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1. Johdanto 

1.1. Matkakertomusten maailma 

Matkustamisessa, matkoista kirjoittamisessa ja jopa matkakirjallisuuden tutkimisessa 

on aina pohjimmiltaan kyse translaatiosta. Olennaisena kysymyksenä niissä onkin tie-

don ja toisen kulttuurin välittäminen matkaajan ymmärryksen mukaan muotoon, jonka 

kotimainen yhteiskunta kykenee ymmärtämään. Matkakirjallisuuden muodot ovat 

muuttuneet merkittävästi esihistoriallisista ajoista postmoderniin turismiin, mutta tämä 

elementti on edelleen olennaisessa osassa aihepiiriä käsiteltäessä. Tässä tutkimuksessa 

tarkastelen Kuuban itsenäistymissodan (1895 –1898) aikaisia matkakertomuksia tyy-

lilajin historiallisessa kontekstissa. Matkakertomusten monipuolisuus lähdeaineistona 

yhdistettynä kriisitilanteen tuomaan yhteiskunnallisen uudelleentarkastelun tarpee-

seen luo mielenkiintoisen kontekstin sekä tapauskohtaiselle että teoreettiselle analyy-

sille. 

Kuten Ritva Hapuli on todennut: ”matkakertomus ei ole sama kuin tehty matka, vaan 

se on kielellistetty, tulkittu ja käsitteellistetty matka.”1 Samanlaisia ajatuksia ovat esit-

täneet myös Casey Blanton, Esther Allen ja Jokinen & Veijola.2  Matkakertomuksissa 

on tarkasteltu lähemmin muun muassa kohteen valintaa3, suhtautumista vieraaseen 

kulttuuriin4, matkaajan roolia ja osallisuutta tapahtumissa5 sekä matkasta kertomisen 

vaikutuksia omassa yhteiskunnassa tai matkaajassa6. Matkustamiseen sisältyy lähes 

määritelmän omaisesti paluu takaisin oman kulttuurin pariin.7 Historiallisesti tälle ta-

pahtumalle on lisäksi asetettu ehtoja sille, millä ehdoilla tällaista toimintaa on hyväk-

syttävään harjoittaa. Pinney & Stagl ovat kiteyttäneet aikaisemmin esitettyjä ajatuksia 

siitä, missä muodossa ja millä tavalla matkalla on yhteiskunnallisesti hyväksyttävää 

                                                 

1 Hapuli 2003, 21. 
2 Allen 1991, 16; Stagl 1995, 7-24; Pinney & Stagl 1996, 121-2; Blanton 2000, xi. 
3 Holland & Huggan 1998. 
4 Jokinen & Veijola 1997, 44-5. 
5 Stagl 1995, 30-9; Chafic-Hout 1997, 4-5. 
6 Leed 1991, 5-19; Rojek 1997, 52-54.  
7 Khair 2006, 1-3. Leed 1991, 21-53. 
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käsitellä matkan jälkeen.8 Matkakirjallisuudessa löytyykin lähes loputtomasti mielen-

kiintoisia aihepiirejä, mutta sen ainutlaatuisuus tutkimuskohteena muodostuu kuiten-

kin sen tavasta tarjota samanaikaisesti tietoa kahdesta eri kulttuurista.9 

Matkakertomuksissa kerrotaan aina jotain kohdemaasta tai -alueesta. On kuitenkin 

mielenkiintoista huomata, että tämä ei aivan välttämättä pidä paikkaansa. Syrine Cha-

fic-Hout on osoittanut, että tieto kohdemaan kulttuurista voi äärimmilleen vietynä pal-

vella ainoastaan välineellistä arvoa ja olla täysin irrallaan todellisuudesta esimerkiksi 

kuvitteellisissa tai valheellisissa matkakertomuksissa.10 Ennen kaikkea matkakerto-

muksissa paljastetaankin asioita matkaajan omasta kulttuurista, sen arvoista ja kiin-

nostuksen kohteista. Tätä käsittelyä tehdään erityisesti sen perusteella, mihin matkaa-

jan katse (engl. gaze) kulloinkin kohdistuu. Oman ja vieraan kulttuurin asettaminen 

tarkasteltavaksi rinnakkain matkaajan huomioiden perusteella onkin kaikille matka-

kertomuksille piirre. 11  Esther Allen on täsmentänyt tätä näkökulmaa esittämällä, että 

matkakertomuksien eri tyylien välille muodostuu jakolinja sen perusteella, painot-

tuuko matkalla vieraan kulttuurin vai kotimaisen yhteiskunnan ja kulttuurin tarkas-

telu.12  

Matkakirjallisuuden eri tyylilajien teoriakirjallisuus on erittäin laaja kattaen ajallisesti 

koko ihmiskunnan historian. Tämän tutkielman kannalta olennaisimpia ovat uudem-

man ajan tyylilajit. Mary-Louise Prattin alan merkkiteokseksi noussut tutkimus eu-

rooppalaisten 1700- ja 1800-luvuilla tekemistä matkoista siirtomaihin analysoi erilai-

sia kuvauksellisia keinoja, joita imperialistiset valtiot käyttivät siirtomaissa matkates-

saan.13 Edward Said on käsitellyt tästä aihepiiristä tarkemmin erityisesti Lähi-Itään 

kohdistuneita matkoja ja johtanut siitä yleistyksiä tavasta, jolla nämä kuvaustyylit ja 

käsitellyt aiheet toisintavat ensimmäisten matkaajien näkemyksiä ja rajaavat tulevien 

                                                 

8 Pinney & Stagl 1996. 
9 Allen 1991, 14-15. 
10 Chafic-Hout 1997. 
11 Urry 2002. Käsitteellisesti “gaze” tarkoittaa niitä arkipäivästä poikkeavia asioita, joihin matkaajan 

huomio kiinnittyy, ja joihin sisältyy haaveita tai korkeita odotuksia. Nämä haaveet voidaan lisäksi yh-

distää matkalla jonkin symboliikan kautta nähtyihin paikkoihin tai muistoesineisiin.  
12 Allen 1991, 14–15.  
13 Pratt 1992. 
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matkaajien tarkastelukohteita.14 Miguel Cabañas ja Esther Allen ovat puolestaan teok-

sissaan tuoneet esille tapaa, jolla Prattin esittämät kuvauksen keinot ja tulkinnat ovat 

siirtyneet eurooppalaisilta amerikkalaisten matkaajien käyttöön 1800-luvulla. He ovat 

teoksissaan tuoneet esille myös saidilaiset näkökulmat siitä, miten ensimmäiset mat-

kaajat Amerikkojen välillä ovat ohjanneet matkakirjallisuuden kehitystä myös Atlan-

tin länsipuolella.15  

Uudempien aikojen matkakertomusten lisäksi on kuitenkin syytä huomioida myös var-

haisempien matkakertomuslajien vaikutukset uudempiinkin matkakertomuksiin. 

James Buzard on kirjoituksessaan ”The Grand Tour and After (1660–1840)” osana 

Cambridge Companion to Travel Writing -teosta tuonut esille hyvin olennaisia piir-

teitä 1700-luvun matkoista yläluokkaisten kirjoittajien ”opinnäytetöinä”, joita voidaan 

havaita vielä 1800-luvun lopun matkaajien teoksissakin. Casey Blanton puolestaan on 

esittänyt teoksessaan Travel Writing: the Self and the World mielenkiintoisen näke-

myksen empirismin ja kulttuurillisen otteen välisestä erosta, jossa erityisesti niin sa-

notun Grand Tour -perinteen henkilökohtaisten opintomatkojen ja toisaalta Ars Apo-

demica -tyylisten kollektiivisten tiedonhankintamatkojen toimintamallit yleistetään 

kahdeksi fundamentaalisesti eroavaksi näkökulmiksi, jotka esiintyvät lievästi eroa-

vissa muodoissa kautta ihmiskunnan historian. Matkakirjallisuuden tyylilajien periy-

tymisen Eric Leedin teoksessa on esitetty, että vanhojen pyhiinvaelluskertomusten ja 

jopa antiikin aikaisten matkakertomusten vaikutukset ovat havaittavissa jopa kaikkein 

moderneimmassa matkakirjallisuudessa.16  

Matkakertomukset tuleekin tarkastella jonkinlaisena jatkumona, jossa on merkittävä 

määrä yhdenmukaisia piirteitä, mutta myös huomattava määrä ulottuvuuksia kuvauk-

sessa. Sen rikkaus lähdeaineistona nouseekin sen monipuolisesta keinovalikoimisesta 

ja sen tarjoamista työkaluista sekä kohdemaan että oman yhteiskunnan kritisoimiseen 

sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla.  

 

                                                 

14 Said 1995. 
15 Cabañas 2008, 4-9; Allen 1991, 22-7. 
16 Leed 1991. 
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1.2.  Tutkimuskysymykset ja lähdeaineisto 

Matkakirjallisuuden teoriassa on käsitelty runsaasti tapoja, joilla yhteiskunta on omien 

esikäsitystensä (tai viimeistään ensimmäisten tehtyjen matkakertomusten) perusteella 

määritellyt kohdemaasta olennaiset kysymykset, joihin matkaajien tulee kiinnittää 

huomiota. Vaikka vastauksista näihin kysymyksiin olisi merkittävääkin erimielisyyttä 

matkaajien välillä, jo asian kokeminen käsittelemisen arvoiseksi indikoi yhteistä käsi-

tystä siitä, mikä on keskeistä vieraan kulttuurin ymmärtämiseksi.  Tämän yhteisen ai-

hevalikoiman selvittäminen on erittäin keskeistä matkakertomusten ilmiön ymmärtä-

miseksi.  

Tässä tutkimuksessa selvitän sitä tapaa, jolla matkakertomukset rakensivat julkista 

mielikuvaa Kuubasta alueena yhteiskunnallisesti merkittävän mullistuksen yhtey-

dessä. Tutkin matkaajien suhtautumista Yhdysvaltojen imperialistisiksikin tulkittaviin 

pyrkimyksiin ja maan asemoitumista suhteessa eteläiseen saarinaapuriinsa. Tarkaste-

len myös keinoja, joita matkaajat käyttivät valitsemansa kuvan rakentamiseen, sitä mi-

ten matkaajat toimivat alueella ja miten he näkivät oman roolinsa julkisen keskustelun 

muodostamisessa. Merkittävänä osana tätä tarkastelua käsittelen myös sitä, mitkä oli-

vat matkaajien mielestä keskeisiä aihepiirejä, jotka yhdysvaltalaisen yleisön tulisi 

Kuubasta tietää ja niitä keinoja, joita näiden aihepiirien käsittelyssä käytettiin. 

Tutkimukseni tarkoituksena on hyödyntää matkakertomuskirjallisuuden aineistojen 

monipuolisia tulkintamahdollisuuksia analysoitaessa Kuuban itsenäistymissodan ja 

Yhdysvaltojen sotilaallisen intervention herättämää suurta kiinnostuksen aaltoa. Vuosi 

1895 on itsenäistymissodan ensimmäinen vuosi. Taisteluiden yltyminen johti Yhdys-

valloissa vähitellen kasvaneeseen kiinnostukseen saarta kohtaan sekä alueelle lähetet-

tyjen toimittajien ja tutkijoiden määrän lisääntymiseen. Ajanjakson loppupäässä rajaan 

käsittelyn vuoteen 1900, koska vuoden 1901 helmikuuhun mennessä ja Platt-lisäyk-

sen17 tullessa hyväksytyksi Yhdysvaltojen kanta asiasta oli olennaisesti vakiintunut. 

Tutkimukseni alkuperäislähteinä käytän mahdollisimman laajaa otosta yhdysvaltalais-

ten matkakertomuksia Kuubaan vuosien 1895 ja 1900 välillä. Nämä vuodet on valittu 

                                                 

17 ”Platt amedment.” Yhdysvaltojen armeijan määrärahapäätökseen tehty lisäys, joka käytännössä sitoi 

Kuuban ulkopolitiikan ja ulkopuolisten kauppasuhteiden muodostamisen Yhdysvaltojen päätösvallan 

alaiseksi. Lisäksi se oikeutti Yhdysvallat vuokraamaan Guantanamon sotilastukikohdan.  
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tarkastelun rajaamiseksi juuri Yhdysvaltojen intervention ja Kuuban anneksaatioon 

liittyviin kysymyksiin. Käytännössä kuitenkin rajaus päättyy vuoteen 1899, koska en 

onnistunut saamaan käsiini vuoden 1900 puolella kirjoitettuja asiakirjoja. 

Olen kaikki saatavilla olevat tällä aikavälillä julkaistut teokset. Rajauksen pohjana 

olen käyttänyt Esther Allenin väitöskirjassaan This Is Not America: Nineteenth century 

accounts of travel between the Americas kokoamaa bibliografiaa Pohjois- ja Etelä-

Amerikan välillä tehtyihin matkoihin pohjautuvista teoksista.18 Tähän rajaukseen kuu-

luvista teoksista minulla on ollut käytettävissäni kaikkiaan kaksikymmentä kappaletta 

usean sadan sivuista kirjaa. Näin laajan aineiston yksityiskohtainen käsitteleminen tä-

män tutkimuksen puitteissa ei ole mahdollista, joten olen keskittänyt käsittelyn pää-

asiassa viiteen teokseen, joita käytän esimerkkitapauksina laajemmista linjauksista. 

Nämä viisi asiakirjaa on valittu koko aineiston alustavan lukemisen perusteella. Tar-

kasteluni keskiöön valitsemani asiakirjat ovat Murat Halsteadin  The Story of Cuba. 

Her Struggles for Liberty,19 Andrew Summers Rowanin ja Marathon Monroe Ram-

seyn The Island of Cuba. A Descriptive and Historical Account,20 Stephen Bonsalin 

The Real Condition of Cuba Today,21 George Bronson Rean Facts and Fakes About 

Cuba22 ja Robert Thomas Hillin Cuba and Porto Rico23. Muita teoksia on käytetty 

tarpeen mukaan tuomaan esille tekijöitä, jotka eivät sovi esimerkkiasiakirjojen kautta 

esille tuotuihin muotteihin. 

Nämä matkakertomukset valittiin erityisen huomion kohteeksi, koska ne ovat koko 

aineiston perusteella kuvaava otos näkökulmista ja tyylilajeista. Steven Bonsal ja 

George Bronson Rea ovat molemmat sotakirjeenvaihtajia, jotka kulkivat Bonsal es-

panjalaisten ja Rea kapinallisten joukkojen mukana ennen Yhdysvaltojen osallisuutta 

sodassa. He eivät osallistuneet taisteluihin, vaan kuvasivat tapahtumia yhtäältä työn-

antajiensa lehtiin ja toisaalta omaan kirjalliseen teokseensa.  Rajauksen kolmannen 

kirjeenvaihtajan, Murat Halsteadin, matkakertomus on tyylillisesti melko lähellä Bon-

                                                 

18 Allen 1991, 310-347. 
19 Halstead 1896.  
20 Rowan & Ramsey 1896. 
21 Bonsal 1897. 
22 Rea 1897. 
23

 Hill, Robert Thomas 1898. 



 

  

6 

 

salin ja Rean teoksia, mutta poikkeaa merkittävästi sillä, että Halstead käytti suurim-

man osan ajastaan Havannassa kaksikon matkatessa sotajoukkojen matkassa. Ammat-

tisotilas Andrew Summers Rowanin ja romaanisten kielten professori Marathon Mon-

roe Ramseyn teos valikoitui tarkasteluun tieteellisestä lähtökohdasta kirjoitetun tyyli-

suuntauksen edustajana. Robert Thomas Hill valittiin tarkasteluun edustamaan kaupal-

lisesti orientoitunutta matkakertomustyyppiä. 

Näiden rajausten ulkopuolelle suljettiin sotilasmatkakertomukset vuodelta 1898, Yh-

dysvaltojen sotilaskampanjan ajalta. Vaikka ne muodostavat yhtenäisen tyylilajin ja 

perustuvat Kuubaan tehtyihin matkoihin, niiden merkitys tutkimuksellisesti on vähäi-

nen sekä tyylilajin yhdenmukaisuuden, että sen tarkoitusperien vuoksi. Tarkastelun 

kohteena sotilaallisten matkojen matkakertomuksissa ei ole sen koommin tuttu kuin 

vieraskaan yhteiskunta tai alue itsessään, vaan se voidaan lukea matkaajan seikkailuja 

ja sankaritekoja korostavana erillisenä tyylilajinaan. 

Lähdeaineiston matkakirjoittajat ovat monilla tavoin jopa hämmentävän yhdenmukai-

nen ihmisjoukko.24 Matkaajat ovat valkoihoisia ja varttuneemman iän saavuttaneita 

olevia miehiä, mikä on kuvaavaa sillä vain hyvin harvat naiset ylipäätään toimivat 

matkakirjoittajina 1800-luvulla. Kuuban 1890-luvun matkakertomuksista yksikään ei 

ole naisen kirjoittama.  Miesmatkaajat tulevat korkeammin koulutetusta ylemmästä 

yhteiskuntaluokasta. Kahdestakymmenestäyhdestä matkaajasta ainakin seitsemän-

toista ovat opiskelleet korkeakoulussa. R.H. Davis ja R.P.B. Davey ovat lehtimiehiä ja 

mitä luultavimmin myös korkeakoulussa opiskelleita, mistä en kuitenkaan löytänyt 

vahvistavaa näyttöä. Tämä kaikki noudattaa aikakauden matkakertomuskirjallisuuden 

yleistä linjaa eurooppalaisten matkaajien osalta sekä 1800- että 1700-lukujen osalta.25  

Suurin osa matkaajista oli varsinkin ajanjakson alkuvaiheissa ymmärrettävistä syistä 

journalisteja tai sotakirjeenvaihtajia. Tämän lisäksi matkaajat olivat tyypillisesti dip-

lomaatteja, sotilaita, tutkijoita, ja (sodan päätyttyä) liikemiehiä. Syyt matkustamiseen 

                                                 

24 Who was who in America vol. I-III. 
25 Pratt määrittelee matkaajat jo 1700-luvun osalta ”lukutaitoisiksi pohjoiseurooppalaisiksi alemman 

aateliston ja ylemmän porvariston miehiksi.” Pratt 1992, 38. Kuubaan 1800-luvun lopuilla matkanneet 

eivät näytä poikkeavan tästä määritelmästä muuten kuin Yhdysvaltojen muodollisen aateliston lakkaut-

tamisen osalta.  
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olivat kuitenkin yleistä sosioekonomista taustaa monimuotoisempia. Matkojen tarkoi-

tusperät muodostavat muutaman selvän jakson. Vuosina 1895-97 alueelle matkattiin 

uutisoimaan alueesta yleisesti, itsenäistymissodan kulusta ja edustamaan Yhdysvaltoja 

diplomaattisesti. Vuoden 1898 matkat ovat sotilaita, jotka raportoivat kokemuksistaan 

Yhdysvaltojen sotilasintervention aikana. Sodan jälkeen vuosina 1899-1900 paikalle 

matkasi tutkijoita ja liikemiehiä muodostamaan kaupallisia yhteyksiä uuden naapuri-

maan kanssa. Monimuotoisia syitä matkustamiselle kuitenkin yhdistää se, että kaikki 

olivat jonkin taustaorganisaation alueelle lähettämiä edustajia. Omatoimisesti alueelle 

matkanneita ei juuri ollut missään vaiheessa tarkasteltavaa ajanjaksoa. Tämä on toki 

luonnollista alueen poliittisen epävakauden takia – Kuuba ei tuolloin ollut vapaa-ajan-

matkaajalle suotuisa ympäristö. 

Vuoden 1898 sodan alla ja sen yhteydessä Yhdysvaltojen imperialismi oli monin ta-

voin peiteltyä ja varovaista. Vaikka erilaisia aluehankintoja tehtiin, avoimen imperia-

listista vaikutelmaa pyrittiin kaikin keinoin välttelemään. Kuuban itsenäistymiseen 

johtaneen Yhdysvaltojen-Espanjan sodan myötä Yhdysvallat määritteli uudelleen ul-

kopolitiikkaansa. Alueelta laadittu matkakirjallisuus –lehdistön sensaatiohakuisen ra-

portoinnin tavoin – oli merkittävässä roolissa asiasta käydyn julkisen keskustelun 

muotoutumisessa.26 Lähdeaineisto tarjoaa sitä kautta erinomaisen lähtökohdan tarkas-

tella Yhdysvaltojen yhteiskunnallista keskustelua sen imperialismin kannalta merkit-

tävässä historiallisessa käännekohdassa. 

 

Keskeisimmät teokset 

Tutkimuksessa keskeisessä asemassa olevista matkakertomuksista varhaisin on Rowa-

nin ja Ramseyn teos The Island of Cuba. A Descriptive and Historical Account (1896). 

Rowan (1858–1943)27 oli Yhdysvaltojen armeijan upseeri. Hänen valmistuttuaan West 

Pointin sotilasakatemiasta, hänet sijoitettiin toimimaan Yhdysvaltojen tiedustelupal-

veluissa latinalaisessa Amerikassa. Varhain Kuuban itsenäistymissodan alkuvaiheissa 

hänet lähetettiin Kuubaan jonkinlaisten ”virallisten tehtävien” pariin, joiden pohjalta 

                                                 

26 Spencer 2007, 1-18; Aucoin 2005, 28-33. 
27 Who was who in America vol. II, 460-461. 
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hän yhdessä Marathon Montrose Ramseyn kanssa kirjoitti matkakertomuksensa.28 Ro-

wan tuli myöhemmin kuuluisaksi salaisesta tehtävästään vuonna 1898, jossa presi-

dentti McKinley lähetti hänet salaa toimimaan yhteyshenkilönä kapinallisten kenraali 

Calixto Garcian ja Yhdysvaltojen välillä Yhdysvaltojen valmistautuessa sotaan.  Ma-

rathon Montrose Ramsey (1867 – ?) 29 oli arvostetun New Yorkissa sijaitsevan Colum-

bianin yliopiston romaanisten kielten luennoitsijana ja myöhemmin professorina. 

