivat 

seksiä paikallisten prostituoitujen kanssa sekä raiskasivat paikallisia orjia. Williams 

huomauttaa, että kohtaamisista naisten kanssa on vähän merkintöjä myös sen takia, että 

niistä uskouduttiin kunniakulttuurin säännöillä. Näin ollen ne olivat useimmiten joko 

luottamuksellisesti kuultua tietoa tai yksityisasioita, joita ei sopinut herrasmiehen 

kunniasanan nojalla levittää.160 Wyatt-Brownin mukaan Etelän kunniakoodi oli yleisesti 

ottaen hyvin salliva seksin suhteen. Yletön seksuaalisuus nähtiin sisäisenä heikkoutena, 

mutta esiaviollinen ja avioliiton ulkopuolinen seksi sopivissa määrin olivat merkkejä 

terveestä miehisyydestä. Isät kannustivat poikiaan hankkimaan seksuaalista kokemusta 

ennen avioliittoja. Wyatt-Brown nostaa esiin myös Williamsin tulkintaan nähden 

hieman ristiriitaisen näkemyksen nuorten miesten seksuaalisuudesta. Wyatt-Brown 

väittää, että nuoret miehet kerskailivat mielellään toisilleen seksiseikkailuillaan 

hakiessaan arvostusta.161 Lienee turvallista olettaa, että kerskailu oli yleistä myös 

Pohjois-Carolinan yliopiston kampuksella, mutta vaikka uskottu piiri olikin suuri, se oli 

yhtä kaikki sidottu vaitiolovelvollisuuteen. Chapel Hill oli pieni kylä, jossa nuoria naisia 

oli opiskelijoihin verratessa lukumääräisesti vähän. Kovinkaan mittavalle 

seurapiirielämälle ei siten ollut edellytyksiä, joten opiskelijoiden naiskontaktit 

rajoittuivat todennäköisesti lähinnä prostituoituihin. Viittauksia seksin ostamiseen ei 

juuri ilmene, mutta on luonnollista etteivät opiskelijat kirjoittaneet niistä 

vanhemmilleen. 

 

Opiskelijoiden sosiaalinen kanssakäyminen oli pääasiassa itseorganisoitua. Vuosittainen 

valmistujaisjuhla oli ainoa sosiaalinen kokoontuminen, johon osallistuivat sekä 

opiskelijat, heidän vanhempansa, että yliopiston henkilökunta. Valmistujaiset olivat 

tanssiaisineen vuoden kohokohta, jota opiskelijat odottivat innolla ja johon he 

valmistautuivat huolellisesti. Juhlassa opiskelijat saivat esitellä puhujantaitojaan 

suurelle yleisölle ja puheiden sekä juhlan yleisen kulun sujuvuuden varmistamiseksi 

järjestettiin virallisia harjoituksia.162 Alpheus Jones kuvaili vuonna 1838 valmisteluja: 

                                                 
160 Williams, 2015, s. 149-150, 158-159. 
161 Wyatt-Brown, 1982, s. 294-295. 
162 The North Carolina University Magazine 9 nro. 1: Commencement Exercises, elokuu 1859, s. 59-63; 

The North Carolina University Magazine 9 nro 2: Commencement Exercises, syyskuu 1859, s. 105-120. 
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The Faculty have begun to make some slight preparations for 

Commencement. The broken places in the plastering of our library, too, 

have been repaired, & Fanning, from Wilmington, is expected to come up 

in a few days to paint the hall in the best of style;  

and I think it more than probable that we will employ him to paint the 

ceiling; & then the places which have been mended, will not be at all 

apparent. Our new mantle pieces, also, will be put up in a short time; so 

that, with the aid of our new curtains, I hope we will be able to make a 

pretty good show in June. The two Societies have ratified the stipulation 

of which I have already written to you "That each Society shall, 

alternately, select one of its members to address the Senior Class & alumni 

of the University on the Wednesday evening preceeding Commencement." 

Mr. C. Manly of Raleigh has been chosen by our Society to deliver this 

address next June & he has accepted the appointment. I have no doubt but 

that he will do the Society and himself considerable honor not only on 

account of his own talents but also by being contrasted with Shepard. 

Professor Green is to address our Society on the Tuesday night before 

Commencement. Considering all these circumstances, I think the 

inducements to attend our next Commencement, are greater than they have 

been for attending others heretofore; and, from what I have heard, I 

suppose the numbers of visitors will be very great. The Senior speaking 

took place on the evenings of the 2nd, 3rd & 4th of instant; the speeches 

were generally very good; one of the best was Hobson's on the relation of 

N. Carolina & Virginia; near the close, he introduced Va. as addressing N. 

C. and N. C. as replying; this part was excellent. Another of the best was 

Long's on the pleasures of a College life—a 'funny'—; this was excellent 

throughout and he was applauded throughout at every sentence; it has 

been acknowledged by all whom I have heard speak of it the best of the 

kind they ever heard—I would give you an idea or two contained in it but 

they are all so good I don't ~ [sic] know to which one to give the 

preference. The Senior report will be read in about a fortnight. I would be 

glad, if I could, to inform you who will get first; but I believe it is 

generally thought by the Class that Cuthbert and Davis will [be] put equal. 