Kaksikon matkan luonteesta ei tässä tutkimuksessa saatu täyttä selvyyttä, mutta ky-

seessä mitä ilmeisimmin jonkinlainen diplomaattinen tehtävä, johon on saattanut liit-

tyä myös sotilaallisen tiedustelun elementtejä.30 Ramsey oli todennäköisesti mukana 

tulkkina, sillä on syytä epäillä, että Rowan ei huolimatta aiemmista tehtävistään lati-

nalaisessa Amerikassa puhunut kovin sujuvasti espanjaa.31 Matkakertomus itsessään 

on kirjoitettu matkan oheistuotteena varsinaisen  raportointivelvollisuuden lisäksi. Ro-

wan ja Ramsey kertoivat kirjoittavansa teoksensa reilusti matkansa jälkeen, heidän 

ymmärrettyään tarpeen tarjota lisätietoa aihepiiristä, jonka julkinen keskustelu Yhdys-

valloissa oli heidän mielestään hataralla pohjalla.32 Kirjoittajat vastasivat kumpikin 

omista osioistaan teoksen kirjoittamisessa, mistä seuraa teoksessa selvää tyylillistä 

vaihtelua eri aihepiirejä käsiteltäessä.  

Murat Halsteadin (1829–1908)33 matka Kuubaan vuodelta 1896 on tarkasteluun vali-

tuista teoksista toiseksi varhaisin. Halstead matkasi Kuubaan itsenäistymissodan ol-

lessa vasta alkuvaiheissaan. Tätä ei teoksessa suoraan todeta, mutta se voidaan päätellä 

siitä, että Halstead kertoo yhdeksi ansiokseen sen, että pääsi täpärästi tapaamaan sodan 

alkuvaiheiden espanjalaisten joukkojen komentajana toimineen kenraali Campoksen, 

                                                 

28 Rowan & Ramsey 1896, vi.  
29 Catalogue of the Columbian University 1897-8.  

Viimeinen löydetty tieto Ramseysta on, että hän on toiminut Columbianissa ainakin vuonna 1903. 
30 Rowan & Ramsey 1896, vi. Kirjoitetusta ei voida suoraan päätellä tehtävän luonnetta, mutta ottaen 

huomioon Rowanin tausta maantieteessä, Ramsey’n kielitaito sekä se tosiasia, että on kuitenkin mah-

dollista paljastaa asioita tehtävästä niin vähän aikaa sen jälkeen vihjaa siihen, että matka on ollut mah-

dollisesti diplomaattinen, Espanjan luvalla tehty matka.  
31 Hulme 2013, 253-256.  
32 Rowan & Ramsey 1896, iv-v.  
33 American National Biography 9/892.  
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hänen tilalleen lähetetyn kenraali Weylerin ja väliaikaisena komentajana toimineen 

kenraali Marinin.34   

Halstead on matkansa aikaan jo pitkään ammatissaan toiminut lehtimies ja kustannus-

alan toimija. Sodan aikana hän toimi Brooklyn Standard Unionin palveluksessa.35 

Koulutuksensa hän sai ohiolaisessa Farmer's College in Pleasant Hill’ssa ja Paddy's 

Run Academy’ssa. Hän oli republikaanipuolueen jäsen, minkä itsekin tuo teoksessaan 

esille, mutta käsittelyssään hän pyrkii puolueettomuuteen. Tämän pyrkimyksen tun-

nustaa jopa George Bronson Rea, vaikka onkin Halsteadin kanssa usein eri mieltä 

Kuuban senhetkisen tilanteen tosiasioista ja siitä vedettävistä johtopäätöksistä.36 Hals-

tead teki matkansa ainoastaan Kuuban pääkaupunkiin, Havannaan. Syytä tälle ei ker-

rota, mutta se liittynee matkaamisen vaivoihin ja Halsteadin korkeaan ikään (67) mat-

kan aikana.  

Steven Bonsal (1865-1951)37 oli diplomaatti ja lehtimies, jolla oli jo Kuuban sotaan 

mennessä kokemusta sotakirjeenvaihtajana toimimisesta Balkanilta, Marokosta sekä 

Japanin-Kiinan sodasta 1890-luvun puolelta. Hän oli lisäksi toiminut diplomaattina ja 

Yhdysvaltojen lähetystöjen asianhoitajana (chargé d'affaires) useiden muiden maiden 

lisäksi myös Espanjassa.38 Erityisesti hänen kokemuksensa sotakirjeenvaihataja use-

assa muussakin viimeaikaisessa konfliktissa on varmasti tuonut lisää painoarvoa hänen 

tulkinnalleen Kuuban tilanteesta ”veljesmurhana vailla vertaa nykyhistoriassa”.39 Tätä 

arviota henkilökohtaisesta uskottavuudesta vahvistaa myös se, että George Bronson 

Rea sanoo kunnioittavansa henkilökohtaisesti myös Bonsalia samalla kun hän pahoit-

telee tämänkin joutumista ”disinformaatiosodankäynnin” uhriksi.40 

Bonsalin koulutustausta St. Paul’s yksityisopistossa Concordissa sekä kirjallisuuden 

opinnot Heidelbergissa ja Wienissä selittänevät sitä kirjallista otetta, jolla hän kirjoitti 

                                                 

34Halstead 1896, 102-109. Kuuban kapteenikenraalina (valtiovallan ylin edustaja) toiminut Arsenio 

Martínez-Campos y Antón irtisanoutui tehtävästään vuonna 1895, kun sotaa oli käyty vasta alle vuosi 

ja Valeriano Weyler sai komennon 1896 helmikuussa. Halstead itse tapasi kenraali Marinin, joka toimi 

kapteenikenraalin sijaisena tällä välillä ja myöhemmin Weylerin. 
35 The New York Times, 3.7.1908.  
36 Rea 1898, 123-128. 
37 Who was who in America vol. III, 88. 
38 Ibid.  
39 Bonsal 1897, 4. 
40 Rea 1897, 95. 
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teoksensa. Hänen taustansa kirjallisuuden parissa on pääteltävissä myös tavassa, jolla 

hän korostaa oman tehtävänsä – omien sanojensa mukaan kansanmurhan estäminen – 

edellyttävän Daniel Defoen tai Alessandro Manzonin tasoista kirjallista lahjakkuutta. 

Lahjakkuutta, jonka puuttumista häneltä itseltään hän kovasti valittelee.41 Tällainen 

teennäinen vaatimattomuus pyrkii yhtä aikaa nostamaan kirjoittajan mainitsemiensa 

auktoriteettien vertaiseksi että nostamaan kuvauksen kohdetta legendojen rinnalle.  

George Bronson Rean (1869–1936)42 matkakertomus poikkesi selvästi muiden kirjoi-

tuksista siinä, että hän matkasi New York Heraldin kirjeenvaihtajana kapinallisjouk-

kojen mukana. Kaikki muutkaan matkaajat eivät toki Halsteadin tavoin viettäneet suu-

rinta osaa ajastaan Havannassa elämästään nautiskellen, mutta sotatantereen tarkastelu 

tapahtui muilla yleensä jälkikäteen taisteluiden jo siirryttyä toisaalle. Rea matkusti so-

dan alkuvaiheilla vuonna 1896 kapinallisten kenraali Antonio Maceon ja vuoden 1897 

aikana alkaen kenraali Maximo Gomezin joukkojen mukana.43 Tätä henkilökohtaista 

läsnäoloa Rea käyttää surutta oman uskottavuutensa pönkittämiseksi. Henkilökohtai-

nen kokemus onkin vahva lähtökohta argumentaatiolle, joskin se ajoittain johtaa tur-

hankin varmoihin tulkintoihin tiettyjen asioiden valheellisuudesta yksistään sen 

vuoksi, että hän ei henkilökohtaisesti ole löytänyt näyttöä, joka tukisi tiettyjä väit-

teitä.44 

Rean matkakertomus on mielenkiintoinen myös hänen koulutustaustansa vuoksi. Insi-

nööriksi opiskellut Rea nostaa selvästi esille teknologiseen osaamiseen liittyviä tee-

moja ja käsittelee toimittajien alueelta esittämän uutisoinnin virheitä systemaattisen 

tieteelliseen tapaan. Hän kuitenkin kokee uutisoinnin virheet hyvin henkilökohtaisesti. 

Hän painottaa sekä virheellisen uutisoinnin, että omien näkemystensä muodostami-

sessa kunnian käsitteitä. Tämän kaltainen yhteiskunnallisen kunnian lähtökohta ei kui-

tenkaan ole tavanomainen teknisen koulutuksen saaneille aikalaisille. Tämän vuoksi 

                                                 

41 Bonsal 1897, dedication page. 
42 Who was Who in America vol. I, 1014 
43 Rea 1897, xiii-xix. 
44 Esim. Rea 1897, 195-7, 226, 67-68. Vaikka Rean arviot voivat hyvin pitää paikkansa, ei näytön puut-

teesta voida johtaa niin yksiselitteisiä johtopäätöksiä kuin hän tekee, sillä näytön puuttuminen ei itses-

sään anna tukea väitteen valheellisuudesta. 
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voidaankin epäillä, että yksityisopettaja, joka on opettanut Reata ennen hänen julki-

sessa teknisen alan yliopistossa suorittamaansa tutkintoaan, on ollut perinteisen yli-

opistojärjestelmän kasvatti.45 

Robert Thomas Hillin (1858–1941)46 matkakertomus poikkeaa muista tutkimuksen 

keskeisten lähteiden osalta usealla tavalla. Näistä eroista triviaalein on se, että maan-

tieteellinen tarkastelu korostuu muihin verrattuna. Tämä on ymmärrettävää, sillä Hill 

oli yksi alan uranuurtajista Texasin osavaltiossa.47 Merkittävämmän eron muihin mat-

kakertomuksiin tekee se, että Hillin teos on tämän tutkimuksen keskeisistä teoksista 

ainut, joka on kirjoitettu vuoden 1898 Yhdysvaltojen voitoksi kääntyneen sodan jäl-

keen. Vaikka tyyliltään teos onkin hyvin samankaltainen Rowanin ja Ramseyn teoksen 

kanssa, tuo tämä kronologinen ero mielenkiintoisen näkökulmaeron tiedonhankinnal-

lisen tavoitteen osalta. poliittisen tilanteen sijaan taloudelliset mahdollisuudet olivat 

nousseet paljon suuremmalle painoarvolle. 

Hillin teos eroaa muusta matkakertomusten joukosta myös sen vuoksi, että se kohdis-

tuu Kuuban lisäksi myös muihin Yhdysvaltojen sodassa hankkimiin saariin: Puerto 

Ricoon, Guamiin ja Filippiineihin. Erityistä huomiota hän kiinnittää kuitenkin juuri 

Kuubaan, Puerto Ricoon sekä laajemmin Karibianmeren ja Meksikonlahden alueisiin. 

Hän itse käyttää tästä alueesta roomalaiseen imperiumiin viittaavaa termiä mare nost-

rum – meidän meremme. Tämä näkökulma oli esillä myös muissa sodan jälkeisissä 

matkakertomuksissa. 

Lähdeaineisto tarjoaa siis erinomaisen lähtökohdan tarkastella Yhdysvaltojen yhteis-

kunnallista keskustelua sen imperialismin kannalta merkittävässä käännekohdassa. 

Vuoden 1898 sodan alla ja sen yhteydessä Yhdysvaltojen imperialismi oli monin ta-

voin peiteltyä ja varovaista. Vaikka erilaisia aluehankintoja tehtiin, avoimen imperia-

listista vaikutelmaa pyrittiin kaikin keinoin välttelemään. Kuuban itsenäistymiseen 

johtaneen Yhdysvaltojen-Espanjan sodan myötä Yhdysvallat määritteli uudelleen ul-

kopolitiikkaansa. Alueelta laadittu matkakirjallisuus – niin sanotun keltaisen lehdistön 

                                                 

45 Who was Who in America vol. I, 1014. Rean biografiassa kerrotaan, että hän sai yksityisopetusta, 

mutta opettajan henkilöllisyyttä ei kerrota, joten hänen koulutuksestaan ei voida varmuudella sanoa. 

Veyseyn koulutusjärjestelmää koskevan tutkimuksen nojalla (ks. luku 2.1) on kuitenkin syytä arvella 

hänen  
46 Who was Who in America vol I, 565. 
47 Alexander 1976. 
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raportoinnin tavoin – oli merkittävässä roolissa asiasta käydyn julkisen keskustelun 

muotoutumisessa.48 

1.3. Matkakertomusten luokittelusta 

Yhtenä olennaisena osana matkakirjallisuuden tutkimusta on ollut eri aikakausien kir-

joitusten yleisten piirteiden selvittäminen ja jakolinjojen muodostaminen. Staglin, 

Leedin ja Urryn sekä muihin yleisluontoisiin teoksiin pohjaten on tehty paljon tutki-

musta matkakertomusten luokittelusta. Tutkimuskirjallisuus näistä on hyvin laajaa. 

Lähes kaikki tutkijat ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että eurooppalaisen matkakirjal-

lisuuden juuret ovat pyhiinvaellusmatkoissa. Tutkijat kuten Blanton ja Leed ovat tut-

kineet matkustamisen yleisiä piirteitä myös antiikin Roomasta ja sitä edeltäneistä kult-

tuureista havaiten sieltä myös mielenkiintoisia yhtäläisyyksiä modernin turismin 

kanssa, mutta joutuisuuden vuoksi rajaan käsittelyni ainoastaan keskiajan jälkeisiin 

vuosiin.  

 Pyhiinvaellusmatkat 

Keskiajalla matkustaminen ja matkoista kirjoittaminen painottui pitkälti pyhiinvael-

luksiin ja niistä kertomiseen.49 Olennaisena osana pyhiinvaelluksia oli matkustajan 

henkisen kasvun korostaminen ymmärryksen edistämiseksi. Tämän näkemyksen voi-

daan nähdä perustuvan keskiaikaiseen neoplatonistiseen skolastiikkaan. Sen mukaan 

universumia ymmärtääkseen tuli irtautua yhteiskunnasta. Matkustamisen nähtiin mah-

dollistavan tämän irtautumisen, lisäävän matkaajan ymmärrystä sekä maailmasta että 

itsestään ja siten mahdollistavan matkaajan kasvun kohti Jumalaa.50 

Matkustamista kuitenkin hankaloitti se, että irtautuminen kirkko tuomitsi curiositas –

synnin, johon matkustaminen yhdistettiin, sillä sen nähtiin houkuttelevan ihmisiä pois 

heidän luonnollisilta paikoiltaan yhteiskunnassa. Tämän takia oli tärkeää pitää matka 

ritualistisesti puhtaana ja minimoida toisen kulttuurin korruptoiva vaikutus. Pitämällä 

matkakohteet kulttuurillisesti riittävän lähellä toisiaan, voitiin niiden eroavia piirteitä 

                                                 

48 Cashman 1993, 341. 
49 Hulme & Youngs 2002, 3. 
50 Leed 1991, 133-159. 
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tarkastella objektiivisesti silti osallistuen toimintaan integroituneena yhteisön jäse-

nenä; koska tiedettiin, että matkaaja saa vain oikeita vaikutteita matkaltaan, voitiin 

matkaajalle myöntää melko vapaat kädet matkalla toimimiseen muuten.51 

Ars Apodemica 

1500-luvulta alkaen näkemykset matkustamisesta muuttuivat radikaalisti, eikä mat-

kustamista itsessään enää nähty korruptoivana. On esitetty, että tähän muutokseen on 

vaikuttanut merkittävästi renessanssiajattelijoiden uudet näkemykset tieteellisestä toi-

minnasta.52 Uuden ajattelutavan mukaan oli pyrittävä empiirisesti keräämään ”kor-

pus”.53 Tätä varten tuli kuitenkin voida luottaa ennen kaikkea kerrottuun sisältöön, 

eikä pyhiinvaelluksissa olennainen henkilökohtaisen ymmärryksen lisääntyminen ol-

lut enää riittävä peruste.54 Ratkaisuksi kehitettiin matkustajia varten laadittu ohjekir-

jallisuuden laji: ars apodemica.55 

Matkojen objektiiviseen kuvaukseen pyrkivän luonteen vuoksi nähtiin tärkeäksi säi-

lyttää etäisyys kohdekulttuurista. Vaikka paikallisten asukkaiden kanssa nähtiin hyö-

dylliseksi keskustella alueeseen liittyvistä asioista, ei nähty tarvetta integroitua paikal-

liseen yhteisöön. Olennaiseksi muodostui havaittavien asioiden kirjaaminen ja subjek-

tiiviset arviot muodostuivat ongelmallisiksi. Kirjallisesta tyylistä muodostui yksinker-

taisen toteava.56 

Grand Tour 

Grand Tour on matkustamisen genre, joka oli mielenkiintoisessa suhteessa ars apode-

mican kanssa. Grand Tourissa saatettiin hyödyntää ars apodemican ohjeistuksia, mutta 

                                                 

51 Ibid. 
52 Rubies 1996, 142-3. Leed 1991, 53-85. Erityisesti Rubies ja Leed nostavat esille Baconin ja Aristo-

teleen vaikutuksen renessanssiajan tieteellisen ajattelun murroksessa, joka heijastui myös matkakirjal-

lisuuteen. 
53 Laaja ensyklopedinen teos, johon kerätään kaikki saatavilla oleva tieto, tieteellisen tarkastelun poh-

jaksi. 
54 Stagl 1995, 50-1; Rubies 1996, 156-7. Keskiajalla pyrittii henkilökohtaiseen kasvuun analyysin tu-

eksi. Ensyklopedisen otteen myötä mahdollisuus analysoida itse heikkeni ja muiden kertomusten luo-

tettavuus nousi avainasemaan.  
55 Rubies 1996, 141-2, 150-1. Ars apodemica viittaa matkustajille kirjoitettuun ohjekirjallisuuteen. Si-

sällytän käsitteeseen tässä yhteydessä kuitenkin myös matkakertomukset, jotka niihin pohjaavat. 
56 Stagl 1995, 50-1. 



 

  

14 

 

poikettiin selvästi sen tavoitteista. Grand Tour korosti pyhiinvaellusten tapaan mat-

kaajan ymmärryksen kehittämistä ja kyvykkyyden osoittamista.57 Grand Tour –mat-

kojen onkin esitetty olleen aikuistumisrituaaleja yläluokkaisten perheiden lapsille, joi-

den tarkoituksena on ennen kaikkea valmistaa matkustaja ottamaan paikkansa yhteis-

kunnassa ja kasvamaan häneltä odotettuihin tehtäviin. Grand Tour -matkasta muodos-

tui monissa yliopistoissa opiskelijoiden lopputyöksi.58  

Matkakohteen valinta on yksi olennaisimmista tekijöistä Grand Tourilla. Grand Tourin 

kohteen tulee olla oman kulttuuripiirin sisältä, jotta voidaan havaita matkaajan ym-

märtävän sen tehtävän, johon hänen on määrä matkan aikana kasvaa. Samaa tehtävää 

toteuttaa myös matkaajan aktiivinen osallistuminen kohteessaan. Grand Tour –matko-

jen olennaisena osana oli keskustella merkittävinä pidettyjen henkilöiden kanssa ja 

saada heiltä huomionosoituksia oman arvon ja hyväksynnän osoittamiseksi.59 

Scientific Traveller 

Valistuksen myötä empirismin korostaminen lisääntyi entisestään, erottautuen entistä 

selvemmin ja kokemuksellisuutta korostavasta vastakappaleestaan.60 Empirismin ja 

tieteellisen absolutismin voittokulkuun on esitetty liittyneen myös eurooppalaisten ko-

lonialistinen menestys ja siitä seurannut ylimielisyys; etsittiin objektiivista perustelua 

eurooppalaisten paremmuudelle.61 Tieteellisen kuvauksen vaatimus johti myös siihen, 

että matkoilla piti omaksua tarkkailijan asema. Voitiin olla sympaattisiakin paikallisia 

kohtaan, mutta heitä piti kuitenkin kuvata nimellisen objektiivisesti korostaen uuden 

tiedon hankkimista. Paikallisten toimijoiden kuvaaminen aktiivisina toimijoina oli 

                                                 

57 Rubies 1996, 176-7.Ymmärryksen lisääntymisen henkilökohtainen merkitys yhdessä merkkihenki-

löiden ja -kohteiden kanssa ovat johtaneet laajasti hyväksyttyyn näkemykseen, että Grand Tour on suo-

raa jatkumoa pyhiinvaellusmatkoista. 
58 Buzard 2002, 38-9. 
59 Buzard 2002, 38-9. 
60 Blanton 2002, 12; Pratt 1992, 4-7, 15, 25. 
61 Mary-Louise Pratt on tuonut esiin vakuuttavia perusteluja sille, että siirtomaavaltojen esittämä pyrki-

mys objektiivisuuteen ei epäonnistunut vahingossa. Hänen mukaansa muodollisesti puolueettoman ul-

koasun taustalla oli ainakin jossain määrin tietoinen pyrkimys saada enemmän painoarvoa näkemyk-

selle eurooppalaisten paremmuudesta. 
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käytännössä katsoen mahdoton ajatus; heitä tuli havainnoida täysin kulttuurien ulko-

puolisena toimijana, ja heidän toimintaansa osallistuminen nähtiin tutkimuksen koh-

teen manipulointina.62 

Capitalist vanguard 

1800-luvulle tyypillinen matkakirjallisuuden genre oli kapitalistien tekemät matkat 

niin sanotuille raja-alueille. Pratt käyttää näistä matkoista käsitettä ”capitalist vangu-

ard”.  Näiden matkojen tarkoituksena oli yksiselitteinen yhteiskunnallinen hyötyminen 

taloudellisen kehityksen kautta. Tätä varten piti matkoilla kerryttää täsmällistä tietoa 

siitä, minkälaisia olosuhteita ja resursseja alueella oli, jotta niitä voitaisiin hyödyntää 

yhteiskunnan edun kehittämiseksi. Keskittymisen kohteena oli merkittävissä määrin 

paikallisten sosiaalisten ominaisuuksien kuvaamiseen ja sen sitomiseen ympäröivään 

luontoon.63 

Victorian traveller 

Toinen 1800-luvun jälkipuoliskolla suosiossa ollut tyylilaji, on niin sanottu viktoriaa-

ninen matkakertomus. Viktoriaanisissa matkakertomuksissa korostettiin erityisesti ek-

soottisia kokemuksia ja matkustamisen demonstratiivista funktiota yhteiskunnallisen 

aseman esille tuomisessa ja osoittamisessa. Olennaiseksi viktoriaanisissa matkakerto-

muksissa nähtiin matkustamisen mukavuuteen ja herrasmiesmäiseen käytökseen kes-

kittyminen myös ulkomailla oltaessa. Myös mukavuuden ja sivistyneisyyden puute 

voitiin kuitenkin kääntää matkaajan eduksi korostamalla siitä aiheutuneita rasituksia. 

Matkan nähtiin tuovan matkaajalle statusta ja sen vuoksi henkilökohtaisille sattumuk-

sille ja kertomuksille annettiin painoarvoa.64 

Viktoriaanisilla matkaajilla oli taustalla ajatus universaaleista moraalisista arvoista, 

joita pitäisi matkojen kautta havainnoida. Ajan länsimaisten moraalien nähtiin olevan 

erityisen kehittyneitä ja muita yhteiskuntia tarkasteltiin niihin vertaamalla. Yleisten 

                                                 

62 Pratt 1992, 49-57. 
63 Pratt 1992., 146-155. Ks. myös Cabañas 2008, ii, 60, 100. Tämä on havaittavissa erityisesti Cabanasin 

teoksessa. Hän myös linkittää sosiaalisten ja luontoon liittyvän kuvauksen eurooppalaiseen orientalis-

miin. 
64 Carr 2002, 78-82; Cremin 1988, 442. Cremin ei käsittele matkakertomuksia, mutta tuo hyvin esille 

viktoriaanisen ajan universalismin ja kansanvalistusperiaatteet. 
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totuuksien esille tuominen omien havaintojen kautta oli yleistä ja enemmän oikeastaan 

käsiteltiin omasta yhteiskunnasta kuin siitä, minkä parissa toimittiin.65 

Nämä tyyliluokittelut ovat tärkeä työkalu, joilla tämän tutkimuksen kannalta keskeiset 

matkakertomukset sidotaan aikaisempien aikakausien matkakertomusten historialli-

seen jatkumoon. Tavat joilla matkakertomukset ilmentävät aikaisempien luokittelujen 

keinoja ja toisaalta poikkeavat niistä auttavat hahmottamaan sitä, mitkä asiat on koettu 

luonteviksi osiksi matkustamista itsessään. Lisäksi aikaisemmista tyylilajeista poik-

keaminen antaa vihjeitä siitä, mitkä asiaton kenties koettu hankaliksi ilmaista valmii-

den tyylilajien puitteissa. Tulen tässä tutkimuksessa viittaamaan näihin aikaisempiin 

luokitteluihin tuodakseni esiin näitä seikkoja tämän tutkimuksen kannalta keskeisiin 

matkakertomuksiin liittyen. 

 

  

                                                 

65 Blanton 2002, 20, 50-56. 
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2. Yhteiskunnallinen tausta  

2.1. Yhdysvaltojen yhteiskunta ja ulkopolitiikka 

Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa oli vuodesta 1823 asti ohjannut niin kutsuttu Monroe 

doktriini, jonka olennaisena periaatteena oli, että eurooppalaiset vallat eivät laajentaisi 

omistuksiaan Amerikan mantereilla. Opin mukaan Yhdysvallat puuttuisi tilanteeseen 

välittömästi, jos jokin eurooppalainen valtio yrittäisi aloittaa uusia kolonialistisia 

hankkeita tai muuten järkyttää alueen valtatasapainoa. Poikkeuksiksi oli Yhdysvalto-

jen näkemyksen mukaan määritelty sen hetkiset Espanjan omistukset Yhdysvaltojen 

lähialueilla. Espanja näki opin takaavan heidän omistustensa säilymisen, koska Mon-

roe-doktriiniin itsessään oli sisäänrakennettu ajatus siitä, että Yhdysvallat eivät tavoit-

telisi itselleen uusia alueita.66 

Vuonna 1900 kuitenkin oppiin kuitenkin lisättiin niin sanottu ”Roosevelt-korollaari”, 

jonka mukaan Yhdysvalloilla oli oikeus puuttua muiden amerikkalaisten valtioiden 

asioihin, jos kyseinen maa harjoittaisi ”kroonista vääryyttä tai kyvyttömyyttä, josta 

seuraa sivistyneen yhteiskunnan siteiden heikkenemistä.”67 Tämä lisäys vanhaan op-

piin käytännössä käänsi entisen opin päälaelleen ja antoi Yhdysvalloille lähes mieli-

valtaisen oikeuden puuttua läntisen pallonpuoliskon asioihin vääryyksiin vedoten. Pre-

sidentti Roosevelt iskostaisi myöhemmin korollaarinsa pysyvästi kansalaistensa mie-

liin käyttämällä periaatteesta nimeä Big Stick.68 

Roosevelt-korollaari oli suuri mullistus Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa, joka ratkaisi 

hyvin pitkän kiistan yhdysvaltalaisessa ulkopolitiikassa. Yhdysvaltojen ajatus ”kutsu-

muskohtalosta” (manifest destiny)69 vaikutti merkittävästi myös ulkopolitiikkaan, ja 

                                                 

66 Hilton 2001, 41-5.  
67 “Chronic wrongdoing, or an impotence which results in a general loosening of the ties of civilized 

society --”  
68 Rooseveltin kerrotaan pohjanneen ulkopoliittisen linjansa afrikkalaiseen sanontaan ”Speak softly, and 

carry a big stick.” Tarkoituksena oli siis pyrkiä rauhanomaiseen rinnakkaiseloon, mutta olla tarpeen 

mukaan valmiina käyttämään voimaa. 
69 Englanniksi ”Manifest destiny”. Ajatuksen mukaan Yhdysvalloilla oli erityinen historiallinen tehtävä 

levittäytyä koko Amerikan mantereen alueelle. Ajatukseen sisältyi lisäksi uskomus juuri valkoisen ang-

losaksisen rodun erityislaatuisesta kyvykkyydestä itsehallintoon ja demokratiaan kykenevään luontee-

seen. Ajatus korosti velvollisuutta jakaa kansakunnalle annettu jumalallinen lahja kaikille muillekin, 

sillä tehdä toisin olisi ollut itsekästä. 
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jälkimmäinen puolisko 1800-luvusta voidaankin mieltää jatkuvana keskustelusta yh-

dysvaltalaisesta imperialismista. Tämän tutkimuksen kannalta onkin tärkeää ymmär-

tää se kehitys, mikä johti Yhdysvallat omaksumaan sen suurvalta-aseman, mikä sille 

vuoden 1898 sodan seurauksena muodostui. 

Yhdysvaltojen imperialistinen laajentuminen alkoi käytännössä katsottuna Meksikon 

valtaamisesta vuoden 1848 sodassa ja siitä seuranneesta uudesta aluejaosta. Samaan 

aikaan Yhdysvalloissa keräsi suosiota ajatus Kuuban ostamisesta Espanjalta. Sinällään 

ajatus ei ollut uusi edes tuolloin, sillä jo vuonna 1820 – siis jo ennen Monroe opin 

muodostumista − presidentti Jefferson oli eritellyt Kuuban Yhdysvaltojen kannalta 

”mielenkiintoisimmaksi hankinnaksi.”70 Vuoteen 1854 mennessä ajatus oli hautunut 

niin pitkään, että presidentti käski silloista ulkoministeriä, James Buchanania laati-

maan Ostendin Manifestin, jonka mukaan Yhdysvallat pyrki ostamaan Kuuban Espan-

jalta muiden eurooppalaisten valtioiden taistellessa keskenään Krimin niemimaalla. 

Manifesti vihjasi myös mahdollisuuteen, jonka mukaan Yhdysvallat valtaisi saaren, 

jos Espanja kieltäytyisi. Manifesti ei kuitenkaan johtanut käytännön toimenpiteisiin. 

Yhdysvallat yritti sen jälkeen ostaa Kuuban Espanjalta vielä uudelleen vuosina 1878 

ja 1897.71 

Myös Kuuban ulkopuolella Yhdysvaltojen aluehankinnat tyrehtyivät usein sisäisiin 

erimielisyyksiin. Edes Yhdysvaltojen ekspansionismin yhden kovaäänisimmän kan-

nattajan William H. Sewardin (1801–72) ulkoministerikauden aikana vuosina 1861–

69 ei lukuisista yrityksistä huolimatta onnistuttu hankkimaan kuin Alaska ja Midway 

(1867).72 Nämä olivat kaiken lisäksi hankintoja, joita hyvin harva vastusti. Midway oli 

asuttamaton saari keskellä Tyyntä valtamerta, jota pidettiin pitkälti kaikin puolin mer-

kityksettömänä, eikä kysymykselle siten annettu juurikaan painoarvoa. Alaskan liittä-

mistä puolestaan käännyttiin nopeasti kannattamaan laajalla rintamalla sen jälkeen, 

kun huomio kääntyi sen vähäisestä taloudellisesta merkityksestä kohti sen geopoliit-

tista merkitystä ”koukkausliikkeenä” Kanadan länsipuolelle. Alaskan hankkiminen 

                                                 

70 Schlesinger 2005, 44. "The most interesting addition which could ever be made to our system of 

States" 
71 Ibid., 44-45.  
72 Love 2004, 30-5. Yritykset Havaijin, St. Thomasin ja Kuuban liittämisestä kaatuivat poliittiseen vas-

tustukseen.  
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nähtiinkin lopulta kannattavaksi lähinnä siksi, että se tuki Yhdysvaltojen uskoa kutsu-

muskohtalosta mahdollistamalla ulkopoliittisen paineen kohdistamisen Kanadaan.73 

Näiden onnistuneiden hankintojen lisäksi kuitenkin uudet aluehankinnat epäonnistui-

vat herkästi sisäisiin ristiriitoihin hankinnan. Love on tuonut esille rodullisten ominai-

suuksien ja ilmastoteorian merkityksen tälle vastentahtoisuudelle. Hänen mukaansa 

Alaskan ja Midwayn hankintojen onnistuminen ja esimerkiksi Havaijin, Kuuban ja 

Santo Domingon hankintojen epäonnistuminen pitkien poliittisten taisteluiden jälkeen 

johtui kutsumuskohtaloon liittyvästä rotuajattelusta. Jälkimmäisten saarialueiden vä-

estöt olivat yhdysvaltalaisten mielestä rodullisesti epäsopivia anglosaksisten protes-

tanttien yhteiskuntanäkemyksen kanssa.74  

Santo Domingon liittämisyrityksen taustalla oli presidentti Grantin (1822-85, virassa 

1869-77) pyrkimys lievittää Yhdysvaltojen sisäistä rotukysymystä. Yhdysvaltojen si-

sällissodan päättymisen jälkeen etelän rekonstruktiopolitiikkaa oli noussut olennaisim-

maksi kiistakysymykseksi. Tärkeänä osana tätä kysymystä oli mustien tilanne etelä-

valtioissa. Liittovaltion lakien mukaan orjat olivat vapaita ja heillä tulisi olla täydet 

äänestysoikeudet. Etelän osavaltiot kuitenkin usein kiersivät näitä säädöksiä omai-

suusvaatimuksilla. Muutenkin entisten orjien tilanne alueella oli sorrettu ja haastava. 

Grant pyrki ratkaisemaan ongelman hankkimalla Santo Domingon Yhdysvalloille, 

jotta etelän osavaltiot voitaisiin painostaa kohtelemaan mustaa väestöään myötämieli-

semmin. Hän näki, että tarjoamalla mustalle väestölle mahdollisuus muuttaa Santo Do-

mingoon, etelän osavaltiot huomaisivat tarvitsevansa heidän työvoimaansa ja paran-

taisivat heidän asemaansa vapaaehtoisesti. Grant joutui kuitenkin luopumaan suunni-

telmastaan, koska se nähtiin poliittisesti liian suurena myönnytyksenä presidentiltä, 

jolla jo muutenkin oli kyseenalainen maine liian myötämielisenä mustille. Grant kun 

oli ollut erittäin tärkeässä roolissa sisällissodan ratkeamisessa pohjoisen voitoksi.75 

Havaiji oli saariryhmä, jolla oli Yhdysvalloille suuri merkitys sen sijainnin puolesta. 

Saari toimi välietappina Yhdysvaltojen länsirannikon ja Aasian välisen kaupan välillä. 

                                                 

73 Love 2004, 27-72. 
74 Ibid.  
75 Ibid. 
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Saaren hankkiminen Yhdysvalloille olisi taannut joukon taloudellisia etuja ja vaikut-

tanut huomattavasti myös muiden kilpailijoiden − erityisesti Britannian − toimintaan 

alueella.76 Ensimmäiset liittämisyritykset tehtiin jo 1850-luvulla, jolloin kuitenkin liit-

täminen nähtiin mahdottomaksi, koska se olisi edellyttänyt saarten väestön liittämisen 

Yhdysvaltoihin kansalaisina. Tätä vastustettiin merkittävästi rodullisiin syihin viita-

ten, eikä saarta liitetty. 1867 solmittu vastavuoroisuussopimus sai kannatusta lähinnä, 

koska se nähtiin keinona saada Yhdysvalloille taloudelliset edut joutumatta ottamaan 

saarta mukaan liittovaltioon. 1890-luvun alussa saarten hankkiminen Yhdysvalloille 

nousi jälleen ajankohtaiseksi. Alueen liittämisestä käytiin keskusteluja 1893 tapahtu-

neesta vallankaappauksesta aina 1898 tapahtuneeseen lopulliseen territorioksi nimit-

tämiseen saakka. Kiista koski alusta alkaen saarten asemaa osavaltiona. Liittämisen 

vastustajat korostivat kuitenkin mahdottomuutta ajatella havaijilainen aasialaisen ro-

dun edustaja Yhdysvaltain senaatissa. Alueen hankkiminen liittovaltion ulkopuolisena 

territoriona nähtiin kuitenkin liittovaltion periaatteiden vastaisena, mikä myös herätti 

suurta poliittista vastustusta. Kiistassa päädyttiin lopulta kuitenkin territorioratkai-

suun, mutta vasta suuren painostuksen jälkeen. Liittämisen argumentoitiin pysäyttävän 

aasialaisten työläisten maahanmuuton siten takaavan saaren säilyvän valkoisen rodun 

omistuksessa.77 

Näissä aluehankinnoissa ja muutenkin Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa on havaittavissa 

muutama keskeinen yhdysvaltalaisen yhteiskunnallinen piirre 1800-luvun loppupuo-

lelta. Tällaisia ominaisuuksia ovat ainakin kutsumuskohtalon yhdistyminen rotukysy-

mykseen ja niin sanottuun ilmastoteoriaan sekä taloudellisen ja tieteellisen utilitaris-

min yleistyminen kansan ajattelussa. Kutsumuskohtalo oli Yhdysvalloissa erittäin voi-

makkaasti vaikuttanut uskomus, jonka mukaan juuri anglosaksinen väestö oli ainut-

laatuisen kyvykäs järjestämään itsehallinto ja demokraattinen yhteiskunta. Yhdysval-

tojen puritaanisesta historiasta juontuva ajatus korosti anglosaksisen kansanosan us-

konnollista velvollisuutta jakaa tätä jumalallista lahjaa myös muille roduille. Vaikka 

sama ajatus oli havaittavissa myös eurooppalaisilla valtioilla, oli ajatus erityisen voi-

makas juuri Yhdysvalloissa.78  

                                                 

76 Love 2004., 80-83. 
77 Ibid., 91-102. 
78 Brands 2002, 287-90. 
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Kutsumuskohtalo vaikutti huomattavasti myös Yhdysvaltojen taloudellisessa kehityk-

sessä. Samaan aikaan kun rajaseutujen asutus tiivistyi 1800-luvulla, myös yhdysvalta-

laisten kaupunkien koko kasvoi huomattavasti. Tämä johtui osittain suurista maahan-

muuttajien aalloista, joita Yhdysvaltoihin muutti 1800-luvun jälkipuoliskolla. Yhdys-

valtalaisten näkemys omasta kansakunnastaan kesti melko hyvin ensimmäisten muut-

toaaltojen Saksasta, Englannista ja pohjoismaista saapuneet maahanmuuttajat. Myö-

hemmät tulokkaat katolisesta Irlannista ja Etelä-Euroopasta sekä juutalaiset Itä-Euroo-

pasta aiheuttivat kuitenkin sekä kaupunkien kasvamista että ”amerikkalaisen kansa-

kunnan” rajalinjojen tiukentumista.79 Kaupunkien kasvaessa teknologian myös sen 

tuoman talouskasvun merkitys kasvoi yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa. Tieteelli-

sessä toiminnassakin perinteinen yleisluontoinen sivistys väistyi uuden korkeakoulu-

tusmallin alta. Siinä missä perinteinen yliopistokoulutus korosti yleisluontoista hen-

kistä sivistysta, yläluokkaisen yhteiskunta-aseman vaatimuksiin kasvamista ja luonne-

kasvatusta, uudessa yliopistomallissa korostettiin tieteellisen menetelmän järjestel-

mällisyyteen oppimista ja utilitaristiseen hyötyajatteluun tieteen soveltamisessa.80 

Teknologian ja tieteen voitosta ylitse luonnon tuli yhteiskunnallinen arvo, joka määritti 

yhdysvaltalaista käsitystä kansakunnastaan.81  

Kutsumuskohtaloon liittyneeseen rodulliseen ajattelutapaan sekoittui 1800-luvulla 

myös Louis Agassiz’n esittämä ilmastoteoria, jonka mukaan tietyt ihmisrodut soveltu-

vat luonnostaan paremmin heille ominaisiin ilmastoihin. Näitä luonnollisia ilmastora-

joja nähtiin myös tarpeelliseksi noudattaa, koska väärään ilmastoon siirtyminen ei 

mahdollistaisi rodullisten ominaisuuksien täydellistä toteuttamista. Liian kuuman il-

maston esimerkiksi nähtiin aiheuttavan valkoisissakin roduissa jonkinasteista lais-

kuutta ja hidastumista.82 Tämä ajatusmalli yhdistettynä Yhdysvaltoihin kohdistunee-

seen muuttoliikkeeseen muokkasi väestön suhtautumista maan rajaseutuihin ja lähi-

alueisiin. Jo 1890-luvulla oli laajalti tiedossa, että Yhdysvaltojen läntinen rajaseutu 

toimi merkittävässä roolissa yhteiskunnan joustavuuden kannalta. Esimerkiksi Wis-

consinin yliopiston Frederick Jackson Turner kirjoitti vuonna 1893, että rajaseutu oli 

toiminut kansakunnalle jonkinlaisena paineventtiilinä ja mahdollistanut yhteiskunnan 

                                                 

79 Cashman 1993, 73-83; Johnson 1997, 514. 
80 Veysey 1965; Schmidt 1957; Cremin 1988. 
81 Cashman 1993, 6-30. 
82 Love 2004, 31-2. 
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nopeatkin muutokset teollistuvassa yhteiskunnassa. 83 Ajatus ei kuitenkaan ollut mil-

lään muotoa uusi, vaan edellä havaittiin jo presidentti Grantin käyttäneen saman kal-

taista ajatusmallia Santo Domingon tapauksessa.84 Vuonna 1890 rajaseudut oli kuiten-

kin virallisesti ”suljettu”, kun kaikki nykyisten Yhdysvaltojen mantereella sijaitsevat 

alueet oli hyväksytty unioniin osavaltioina, eikä venttiiliä enää ollut käytettävissä.85 

Tämä muodosti poikkeuksellisen voimakkaan motivaation vaihtoehtoisen ”painevent-

tiilin” löytämiselle.  