Our Ball, so far as the supper is concerned (which will be furnished by 

Miss N. Hilliard ) will be superior to that of last Commencement; but I 

fear it will be inferior to it in some other respects; for something had been 

said of admitting all who may wish to attend, free of charges; & you know 

if this is the case, the society will not be very select.163 

 

Jonesin kirje kirjeestä paljastuu myös yliopiston suuri panostus valmistujaisiin 

korjaustöiden muodossa. Yliopisto varmaankin halusi esittää itsensä parhaassa 

mahdollisessa valossa opiskelijoiden vanhemmille, jotka lukukausimaksujen muodossa 

kustansivat yliopiston toimintaa. Jonesin harmittelu pääsymaksuttomuudesta puolestaan 

                                                 
163 Jones, Alpheus: kirje Peter W. Hairstonille 9.5.1838. 
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viestii siitä, että ainakin hän koki itsensä valmistujaisissa pikemmin luokkansa 

edustajaksi kuin opiskelijayhteisön jäseneksi. Tämä oli sikäli luonnollista, että 

valmistujaisissa oli läsnä yliopiston ulkopuolisia henkilöitä ja kunniakoodin mukainen 

vertaisarviointi tapahtui myös sen perusteella kenen seurassa henkilö esiintyi. Kuten 

Jonesin kirjeestä ilmenee, valmistuvien joukosta valittiin kilpailulla puhuja itse juhlaan. 

Nämä puheet olivat todennäköisesti tärkeimpiä kohokohtia juhlissa ja käsittelivät 

yleensä opiskelua, sen merkitystä ja siirtymistä seuraavaan vaiheeseen elämässä. 

William C. Dowdin vuoden 1858 valmistujaispuheessa valmistuminen yhdistyy 

aikuisuuteen: 

 

But Fellow Students: our morn is past: the dark night is brooding over us: 

the bright ideal star of Commencement, to which our life has long been 

directed, is swiftly fading from our vision: it hangs no longer in the 

distance, but sinks behind the hills. School-days are gone and we linger 

only to say Good bye. Now we have attained the end of our race and find 

all is not bright beyond, we hesitate to rush into the scenes untried and 

abide this hour to review our pilgrimage. Memory paints anew the festive 

scenes in which we took a part and all along our fading pathway, days and 

deeds arise 'round which our fondest recollections cluster. Fond Memory: 

sacred goddess as thou art: thanks for the bright pictures thou dost paint! 

Events long neglected or forgotten, thou hast preserved untarnished; the 

ills and errors thou hast concealed and only the joys and pleasures 

revealed. Happy life we'v'e [sic] spent in College—never to be forgotten! 

Fixed on thy tablet, it shall live to cheer us in the hours of sad old age. The 

memory of our bygone years! Tis sweet to think of their consolations and 

forget their cares. But, melancholy thought, that excites each tender heart 

and starts a sympathetic tear!... My dearest Classmates: we too must part: 

we were strangers when we began our career, jealous of each other's 

honors, careless of each other's woes. A cold world had taught us not to 

confide in our fellows. But drinking at the same pure fount, kneeling at the 

same shrine has softened our hearts and knit them into one. The Genii, 

who guard this Temple of Learning, have banished Discord and the Furies, 

and from their homes in the clouds send down Love and Amity. The gods 

have been propitious and our Instructors lavish of praise. No bonds were 

ever so closely formed nor their severance more worthy of a classe's [sic] 

flowing tears. We forsook the innocent sports of boyhood when first we 

bowed at these shrines and devoted our lives to Learning. The bonds were 

broken which united us to those, who loved us amid our early reverses. A 

long Farewell to childhood! Would that we could breathe again its pure air 

and feel its innocence!164  

 

                                                 
164 Dowd, William C: Valedictory Oration, 3.6.1858. 
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William J. Headen puolestaan vaikuttaa sisäistäneen kunniakoodin ja siihen liittyvän 

suurmiesten ja suurtekojen ihannoinnin. Hänen vuoden 1860 valmistujaispuheensa voi 

tulkita reaktioksi sisällissodan uhkaan, sillä hän puhuu melko suoraan kunniallisen 

miehen velvollisuuksista maataan kohtaan silloin kun maan elämäntapa on uhattuna: 

 

That feeling which prompts a man to maintain and preserve his own good 

name and that of his friends; which makes him jealous of the best interests 

of his country and nerves the soul to encounter danger and trouble with 

tranquility and firmness is a ruling principle of action in the life and 

character of every good and great man. It raises him above revenge, 

injustice and meanness and impels him to the sacrifice of personal ease 

and safety for the accomplishment of laudable objects. The most brilliant 

achievements and the most perfect models of all that can awaken the 

admiration or gain the affections and the gratitude of man which we find 

recorded in history, are the manifestations of that delicate sense of honor 

which constitutes the essential element of greatness, which first suggests 

in man something more than animate nature, a Promethean spark 

enkindled from Heaven in his soul… The good sword of the fearless and 

gallant soldier as he mingles in the scenes of the battle-field with death 

and carnage around him strikes for the honor of its bearer, and this 

sentiment inspires the mariner when defending the flag that floats above 

him, amid the fierce assaults of enemies to maintain those rights that are 

confided to his keeping and refrain from whatever is base or cowardly. 