  

2.2. Kuuban itsenäistymissota  

Kuubaan liittyvässä keskustelussa toistuivat samat elementit kuin Havaijin ja Santo 

Domingon hankinnoista käydyissä keskusteluissa. Saari haluttiin hankkia Yhdysval-

loille sen taloudellisen ja strategisen merkityksen vuoksi, mutta sen väestö oli suurena 

huolena. Väestön nähtiin olevan liian trooppista, jotta heidät voitaisiin hyväksyä mu-

kaan yhteiskuntaan − puhumattakaan Washingtonin poliittisista piireistä; eihän heillä 

ollut itsehallintoon tarvittavia ominaisuuksia. Kuuban liittäminen oli kuitenkin kutsu-

muskohtalo -ajattelun ensimmäisiä kohteita heti 1848 sodan jälkeen, missä käsite siis 

syntyi. Rauhan solmimisen yhteydessä esitettiin tarjous Kuuban liittämisestä Yhdys-

valtoihin, mutta Espanja ei tätä hyväksynyt. Uusi yritys tehtiin vuonna 1854 niin sa-

notun Ostendin manifestin kautta. Myös näiden ostoyritysten taustalla oli rasistisia pe-

rusteluja, joskin päinvastaisia kuin myöhemmin esitettävät. Kuuba pyrittiin tässä vai-

heessa liittämään Yhdysvaltoihin osavaltiona, koska vallassa olevat etelävaltioista tul-

leet demokraatit halusivat uuden eteläisen orjaosavaltion, jonka nähtiin lisäävän hei-

dän poliittista valtaansa.86 Yhdysvaltojen sisällissodan jälkeen argumentti kääntyi pää-

laelleen, eivätkä valtaa pitävät republikaanit halunneet liittää orjuutta ylläpitävää 

                                                 

83 Cashman 1993, 282-3.  
84 Ks. luku 2.1. 
85 Cashman, 282-3.  
86 Kuuba nähtiin itsestään selvästi tukevan orjuutta, koska se oli siellä vielä käytössä. Puhuttiin jopa 

mahdollisuudesta muodostaa Kuubasta useampi osavaltio, jotta saataisiin suurempi määrä senaattoreita. 
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saarta unioniin rekonstruktiokauden sisäpoliittisessa tilanteessa. Ennen 1887 tapahtu-

nutta orjuuden lakkauttamista Kuubassa ja vuoden 1898 sotaan johtaneita tapahtumia 

uusia ostoyrityksiä ei tehty.87 

Kuuban itsenäisyystaistelu oli pitkäaikainen prosessi, jonka on nähty juontavan pai-

koitellen hyvinkin kauas 1800-luvun alkuvaiheisiin. Kuitenkin se alkoi viimeistään 

vuonna 1868, kun kuubalaiset kapinalliset käynnistivät niin kutsutun kymmenvuotisen 

sodan.88 Taustalla oli taloudellinen eriarvoisuus ja kuubalaisten poliittisten oikeuksien 

puute. Zanjónin sopimuksella kymmenvuotinen sota päättyi vuonna 1878. Kiista jäi 

kuitenkin kytemään, sillä kuubalaisten näkemyksen mukaan sopimuksessa luvattuja 

uudistuksia ei käytännössä ollut pantu toimeen, vaan vuonna 1895 kapinalliset aloitti-

vat uudelleen vihollisuudet nousemalla maihin eri puolelle Kuubaa.89  

Sotatoimet jatkuivat pitkälti samankaltaisina kuin ne olivat olleen kymmenvuotisessa 

sodassa. Kapinalliset harjoittivat sissisodankäyntiä ja kulutussodankäyntiä espanjalai-

sia vastaan. He yrittivät tällä tavoin pakottaa muutenkin vararikon partaalla olevan Es-

panjan käyttämään yhä enemmän rahaa saaren säilyttämiseen.90 Yhdysvaltojen osalli-

suudesta sotaan käytiin tällä kertaa alusta alkaen hyvin kiivasta keskustelua. Sotakir-

jeenvaihtajat kirjoittivat lehtiinsä artikkeleita sodan julmuuksista ja suuresta hävityk-

sestä.91 Kuubalaiset emigrantit Yhdysvalloissa käyttivät vaikutusvaltaansa saadakseen 

Yhdysvallat ottamaan osaa sotaan tai vähintään tunnustamaan kapinallisten aseman 

sotaakäyvänä osapuolena.92 

Kuuban itsenäisyyssota alkoi vuonna 1895 kapinallisten joukkojen maihinnousulla 

Kuuban itäosiin. Maihin laskeneet joukot keräsivät lisää kannattajia kuubalaisista 

pientilallisista erityisesti saaren itäosissa, kun taas espanjalaisten tukialueina olivat 

saaren länsiosat, Havannaa ympäröivältä alue sekä rannikon satamat ja kaupungit. Es-

panjalaisten strategiana oli suojella omat tukialueensa rakentamalla linnoitusketjuja93 

saaren poikki ja erillisillä osastoilla kohdata kapinalliset taistelussa linnoitetun alueen 

                                                 

87 Love 2004, 27-72. 
88 Ten Years’ War 1868–78.  
89 Love 2004, 27-72. 
90 Offner 1992, 5.  
91 Cashman 1993, 341. 
92 Guerra 2001, 61-65. 
93 Ibid. Linnoitusketjuja kutsuttiin nimellä ”trocha” tai englanniksi ”trench”, eli juoksuhauta.  
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ulkopuolella. Kapinalliset, joilla oli selvä altavastaajan asema sekä sotilaiden että am-

pumatarvikkeiden määrässä, pyrkivät tekemään pieniä iskuja pyrkimyksellä hankkia 

tarvikkeita ja vetäytyä paremman liikkuvuuden turvin piiloon saaren metsiin ja vuo-

rille. Pyrkimyksenä ei siis ollut voittaa taisteluita, vaan ajaa Espanja vararikkoon te-

kemällä sotiminen mahdollisimman kalliiksi. Tähän strategiaan liittyi myös Espanjaa 

tukevien alueiden sokeripeltojen polttamista ja tehtaiden tuhoamista.94 

Sodan suuren liikkuvuuden vuoksi paikalliset talonpojat joutuivat molempien osapuol-

ten epäilysten kohteiksi − ja raakalaismainen toiminta alueella. Näitä molemminpuo-

lisia julmuuksia käytettiin yhdysvaltalaisessa mediassa perusteluina interventiolle. 

Asiasta käyty vilkas keskustelu ja kansan mielipide, erityisesti USS Mainen Havanan 

satamassa upottaneen räjähdyksen jälkeen, sai lopulta poliittisen johdonkin kallistu-

maan intervention kannalle ja julistamaan sodan Espanjalle huhtikuun 23. päivänä 

1898. Mainen upottaneen räjähdyksen syitä ei ole vieläkään saatu varmuudella selvi-

tettyä, mutta se tulkittiin tapahtuman mainingeissa espanjalaisten tietoisesti tekemänä 

provokaationa. Yhdysvaltojen viimein taivuttua sodanjulistuksen kannalle edellä mai-

nitun USS Mainen uppoamisen jälkeen, seurasi hyvin lyhytkestoinen sota, jota käytiin 

Kuuban lisäksi myös Filippiineillä ja Puerto Ricolla. Tuloksena noin neljä kuukautta 

kestäneistä taisteluista oli Yhdysvaltojen suvereeni voitto ja edellä mainittujen saari-

ryhmien sekä Guamin liittäminen Yhdysvaltojen omistukseen.95  

Yhdysvaltojen ratkaisun interventiosta ja Kuuban mahdollisesta anneksoimisesta ei 

kuitenkaan voida väittää olleen yksioikoista tässäkään tilanteessa. Kysymyksen tun-

teita herättävästä luonteesta kertoo jo sekin, että Mainen upottamisen sytyttämästä ki-

pinästä huolimatta nähtiin edellytykseksi sodanjulistukselle Teller-lisäyksen laatimi-

nen96 ja sitä kautta takaaminen, että Yhdysvallat eivät pidä Kuubaa itsellään. Lisäys 

                                                 

94 Offner 1992, 3-5. 
95 Filippiinit, Puerto Rico ja Guam liitettiin Yhdysvaltoihin siirtomaina. Ainoastaan Kuuban suhteen 

päädyttiin erilaiseen järjestykseen Teller- ja Platt-lisäysten johdosta. Käytännössä kuitenkaan ero mui-

den saariryhmien tilanteisiin ei ollut suuri. 
96 Beede 1994, 119-121. Teller amendment oli kongressin molempien huoneiden hyväksymään sodan-

julistettuun tehty lisäys, jonka mukaan Yhdysvallat eivät voisi liittää Kuubaa osaksi Yhdysvaltoja, vaan 

ainoastaan vapauttaa sen Espanjan vallan alaisuudesta.  
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käytännössä katsottuna kumottiin vuoden 1901 Platt-lisäyksellä,97 mutta kiista ai-

heesta oli ollut huomattava. Keskusteua käytiin jopa tässä tilanteessa hyvin voimak-

kaasti sanoista rodullisen, teknologis-taloudellisen ja imperialisti-ulkopoliittisten nä-

kökulmien kautta kuin aikaisemmat yrityksen Kuuban ostamiseksi, Havaijin tai Santo 

Domingonkin tapaukset.  

                                                 

97 Treaty Between the United States and the Republic of Cuba 1903. Englanniksi Platt -amendment. 

Armeijan määrärahapäätökseen tehty lisäys käytännössä sitoi Kuuban Yhdysvaltoihin ulkopolitiikan ja 

kauppasuhteiden muodostamisen osalta. Lisäksi se oikeutti Yhdysvallat vuokraamaan Guantanamon 

sotilastukikohdan. Vaikka käytännössä Kuuba oli itsenäinen tasavalta, se oli Yhdysvaltojen sotilaallisen 

väliintulon uhan alaisena aina vuoteen 1959 ja Castron vallankumoukseen saakka. 
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3. Matkakertomukset Kuubasta 

3.1. Kulttuurien kohtaaminen 

Tämän tutkimuksen johdannossa totesin matkakirjallisuuden olevan translaatiota, 

jossa omalle kulttuurille pyritään kertomaan jotain olennaista ”vieraasta” tai ”toiseu-

desta”, jotta oma yhteiskunta pystyy reagoimaan tietoon jollain tavalla ja tarvittaessa 

muokkaamaan omaa toimintaansa. Matkakirjallisuuden yhtenä perimmäisenä tavoit-

teena ja sisäänrakennettuna ominaisuutena onkin siis pyrkimys yhteiskunnalliseen vai-

kuttamiseen. Tämän vaikuttamistyön sisällä on kuitenkin paljon muuttuvia tekijöitä.  

Andrew Rowan ja Marathon Monroe Ramsey aloittavat matkakertomuksensa kerto-

malla kymmenvuotisen sodan aiheuttamasta suuresta kasvussa yhdysvaltalaisten Kuu-

baa kohtaan osoittamasta kiinnostuksesta. He kertovat, että vuosien 1870 ja 1895 ai-

noastaan kuusi kirjaa kirjoitettiin Kuubasta. Tämän he suhteuttavat kolmeen teokseen, 

jotka oli kirjoitettu jo sodan ensimmäisen vuoden aikana.  Tämä vastaa myös Esther 

Allenin käsitystä alueelle kohdistuneista matkoista. Hänen keräämässään bibliografi-

assa tämä ajanjakso on tosiaan tyystin tyhjä.  Rowan ja Ramsey korostavat siis, että 

alueelle matkustamisen ja sen tutkimisen merkitys johtuu ennen kaikkea yhdysvalta-

laisen yhteiskunnan mielenkiinnosta. Tilanne oli siis otollinen yhteiskunnalliselle vai-

kuttamiselle, jonka aikana rakennettiin mielikuvia toisesta kulttuurista omaan kulttuu-

riin vaikuttamiseksi. Tämä lieneekin perimmäinen syy sodan aikana saarta kohtaan 

osoitettuun mielenkiintoon, joka hiipui nopeasti sen jälkeen.  

Rowan ja Ramsey tuovat esille myös sen tosiasian, että myös kirjoittajat ja siten heidän 

yhteiskunnalliset taustaolettamuksensa vaikuttavan tekstien sisältöön.  Henkilökohtai-

sia näkemyksiä ja yhteiskunnallisia taustaolettamuksia ei koskaan voi sulkea täysin 

pois, vaan ainoastaan sen esille tuomisen aste vaihtelee.  Eriävien näkökulmien sijaan 

on kuitenkin keskeistä tarkastella järjestelmällisesti toistuvia eroja ja yhtäläisyyksiä 

yleisemmissä toimintatavoissa, niistä teemoista, joita johdannossani avasin. Erilaiset 

kulttuurilliset rajoitteet ja odotukset esimerkiksi kohteen valintaan, matkaajan toimi-

miseen ja näkökulmien perustelemiseen liittyen mahdollistavat matkakertomusten luo-
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kittelemisen erilaisiin tyylilajeihin. Tässä luvussa erittelen matkaajien kirjoitusten vä-

lisiä eroja ja yhtäläisyyksiä sekä arvioin, mitkä tekijät kunkin matkaajan taustassa ovat 

vaikuttaneet heidän valitsemiinsa vaikuttamisen keinoihin.  

 

Kohteen valinta 

Kohteen valinta kertoo paljon matkaajien kotimaan kulttuurista, mutta Kuuban tapauk-

sen osalta kohteen valinnalla on aivan erityinen merkitys. On yllättävää huomata, 

kuinka yksimielisiä matkaajat erilaisine poliittisine lähtökohtineen olivat siitä, että 

Kuuba oli mielenkiintoinen kohde, josta oli tarpeen saada lisää tietoa. Syistä, jotka eri 

matkaajien mielestä tekivät siitä merkityksellisen, oli voimakkaitakin erimielisyyksiä. 

Matkaajille oli kuitenkin selvää se, että alue on tärkeä ja että juuri Yhdysvaltojen tuli 

pian tehdä päätös saaren tulevaisuudesta. Ainoastaan kerran Rowan ja Ramsey käsit-

telivät Yhdysvaltojen mahdollista puuttumista Kuuban tilanteeseen kansainvälisen 

lain rikkomuksena. Silloinkin kysymys sivuutettiin nopeasti. Asian käsittelemisen vä-

häisyys perusteltiin sillä, että kansainvälisen lainsäädännön nähtiin lopulta määritty-

vän kansallisvaltioiden kollektiivisen tahdon mukaan, jolloin siitä koettiin mahdol-

liseksi poiketa enemmistön niin tahtoessa. Rowan ja Ramsey implisiitisti hyväksyvät 

tämän ehdon toteutuvan, jolloin Yhdysvaltojen interventiolle ei nähty esteitä.98 

Matkaajat ovat siis yksimielisiä siitä, että Kuuban kohtalo on Yhdysvaltojen päätettä-

vissä, minkä vuoksi pidettiin tärkeänä hankkia alueesta lisää faktuaalista tietoa, johon 

pohjata tehtävät päätökset. Tämä yksimielisyys ”päätösvallasta” on jo itsessään mie-

lenkiintoinen havainto erityisesti Monroe -opin varjossa. On kuitenkin syytä myös tar-

kastella yleistä konsensusta juuri Kuuban mielenkiintoisuudesta verrattuna muihin 

vuoden 1898 aikana vallattuihin saariryhmiin.  

Sekä Puerto Ricossa että Filippiineillä kapinoitiin espanjalaista hallintoa vastaan sa-

moihin aikoihin kuin Kuubassakin. Puerto Rico ja Filippiinit yhdessä Kuuban ja Gua-

min kanssa olivat lopulta myös vuoden 1898 keskeisten sotatoimien kohteet. Näistä 

                                                 

98 Rowan & Ramsey 1896, 205-6. 
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kuitenkin ainoastaan Kuuba sai merkittävää huomiota lehdistössä ennen sodan sytty-

mistä. Tähän erityiseen huomioon lienee vaikuttanut saaren läheisyys ja Yhdysvalto-

jen ja Kuuban aikaisempi yhteinen historia, jota myös matkakertomuksissa kuvataan 

runsaasti. Muita huomioitavia tekijöitä Kuuban houkutuksen selittämisessä ovat saa-

ren sijainnin strateginen merkitys ja alueella käytyjen taisteluiden erityinen julmuus. 

Näistä viimeinen lienee lopulta näistä syistä merkittävin, sillä strategiselta merkityk-

seltään Kuuban tärkeys poikkeaa muista saarista vain maltillisesti. Kuuban sijainti 

Meksikonlahden kulkuyhteyksien varrella on toki tärkeä, mutta tärkeitä ovat myös Pu-

erto Ricon vastaava pullonkaulasijainti Karibianmerellä, Filippiinien merkitys Aasian 

markkinoiden avaamisessa ja Guamin tärkeys laivojen huoltoyhteyksien turvaajana 

Tyyntä merta ylitettäessä.99 Kuuban valitsemista selittää siis ennen kaikkea konfliktin 

tuhoisuus, jonka matkaajat kuten Halstead ja Bonsal selvästi nostavat esiin peruste-

luissaan ja jota Rea pyrkii kertomuksellaan kumoamaan. Muihin taistelukenttiin ver-

rattuna Kuuban tilanne sopi siten propagandistiseen mielipiteenmuokkaukseen muita 

paremmin.  

  

                                                 

99 Love 2004. 
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Kartta Yhdysvaltojen aluelisäyksistä 1800-luvulla. Filippiinit olivat Aasian kaupan 

kannalta tärkeä alue, ja Guamin merkitys korostui huoltoyhteyksissä Filippiineille. Kuuba ja Puerto 

Rico ovat strategisesti tärkeillä paikoilla Meksikonlahden ja Karibianmeren kulkuyhteyksien varrella. 

(Lähde: Pearson Education Inc. 2003) 

Matkaajat kertovat matkakohteen valinnastaan hyvin erilaisilla tavoilla. Osalla mat-

kaajista on kuitenkin myös hyvin yhteneväisiä piirteitä. Rowan ja Ramsey ovat poik-

keuksellisia siitä, että he eivät oikeastaan perustele matkansa kohdetta, vaan toteavat 

olleensa alueella virallisissa yhteyksissä ja arvelevat sen yhteydessä kertyneen tiedon 

olevan laajemman yleisön mielestä mielenkiintoista.100 Tämä lakonisuus kohteen va-

linnasta on historiallisesti ollut tyypillinen ratkaisu Ars Apodemica -kirjallisuudessa, 

jossa kohde on usein lähettäneen organisaation valinta, eikä kertomuksesta ole tarkoi-

tus muodostaa narratiivia tai kokonaiskuvaa, vaan ainoastaan lisätä yleisesti saatavilla 

olevaa tietoa aihepiiristä.101 Rowanin ja Ramseyn kohde onkin siis valikoitunut pitkälti 

juuri sen vuoksi, että sen on nähty kiinnostavan Yhdysvaltojen liittovaltiota ja siten 

myös laajempaa yhteiskuntaa. Rowanin ja Ramseyn näkemys Yhdysvaltojen oikeu-

tuksesta puuttua tilanteeseen paljastuu kuitenkin, kun Rowan ja Ramsey konfliktin pe-

rusdynamiikkaa eritellessään mainitsevat, että ”Yhdysvaltojen valtiolla on kaikki tämä 

                                                 

100 Rowan & Ramsey 1896, vi. “In connection with the discharge of official duties, to make some in-

vestigations relative to Cuba --“ 
101 Ks. sivut 4-5. 
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ja paljon muuta ratkaistavanaan.”102 He tuovat siten esille, että pitävät konfliktia Yh-

dysvaltojen ratkaisuvallan piiriin kuuluvaksi ja pyrkivät tarjoamaan lisää tietoa, johon 

sen ratkaisun tulisi perustua.  

Vaikka tyylillisesti Hillin teos on hyvin lähellä Rowanin ja Ramseyn teosta, on teok-

sessa kohteen valinnan osalta selviä eroja. Myös Hill nostaa implisiitisti alueeseen 

kohdistuneen kiinnostuksen syyksi matkakertomuksensa laatimiselle, minkä lisäksi pi-

tää kattavan yleisesityksen laatimista olennaisena motivaationa omalle matkalleen.103 

Hillin kertomus ei vaikuttaisi olevan minkään organisaation suoraan toimeksi antama, 

vaan matkan kohteen valinta oli puhtaasti hänen omansa. Kohteen valinnan autonomi-

suudesta huolimatta on siis kuitenkin myös selvää, että yhdysvaltalaisen liike-elämän 

odotukset ovat vaikuttaneet Hillin näkökulmaan. Hänen tavoitteensa on tieteellisesti 

validin esityksen laatiminen alueesta erityisesti taloudellisten näkökulmien kartoitta-

miseksi. Hänen tavoitteenaan oli siis kartoittaa hyödyntämiskelpoisia luonnonvaroja 

ja kulkuyhteyksiä, mutta myös yhteiskunnallista vakautta, joka nähtiin potentiaaliseksi 

uhkakuvaksi alueella käytävän kaupan suhteen. Tämän levottomuuden lähteenä epäil-

lään olevan saaren väestörakenne. Hill antaakin suuren painoarvon Agassiz’n ilmasto-

teorialle, jolloin myös luontoon ja ilmastoon liittyvät huomiot arvioivat mustan ja ”se-

karotuisen” väestön vaikutusta Kuuban kaupallisiin mahdollisuuksiin. Tämä implisiitti 

kauppamahdollisuuksien kartoittamisen tehtävä on selvästi havaittavissa Hillin ja usei-

den sodan jälkeisten matkaajien teoksista. 

Murat Halstead, Steven Bonsal ja George Bronson Rea eroavat selvästi sekä Rowan 

& Ramseysta että Hillista matkakohteen valinnan osalta, vaikka myös paljon yhteisiä 

piirteitä on havaittavissa. Myös nämä kolme matkaajaa ovat kohteen valinnassaan hy-

vin tarkoitushakuisia. Heidän tavoitteensa ovat kuitenkin selvästi erilaiset kuin edellä 

käsiteltyjen matkaajien. Nämä erot johtuvat luultavasti osin heidät lähettäneistä orga-

nisaatioista, joskaan tätä vaikutusta ei tule myöskään korostaa liikaa.104  

                                                 

102 Rowan & Ramsey 1896, vii. “The government of the United States has all this and a great deal more 

as a problem to figure out.”  
103 Hill 1898, xxvi-xxx. 
104 Kohteen määritteleminen etukäteen vaikuttaa luonnollisesti siihen toimintaympäristöön, jota mat-

kaajat ovat tarkastelleet. Tältä osin lähettäneen organisaation määrittelemä kohde on siis jo vaikuttanut 

matkakertomuksen sisältöön. Lähettäneen organisaation näkökulma lienee jollain tasolla vaikuttanut 

myös siihen, miten matkaajat perustelevat kohteen valintaa. Koska tarkastelun kohteena on kuitenkin 
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Halstead, Bonsal ja Rea löytävät kaikki motivaationsa Kuuban tapahtumien kuvaami-

selle tapahtumien historiallisuudesta ja yhteiskunnallisen narratiivin muodostamisesta. 

Esimerkiksi Halstead tekee tämän hyvin selväksi jo johdannossaan, jossa hän kertoo, 

että hänen mielestään Espanjan kohtalona on menettää Kuuba muiden siirtomaidensa 

tapaan. Hän tuo esille lähes hegeliläisen deterministisen historiankäsityksensä kirjoit-

taessaan: ”Tragedia jatkuu. Voitto on vielä edessämme. Historian koko logiikka har-

kitsee johtopäätöstä, jonka luottavaisena toteamme.”105 Kuuban merkittävyyttä mat-

kakohteena korostetaan myös Bonsalin ja Rean teoksissa kytkemällä saari mahdolli-

simman tiukasti Kolumbukseen, hänen aloittamaansa siirtomaaherruuteen tämän pit-

käaikaisen imperiumin viimeiseen kuolonkamppailuun.106 Saaren pyrkimys irrottau-

tumaan siirtovallasta oli Yhdysvaltojen kannalta mielenkiintoinen maan oman histo-

rian samankaltaisuuden vuoksi. Kaikki kolme matkaajaa ovat aiemmin käsitellyistä 

poiketen hyvin avoimia kertomustensa tavoitteista ja Kuuban merkittävyyden syistä. 

Halsteadin matka on keskittynyt selvästi ainoastaan Havannaan ja sen lähialueisiin. 

Halsteadin korkean iän lisäksi tämä lienee johtunee muita matkaajia selvemmästä pai-

notuksesta symbolisesti tärkeiden henkilöiden kirjallisten lähteiden käyttämisestä. 

Halstead sanookin pyrkimyksensä olevan suuren ja väistämättömän historiallisen 

kamppailun ja Espanjan vallasta itsenäistymisen kuvaaminen, mihin kirjallisten läh-

teiden saatavuus ja suurmiesten läheisyys luokin ihanteellisen toimintaympäristön. 

Mahdollisuus hyödyntää merkkihenkilöiden kirjoituksia tilanteen merkittävyyden ko-

rostamiseksi, olikin Halsteadin kirjoituksessa avainasemassa.107 Hän pitää Kuubaa 

merkittävänä matkakohteena, koska hän pitää sitä Yhdysvaltojen suuren tulevaisuuden 

                                                 

lehtien kanssa sovitun sotakirjeenvaihdon jälkeen ilman lehden osallisuutta laadittuja teoksia, on perus-

teluja kohteen tärkeydestä syytä pitää vain kirjoittajien omina kantoina. 
105 Halstead 1896, 7-9. “The tragedy goes on. The triumph is to come. The logic of all history contem-

plates the conclusion we confidently declare.” Hegeliläinen ajatus historiasta kehityskulkuna aatteellis-

ten synteesien kautta kohti vääjäämätöntä sosiaalista edistystä on selvästi nähtävissä kautta Halsteadin 

teoksen. 
106 Eurooppalaisten pitkä siirtomaaherruus Amerikan mantereella nähtiin Yhdysvalloissa yleisesti van-

hentuneena asianlaatuna. Siihen yhdistettiin esimerkiksi Etelä-Amerikan alkuperäisväestön hävittämi-

nen ja orjuuttaminen. Tämä suhtautuminen on nähtävissä jo Monroe -doktriinin taustalla, jonka keskei-

senä tavoitteena oli estää eurooppalaiset vallat pois Amerikoista. Kolumbus oli eurooppalaisen vallan 

aiheuttaman alkuperäisväestöä kohdanneen hävityksen ja turmeltumisen symboli, jonka negatiiviset 

mielleyhtymät saatiin sidottua senhetkiseen Espanjan hallintoon. 
107 Vaikka sodan johtohahmot ovat historiallisesti merkittäviä, eivät he ole yhdysvaltalaiselle lukijalle 

entuudestaan tuttuja. Halstead käyttää runsaasti tunnettujen yhdysvaltalaisten diplomaattien – ja jopa 

presidentin – kirjallista tuotantoa historiallisen merkittävyyden mielikuvan muodostamiseksi.  
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kannalta merkittävänä astinkivenä ja Havannaa sen sisällä tärkeänä kohteena merkki-

henkilöiden ja aineistojen läheisyyden vuoksi. 

Bonsal näkee saaren tilanteen Kolumbuksen perillisten tilanteen historiallisena kiis-

tana, ja pyrkii sitomaan sen Yhdysvaltojen omaan itsenäisyystaisteluun siirtomaaisän-

tiään vastaan. Bonsal pyrkii sitomaan kaksi samanlaisista syistä käytyä itsenäisyysso-

taa historialliseen kontekstiin suurten kolonialististen valtojen heikentymisestä länti-

sellä pallonpuoliskolla ja siten muodostamaan kansallista sympatiaa ”veljeskan-

salle”.108 Toisaalta Bonsal perustelee Kuuban mielenkiintoa myös vertaamalla sitä tuo-

reisiin sotilaallisiin konflikteihin Bulgariassa ja Makedoniassa sekä nostamaan sen jul-

muus niiden – ja myös Defoen ja Manzoui’n kuvailutaitojen – yläpuolelle.109 Saari on 

siis hänen mielestään tärkeä matkakohde sen alueella tapahtuvan historiallisen julman 

teurastuksen takia. Bonsal saa teoksensa oikeutuksen tämän historiallisen vääryyden 

estämisestä.  

Rea eroaa kirjoituksessaan Halsteadista ja Bonsalista siinä, että hän vastustaa Yhdys-

valtojen puuttumista Kuuban konfliktiin. Seurauksena hän ei myöskään erityisesti ha-

lua korostaa Kuuban kamppailun historiallisia vertailukohtia. Hän sitookin argument-

tinsa ennemmin yhteiskunnalliseen kuin historialliseen kontekstiin. Hän perustelee 

kohteen valintansa sillä häpeällä, joka Yhdysvalloille koituisi, jos maa päättäisi ottaa 

osaa sotaan perustuen ainoastaan ”taitamattomien ja pahantahtoisten journalistien 

avustamana toimineen valheellisen ja häikäilemättömän klikin” julkisuuskampan-

jaan.110 Hänen mielestään Kuuba on siis tärkeä matkakohde, koska siitä on muodostu-

massa tapahtuma kansainvälisessä politiikassa, joka asettaa Yhdysvallat kunniatto-

maan asemaan omien periaatteidensa vastaisesti.  

Kohteen valinnan ja sen merkityksen perustelemisen osalta on siis havaittu, että yh-

dysvaltalaisilla matkaajilla on jossain määrin yhtenevä näkemys siitä, että Kuubasta 

tulee saada lisää tietoa, koska Yhdysvaltojen tulee päättää, ottaako se osaa tilanteen 

ratkaisemiseen.111 Matkaajien välillä havaitaan myös jakolinja sen perusteella, miten 

                                                 

108 Bonsal 1897, 4. 
109 Bonsal 1897, dedication page. 
110 Rea 1897, xi. ”--a clique of spurious and unscrupulous citizens, aided by incompetent and malicious 

correspondents--“ 
111 Ks. luku 1.1, s. 2-3 ja 6-7. 
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eksplisiittisesti matkakohteen valintaa ja merkitystä käsitellään. Rowan & Ramsey ja 

Hill jättävät matkansa syyt pitkälti perustelematta ja toteavat lähinnä alueen olevan 

yhteiskunnallisesti mielenkiintoinen kohde tiedonhankinnalle. Tämä on hyvin tyypil-

linen ratkaisu 1800-luvun lopulla yleiselle matkakertomuksille, jota Mary-Louise Pratt 

on kutsunut ”capitalist vanguard” -tyylisuuntaukseksi.112  

Halstead, Bonsal ja Rea sen sijaan erittelevät jopa melko yksityiskohtaisesti syitä, joi-

den vuoksi pitävät aluetta tarkastelemisen arvoisena. He tuovat julki jopa ne asiat, joi-

den osalta haluavat yleisönsä vakuuttaa. Kohteen tärkeyden perustelut olivat tyypilli-

sesti yhteiskunnan laajempaan kulttuurilliseen ja historialliseen kontekstiin liittyvä te-

kijöitä. Halsteadin, Bonsalin ja Rean kertomuksissa onkin havaittavissa perintöä var-

haisemmasta Grand Tour sekä sitä seuranneessa viktoriaaniseksi nimetyssä tyylisuun-

nassa, joissa molemmissa pyrittiin osoittamaan matkaajan yhteiskunnallinen asema, 

soveltuvuus siihen ja osoittamaan oma ymmärrys avainsisältöjen merkityksestä yhtei-

selle kulttuurille.113 Samalla havaittiin matkakohteiden tarkemman kohteen määräyty-

neen ennen kaikkea tarkastelun kohteen mukaan, minkä todettiin lisäksi määrittyneen 

tieteellisellä ja humanistisella tyylisuuntauksella erilaisten kysymysten ympärille. 

Tyylisuuntien sisällä havaittiin myös eroja esimerkiksi Rowan & Ramseyn ja Hillin 

aihepiirivalintojen osalta ja Rean näkökulmasta johtuvan poikkeavan historiallisen 

kontekstin käytön osalta. Nämä ovat kuitenkin tyylilajien välisiin eroihin nähden 

melko pieniä variaatioita. 

 

Matkaajan osallisuus  

Matkaajien toimintaa kohdemaassa on hankala tutkia, sillä tämän toiminnan osalta ol-

laan pitkälti matkaajan oman kertomuksen varassa. Se, mitä matkaaja pitää olennai-

sena kertoa ja kertoa toiminnastaan, on tärkeää. Kuitenkin usein tärkeämpää on se, 

                                                 

112 Ks. luku 1.2. Myös tieteellisen matkakirjallisuuden varhaisemmat edustajat, esim. Ars apodemica –

tyyliset matkakertomukset noudattavat tätä periaatetta matkan syiden perustelematta jättämisestä. Tie-

teellisessä tyylisuuntauksessa tiedonhankinta itsessään nähtiin tärkeäksi, että kohteella ei ollut juurikaan 

merkitystä. Matkakertomuksella välitettiin kerättyä tietoa usein matkaajan lähettäneelle organisaatiolle 

tai muille aihetta tutkiville, jolloin matkaajan oman motivaation ja toiminnan vaikutusta pyrittiin mini-

moimaan. 
113 Ks. luku 1.2. Lisäksi Carr 2002, 78-82. Cremin 1988, 442 käsittelee aihetta koulutusjärjestelmän 

näkökulmasta. 
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mitä matkaaja jättää kertomatta.114 Matkaajien kertomatta jättäneen sisällön selvittä-

miseksi olisi mahdollista haastatella matkalla kohdattuja henkilöitä tai vertaamalla jul-

kistettua aineistoa matkalta kerättyihin muistiinpanoihin tai muihin yksityisiin aineis-

toihin. Nämä ovat valitettavasti tämän tutkimuksen puitteissa mahdottomia toteuttaa, 

jolloin tulee tyytyä arvioimaan matkaajien toimintaa heidän omien kertomustensa ja 

niiden kautta esille nostettujen – ja toisaalta käsittelemättä jätettyjä – toimintatapoja 

vertaamalla. 

Tekstejä tällä tavoin vertailemalla havaitaan, että toimintatavoissa on hyvin paljon yh-

täläisyyksiä, mutta ehkä vielä merkittävämpiä eroja. Päällimmäisenä on mielenkiin-

toista havaita, että toiminnassa on luultavasti vähemmän eroa kuin siinä, miten toimin-

taa on nähty suotavaksi kuvata. Osassa kertomuksista115 on tyypillistä tuoda suoraan 

lukijan nähtäville, mitä matkaaja on tehnyt kohteessaan. Esimerkiksi Murat Halstead 

kirjoittaa moneen otteeseen tapaamisistaan kenraaleiden kanssa kuvaten jopa heidän 

ilmeitään ja eleitään. Samoin hän kuvailee paikallista yhteiskuntaa omien kahvilakes-

kustelujensa perusteella saamien tietojen perusteella ja luontoa omien havaintojensa 

pohjalta.116 Hänen oma aktiivisuutensa ja kokemustensa merkitys on hyvin konkreet-

tisesti läsnä esimerkiksi seuraavassa kuvauksessa hänen majoittumisestaan kenraali 

Weylerin vieraana: 

“-- Parrakas ystävä ilmaantuu 150 sekunnissa, asettaa kasvoilleen vakavan ilmeen vailla hy-

myn häivää ja sanoo yhden sanan: ’Kahvia?’ Nyökkään kuin puinen mies ja sanon: ‘Hyvää 

huomenta.’ Viisi minuuttia kuluu ja kuulen kevyen koputuksen, ja aluspaitaan, polvihousuihin 

ja kenkiin pukeutunut mies ilmaantuu kantaen hopeisella vadilla kahta hopeakannua, joista 

toisella on kahva oikealle kädelle.” 117 

On vaikeaa nähdä tämän kaltaisella kuvauksella olevan minkäänlaista merkitystä Kuu-

ban konfliktin tai alueen tapahtumien ymmärtämiseksi. Sen sijaan kirjoituksella pyri-

                                                 

114 Urry 2002, ja gaze. Ks. luku 1.1. Lisäksi Pratt 1991, 201-8 käsittelee matkaajien tietoisesta pyrki-

myksestä jättää kertomatta paikallisten tarjoamasta aktiivisesta avusta. 
115 Pääsääntöisesti Halstadilla, Bonsalilla ja Realla.  
116 Halstead 1896, 92, 111, 198, 205-6.  
117 --bearded friend appears in 150 seconds, puts in a grim face on which there is no trace of a smile, 

and says one word, " Coffee ?" I nod like a wooden man, and say, " Good morning." Five minutes pass, 

there is a light knock, and a man, dressed in un-dershirt, breeches and shoes, appears, and bears on a 

silver waiter two silver pots, one with the handle for the right hand -- 



 

  

35 

 

tään muodostamaan yhtäältä viihdyttävää kertomusta ja elävyyttä ja toisaalta matkaa-

jan uskottavuutta niin tapaamisen yläluokkaisuuden kuin sen kuvauksen yksityiskoh-

taisuudenkin kautta. Samalla tavalla erinäiset tapaamiset, kuvaukset ja vuorovaikutus 

paikallisten kanssa korostuvat myös Bonsalilla ja Realla aina suoriin keskusteluku-

vauksiin asti.118  

Tämän kaltaista kuvausta ei havaita Rowanin ja Ramseyn tai Hillin kirjoituksissa, 

vaikka on syytä epäillä, että toiminta alueella oli hyvin samanlaista. Esimerkiksi Ro-

wan & Ramsey ’n kuvatessa esimerkkiä veronkerääjien korruptiosta, he kirjoittavat 

tilanteesta tavalla, jossa tuodaan esille toimijoiden kohteliaisuuden sekä vastalausei-

den jyrkkyyden aste tavalla, joka vihjaa tiedon hankkimiseen joko itse havainnoimalla 

kyseinen tapahtuma tai luultavammin keskustelemalla tilanteesta jommankumman 

keskusteluosapuolen kanssa.119 Tällainen kysely on hyvin tyypillinen matkakertomuk-

silla, kuitenkin sillä erolla, että Rowan & Ramsey esittävät tilanteen persoonattomana 

esimerkkinä laajemmasta ilmiöstä, jossa heidän oma osuutensa tiedonhankinnan kei-

noista jää ainoastaan pääteltäväksi. Myös Hill noudatti tätä persoonatonta otetta, kun 

taas Halstead, Bonsal ja Rea tuovat oman toimintansa lukijan nähtäville. 

Muutenkin käytännön toiminta näyttää olleen hyvin samankaltaista matkaajien välillä, 

vaikka kuvaustapa onkin ollut poikkeava. Kirjallisten lähteiden merkitys on huomat-

tava niin Rowan & Ramseylla, Hillillä kuin Halsteadillakin. Bonsalilla ja Realla näi-

den merkitys on selvästi vähäisempi, joskin on selvää, että hekin ovat perehtyneet näi-

hin aineistoihin esimerkiksi sotilaallisten operaatioiden, niiden tappioiden ja taloudel-

listen vaikutusten osalta.120 Myös keskustelut korkea-arvoisten virkamiesten tai poliit-

tisten edustajien kanssa ovat olleet tyypillinen tapa toimia matkalla. Tässä, samoin 

kuin omakohtaisen havainnoimisenkin osalta, Halstead, Bonsal ja Rea ovat avanneet 

oman toimintansa, kun taas Rowan, Ramsey ja Hill ovat tyytyneet ainoastaan kuvaile-

maan niiden sisältöjä. Heidän kuvauksensa täsmällisyys ja kuvailevuus käytännön toi-

minnasta on kuitenkin niin yksityiskohtaista, että on varsin epätodennäköistä, että se 

                                                 

118 Esim. Bonsal 1897, 15-16, 85-90; Rea 1897, 114-115, 240-248, 315-320. 
119 Rowan & Ramsey 1896, 114. 
120 Bonsal 1897, 15, 75-6; Rea 1897, 175-206.  
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pohjaisi yksinomaan kirjallisiin lähteisiin ilman ainakin niistä käytyjä keskusteluja asi-

anosaisten kanssa. 

Aktiivisesti esille tuodulla toiminnalla kohteessa on selvästi suuri merkitys matkaajan 

uskottavuuden muodostamisessa erityisesti Halsteadilla, Bonsalilla ja Realla. Rowa-

nin ja Ramseyn, sekä Hillin pyrkiessä häivyttämään oman toiminnan taka-alalle ja esit-

tämään ainoastaan neutraalia ja puolueetonta tietoa alueesta lukijoille analysoitavaksi 

ensin mainittu kolmikko korostaa matkalla olevan yksilön osaamista, luotettavuutta ja 

itsereflektiota niistä tekijöistä, jotka ovat johtaneet hänen esittämiinsä johtopäätöksiin 

ja tulkintoihin. Ironisesti objektiivisuuteen pyrkivien matkaajien kuvaus voi lopulta 

heikentää esitetyn tiedon puolueettomuutta, kun tehtyjä aiheenvalintoja ja tulkintojen 

perusteluja ei jouduta erittelemään. Reflektion puuttuminen – tai sen vähäisyys – mie-

lestäni jopa heikentää mielestäni lukijan mahdollisuuksia arvioida esitetyn väitteen to-

denmukaisuutta.  

 

Suhtautuminen toiseuteen 

Tapa, jolla matkaajat suhtautuvat vieraisiin kulttuureihin, on erittäin olennainen kysy-

mys matkakirjallisuutta tarkasteltaessa. Esther Allen on esittänyt, että tältä osin on ha-

vaittavissa periaatteellinen kahtiajako niiden kirjoitusten välillä, jotka pyrkivät kuvaa-

maan kohdemaan kulttuuria sellaisenaan sen oman arvonsa takia ja niiden kirjoitusten, 

jotka pyrkivät peilaamaan kirjoittajan omaa yhteiskuntaa vieraan kulttuurin kautta tar-

kastelemalla.121 Huomioiden aiemmin käsitellyt syyt, joiden vuoksi Kuubaan matkus-

taneet yhdysvaltalaiset valitsivat kohteensa, ei liene kovinkaan yllättävää, että käsittely 

pohjaa ennen kaikkea Kuuban tapahtumien tarkastelemiseen yhdysvaltalaisen kansal-

lisen identiteetin määrittelemiseksi. Vaikka ei luonnollisestikaan olisi mahdotonta kir-

joittaa sotilaallisen konfliktinkin yhteydessä matkakertomuksia, joiden tarkoituksena 

on vain ja ainoastaan vieraan kulttuurin syvällisemmän ymmärtäminen, on Yhdysval-

loissa imperialismista käydyn keskustelun valossa luonnollista, että kirjoitukset pai-

nottuvat juuri Yhdysvaltojen osallisuuteen liittyviin kysymyksiin pyrkien löytämään 

                                                 

121 Allen 1991, 14–15. 
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yhteneväisyyksiä ja erilaisuuksia yhdysvaltalaisen kulttuurin ja Kuuban sodan eri osa-

puolten välillä.  

Toinen selvästi matkakertomuksista havaittava yleisempi kehityskulku noudattaa Ed-

vard Saidin esittämää pyrkimystä joko vahvistaa tai kumota aiemmat yhteiskunnalliset 

vaikutelmat kohdemaasta.122 Saidin keskeinen argumentti teoksessaan Orientalismi oli 

se, että ensimmäisten alueella matkustaneiden kuvaukset määrittävät joukon asiakysy-

myksiä, näkökulmia ja vaikutelmia, joihin heidän jälkeensä alueelle matkaavat kiin-

nittävät herkemmin huomioita ja joihin heidän oletetaan ottavan tavalla tai toisella 

kantaa. Saidin mukaan imperialistisilla matkustajilla oli tarkastelun läpikantavana tee-

mana tarkasteltavien kulttuurien kykeneväisyys itsehallintoon, mitä sitten tarkasteltiin 

jossain määrin vakiintuneiden aihepiirien kautta.123 Vaikka Said käsitteli teoksessaan 

erityisesti brittiläisten ja ranskalaisten matkaajien kertomuksia Lähi-Idästä, ovat mo-

net tutkijat hänen jälkeensä esittäneet samansuuntaisia argumentteja myös muista 

maantieteellisistä kokonaisuuksista, ja esimerkiksi Allen ja Cabañas soveltavat hyvin 

eksplisiitisti saidilaista tarkastelutapaa pohjoisamerikkalaisten eteläisiin naapureihinsa 

kohdistamia matkoja tutkiessaan.124 

Toinen merkittävä samankaltaisuus Kuubaan tehtyjen matkakertomusten piirissä on 

se, miten matkaajien suhtautuminen kuubalaisiin näyttää vahvistavan Allenin esittä-

män ajatuksen eurooppalaisten orientalismin ja pohjoisamerikkalaisten Etelä-Amerik-

kaan tekemien matkojen eroista. Allen on esittänyt, että eurooppalaisista poiketen poh-

joisamerikkalaiset eivät miellä matkakohteen paikallisia asukkaita omalle identiteetil-

leen vastakkaisina, vaan ennemminkin saman amerikkalaisen kulttuurin eri haarana.125 

Kuuban tapauksessa tämä näkyy selvästi siinä, miten ylistävästi kirjoitetaan paikalli-

sen väestön toiminnasta Espanjan sorron alaisuudessa, siinä miten Kuuban ja Yhdys-

valtojen siirtomaahistoriasta etsitään yhtymäkohtia ja siinä miten väestön rodullisen 

koostumuksen merkitystä pyritään minimoimaan.  