Actuated by this principle the statesman would see his country endure 

anything rather than impeachment of that national honor which constitutes 

not only her pride, her strength and security, but the vital spark of her 

prosperity.165 

 

Opiskelijoiden keskinäinen sosiaalinen toiminta ja sen myötä luodut suhteet vaikuttavat 

olleen heille itselleen vähintään yhtä tärkeitä kuin yliopiston tarjoama akateeminen 

koulutus. Yhdistysten myötä akateemisen ja sosiaalisen raja oli häilyvä, mikä puoltaa 

sitä, että akateeminen kyvykkyys oli kuitenkin osaehtona sosiaalisen arvostuksen 

saamiselle. Ystävien hankkiminen oli opiskelijoille tärkeää, koska heidän kanssaan 

voitiin yhdistystoiminnan lisäksi tutustua kunniakoodin niihin puoliin, jotka eivät 

sopineet hillityn akateemiseen ympäristöön. Uusille tuttavuuksille keikaroitiin uusissa 

vaatteissa ja heidän kanssaan kilpailtiin rohkeudesta, itsenäisyydestä ja hurjuudesta, 

usein alkoholin kiihdyttäminä. Opiskelijakulttuurin maskuliininen kilpailu ja 

yhteisöllisyys viestivät Etelän miehisen kunniakoodin sisäistämisestä. Yliopistoon 

kirjautuminen ja opiskelun akateeminen työ tehtiin yleensä vanhempien toiveesta (tai 

käskystä), mutta opiskelijayhteisö oli viime kädessä opiskelijoista itsestään lähtöisin. 

                                                 
165 Headen, William J.: valmistujaispuhe The Sentiment of Honor, 7.6.1860. 
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Silti opiskelijoiden keskinäiset suhteet noudattavat hämmästyttävän tarkasti Etelän 

herrasmiesideaalin käytöstä. Rajoja kokeiltiin ja ylilyöntejä sattui, mutta rohkeaa 

kokeilua arvostettiin enemmän kuin varman päälle pelaamista, kuten seksin tai 

luonnossa liikkumisen esimerkit todistivat. Väkivalta lienee ollut opiskelijoiden 

keskuudessa melko yleistä, sillä he kirjoittivat siitä lähinnä toteavaan sävyyn 

osoittamatta merkkejä järkytyksestä. Opiskelijat eivät analysoi väkivaltatapauksia 

kirjeissään kovinkaan yksityiskohtaisesti, vaan keskittyvät pikemmin akateemisiin 

aiheisiin. Tämä viittaa siihen, ettei väkivaltaa laskettu samaan elämänalueeseen 

yliopisto-opiskelun kanssa. Opiskelijat olivat yhtä lailla kirjeissään vaitonaisia seksin 

suhteen. Yliopisto-opiskelu oli kokonaisvaltainen kokemus, mutta opiskelijat eivät 

identifioituneet kaikessa toiminnassaan ensisijaisesti opiskelijoiksi ja siten heidän 

opiskelua käsittelevät kirjeensä tai päiväkirjamerkintänsä eivät anna täydellistä kuvaa 

heidän kokemuksistaan. 

 

Opiskelijat hakivat hyväksyntää paitsi oman luokkansa sisältä, myös sen yläpuolelta. 

Kaikki opiskelijat eivät olleet yläluokkaisista perheistä, mutta heidän käytöksensä 

seurasi silti suurilta osin yläluokan arvostamaa käytösmallia. Uskon tämän johtuvan 

siitä, että keskiluokkaiset nuoret eivät pyrkineet yliopistossa aktiivisesti luomaan omaa 

kilpailevaa identiteettiään vaan yrittivät edistää sosiaalista liikkuvuuttaan tai saada 

arvostusta omaksumalla yläluokan tapoja. Herrasmiehen statuksen saaminen oli heille 

ehdottomasti tavoiteltavan arvoinen asia, sillä tuon statuksen omaavien henkilöiden 

yhteisö tarvitsi vertaisarviointinsa onnistumiseksi keskinäisen yksimielisyyden siitä, että 

herrasmiehet olivat keskenään tasavertaisia varallisuudesta huolimatta ja näin ollen 

kyvykkäitä arvioimaan toisiaan. Tässä valossa opiskelijoiden ajoittain uhkarohkea ja 

auktoriteetteja vastaan nouseva käytös oli rationaalista ja päämäärätietoista toimintaa. 

 

 

6. Valmistumisen jälkeen 

 

Yliopistosta valmistumisen myötä nuorten miesten aikuistumisprosessi läheni loppuaan. 

Saavuttaakseen kunniallisen herrasmiehen aseman heidän tuli seuraavaksi luoda uraa ja 

mennä naimisiin. Wyatt-Browin mukaan hyvän vaimon löytäminen oli helpompaa 
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mikäli nuoren miehen taloudellinen asema oli vakaa ja siksi toimeentulon turvaaminen 

oli nuorten miesten ensimmäinen prioriteetti.166 

 

Plantaasinomistajaperheiden ensimmäiset pojat perivät perheensä maaomaisuuden ja 

tilan, joten heidän ammatinvalintansa oli yleensä selvä; he jatkoivat isiensä jalanjäljissä 

plantaasitalouden harjoittamista. Etelässä ei ollut laajaa byrokratian tai hyväpalkkaisten 

ammattilaisten verkostoa, joten muiden valmistuneiden tilanne oli huomattavasti 

hankalampi. Arvostetuimpia ammatteja olivat lakimies ja lääkäri. Nuorten miesten 

suvulla oli suuri vaikutusvalta ammatinvalintaan. Nuorten edellytettiin valitsevan 

esimerkiksi lääkärin ammatin mikäli suvussa oli perinteisesti ollut lääkäreitä. Tämä ei 

johtunut pelkästään tradition kunnioittamisesta, vaan jatkamalla tutulla uralla nuori mies 

hyötyi suvun jo olemassa olevista kontaktiverkostoista.167 Pohjois-Carolinan yliopiston 

alumnit sijoittuivat yllä olevan kuvauksen mukaisille urille. Williamsin mukaan 

jatkokouluttautuminen ei ollut erityisen epätavallista, sillä varsinkin lääkäreiksi 

pyrkivien kohdalla jo hankitun sivistyksen lisäksi tuli hankkia ammatillinen pätevyys.168 

Siteet maatalouteen ja sen tuomaan vaurauteen sekä hallinnolliseen valtaan pysyivät 

ammatinvalinnasta huolimatta vahvoina. Osa-aikainen maatalouden harjoittaminen oli 

yleistä alumnien keskuudessa. Monet alumnit saivat tavoittelemaansa poliittista valtaa 

virkanimitysten ja luottamustoimien muodosssa joko paikallisella, osavaltion tai 

liittovaltion tasolla.169 

 

Kattavia tilastoja Pohjois-Carolinan yliopiston alumneista ei ole juuri saatavilla yhtä 

poikkeusta lukuun ottamatta. Yliopiston sihteerinä toimineen Daniel Grantin teos 

Alumni History of the University of North Carolina (1924) listaa yliopiston alumneja 

vuodesta 1795 vuoteen 1924. Grant väittää teoksensa olevan mittavan tutkimuksen 

tulos.170 Yliopisto siis tuskin ylläpiti kattavia virallisia tilastoja alumneistaan 1800-

luvulla. 1800-luvun ensimmäisten vuosikymmenien aikana opiskelleiden alumnien 

listatuista tiedoista puuttuu kuitenkin usein ammatti. Timothy Williams on koonnut 

Grantin teoksen pohjalta alumnien ammattia koskevia taulukoita. Hänen taulukkonsa 

koskevat vuosina 1840–1859 valmistuneita alumneja. Aikarajaus on mitä luultavimmin 

                                                 
166 Wyatt-Brown, 1982, s. 199-201. 
167 Wyatt-Brown, 1982, s. 175-199. 
168 Williams, 2015, s. 200. 
169 Williams, 2015, s. 201. 
170 Grant, Daniel: Alumni History of the University of North Carolina, 1924, s.vii-ix. 
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perusteltu juuri ammattia koskevan tiedon saatavuuden perusteella. Tämän tutkimuksen 

alumneja koskevat luvut on saatu Williamsin taulukoista, jotka käsittävät 723 alumnia. 

 

Vuosina 1840 - 1859 valmistuneista alumneista noin neljäsosa harjoitti päätoimisesti tai 

muun ammatin ohella maanviljelystä, pääasiassa plantaasitaloutta. Suhteessa muuhun 

Etelän väestöön alumnit olivat plantaasinomistajaluokassa vahvasti yliedustettuina. 

Vertailun vuoksi vuonna 1860 Etelän 400 000:sta orjanomistajasta vain 12% omisti yli 

20 orjaa.171 Noin 55% alumneista harjoitti päätoimisesti tai muun ammatin ohella 

arvostettuja lääkärin tai lakimiehen ammatteja. Tästä tilastosta puuttuvat poliittiset virat 

ja luottamustehtävät.172 Tästä puutteesta huolimatta voidaan melko luotettavasti olettaa, 

että yliopiston alumnit päätyivät pääosin niille yhteiskunnan yläkerroksille, joille heidän 

sukunsa toivoivatkin heidän päätyvän lähettäessään nuoret miehet yliopistoon.  