                                                 

122 Said 1995, 3-4. 
123 Ibid., 21-48. 
124 Cabañas 2008, i-vi, 4-9; Allen 1991, 22-7.   
125 Allen 1991, 25. 
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Matkaajien tapa käsitellä espanjalaisia poikkesi hyvin merkittävästi kuubalaisten saa-

masta suosiollisesta kohtelusta ja siinä on nähtävissä paljon selvempää vastakkainaset-

telua. Erityistä huomiota matkoilla kiinnitettiin espanjalaisten saaren hallinnoimisessa 

käyttämään korruptioon, kireään verotukseen, taloudellisen kehittämisen laiminlyömi-

seen ja pakkokeinojen käyttöön saaren omistuksen säilyttämisessä. Näiden aihepiirien 

käsittelyä kuvaan tarkemmin neljännessä luvussa. On kuitenkin tärkeää huomioida jo 

tässä vaiheessa näiden kautta rakennettava vastakkainasettelu espanjalaisten ja ame-

rikkalaisten välillä, sekä yhdysvaltalaisen identiteetin vahva sidonnaisuus maan ang-

losaksiseen historiaan. Selvimmin Englannin siirtomaavallan ja Yhdysvaltojen yhtey-

den tuo esille Hill, hänen kirjoittaessaan: 

”Viisaasti halliten, Englanti on jakanut siirtokuntansa maailman ympäri, antanut niille mitä 

suurimmat itsehallinnon oikeudet, säilyttänyt kansojen isänmaallisuuden ja uskollisuuden, 

avannut heidän kauppansa kaikkien kansojen kanssa yhtäläisesti eivätkä vaatineet senttiäkään 

veroina [tribute]. Sen koloniaalinen järjestelmä on aikamme sivilisaation korkein osoitus. Es-

panjan kolonialistinen järjestelmä Kuubassa on kaikin tavoin ollut tämän antiteesi.”126 

Tämän kaltaisen ylistyspuheen oikeutuksesta voidaan olla montaa mieltä ja sitä voi-

daan pitää yllättävänä huomioiden Yhdysvaltojen oma syntyhistoria itsehallinnon 

puutteen vuoksi käynnistyneenä kapinana juuri brittiläistä imperiumia vastaan. Myös-

kin brittiläisen imperiumin 1800-luvulla jatkuvasti käymät siirtomaasodat puhuvat 

kommentin todenmukaisuutta vastaan. Tämän suorapuheisuuden lisäksi näkemys ang-

loamerikkalaisen taustan vaikutuksesta voidaan havaita myös Rowan & Ramseyn ja 

Halsteadin Kuuban historiaa käsittelevissä kirjoituksissa tehdyissä painotuksissa, 

joissa korostettiin erityisesti 1700-luvun siirtomaasotia, joiden aikana Britannia valta-

sivat Havannan ja tekivät (Halsteadin mielestä) kaikki alueen merkittävimmät talou-

delliset kehitystyöt mantereen löytämisen jälkeen.127  

                                                 

126 Hill 1898, 74. “England, in the wisdom of her government, has distributed colonies throughout the 

world, given them the fullest limit of self-government, preserved the patriotism and loyalty of their 

people, opened their commerce to all nations upon equal grounds, and demanded of them not one cent 

of tribute. Her colonial system is the highest practical manifestation of the civilization of the age. The 

colonial policy of Spain toward Cuba has been the antithesis of this in every respect.” 
127 Halstead 1896, 33-35, 215-252. 
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Tästä yleisestä yksimielisyydestä huolimatta eri matkakirjallisuuden tyylisuuntausten 

välillä oli myös merkittäviä eroja. Eroista merkittävin on se painoarvo, joka kulttuu-

rillisille tekijöille ylipäätään annettiin. Hillin ja Rowan & Ramseyn kirjoitukset kes-

kittyvät hyvin paljon vähemmän kulttuurillisiin tekijöihin kuin Bonsal, Halstead tai 

Rea. Silloinkin kun ensin mainitut keskittyivät kulttuurillisiin tekijöihin, ne liittyivät 

useimmiten joko eurooppalaisen kulttuurin historialliseen kontekstiin tai sen kuuba-

laisten käytöstapojen pintapuoliseen vertaamiseen ”sivistyneeseen yhteiskuntaan”.128 

Niissä harvoissa tapauksissa, joissa R & R ja Hill käsittelivät kuubalaista tai espanja-

laista kulttuuria, se liittyi säännöstään yhdysvaltalaisten kannalta tärkeisiin kysymyk-

siin taloudesta ja hallinnosta. Tällöinkin tarkastelu kohdistui paljon vähemmän kult-

tuuriin tai inhimilliseen toimintaan itsessään ja enemmän yhdysvaltalaisesta normista 

poikkeamiseen. Tästä hyvänä esimerkkinä on tilanne, jossa Hill kuvaa ohimennen 

kuubalaisten mukavuutta ja seurallisuutta, mutta vain selittääkseen sitä, minkä takia 

köyhät kuubalaiset asuvat tyypillisesti yhdysvaltalaisia tiiviimmissä asutuksissa.129 

Tämä kulttuurin käsittelyn sivuuttaminen johtuu mitä luultavimmin pyrkimyksestä 

puolueettomuuteen, ja siitä, että kulttuurin kuvaamista pidettiin 1800-luvun lopuilla 

erittäin subjektiivisena toimintana.  

Toinen näkökulma asiaan voidaan havaita seuraavasta katkelmasta:  

“On haastava tehtävä välittää oikea vaikutelma trooppisen Amerikan maiden ja niiden asuk-

kaiden luonnollisista ja taloudellisista olosuhteista. Liian usein niitä arvioidaan meidän täysin 

erilaisesta ympäristöstä juontuvan elinpiirimme ja tapojemme mittapuulla.”130 

Tässä katkelmassa Hill tuo esille juuri eri viitekehyksestä tehtävän tarkastelun ongel-

mallisuuden. Lisäksi hän viittaa Agassiz’n ilmastoteoriaan, jossa ympäristö oli tapojen 

ja toimintaympäristön selittäjänä.131 Tämän kaltaisen oletuksen ohjatessa ajattelua on-

                                                 

128 Rowan & Ramsey 1896, 101-2, 132-140, 195-7; Hill 1898, 71-72,  100-103. 
129 Hill 1898, 107. ” -- the houses, especially of the poor, are usually overcrowded. There are several 

reasons. In the first place, the people are naturally sociable and gregarious. --” 
130 Hill 1898, xxiv. “It is a difficult task to convey a correct impression of the natural and economic 

conditions of the tropical American countries and their inhabitants. Too often these are judged by the 

standards of our own surroundings and customs, which are those of an entirely different environment.” 
131 Hill 1898, xxix-xxx. Hill viittaa suoraan Agassiz’n kirjoituksiin, joskin keskittyy enemmän maan-

tieteellisiin tutkimuksiin. Hänen kirjoituksissaan kuitenkin näkyy monissa paikoissa käsitys trooppisen 

ilmaston soveltuvuudesta juuri tietyille etnisille ryhmille.  
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kin luonnollista sitoutua lähinnä aikaisempiin kuvauksiin trooppisten alueiden kanso-

jen luonteista ja käsitellään kulttuuria vain siltä osin kuin niiden tunteminen hyödyttää 

alueelle matkustavia yhdysvaltalaisia. 

Halsteadin, Bonsalin ja Rean kirjoituksissa kulttuuriin ja paikallisten toimintatapoihin 

liittyvät kysymykset sekä matkaajien oma suhtautuminen niihin, on paljon korostu-

neemmassa roolissa. Heidän kirjoituksilleen on tyypillistä, että matkaajat kuvaavat jo-

tain yksittäistä tapahtumaa ja yleistävät siitä jonkin kulttuurillisen piirteen tarkastele-

maansa väestönosaan. Tämän kaltainen väestönryhmien sisäsyntyisen ”ominaisluon-

teen” yleistäminen sisältää lähes poikkeuksetta rodullisia mielleyhtymiä, joskin tällai-

sia yleistyksiä esiintyy jonkin verran myös yhteiskuntaluokkiin liittyvien kysymysten 

osalta. Näillä kolmella matkaajalla on selvästi myönteisempää käsittelyä yläluokkai-

sista ihmisistä, ja vastaavasti negatiivisempaa käsittelyä alemmista luokista – suhtau-

tuminen, jota ei ole havaittavissa Rowan & Ramseyn tai Hillin teoksissa. Tämä voi 

tosin johtua kuvauksen puutteesta positiivisemman suhtautumisen sijaan.  

Kulttuurin käsittelyssä on siis kokonaisuudessaan kaikkien matkaajien osalta hyvin 

vertaileva ote. Vertailun kohteet kuitenkin vaihtelevat tilanteen mukaan. Tyypillisiä 

huomion kohteita ovat esimerkiksi paikallisen väestön käytös varhaisen kolonisaation 

aikana rinnastettuna 1800-luvun lopun vastaavaan, espanjalaisen väestön käytös ver-

rattuna anglosaksisiin kolonisoijiin, sodassa tehtyjen julmuuksien vertaaminen esikris-

tillisiin tai barbaarisiin kansoihin sekä poliittisen tai sotilaallisen johdon vertaaminen 

sotilasihanteisiin ja hyveisiin. Näistä viimeinen oli tyypillinen lähtökohta erityisesti 

poliittisesta tilanteesta ja siirtomaasuhteiden tilasta tehtäville yleistyksille.  

3.2.  Matkaajien roolien rakentaminen 

Uskottavuuden muodostamisen keinot 

Tapa esittää matkalla kerätty tieto liittyy matkaajan uskottavuuden rakentamiseen. 

Matkakertomusteoriakirjallisuuden mukaan matkoilta kerätty tieto on aina jollain ta-

valla tarkoitettu matkaajan kotiyhteiskunnan ajattelutavan muuttamiseen. Tämän saa-

vuttamiseksi matkaajan tulee esittää tietonsa tavalla, joka on lähettäneen tahon kan-
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nalta hyväksyttävällä tavalla esitetty, jotta kerrottu sisältö hyväksytään totena. Eri yh-

teisöt määrittelevät hyväksyttävät tiedon esittämisen tavat eri tavoilla. 132 Tavat, joilla 

tämä uskottavuus pyritään luomaan, vaihtelee selvästi myös Kuubaan matkanneiden-

matkakertomuksissa. Matkaajien oman aktiivisuuden kuvaaminen on yksi yleisesti 

käytetty uskottavuuden lisäämisen keino, kuten on sen aktiivisuuden välttäminen puo-

lueettoman kuvan muodostamiseksikin. Muita keinoja tämän uskottavuuden muodos-

tamiseksi, kuten auktoriteetteihin vetoaminen, kulttuurillisten yhtäläisyyksien koros-

taminen, empiirisiin havaintoihin pohjaaminen tai oman ”puhtauden” tai henkilökoh-

taisten rasitusten esille tuominen havaitaan myös jonkin verran Kuuban esimerkkita-

pauksessa.  

Steven Bonsal rakentaa uskottavuuttaan hyvin perinteiseen tapaan korostamalla oman 

tehtävänsä haasteellisuutta ja merkittävyyttä sekä omaa menestystään tässä tehtävässä. 

Hän korostaa omaa merkitystään – ja luotettavuuttaan tarinankertojana – osoittamalla 

samalla nöyryyttä ”suuren tehtävänsä” edessä. Bonsal kirjoittaa: 

”Olen epäonnistunut tehtävässä, jonka annoitte vastuulleni; sanani ja rukoukseni pelastuksen 

puolesta ovat herättäneet vain kylmintä sympatiaa ja hyvin vähän rakastavaa armollisuutta. 

Tästä huolimatta pyydän uskomaan, että tehtävässä epäonnistumisestani huolimatta, olen ollut 

uskollinen sille luottamukselle, jonka olette minulle osoittaneet.”133 

Tämä retorinen keino, jossa kirjoittaja jättää itsensä alttiiksi kritiikille, on ennen kaik-

kea keino vakuuttaa kirjoittajan rehellisyydestä ja hyveellisestä luonteesta epäonnen 

edessäkin. Tämän lisäksi Bonsal kuitenkin tyylilajille ominaiseen tapaan ylläpitää 

omaa uskottavuuttaan vetoamalla tehtävän eeppisiin mittasuhteisiin.134 Hän tekee niin 

viittaamalla yhteiskunnallisiin symboleihin ja käsitteisiin, tunnettuihin hahmoihin tai 

tapahtumiin sekä luomalla rinnastuksia niiden ja Kuubassa havaitsemansa välille.Tär-

keänä uskottavuuden rakentamisen elementtinä Bonsal vetoaa lisäksi omaan arvioonsa 

tilanteen vakavuudesta ja omien koettelemuksiensa raskaudesta henkilönä, joka on 

                                                 

132 Stagl 1995, 30-9; Chafic-Hout 1997, 4-5. 
133 Bonsal 1897, dedication page.“I have failed in the mission with which you charged me; my words, 

my prayers for intercession, have excited but the coldest of sympathy, and very little of that charity 

which is love. But, nevertheless, I beg you to believe that though I have failed in your mission, I have 

been true to the trust you placed in me and to the promise I gave you.” 
134 Ks. luku 1.1. pyhiinvaellusmatkat ja grand tour matkakirjallisuus.  
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omin silmin päässyt kokemaan Bulgarian ja Makedonian kansanmurhat. Omilla aiem-

milla kokemuksillaan hän luo uskottavuutta väitteelleen, että hän tunnistaa tapahtunei-

den julmuuden poikkeuksellisuuden, jolla hän pyrkii saamaan sodan aiheuttamalle hu-

manitaariselle kriisille huomiota. 

Murat Halstead käyttää osin samoja uskottavuuden muodostamisen keinoja kuin Bon-

sal. Myös Halstead pyrkii yhteiskunnallisten viittausten avulla muodostamaan Kuuban 

tilanteesta äärimmäisen suuren mittaluokan kysymystä, jonka ratkaiseminen on kriit-

tisen tärkeää. Tämän tärkeyden vaikutelman muodostamiseksi hän kuitenkin käyttää 

paljon enemmän henkilöihin liittyvää argumentaatiota kuin Bonsal. Halstead viittaa 

runsaasti Kolumbukseen, mutta myös omiin aikalaisiinsa Yhdysvaltojen presidenteistä 

Kuuban kenraalikuvernööreihin ja Kuuban yläluokan ja älymystön tunnettuihin edus-

tajiin. Ennen kaikkea Halstead korostaa kuitenkin hänelle itselleen kohdistettuja hen-

kilökohtaisia kunnianosoituksia uskottavuuden luomisessa, mikä on hyvin tyypillinen 

uskottavuuden muodostamisen keino jo esihistoriallisten, mutta erityisesti Grand Tour 

–matkakertomusten perinteestä.135 Tästä painotuksesta huolimatta Halstead käyttää 

Bonsalin tavoin runsaasti myös historiallisesti symbolisia tapahtumia kertomuksensa 

rakentamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi seitsemänvuotisen sodan yhteydessä käyty 

Havannan taistelu136 ja niin sanottu ”Virginius Affair”137, joita Halstead kuvaa häm-

mästyttävällä tarkkuudella ja henkilökohtaisuudella huolimatta siitä, että ei niitä itse 

ole ollut havainnoimassa. 

Henkilökohtaisia tapaamisiaan Halstead käsittelee hyvin tarkkaan ja yksityiskohtai-

seen tapaan kuvaten niihin käytettyjä huoneita ja jopa palvelijoiden vaatetusta hyvin 

kaunokirjalliseen tyyliin. Tämä nostaa nämä kertomukset selvästi monista sisältökes-

                                                 

135 Ks. luku 1.1. Halsteadin matkoissa on paljon sekä Grand Tour- että viktoriaaniseen matkakertomus-

tyyliin viittaavia elementtejä  
136 Halstead 1896, 215-252. Vuonna 1762 brittiläiset joukot valtasivat Havannan taistelussa, jossa poh-

joisamerikkalaisten siirtokuntien joukot olivat ratkaisevat vahvistukset. Kaupungin pitäminen brittiläi-

sillä muodostui ongelmaksi tautien vuoksi. Halstead vallatun kaupungin myötämielisyyttä esimerkkinä 

siitä, miten hyvin positiivisesti kuubalainen väestö suhtautuisi nytkin anglosaksiseen hallintoon. 
137 Ibid. 32-54. Yhdysvaltalaisten omistama Virginius -laiva takavarikoitiin sen kuljettaessa aseita Kuu-

ban kapinallisilla Kymmenvuotisen sodan aikana (1868–1878) ja sen miehistö teloitettiin Yhdysvalto-

jen protesteista huolimatta. Halstead käyttää tapausta esimerkkinä espanjalaisuuden jääräpäisyydestä ja 

negatiivisesta suhtautumisesta Yhdysvaltoihin. 
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keisemmistä kappaleista erillisiksi kokonaisuuksiksi. Vaikka myös Bonsal käytti ker-

tomuksessaan vastaavanlaisia kertomuksia kohtaamisistaan paikallisten silmääteke-

vien kanssa, hän käytti niitä selvästi Halsteadia harvemmin. Hän myös kirjoitti ne vä-

hemmän muusta tekstistä erottuvalla tyylillä ennemminkin havainnollistaakseen halu-

amiaan näkökulmia.138 Bonsalista poiketen Halstead lausuu jopa julki vastaanottojen 

perimmäisen tavoitteen käydessään läpi usean sivun mittaisen kertomuksen, jossa sel-

vitti, että kuubalaisten keskuudessa liikkuneet huhut poikkeuksellisen merkittävän yh-

dysvaltalaisen journalistin ja poliitikon saapumisesta Kuubaan koskivat häntä itse-

ään.139 Halstead sanoo suoraan pyrkivänsä tätä kautta tuomaan esille oman asemansa 

kuubalaisten arvostamana julkisena henkilönä ja siten erinomaisessa asemassa hank-

kimaan tietoa alueesta.  

George Bronson Rea on uskottavuuden rakentamiseen käyttämien keinojen osalta mie-

lenkiintoinen esimerkki erilaisten uskottavuuden muodostamisen keinojen ja yhdiste-

lemisestä. Hän käyttää uskottavuuden muodostamisessa hyödykseen henkilökohtais-

ten kunnianosoituksien ja tapaamisten kuvaamista sekä kunnianloukkausten ja koettu-

jen rasitusten merkitystä, mutta toisaalta Halsteadista ja Bonsalista poiketen korostaa 

myös empiirisen havainnoinnin tärkeyttä ja faktapohjaista järjestelmällistä käsittelyä 

ja luettelointia.  

Rea pohjaa osin kertomuksensa luotettavuutta Bonsalin ja Halsteadin tavoin niihin 

henkilöihin, joiden kanssa on Kuubassa ollessaan ollut tekemisissä. Erityisesti tässä 

korostuvat jo aiemmin mainitulla tavalla kapinallisten kenraalit Maceo ja Gomez. Rea 

kuvaa tarinallisesti ja yksityiskohtaisesti heidän kanssaan käymiä keskusteluja ja koh-

taamisia tavalla, jossa itse toimii aktiivisena osanottajana. Tämä eroaa kuitenkin sel-

västi aiemmin käsitellyistä matkaajista siinä, että näiden kohtaamisten keskeisessä ase-

massa ei olekaan kertojan oma ylevöityminen kohtaamisten kautta ja siten uskottavuu-

den tarjoaminen muille havainnoille, vaan empiirinen havainnointi tavattujen henki-

löiden toimintatavoista ja luonteenpiirteistä. Näitä havaintoja käytetään sitten todistus-

aineistona kertojan näkemyksien vahvistamiseen. Rea rakentaakin uskottavuutensa 

                                                 

138 Esim. Bonsal 1897, 79-88. 
139 Halstead 1896, 454-456. Tarinan yhteydessä Halstead toteaa pyrkineensä sillä osoittamaan sen poik-

keuksellisen aseman, joka hänellä oli vaikutusvaltaisena henkilönä, johon myös paikallinen ”kansa” 

luotti. 
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selvästi juuri omakohtaiselle tapahtumien havainnoimiselle. Tämä on Rean tapauk-

sessa mielenkiintoista, sillä tämä havainnoinnin painottaminen on tyypillisempi Ro-

wanille Ramseylle ja Hillille, kun taas Rea on tyylillisesti lähellä Halsteadia ja Bonsa-

lia. 

Rea kirjoittaa kertomuksensa laatimisen oikeutuksesta seuraavasti: 

”Sillä minä vaalin oikeuttani tulla kuulluksi tässä kysymyksessä altistettuani henkeni alttiiksi 

satoja kertoja voidakseni kirjoittaa totuuden, ja väitteeni ansaitsevat siten suuremman arvon 

kuin niiden, jotka ovat nauttineet olostaan Havannassa tai parhaimmillaan kulkeneet julkisia 

kulkuyhteyksiä pitkin voidakseen myöhemmin palata Yhdysvaltoihin, missä he esiintyvät 

Kuuban kysymyksen asiantuntijoina. Mitä nämä miehet ovat nähneet? Mitä he voivat meille 

kertoa? Kenties yrittävät kirjoituksillaan valistaa meitä julmuuksista? Olen luottavainen, että 

herra Scovelin ja itseni lisäksi kukaan amerikkalainen kirjeenvaihtaja ei voi todenmukaisesti 

väittää nähneensä kuolleen ”pacificon”140 maaseudulla --.”141 

Tästä sitaatista on selvästi nähtävissä Rean omakohtaiselle havainnoinnille asettama 

painoarvo, jota hän korostaa toistuvasti kertomuksensa aikana. Yhdistettynä useisiin 

tapauskohtaisesti läpikäytyihin listauksiin todistettavista julmuuksista ja taisteluista, 

Rea hyödyntää siis selvästi Halsteadista ja Bonsalista poikkeavia menetelmiä uskotta-

vuuden ja järjestelmällisyyden vaikutelman luomisessa. Läheisyys Hillin ja Rowan & 

Ramseyn kertomusten keinoihin on tältä osin selvä, mutta toisaalta olisi mahdotonta 

kuvitella heitä kirjoittamassa esimerkiksi käytännön osallisuudesta käytännön sotatoi-

miin, kuten Rea tekee.142  

Rowanin ja Ramseyn sekä Hillin teokset poikkeavat aikaisemmin käsitellyistä matka-

kertomuksista merkittävästi siinä, että kertomus esitetään tavalla, joka ei ole eksplisiit-

tisesti riippuvainen matkaajien henkilökohtaisen uskottavuudesta, eikä uskottavuutta 

sen vuoksi pyritä rakentamaan samalla tavalla kuin edellä käsitellyissä kertomuksissa. 

                                                 

140 Pacifico oli sekä espanjalaisten että kapinallisten käyttämä termi sotilaalliseen toimintaan osallistu-

mattomista henkilöistä, eli siviileistä. Käsite miellettiin liittyvän ensisijaisesti espanjalaisten rakenta-

mien linnoitusten ulkopuolella asuvia siviilejä, mutta käyttö ei aina ollut yhdenmukaista tältä osin. 
141 Rea 1897, 105. ”For I claim the right to be heard in this question, by having exposed my life a 

hundred times, to be able to write the truth, and therefore my statements should have more weight than 

others who have remained in Habana enjoying themselves, and, at their best, have only made a trip over 

the regular lines of travel, to return to the United States later on and pose  aa  authorities on the Cuban 

qnea-tion. What have these men seen? What can they tell us? Suppose they essay to enlighten us on the 

subject of atrocities. I am confident that not one American correspondent, outside of Mr. Scovel and 

myself, can truthfully state that he has actually seen a dead "pacifico" in the country --“. 
142 Tähän palaan tarkemmin luvussa 4. 
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Tekstuaalisesti uskottavuuden irrallisuus matkaajista johtaa aiemmin lyhyesti käsitte-

lemääni persoonamuotojen ja aktiivisen osallistumisen häivyttämiseen ja oman toi-

minnan reflektoimisen vähäisyyteen tai puuttumiseen kokonaan. Se, että matkaajien 

uskottavuutta ei erikseen pyritä perustelemaan tarkoittaa, että se on rakennettu jollain 

piilotetulla menetelmällä, sillä uskottavuus on matkakirjallisuuden kannalta äärimmäi-

sen tärkeä syy ja koko tekstin laatimisen peruste.143 Julkilausuttujen perustelujen puut-

tuessa uskottavuus voi muodostua matkaajan aiemman luotettavuuden ja maineen pe-

rusteella tai itse teoksen aikana osoitetun objektiivisen144 käsittelyn perusteella. Ro-

wan & Ramseyn ja Hillin teoksissa on havaittavissa piirteitä molemmista, kuitenkin 

siten että teoksen omat ratkaisut korostuvat kirjoittajien aiempaa mainetta enemmän.  

Tässä yhteydessä on syytä täsmentää aiemmin esittämääni havaintoa matkaajien ref-

lektion puuttumisesta siten, että sillä tarkoitetaan erityisesti omaan fyysiseen toimin-

taan ja omien tulkintojen muodostumisen tapoihin liittyvää pohdintaa. Tällä reflekti-

olla tarkoitetaan siis tässä luvussa ensimmäisenä käsiteltyjen matkaajien tapaa eritellä 

tapaamiensa henkilöiden kertomuksia ja niistä tehtäviä johtopäätöksiä yksittäisten ta-

pahtumien perusteella.145 Tämän kaltaisen sisällön kriittisen arvioinnin kirjallisen ku-

vauksen puuttuminen ei kuitenkaan tarkoita oman kertomuksen uskottavuuden pohti-

misen täydellistä sivuuttamista, vaan Rowan & Ramsey sekä Hill esittävät tällaista 

pohdintaa rajaten sen kuitenkin ennen kaikkea johdantokappaleisiinsa – mahdollisesti 

sen vuoksi, että ovat pitäneet kysymystä sen myötä loppuun käsiteltynä.  

Rowan ja Ramsey pohtivat alueelta aiemmin esitettyä kirjallisuutta ja löytävät teok-

selleen kysyntää juuri edeltäjien puolueellisuudesta johtuen. He sitovat tämän pohdin-

nan yhteydessä teoksensa tieteelliseen perinteeseen, jota kuvaavat ”vain toiseksi ni-

meksi järjestelmälle”146. Tähän järjestelmään kuuluu heidän käsityksensä mukaan, että 

väitteitä ei esitetä ilman viittausta tunnustettuun auktoriteettiin, lähdekirjallisuuteen 

perehtymistä tai omaa kokemusta, sekä se, että asia esitetään loogisessa järjestyksessä 

eritellen syyn ja seurauksen välillä. Hill osoittaa myös tuntemuksensa alueesta käy-

                                                 

143 Stagl 1995, 3-10. 
144 Leed 1991, 25-30. 
145 Ibid., 53-85. 
146 Rowan & Ramsey 1896, v. “Science is but another name for system.” 
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mällä läpi aikaisempaa kirjallisuutta ja löytää oman teoksensa perustelun alueen ko-

konaisvaltaisesta tarkastelusta ja ajankohdasta.147 Hän erittelee kuitenkin selvästi Ro-

wan & Ramseyta suppeammin sitä, miksi hänen kirjoituksensa olisi luotettava. Tie-

teellisen metodologian merkitys nostetaan implisiitisti esille, kun Hill kuvaa käytettä-

vänsä ”parhaita saatavilla olevia tilastoja alueelta, jossa datan kerääminen ja luokitte-

lun on kaukana väestön suosikkiharrastuksista.”148 Tärkeämpää kuitenkin näyttäisi 

olevan omakohtainen tarkastelu muiden keräämien ”vaikeasti saatavilla olevien ha-

vaintojen” pohjalta. 

Jo näistä lyhyistä havainnoista voidaan nähdä, miten uskottavuus saavutetaan osittain 

ulkopuolisten auktoriteettien kautta ja osin matkaajan oman toiminnan ”luotettavuu-

den” esille tuomisesta siten kuin se vakiintuneessa tieteellisessä käytännössä tuodaan 

esille. Ulkopuolista auktoriteettia edustaa sekä Rowanin ja Ramseyn suora vetoomus 

asiantuntevaksi tiedetyn henkilön siteeraamiseen hyväksyttävänä tiedon välittämisen 

keinona että epäsuoremmin tieteellisen yhteisön toimintatapojen noudattaminen luo-

tettavuuden saavuttamiseksi. 149 Sekä Rowan & Ramsey että Hill siis muodostavat us-

kottavuutensa osin ritualistisen tiedonvälityksen menetelmän pohjalle, jossa menetel-

män vakiintuneiden muotojen noudattaminen muodostaa luottamuksen välitettävään 

sisältöön. Tämä on yksi Ars Apodemicasta periytyneiden matkakertomustyylilajien 

tyypillisistä epistemologisista keinoista.150   

Auktoriteettiin vetoamiseen kytkeytyneenä voidaan havaita myös matkaajan oman 

kelpoisuuden osoittamisen merkitys sille, miten matkaajat osoittavat tietämyksensä ja 

kulttuurillisen yhteenkuuluvuutensa aiempien auktoriteettihahmojen kanssa. Tämä 

kelpoisuuden osoittamisen keino perustuu pohjimmiltaan samaan ilmiöön kuin Grand 

Tour –matkakirjallisuuteen kuulunut keskusteleminen merkittävien oppineiden tai 

muuten merkittävien yhteiskunnallisten hahmojen kanssa. Tavassa, jolla aiempaa tut-

kimusta käsitellään matkakertomuksissa, onkin nähtävissä eräänlainen ”kolikon kään-

töpuoli” verrattuna henkilökohtaisiin kunnianosoituksiin; tieteellisten matkaajien 

                                                 

147 Hill 1898, xxvi-xxx. 
148 Ibid., xxx. “When statistics are given they will be presented as the best obtainable figures concerning 

a region where the arts of collecting and classifying such data are by no means the favorite occupations 

of the inhabitants.”  
149 Rowan & Ramsey 1896, v.  
150 Ks. johdanto luku 1.1. Ars Apodemica.  
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edeltäjilleen osoittama kohteliaisuus ja heidän kirjallisen työnsä kautta välittämän vii-

sauden kunnioittaminen on saman suuntaista kulttuuripiiriin sitoutumista kuin henki-

lökohtaiset audienssitkin. Molemmissa keinoissa matkaaja osoittaa kunnioitusta sym-

bolisesti tärkeälle hahmolle ja asemoi oman roolinsa ja vaikutusvaltansa sen kautta. 

Toisena merkittävänä uskottavuuden rakentamisen keinona Rowan & Ramsey sekä 

Hill käyttävät erilaisten tilastotietojen ja luetteloiden esittämistä. Myös tämän toimin-

tamallin perusteet juontuvat Ars apodemica -matkakirjallisuuden tyyliin, jossa pyrki-

myksenä oli kerätä mahdollisimman yhdenmukaiset tiedot eri alueista valmiin kysy-

myslistan mukaan. Näissä kysymyslistoissa oli usein mukana sekä maantieteellisiä että 

kulttuurillisia kysymyksiä, jotka pyrittiin matkan jälkeen koontamaan yhtenäisessä 

muodossa yksiin kansiin, jotta eri alueiden vertaileminen olisi tutkijoille helppoa.151 

Rowanin & Ramseyn sekä Hillin aikaan nämä maantieteelliset perustiedot Kuuban 

aluejaoista, kaupungeista kuin liikenneyhteyksistäkin, ovat olleet tiedossa jo kymme-

niä vuosia, jolloin niissä on lähes varmasti kyse vain kirjallisten lähteiden referoimi-

sesta oman teoksen lukijoille. Vaikka tämän kaltaisista – paikoin sivukaupalla jatku-

vista – listauksista on potentiaalisesti hyötyä alueelle matkaajina jonkinlaisena orien-

toitumisena alueeseen, on syytä epäillä kyseessä olevan myös mitä merkittävimmissä 

määrin keino pönkittää kertojan uskottavuutta, jotta toisaalla voivat esittää tulkinnal-

lisempia sisältöjä ilman tarvetta avata tulkintojen perustelun henkilökohtaista taustaa.  

Luettelomaisten osioiden välissä on myös kuvailevampia jaksoja, jotka usein liittyvät 

saaren huonoon hallintoon, korruptioon, rotusuhteisiin tai historiaan, ovat usein hyvin-

kin vapaaseen tulkintaan ja omaan kulttuurilliseen kontekstiin sidottuja kommentteja. 

Voidaan siis tulkita, että matkaajat ovat aiemmin tekstissään osoittaneet kyvykkyy-

teensä järjestelmälliseen tarkasteluun ja huolellisuuteen yksityiskohtien osalta ja ra-

kentaneet luotettavuutta siihen, että myös tulkinnanvaraisemmat kirjoitukset pohjaavat 

tarkkaan arviointiprosessiin. On kuitenkin hyvin epätodennäköistä, että monet tieteel-

listen matkaajien tulkinnoista perustuisivat järjestelmällisempiin arvioihin kuin huma-

nististenkaan. Esimerkiksi Hillin huomiot Kuuban laiva-, kärry- ja junayhteyksistä pe-

rustuvat hatariin kokemuspohjaisiin arvioihin: 

                                                 

151 Ks. luku 1.1. Ars Apodemica. 
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”On huomion arvoinen fakta, että matkustus rannikon höyrylaivoilla, pienillä joilla kulkevilla 

veneillä, junilla ja harvoilla kaupunkien ja lähiöiden välillä kulkevilla bussiyhteyksillä mat-

kustaa paljon suurempi määrä väkeä kuin olettaisi ihmisten ilmeisestä luonteesta ja heidän 

varallisuudestaan. Kirjoittaja on jatkuvasti yllättynyt näiden kulkuyhteyksien täyteen pakkaa-

misesta ja on kuullut mitä luotettavimmasta lähteestä, että toiminta on todella kannattavaa. 

Veloitukset ovat kohtuuttoman korkeita.”152 [Korostukset omani)] 

Hill käyttää näitä omiin kokemuksiin ja mitä luultavimmin yksittäiseltä kuljetusyhtiön 

työntekijältä kuulemiin kertomuksiin perustuvia havaintojaan perustelemaan johto-

päätöstään sektorin kannattavuudesta sijoituskohteena. Tämä kappale tuo monia muita 

vastaavia selvemmin esille matkaajan oman toiminnan, mutta poikkeaa muuten perus-

teluidensa osalta hyvin vähän kuvailevammista kappaleista.  

Yllä olevasta lainauksesta huomataan myös, että Hill on päättänyt kertoa omasta toi-

minnastaan kolmannessa persoonassa selvästä osallisuudestaan huolimatta. Tämä on-

kin ollut hyvin julkilausuttu tavoite, mikä voidaan havaita Hillin hygieniaoloja käsit-

televästä kappaleesta, jossa hän kirjoittaa: 

”Näillä sivuilla olen pyrkinyt eliminoimaan henkilökohtaiset kokemukset, mutta terveyttä ja 

sanitaatiota käsitellessäni koen houkutusta poiketa tästä säännöstä. Suurempi osa elämästäni 

on kulunut matkustaessani siivottomilla alueilla, mukaan lukien useat vuodet tropiikkien pa-

himmilla ruttoalueilla. Parhaita hygieniasääntöjä ja -ohjeita noudattamalla olen onnistunut  

välttämään sen kuolleisuuden, joka on yllättänyt monet geologisen tutkimusmatkailun edeltä-

jäni.”153 

Tässä Hill siis toteaa, että henkilökohtaisten aktiivisuuden peittäminen näkyviltä on 

ollut tietoinen tavoite. Hän osoittaa samalla, että tästä linjasta on myös täysin mahdol-

                                                 

152 Hill 1898, 140. “It is a singular fact that the travel on the various coasting-steamers, on the vessels 

running up the small rivers, on the railroads, and on the few busses that run to the suburbs of the larger 

towns, is very much larger than one would expect from the apparent nature of the people and their 

means. The writer has constantly been surprised at the overcrowding of these means of travel, and un-

derstands, on the best authority, that the business pays handsomely. The rates charged are usually exor-

bitant.” 
153 Ibid., 60. “In these pages I have endeavored to eliminate personal experiences, but while on the 

subject of health and sanitation I am tempted to depart from this rule. The greater part of my life has 

been spent in traveling in unsanitary regions, including many years in the worst plague-spots of the 

tropics. By taking advantage of the best hygienic rules and precautions, I have been able to avoid the 

fatality which has overtaken many of my predecessors in geological exploration.” 
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lista poiketa ilman omasta uskottavuudestaan luopumista. Tämä tietoinen puolueetto-

muudesta irrottautuminen tuskin kuitenkaan olisi mahdollista yhteiskunnallisesti mer-

kittävämmän aihepiirin käsittelemisestä. 

3.3. Tietolähteiden käyttö 

Pinney ja Stagl ovat luokitelleet matkakertomukset ammattimaisten etnograafikoiden 

ja harrastelijamatkaajien välille sen perusteella, miten matkaajat tekevät omaa havain-

nointiaan matkalla, miten he käyttävät kyselyä ja muiden hankkimaa tietoa näkökul-

mansa muodostamisessa ja miten he käyttävät symbolisia ja kulttuurillisia rakenteita 

muodostaakseen matkakohteesta omalle yleisölleen ymmärrettävän kokonaisuuden, 

eli translaation todellisuudesta.154 Seuraavaksi tarkastelen, miten eri matkaajat ovat 

käyttäneet näitä keinoja tiedon hankkimisessa ja välittämisessä.  

Omakohtainen havainnointi 

Matkaajien käyttämiä omakohtaisen havainnoimisen keinoja olen jo avannut jonkin 

verran aikaisemmin tässä luvussa. Nyt kuitenkin täsmennän hieman aiemmin kirjoit-

tamaani. Kuten aikaisemmin tässä luvussa olen näyttänyt, Murat Halstead kirjoittaa 

matkakertomuksessaan erittäin paljon selvästi omiin kokemuksiinsa perustuvia kerto-

muksia. Näiden omakohtaisten kokemusten osalta hän pyrkii vaikuttamaan lukijaan 

ennen kaikkea kahden vaihtoehtoisen strategian kautta. Näistä strategioista tärkeim-

pänä on jo aikaisemmin mainittu keino tapaamisista merkkihenkilöiden kanssa, joilla 

Halstead pyrkii lisäämään omaa uskottavuuttaan assosiaation kautta. Tämä strategia 

kytkeytyy myös merkittävällä tavalla myös Halsteadin kyselyn ja kirjallisten lähtei-

den käyttöön tiedonlähteinä. 

Toisena henkilökohtaisen havainnoimisen strategiana Halstead käyttää henkilökoh-

taisten nautintojen ja yläluokkaisen kulttuurin esille tuomista, mikä on osaltaan myös 

tarkoitettu kasvattamaan Halsteadin uskottavuutta, mutta toisaalta myös luomaan yh-

teys kirjan yleisöön, joka koostuu mitä varmimmin yläluokkaisista tai ylemmän kes-

kiluokan ihmisistä. Pienet nautinnot ja eksotiikan kokemukset ovat hyvin tyypillinen 

kuvauksen keino 1800-luvun matkakirjallisuudessa etenkin turismin yleistymisen ja 

                                                 

154 Pinney & Stagl 1996, 121-4. 
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siihen liittyneen viktoriaanisen siveellisyyden korostamisen väistymisen johdosta.155 

Tämän kaltaisista eksotiikkaa ja nautiskelua kuvaavista kirjoituksista voidaan myös 

havaita piirteitä 1800-luvun herrasmiesmatkaajan pyrkimyksestä paikallisten kulttuu-

rien idealisoimiseen ja oman imperialistisen vaikutuksen hälventämiseen tähtääviä 

piirteitä. Halsteadin kirjoituksista on kuitenkin vaikeaa eritellä sitä, ovatko nämä jol-

lain tavalla tietoisia ratkaisuita, vai ilmentääkö hän ainoastaan aikansa tyypillisiä mat-

kakirjallisuuden piirteitä.156 

Bonsalin kirjoituksessa henkilökohtaiset kokemukset ovat vielä Halsteadiakin voi-

makkaammin avainasemassa. Bonsalin henkilökohtaisissa kuvauksissa ei ensinnäkään 

keskitytä läheskään yhtä voimakkaasti matkaajan oman yläluokkaisuuden korostami-

seen, vaan korostetaan henkilökohtaisen yhteyden muodostamista paikalliseen väestön 

ja heidän ajattelutapaansa. Bonsalin viiteryhmänä ei siten selvästikään ole sama kaik-

kein joutilain yläluokkainen väestönosa kuin Halsteadilla, vaan ennemmin porvaristo 

ja kaupunkien akateeminen yläluokka, joiden elämäntilanteisiin kuubalaisten tilanne 

pyritään rinnastamaan. Tämä Halsteadista poikkeava sosioekonominen viiteryhmä 

vaikuttaa erilaiseen kuvauksen tapaan niin henkilökohtaisen havainnoinnin kuin kyse-

lyn kautta kuvattujen tapahtumienkin osalta, minkä lisäksi myös symbolisten raken-

teiden käyttäminen poikkeaa kirjoittajien välillä selvästi. 

Bonsalin henkilökohtaisen toiminnan kuvauksessa käytetään selvästi enemmän suoria 

viittauksia ja vertauksia ihmisten arkikokemuksiin sekä yleistajuisiin yhteiskunnalli-

siin symboleihin kuin Halsteadilla tai muilla matkaajilla. Hän käyttää verrattain run-

saasti muiden tapaan yleisluontoisempia kulttuurihistoriallisia symboleita, mutta täy-

dentää niitä arkisilla analogioilla. Bonsal käyttää siis hyvin eksplisiittisiä vertausra-

kenteita, joiden tavoitteena on yksinkertaistaa tapahtumia ymmärrettäviksi myös asi-

aan vihkiytymättömille lukijoille. 

George Bronson Rea nojaa matkaajista kaikkein eniten omiin kokemuksiinsa ja toi-

mintansa kuvaamiseen. Hän tuo voimakkaasti julki näkemyksensä, jonka mukaan 

                                                 

155 Ks. luku 1.1. Viktoriaaninen matka. Imperialistisen vaikutuksen hämärtämisestä ovat kirjoittaneet 

esim. Holland & Huggan 2000, 1-26, 
156 Pratt 1992, 37-66, 141-169, 195-7. Pratt on esittänyt, että 1800-luvun lopuilla on yleistynyt matka-

kirjallisuuden tyyppi, jossa omaa nautiskelua korostamalla on voitu peitellä omaa tarkoitushakuisuutta 

ja vaikutusvaltaa. Veijarimaiseksi toimijaksi tekeytymällä irrottaudutaan siitä suuresta imperialismista, 

jota ”toiset” saattavat alueella harjoittaa. 
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omiin havaintojen nojaaminen on ainut keino varmistua siitä, että ei tule kertomusten 

huijaamaksi. Tämä on Rean teoksen perimmäinen lähtökohta jo sitä kautta, että teos 

on suunnattu niin sanottujen ”laborantes” 157 -kirjeenvaihtajien levittämän propagan-

distisen tiedon kumoamiseen vertaamalla kertomuksia paikan päällä tehtyihin havain-

toihin. Itse havainnoidun tiedon merkitys saa siis Realla itseisarvoisen statuksen, jota 

sillä ei muiden matkaajien kertomuksissa ole. Vaikka muutkin matkaajat pitävät oma-

kohtaista havainnointia hyvänä tiedonlähteenä, on sen asema kuitenkin selvästi hei-

kompi kuin Rean kertomuksessa. 

Rean toiminnassa korostuu lisäksi koettelemuksen ja vaaran merkitys luotettavuuden 

varmistamisessa. Henkilökohtainen havainnoiminen oli tärkeää paitsi havainnoimisen 

todenmukaisuuden varmistamiseksi, myös sen sisäsyntyisen vaarallisuuden vuoksi. 

Taisteluosastojen kärjen mukana liikkuminen oli luonnollisesti hengenvaarallista. 

Tämä vaaraan asettuminen sekä sotatilanteeseen liittyvät vaivalloiset matkat ja ruuan 

heikko saatavuus ovat kaikki keskeisiä tekijöitä tiedonhankinnallisesta ”puhtaudesta” 

kiinni pidettäessä. Tässä Rea asettuukin päinvastaiseen ääripäähän kuin Murat Hals-

tead, jolle matkaamisen nautinnollisuus ja kokemuksellisuus olivat keinoja oman luo-

tettavuuden osoittamiseen. Rean näkemys rasituksista havainnoinnin arvon lisäämi-

sessä on tältä osin lähellä keskiaikaisten pyhiinvaelluskertomusten käsitystä, jonka 

mukaan arjesta irrottautuminen ja matkan rasitukset ovat keino irrottautua yhteiskun-

nallisesta kontekstista ja taustalla olevaa todellisuutta ilman ennakko-odotuksia.158 

 

Kyselyn kautta selvitettävä tieto 

Rowan ja Ramsey poikkeavat tyylillisesti ja omakohtaisen havainnoinnin osalta sel-

västi edellä kuvatuista matkaajista oman osallisuuden piilottamisella, mitä olen käsi-

tellyt kattavasti jo aiemmin tässä luvussa. Heidän tekstissään painottuu ennen kaikkea 

kyselyn kautta tehtävä havainnointi ja niistä erittäin vahvasti tilastollisiin aineistoihin 

                                                 

157 Rea 1897, 93. Rea määrittelee sanan seuraavasti: ”Laborantes on käsite, jota käytetään Kuuballe 

myönteisten tai passiivisten kapinallisten luokasta, joka aseisiin nousemiseen vaadittavan rohkeuden 

puutteen vuoksi keksivät kaikenlaisia tarinoita jne. edistääkseen asiaansa kaupungeissa ja erityisesti 

vaikuttaakseen amerikkalaiseen lehdistöön. Se on johdettu sanasta ’labore’ – tehdä työtä.” 
158 Ks. luku 1.1. Pyhiinvaellukset.  
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keskittyvä aineiston hyödyntäminen. Henkilökohtaisen havainnoinnin merkitys koros-

tuu ainoastaan tiettyjä aihepiirejä, kuten luonnonvaroja ja paikoin poliittista järjestel-

mää kuvattaessa. Näistä luonnon kuvaamisen yhteydessä suora havainnointi on lisäksi 

hieman julkituodumpaa, kun taas poliittisen kontekstin ja yhteiskunnan käsittelyssä 

matkaajien oman havainnoinnin merkitys jää pitkälti piiloon. Hill kuvaa tapahtumia 

myös hyvin pitkälti samanlaisin keinoin kuin Rowan ja Ramsey. 