 

Johtotehtäviin päädyttiin myös koulutuksen saralla alumnien saadessa virkoja 

opettajina, professoreina tai rehtoreina.173 Koulutusala olikin neljänneksi suosituin 

uravaihtoehto. Suosio on yllättävän suurta kun otetaan huomioon maskuliinisen 

kulttuurin toimintaa arvostava luonne. Tämä viestii siitä, että yliopisto-opiskelu vaikutti 

suuresti siihen, miten nuoret miehet arvottivat sivistyksen merkitystä. Akateemisen uran 

arvostus korostuu entisestään huomioitaessa se, että tilastossa ei esiinny yhtäkään 

sotilasuran valinnutta alumnia, vaikka sotilasura tarjosi mahdollisuuden johtotehtäviin, 

fyysisten hyveiden osoittamiseen ja arvostettuun yhteiskunnan palvelukseen.174 

Ilmeisesti sotilasuralle tähtäävät nuoret miehet olivat valinneet sotilasakatemian 

yliopiston sijaan. Williams väittää, että sisällissodan alettua suuri osa yliopiston 

opiskelijoista ja alumneista kuitenkin palveli Konfederaation armeijassa muista 

uravalinnoistaan huolimatta. Hänen mukaansa 57% vuosina 1850–1862 yliopistossa 

opiskelleista nuorista toimi sotilaina, upseereina, kenttäpappeina tai sotilaslääkäreinä.175 

Sisällissodan armeijat olivat valtavia, joten niihin kuulumista ei voida pitää varsinaisena 

uravalintana vaan kenties osin tilastollisena todennäköisyytenä tulla vedetyksi mukaan 

massiiviseen konfliktiin. 

 

                                                 
171 Collins, Bruce: White Society in the Antebellum South, 1985, s. 15. 
172 Williams. 2015, s. 211-214.  
173 Williams, 2015, s. 201. 
174 Williams, 2015, s. 211-214. 
175 Williams, 2015, s. 204. 
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Ura kirkon palveluksessa oli viidenneksi suosituin ammatillinen 

suuntautumisvaihtoehto. Yliopiston eri kristinuskon suuntauksia suvaitseva periaate 

näyttää toteutuneen käytännössä, sillä pappeina toimineet alumnit jakautuivat 

presbyteerien, metodistien, episkopaalien ja baptistien kesken.176 

 

Vain alle 7% alumneista toimi pankkiireina, kauppiaina tai teollisen tuotannon parissa. 

Pientä osuutta selittävät Etelän pieni teollinen sektori, taloudellisten keskusten vähäinen 

lukumäärä sekä finanssitoiminnan matala volyymi, mutta taustalla on mitä 

luultavimmin kulttuurisiakin tekijöitä. Opiskelijat olivat sisäistäneet klassiseen 

tasavaltalaisuuteen, kunniakoodiin ja intellektualismiin pohjautuvan arvomaailman ja 

mikään näistä arvomaailmoista ei varsinaisesti kannustanut moderniin kapitalistiseen 

toimintaan. 

 

Tässä tutkimuksessa mainittujen James L. Dusenburyn, Peter M. Halen ja David A. 

Barnesin urat kulkivat tilastojen valossa keskimäärin normaaleja reittejä, mutta myös 

poikkesivat niiltä. Dusenbury (1821–1886) opiskeli yliopistossa vuodesta 1839 vuoteen 

1842, jonka jälkeen hän aloitti lääketieteen opinnot Pennsylvanian yliopistossa. Hän 

valmistui vuonna 1845 ja toimi Lexingtonissa lääkärinä kuolemaansa saakka. 

Sisällissodan aikaan hän kuului Lexingtonin kodinturvajoukkoihin. Vuosina 1874–1877 

hän toimi Pohjois-Carolinan yliopiston hallituksen jäsenenä.177  

 

Rufus L. Pattersonin hiljaiseksi herrasmieheksi kuvailema (luku 5) Peter M. Hall 

(1829–1887) opiskeli yliopistossa vuosina 1846–1849. Valmistuttuaan hän alkoi 

opiskelemaan lakia, mutta palasi alle vuoden kuluttua opintojen alkamisesta 

kotipaikkakunnalleen Fayettevilleen. Siellä hän työskenteli isänsä kanssa tämän 

kustantaman Fayetteville Observer- lehden parissa. Unionistinen lehti kääntyi 

poliittisesti Konfederaation kannalle sisällissodan alettua. Hale taisteli Konfederaation 

joukoissa kahteen eri otteeseen ja yleni lopulta majuriksi. Kenraali Shermanin johtama 

Unionin armeija tuhosi Halen isän omistaman lehden toimiston ja omaisuuden vuonna 

1865. Seuraavana vuonna Hale muutti New Yorkiin ja perusti isänsä kanssa E.J. Hale & 

Son- nimisen kustantamon, joka menestyi hyvin. Vuonna 1876 Hale palasi kuitenkin 

                                                 
176 Williams, 2015, s. 214. 
177 Lindemann, Erika: Introduction to James Lawrence Dusenbury Journal Site 
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Pohjois-Carolinaan ja jatkoi lehtien kustantamista, joihin kuului mm. pro-

Demokraattinen Raleigh Register. Hän kirjoitti myös tietokirjallisuutta Pohjois-

Carolinan luonnovaroihin liittyen.178 

 

David A. Barnes (1819–1892) oli rikkaan plantaasinomistajan poika, joka aloitti 

yliopisto-opintonsa vuonna 1837 ja valmistui vuonna 1840. Barnes alotti poliittisen 

uransa heti valmistumisensa jälkeen ja hänet valittiin 1840-luvulla kolmeen eri 

otteeseen Northamptonin piirikunnan edustajaksi Pohjois-Carolinan osavaltion 

alahuoneeseen. Vuonna 1861 Barnes oli jäsen kokouksessa, joka päätti Pohjois-

Carolinan irtautumisesta Unionista (Secession Convention). Sisällissodan aikana hän 

toimi kuvernööri Zebulon Vancen sotaneuvostossa. Sodan jälkeen Barnes nimitettiin 

piirikunnan korkeimman oikeuden tuomariksi ja vuonna 1868 Pohjois-Carolinan 

yliopiston hallituksen jäseneksi. Yliopisto oli suljettuna vuosina 1870–1875 ja Barnes 

toimi vuonna 1873 varapresidenttinä kokouksessa, jossa selvitettiin mahdollisuutta 

avata yliopisto uudelleen. Hän meni naimisiin vuonna 1872 ja hankki neljä lasta, mutta 

hänen myöhemmistä vaiheistaan ei ole tietoa.179 Dusenbury, Hall ja Barnes onnistuivat 

hankkimaan itselleen kunniallisen statuksen, viran ja varallisuutta. Sisällissota muutti 

radikaalisti yhteiskuntaa, mutta kyseinen kolmikko vaikuttaa selvinneen muutoksesta 

huomattavasti paremmin kuin ne yläluokan plantaasinomistajat, jotka orjien 

vapauttamisen myötä ajautuivat henkilökohtaiseen konkurssiin. Koulutuksen ja 

suhdeverkostojen myötä alumnien kyky sopeutua yhteiskunnallisiin muutoksiin oli 

kasvanut. Koulutuksen arvostuksesta viestivät myös Barnesin ja Pattersonin jäsenyydet 

yliopiston hallituksessa. 

 

Herrasmiehelle sopivan uran tuoman statuksen myötä alumnit vankistivat asemiaan 

siinä eksklusiivisessa vertaiskulttuurissa, joka piti hallussaan yhteiskunnan 

johtotehtäviä. Toisin sanoen yliopistokoulutuksen myötä nuoret miehet olivat ottaneet 

selkeän askeleen kohti ideaalina pitämäänsä klassisen tasavallan kansalaisuutta.  

 

 

 

                                                 
178 Peter M. Halen biografia: http://ncpedia.org/biography/hale-peter-mallett 
179 David A. Barnesin biografia: http://ncpedia.org/biography/barnes-david-alexander 
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7. Johtopäätökset 

 

Tutkimusperiodin aikana Etelän yläluokan ja intellektuellien yhteiskunnallisten 

näkemysten keskeinen yhtymäkohta oli usko sivistyneeseen johtajaluokkaan. 

Yhdysvaltain itsenäistymisen henkisenä perustana ollut antiikin tasavaltalaisuus säilyi 

Etelässä yhteiskunnan ideaalina, minkä ansiosta klassista sivistystä pidettiin parempana 

perustana hallinnolliselle kyvykkyydelle kuin markkinataloudessa menestymiseen 

vaadittavia kilpailullisia taitoja. Etelän tasavaltalaisuus korosti esikuvansa antiikin 

demokratian tavoin julkisia hyveitä politiikan hoitamisessa. Hyvä poliitikko toimi 

yhteisen edun nimissä, vapaana työnteosta ja henkilökohtaisista intresseistä. 

Käytännössä tämä oli mahdollista vain riittävän varakkaalle väestönosalle ja niille 

yksilöille, jotka yläluokka ominaisuuksiensa ansiosta hyväksyivät yhteisöönsä. 

Agraarisessa ja suurten tuloerojen Etelässä sosiaalinen liikkuvuus oli vähäistä eikä 

köyhemmällä väestönosalla ollut taloudellisia resursseja tai motivaatiota panostaa 

jälkeläistensä korkeakoulutukseen. Näin ollen Etelän yliopistot säilyivät varakkaamman 

väestönosan instituutioina. Klassinen koulutus oli heidän intressiensä mukaista, joten 

Etelän yliopistot kokivat huomattavasti vähemmän painetta uudistaa opetusohjelmaansa 

kuin Pohjoisen yliopistot, joiden elitististä luonnetta yhteiskunnan laajempaa 

demokratisoimista ajaneet tahot kritisoivat aktiivisesti. Etelässä elitismillä ei ollut yhtä 

negatiivista kaikua, sillä orgaaniseen yhteiskuntaan uskova yläluokka piti sitä 

luonnollisena osana yhteiskunnallista järjestystä eivätkä köyhemmät väestönosat olleet 

poliittisesti kovin aktiivisia. Etelän yliopistojen Pohjoisen yliopistoja huomattavasti 

kalliimmat lukukausimaksut edesauttoivat myös osaltaan yliopistojen säilymistä 

elitistisinä. 

 

Etelän kulttuuri oli hyvin maskuliininen ja siten nuorten miesten aikuistumisprosessiin 

kohdistettiin suuria odotuksia. Onnistuneen aikuistumisprosessin seurauksena 

yhteiskuntaluokan arvot ja yhteiskunnan valtarakenteet siirtyivät seuraavalle 

sukupolvelle. Miehen ideaalina oli klassisen sivistyksen omaava, hallitsemaan 

kykenevä, itsenäinen, sosiaalinen, luotettava ja rohkea yksilö. Nämä ominaisuudet 

demonstroituivat Etelän kunniakoodissa, jota ylläpidettiin kunniallisen herrasmiehen 

statuksen saavuttaneiden miesten välisellä vertaisarvioinnilla. Kunnia oli yksilön tärkein 

mittari, jonka turvin hän joko kuului tai ei kuulunut eksklusiiviseen hallitsevaan 
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luokkaan. On siis luonnollista, että kunniaan liittyvät kysymykset olivat ratkaisevan 

tärkeitä myös herrasmiehen statusta tavoitteleville yliopisto-opiskelijoille. 

 

Yliopisto-opiskelulla oli merkittävä rooli nuorten miesten aikuistumisprosessissa ja 

siihen suhtauduttiin vakavasti. Nuoret miehet pyrittiin kasvattamaan kuuliaisiksi isilleen 

ja suvulleen, joten isän päätös lähettää poikansa yliopistoon riitti tälle motivaatioksi 

opiskella niin ahkerasti, ettei suvulle aiheutuisi epäonnistumisen tuomaa häpeää. 

Opiskelumotivaatiota saatiin häpeän pelon lisäksi aidosta halusta oppia. Opiskelijat 

ymmärsivät klassisen sivistyksen omaksumisen olleen tärkeää paitsi omien 

tulevaisuuden mahdollisuuksiensa kannalta, myös ympäröivän yhteiskunnan 

ideologisen perustan ymmärtämiseksi. Opiskelumotivaatiosta kertoo myös 

opiskelijoiden perustamien yhdistysten akateemisesti kunnianhimoinen luonne. 

 

Akateeminen koulutus mullisti jo itsessään nuorten miesten aikuistumisprosessin uuden 

tiedon oppimisen myötä, mutta opiskelukokemus vaikutti aikuistumisprosessiin 

luokkahuoneen ulkopuolellakin. Muutto pois kotoa lisäsi valtavasti nuorten miesten 

itsenäisyyttä, vaikka he olivatkin taloudellisesti riippuvaisia vanhemmistaan ja henkiset 

siteet sukuun säilyivät vahvoina. Itsenäisen asumisen myötä heillä oli vapaus valita 

sosiaaliset kontaktinsa. Pohjois-Carolinan yliopiston opiskelijat tutustuivat 

ikätovereihinsa ja solmivat aktiivisesti uusia ystävyyssuhteita. Yhdessä nuoret miehet 

koettelivat uuden vapautensa rajoja pääasiassa yliopiston henkilökunnan auktoriteettia 

uhmaamalla ja maskuliinisten aktiviteettien kuten juopottelun merkeissä. Opiskelun 

sosiaalisen puolen taustalla oli aina kunniakoodin vertaisarviointi. Herrasmiehen 

statusta havittelevalla nuorella ei ollut varaa jäädä muiden arvostamien yhteisöjen 

ulkopuolelle tai pysyä passiivisena. Kilpailun keinot ulottuivat retorisista taidoista 

fyysiseen väkivaltaan. Sosiaalisen toiminnan myötä nuoret miehet paitsi hakivat 

paikkaansa sisäisessä hierarkiassaan, myös aktiivisesti loivat yhteistä tulkintaansa 

kunniakoodista. On perusteltua olettaa, että vaikka Etelän kunniakoodi oli pääpiirteittäin 

yhtenäinen, vivahde-eroja oli yhtä paljon kuin yhteisöjäkin. Pohjois-Carolinan 

yliopiston opiskelijat arvottivat toisiaan pitkälti klassisen sivistyksen perusteella ja 

identifioivat intellektualismin oleelliseksi osaksi herrasmiehen ominaisuuksia. 

 

Opiskelukokemus sitoi nuoria yhteen ja auttoi luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta 

sellaisten ihmisten kanssa, jotka jakoivat saman arvomaailman, mutta eivät kuuluneet 
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välittömään lähipiiriin tai sukuun. Etelässä urbanisoituminen oli vähäistä ja asutus 

melko harvaa, minkä takia ihmisten kanssakäyminen oli Pohjoisen suuriin 

asutuskeskuksiin verrattaessa vähäistä. Näin ollen yliopistokampukset olivat 

todennäköisesti erittäin tärkeitä luokkatietoisuuden muodostumisen paikkoja. Siinä 

missä kouluttautumaton rikas tai keskiluokkainen henkilö saattoi elää koko elämänsä 

rajoittaen sosiaaliset kontaktinsa satunnaisiin vierailuihin, elivät opiskelijat vuosia 

yhdessä oman sosiaalisen luokkansa edustajien kanssa. Erityisesti sosiaalista 

liikkuvuutta tavoitteleville keskiluokkaisille nuorille kampuselämä oli korvaamattoman 

arvokas kokemus, sillä he pääsivät näkemään millaisia tietoja ja taitoja yläluokan 

jäseniltä edellytettiin. Heräävä luokkatietoisuus sitoutti opiskelijat myös entistä 

vahvemmin klassisen tasavallan demokraattisiin ihanteisiin: he ymmärsivät olevansa 

yhdessä vastuussa yhteiskunnan johtamisesta individualistisen valtakamppailun sijaan.  

 

Eräs merkittävimmistä vaikutteista, jonka opiskeluaika toi aikuistumisprosessiin liittyi 

auktoriteetteihin. Herrasmiesten välinen arvostus ja tasavertaisuuden kokemus 

rajoittuivat heidän sisäisiin suhteisiinsa. Kunnian säilyttämiseksi oli tärkeää olla 

jatkuvasti tilanteen tasalla sen suhteen, milloin ulkopuolinen auktoriteetti tuli hyväksyä 

ja milloin tuli toimia itse auktoriteettina. Periaatteessa vain isän ja suvun kollektiivinen 

auktoriteetti olivat ehdottomia, muissa suhteissa saattoi olla kunniakoodin mukaista 

vaatia muilta kuuliaisuutta osoittamalla rohkeuden ja hallintakyvyn hyveitä. Opiskelijat 

tuntuvat omaksuneen ongelmitta oman yhteisönsä kollektiivisen auktoriteetin itsensä 

yli, vaikka muutos isään henkilöityvästä auktoriteetista joukkoon ikätovereita oli suuri. 

Sen sijaan yliopiston henkilökunnan edustama auktoriteetti vaikuttaa olleen hankala 

hyväksyä. Henkilökunnan vaatiessa kuuliaisuutta opiskelijat reagoivat samalla tavalla 

kuin olisivat todennäköisesti reagoineet mikäli joku heidän vertaisverkostostaan olisi 

julistautunut auktoriteetiksi eli nousivat vastarintaan. Vastareaktiot vaihtelivat piloista 

kampuskapinoihin. Käytös oli kuitenkin sikäli rationaalista, että nuoret miehet oli 

kasvatettu kunnia määrittävänä ominaisuutenaan. Kokiessaan kunniansa loukatuksi 

nuoret olivat valmiita tekemään äärimmäisiä tekoja osoittaakseen olevansa edelleen 

muiden arvostuksen arvoisia, itsenäisiä miehiä. 

 

Opiskelijat ymmärsivät yliopisto-opiskelun olevan tila lapsuuden ja aikuisuuden välillä. 

Heistä odotettiin kasvavan miehiä, jotka kykenivät johtamaan yhteiskuntaa ja he 

jakoivat itsekin nämä toiveet. Suku- ja kontaktiverkostoon nojaavassa yhteiskunnassa 
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rikkaimmilla opiskelijoilla oli todennäköisimmin parhaat taloudelliset ja sosiaaliset 

edellytykset saavuttaa sellainen asema, josta opiskelijat haaveilivat. Yliopistokoulutus 

ei kyennyt tasapäistämään opiskelijoiden mahdollisuuksia menestyä, eikä se ollut 

yliopiston tarkoituskaan. Tämä tutkimus kuitenkin osoittaa, että yliopistokoulutuksen 

myötä hankittu sivistys ja opiskelun aikana hiotut sosiaaliset taidot tarjosivat parhaan 

mahdollisen pohjan nousta yhteiskunnan arvostetuimpaan hallitsijaluokkaan tai 

vähintään saavuttaa kunniallisen herrasmiehen status. Yliopistolaitos oli Etelässä 

rakennettu muovaamaan nuorista miehistä klassisen tasavallan johtajia ja ylläpitäjiä. 

Näin ollen alumneilla oli erinomaiset edellytykset lukeutua sosiaaliseen yläluokkaan, 

vaikka he eivät taloudelliseen yläluokkaan kuuluisikaan. 
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