Tieteellisten aineistojen käyttämisessä Rowan & Ramseyn ja Hillin kirjoitusten välillä 

on jonkin verran eroa. Hill käyttää esimerkiksi enemmän valmiita tilastollisia aineis-

toja maantieteellisessä tarkastelussaan. Rowan ja Ramsey käyttävät myös tilastoja ja 

ero on ennen kaikkea kvantitatiivinen. Tältä osin on kuitenkin myös todettava, että 

maantieteellisessä tarkastelussa Rowan ja Ramsey käyttävät enemmän kuvainnollista 

kieltä, luultavasti tekstin sotilaallisen tavoitteen johdsta, kuten aikaisemmin tekstissä 

olen maininnut. 

Murat Halsteadin toisen käden lähteiden käytössä korostuu selvästi kirjalliset lähteet. 

Muilta kyselemällä selvitettyjä asioita luonnollisesti hyödynnetään, mutta ne kuvataan 

lähes yksinomaan omien kokemusten auki kirjaamisten kautta. Halstead siis kertoo 

suoraan siitä tilanteesta, jolla hän on hankkinut kyseisten tiedonkappaleen. Hän siis 

säilyy itse aktiivisena toimijana ja havainnoijana, joskin havainnoitava asia on toinen 

henkilö ja tämän Halsteadille paljastama asiasisältö. Myös kirjallisten lähteiden käy-

tössä Halstead noudattaa samankaltaista oman osallisuuden esillä pitämisen menetel-

mää kommentoiden siteeraamiensa kirjallisten välissä niiden sisältöä.  

Halstead vaikuttaa aktiivisesti kirjoituksistaan muodostuvaan narratiiviin. Hän tekee 

tämän lainaamiensa kirjoitusten valikoimisen ja niiden asiayhteyksiin jäsentämisen 

kautta. Hänen käyttämänsä sitaatit tulevat lähes yksinomaan yleisiksi auktoriteeteiksi 

katsottavilta tahoilta, kuten yhdysvaltalaisilta politikoilta, espanjalaisen Kuuban hal-

linnon korkeilta virkamiehiltä, historioitsijoilta ja tutkijoilta. Sitaattien käyttämisestä 

on syytä huomata lisäksi se tapa, jolla Halstead lainaa aikaisempien kirjoitusten oma-

kohtaisia havaintoja. Halsteadlainaa pitkiäkin kappaleita aikaisemmilta matkaajilta 

luoden paikoin vaikutelman siitä, että Halstead olisi itse ollut paikalla kokemassa ta-

pahtumia, joita hän tosiasiallisesti vain siteeraa. Erityisen voimakkaasti tämä korostuu 

esimerkiksi Virginius -aluksen kaappauksen ja 1700-luvun sotatilanteiden kuvausten 
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yhteydessä.159 Halstead hämärtää täten ensikäden ja toisen käden tiedon rajaa ja ko-

rostaa omaa merkitystään tiedon jäsentelijänä.  

Steven Bonsalin toisen käden tiedon käsitteleminen poikkeaa Halsteadista siten, että 

hän korostaa tekstissään ensisijaisesti paikalliselta väestöltä suoraan kysymäänsä tie-

toa ylitse autoritatiivisen arkistoaineiston. Kysely on itsessään vähäisessä merkityk-

sessä ja sitä kautta hankittuja kertomuksia käytetään lähinnä arkipäiväistämässä niitä 

yleisluontoisempia asioita, joita Bonsal haluaa tehdä lukijalleen ymmärrettäväksi. Esi-

merkiksi tapaukset, jossa Bonsal kuvaa espanjalaisten vapaaehtoisjoukkojen fanaatti-

suutta suoralla kyselyllä upseerilta, joka toteaa ainoan ratkaisun olevan kaikkien kuu-

balaisten tappaminen tai jossa espanjalainen upseeri pyytää Bonsalia antamaan kvinii-

niä joukoille, jotka kärsivät taudeista huonojen lääkevarastojen vuoksi kiteyttävät hy-

vin käytännönläheisellä tavalla sen yleiskuvan, jonka Bonsal haluaa välittää. 

George Bronson Rea ilmentää laborantes -kritiikkinsä vuoksi suurta skeptisyyttä toi-

sen käden lähteiden käyttöä kohtaan. Hän käyttääkin kyselyä lähes yksinomaan var-

mistamaan aikaisemmin tehtyjä havaintoja ja suhtautuu silloinkin niihin merkittävällä 

varauksella. Poikkeuksina tästä ovat kaksi pitkää keskustelua Maximo Campoksen 

kanssa, joita Rea käyttää tärkeänä todistusaineistona perustelemaan häneen kohdista-

maa nuivaa suhtautumistaan. Tämä keskustelu voidaan kuitenkin tulkita myös henki-

lökohtaisen kokemuksen kuvauksena kyselyn sijaan. Mielenkiintoista Rean toisen kä-

den tiedon käytössä on se, että hän suhtautuu selvästi eri tavalla henkilökohtaiseen 

kyselyyn ja kirjalliseen lähdetyöskentelyyn. Kirjallisiin lähteisiin Rea suhteutuu ää-

rimmäisen skeptisesti jopa kyselyn kautta hankittua tietoa tiukemmin. Erinäköisiin vi-

rallisiin asiakirjoihin Rea suhtautuu hieman luottavaisemmin, kun taas lehdistön kir-

joituksille hän ei anna käytännössä ollenkaan painoarvoa. Tämä on ymmärrettävää 

huomioiden teoksen pyrkimys oikaista virheelliset mediatiedot. 

 

 

 

                                                 

159 Halstead 1896, 32-54. 
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Symbolien käyttäminen 

Murat Halsteadille yhteiskunnallisesti tunnettujen symbolien käyttäminen on yllättä-

vänkin vähäisessä roolissa, ainakin jos puhutaan symboleista konkreettisessa merki-

tyksessä. Konkreettisimmat symboliset tapahtumat ovat Halsteadilla Virginius -ta-

pauksen yhteydessä kuvattu Yhdysvaltojen lipun päällä tallominen, Haitin sisällisso-

dan käyttäminen kaikkien rotukiistojen symbolina ja Kuuban kolumbiaanisen luonnon 

ja väestön esille tuominen kuubalaisten viattomuuden symbolina. Näitä symboleita 

käytettiin yhtäältä linkittämään Kuuban ongelmat juuri Kolumbukseen ja sitä kautta 

espanjalaiseen hallintoon. Toisaalta niillä pyrittiin myös irrottamaan Kuuba laajem-

man rotukysymyksen ulkopuolelle luomalla väestöstä idealisoitu kuva. 

Näin eksplisiittisen symbolisia asioita Halstead käytti kuitenkin harvoin. Halsteadin 

symboliikan käyttö ilmeni paljon tyypillisemmin erilaisten lukijalle tuttujen rakentei-

den kautta. Erilaiset fraasivalinnat kuten: “Yksikään [veroista] ei koskaan ollut kuu-

balaisten kuubalaisille keräämä – saaren asukkaiden saaren asukkaille keräämä,”160 

ovat tyypillinen keino, jolla Halstead osoittaa oman sympatiansa kuubalaisille. Edellä 

mainitussa sitaatissa Halstead siis viittaa Yhdysvaltojen presidentti Lincolnin Gettys-

burgin adressissa vuonna 1863 kuuluisaksi tekemään ajatukseen, jonka mukaan vain 

kansasta lähtevä valta voi olla kestävää161 siten vihjaten espanjalaisen vallan olevan 

tuomittu romahtamaan. Toisena vastaavanlaisena esimerkkinä voidaan pitää tarinaa 

Halsteadin kanssareportterin vangitsemisesta Moro –linnaan. 162 Kertomuksessa on 

nähtävissä piirteitä marttyyritarinasta, mutta ensisijaisesti se pyrkii nostamaan esille 

sananvapauden loukkausta, mikä on Yhdysvaltojen yhteiskunnallisen historian vuoksi 

erityisen herkkä aihe.163 

Bonsalin hyödyntämissä symboleissa on nähtävissä hänen pyrkimyksensä vedota aka-

teemiseen väestöön. Toisaalta hän vetoaa myös uskonnolliseen kansanosaan käyttä-

                                                 

160 Halstead 1896, 393. “Not one of them ever fulfilled the conditions of being levied by Cubans for 

Cubans—by the people of the Island for the people of the Island.” 
161 "-- Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth." 
162 Halstead 1896, 291-300. Yhdysvaltalainen toimittaja nimeltä Michelson oli vangittu Halsteadin kä-

sityksen mukaisesti ilman perusteita. Espanjalaisten mukaan syynä oli tiedon välittäminen kapinallisille 

ja hyökkäys espanjalaisia sotilaita vastaan. Yhdysvaltojen konsulin nostaessa asian esille Weyler selvitti 

asian ja suostui vapauttamaan hänet Yhdysvaltojen pyynnöstä, vaikka pitikin kiinni syylisyydestä. 
163 Starr 2004, 47-111. 
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mällä paljon raamatullisia kuvauksia. Bonsal esimerkiksi vertaa espanjalaisten armei-

joiden varustautumista marsseihinsa Mooseksen vaelluksiin ja odotukseen mannan pu-

toamiseen taivaalta.164 Tämän raamatullisen vertauksen ollessa vielä jossain määrin 

tuttu tavalliselle kirkossa käyvälle kansalle Yhdysvalloissa, viittaukset maurien, turk-

kien, vandaalien sekä goottien hävityksiin edellyttävät ainakin jonkin verran akatee-

mista taustaa.165 Näiden hävitysten ja espanjalaisen hallinnon välillä vedettävät rinnas-

tukset on siis selvästi suunnattu koulutetulle kansanosalle. Erityisesti ne lienevät ve-

donneet perinteisen tai liberal culture –tyylisestä korkeakoulusta valmistuneisiin aka-

teemikoihin.166 

Kristilliset symbolit ovat kuitenkin erityisen korostuneita Bonsalilla. Hän käyttää esi-

merkiksi Eedenin puutarhaa verrokkina Kuuballe tai mannaa keinona ruokkia kriisissä 

vaeltava Kuuban kansa. Protestanttisen Bonsalin toistuvat maininnat Espanjan kunin-

kaasta ”hänen katolisena majesteettinaan” pyrkivät liittämään espanjalaiseen valtaan 

sekä vieraan uskonnon että monarkian.167 Kuitenkin myös monet sekulaarit symbolit 

kuten Thermopylaen, Yorktownin ja Fort Sumterin taistelut tai Pandoran lippaan avaa-

minen nostetaan esille merkittävissä yhteyksissä tapahtuman monumentaalisuuden ko-

rostamiseksi.168 

Symbolisten rakenteiden käyttämisessä George Rea on yksi hillityimmistä matkaa-

jista. Teoksen narratiivi muodostuu symbolien sijaan aiheenvalinnan ja käsiteltyjen 

aihepiirien valinnan kautta. Aiheenvalinnan kannalta tärkeimmäksi symboliksi muo-

dostuvat aiemmin mainitut laborantes –kirjeenvaihtajat. Rea käyttää heidän epärehel-

lisyyttään symbolina koko väestön epärehellisyydelle ja sitä kautta itsenäisyyden oi-

keutuksen puuttumiselle. Tätä symboliikkaa hän pyrkii vahvistamaan tuomalla esille 

                                                 

164 Bonsal 1897, 25. 
165 Ibid., 78, 143-4, 71, 139-40. 
166 Veysey 1965, 180-191. Liberal culture -yliopisto on Veyseyn käyttämä käsite, jolla hän tarkoitti 

korkeakouluja, joissa koulutuksella pyrittiin kulttuurilliseen hienostuneisuuteen, joka korosti kokeilua, 

henkilökohtaisten näkökulmien kautta argumentoimista ja laajaa kulttuurillista kontekstia oman ym-

märryksen laajentamiseksi. Liberal culture -yliopistot ovat Veyseyn jaottelussa vastakkainen suuntaus 

utilitaristisiin ja tutkimusorientoituneisiin yliopistoihin nähden. Käsitettä ei tule sekoittaa niin sanottuun 

Liberal arts -collegeen, joka liittyy opinahjojen toimintakulttuurin sijaan niiden tutkintorakenteisiin.  
167 Bonsal 1897, 8, 39-40, 144. 
168 Ibid., 91, 151, 3. 
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tapaamiensa paikallisten melko välinpitämättömän suhtautumisen siihen, että Rea ker-

too heille suorista valheista, joita lehdistö on heille kertonut.169 Myös kenraali Cam-

poksen syytökset Reata itseään kohtaan palkallisena propagandistina toimimisesta 

nostetaan esimerkiksi siitä, miten koko saaren väestö on Rean mielestä puoluepolitii-

kan suhteen sokaistuneita ja kykenemättömiä rehelliseen analyysiin tilanteesta.170  

Rea käyttää myös muutamia muita konkreettisempia symboleita kirjoituksensa narra-

tiivin tukemiseksi. Näiden ilmenemistiheys on kuitenkin melko harva, teoksen keskit-

tyessä ennen kaikkea edellä mainittuun tapaan aiempien kuvausten oikeellisuuden ana-

lysoimiseen henkilökohtaisessa valossa. Yksityiskohtaisemmista symbolisista aiheista 

mainittakoon esimerkkinä yhdysvaltalaisten sotilaalliseen kyvykkyyteen kohdistettu 

kritiikki samoin kuubalaisten kunniattomuuden symbolina. Rea kirjoittaa: 

”Kun [kenraali Gomez] päätti [keskustelun amerikkalaisista kenraaleista] ylistämällä Juarezin 

hyveitä, ja myös valikoi jonkin Santo Domingon tai Haitin neekerin esimerkiksi [Juarezin jäl-

keen] parhaasta amerikkalaisesta sotilaasta, oli hänen egoisminsa häikäisevää. Lisäksi hänen 

edetessään käsittelyssään, hän huolellisesti sivuutti kaikki maininnat Washingtonista tai Gran-

tista.”171 

Tämän keskustelun Rea tulkitsi tietoiseksi loukkaukseksi näitä tärkeitä kenraaleja ja 

koko Yhdysvaltoja kohtaan, sekä kuubalaisen kansan ylimielisyydestä. 

Lisäksi Rean kertomuksesta on syytä mainita kysymykset lähitaisteluista ja naissoti-

laista, joiden symbolisen merkityksen Rea tuo esille pyrkiessään heikentämään niiden 

merkitystä. Rea huomioi useaan otteeseen sen, että hän ei laajasta kokemuksestaan 

etulinjojen taisteluiden havainnoimisessa ole nähnyt sen kummemmin lähitaisteluita 

kuin naissotilaitakaan. Rea itse käyttää näiden symbolien puuttumista symbolina val-

heellisesta propagandasta oman keskeisen argumenttinsa tukemiseen. Samalla on kui-

tenkin syytä huomioida näiden kahden teeman käyttö muissa kirjoituksissa symboleina 

kunniakkaasta taistelusta, jota kävi koko Kuuban väestö sotilasvarusteiden puutteesta 

huolimatta ylivoimaista vihollista vastaan. Huomionarvoista on myöskin saidilainen 

                                                 

169 Rea 1897, 88, 160. 
170 Ibid. xvii-xix.  
171 Ibid., 240. “When he concluded extoling the virtues and merits of Juarez, he called up some negro 

of Santo Domingo or Hayti as the next highest type of an American soldier, his egoism was sublime, 

and as he proceeded in his discourse, he studiously ignored all reference to Washington or Grant.” 
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näkökulma siitä, että nämä olivat vakiintuneita diskurssin osia, joihin matkaajien ole-

tettiin tavalla tai toisella ottavan kantaa. 

Symboliikan käytön osalta Rowan ja Ramsey sekä Hill tarjoavat mielenkiintoinen tar-

kastelukohteen, sillä julkituotuun puolueettomuuteen tähtäävässä tekstissä on epätar-

koituksenmukaista kiinnittää liiallista huomiota symboliikkaan. Matkaajana symbolii-

kan havainnoimista voi olla vaikeaa jättää tekemättä. Tämä ristiriita johtaa (enemmän 

tai vähemmän tiedostettuun) pyrkimykseen piilottaa symbolien käyttöä. Asioiden 

symbolista arvoa ei toki tieteellisessä matkakirjallisuudessakaan kiistetä, mutta mer-

kitysten esille tuomisessa ollaan varovaisempia. Tämä näkyy esimerkiksi tavassa, jolla 

Rowanin ja Ramsey tuovat avoimesti esille syyt Virginius -tapauksen laajalle käsitte-

lylle. 

”Tätä tapausta on käsitelty huomattavasti, koska se on ollut tähän mennessä kaikkein kriittisin 

ja jännittävin kansainvälinen tapahtuma Kuuban historiassa ja koska se toimii esimerkkinä niin 

monesta maahan liitetyistä asioista ja erityisesti niistä vaaroista, joita saattaa syntyä, kun etäiset 

alamaiset ja kuumaverinen väestö aiheuttaa turhautumista keskusvallan oikeudenmukaisille ja 

inhimillisille pyrkimyksille.”172 

Rowan ja Ramsey siis kokevat tarpeelliseksi perustella sitä, miksi yksittäinen tapaus 

saa saaren historiaa käsittelevässä osiossa niin merkittävän painoarvon. He näkevät 

perustelun löytyvän ennen kaikkea tapahtuman symboliarvosta Espanjan hallinnon ja 

kuubalaisten asukkaiden välisten suhteiden kireyteen liittyen. 

Huomionarvoista symbolien käytön osalta on myös se, miten suuri osa siitä liittyy his-

toriallisiin sisältöihin. Historia on toki laajasti käytetty symboliikan kaikissa tämän 

tutkimuksen matkakertomuksissa, mutta Hillin, Rowanin ja Ramseyn kertomuksissa 

historiallinen symboliikka korostuu muihin nähden. Heidän historian käsittelynsä ei 

kuitenkaan ollut muita rikkaampaa symboliikkansa osalta. Symboliikka on kuitenkin 

Hillin, Rowanin ja Ramseyn matkakertomuksissa korostuneempaa historiaa kuin 

                                                 

172 Rowan & Ramsey 1896, 138. “This affair [Virginius] has been presented at considerable length 

because it has thus far been the most critical and exciting international event in the history of Cuba, and 

because it offers an illustration of so many points in the affairs of the island, especially of the dangers 

that may arise when the just and humane intentions of a central government are frustrated by remote 

subordinates and hot-blooded populace.” 
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muita aiheita käsiteltäessä. Historia voidaankin mieltää tieteenlajina, jossa vedettiin 

rajaviivoja tieteellisen täsmällisyyden ja symbolisen vaikuttavuuden välillä. 

Historiallisten symbolien käyttöä havaitaan Hillin sekä Rowan & Ramseyn teoksissa 

esimerkiksi sodankäynnin strategiaa käsittelevissä osioissa, kaupankäyntiä käsittele-

vissä osissa, sekä siirtomaahistoriaa käsiteltäessä. Sotilaallisessa toiminnassa symbo-

leita käytettiin esimerkiksi, kun espanjalaisten sotilasosastojen toimintaa verrattiin an-

tiikin kreikkalaisten falangeihin. Falangi on jo itsessään voiman, mutta myös jähmey-

den symboli. Yhdistettynä mainintaan etäällä pysyvästä tarkk’ampujaosastosta on var-

masti ollut vaikea välttyä vetämästä yhtymäkohtia Yhdysvaltojen omaan itsenäisyys-

sotaan, jossa vastaava sissitaktiikka oli merkittävä tekijä Yhdysvalloille edullisen lop-

putuloksen aikaan saamisessa.  

Siirtomaahistoriaan viittaavia symboleita käytettiin myös Yhdysvaltojen kauppiashis-

torian kuvaamiseen. Käsite ”Yankee traders” oli keskeinen näkökulma Hillin teok-

sessa. Hän käyttää sitä johdannossaan ironisesti kuvaamaan maanmiestensä mainetta 

Kuubassa. Viekkaista 1800-luvun alun huumesalakuljettajista periytyvän käsitteen 

käyttäminen on sisältänyt aikalaisille paljon symboliikkaa, jota Hill käytti sekä yhdys-

valtalaisten ylpeinä kantaman kaupallisen osaamisen, että siihen ennakkoluuloisesti 

suhtautuvan ”toiseuden” määrittelemiseen. Mielenkiintoinen historiallinen symboli on 

myös Britannian Kuubassa käymät taistelut Kuuban hallinnasta 1700-luvulla. Hill to-

teaa, että se on Kuuban kysymyksen merkityksen ymmärtämiseksi tärkeää, sillä Brit-

tiläinen imperiumi oli tuolloin päättänyt priorisoida eteläisiä konflikteja ylitse Yhdys-

valtojen itsenäistymisen. Hill pyrkii sitä kautta tuomaan esille saaren suurta taloudel-

lista potentiaalia, joka on ollut nähtävissä jo 1700-luvulla. Tällä yritetään luoda kiin-

nostusta alueeseen myös 1800-luvun yleisölle ja tehostaa argumenttia, jonka mukaan 

saaren heikko talous johtuu espanjalaisten huonosta hallinnosta ja yliverottamisesta.  

Myös uskonnollinen symboliikka tulee hieman yllättäen esille Rowanin ja Ramseyn 

sekä Hillin historiaa käsittelevissä luvuissa. Erityisesti Rowan & Ramsey kiinnittivät 

huomiota espanjalaisten ”yhden oikean uskon” linjaan. He kirjoittavat:  

”Roomalaiskatolilaisuus on ainoa uskonto, jota suvaitaan. Juutalaisia tai protestanttisia uskon-

non harjoittamisen paikkoja ei ole. Ja vaikka kaikkia muita säädöksiä noudattavan henkilön 
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sallitaankin olla saarella, hänen ei sallittaisi edistää vakiinnutetun kirkon doktriinien vastaisia 

sisältöjä.”173 

Yhdysvaltojen syntyhistorian huomioiden yhden virallisen kirkon vaatimus on iskos-

tunut voimakkaasti kansan kollektiiviseen tietouteen. Tämän kaltaiseen näkökulmaan 

tarttuminen lienee tähdännyt Kuuban ja Yhdysvaltojen siirtomaahistorian yhtäläisyyk-

sien voimistamiseen. Tämä lisäksi uskonnollisiksi symboleiksi voidaan laskea myös 

Rowan & Ramseyn esille nostama vertailu Kuuban kapteenikuvernöörin ja turkkilai-

sen sulttaanin valtaoikeuksien välillä sekä Hillin voimakkaasti korostama esimerkki 

Haitin eedeninkaltaisuudesta, jonka tilanne heikkeni afrikkalaistumisen myötä. 

 

Tässä luvussa olen käsitellyt matkaajien tapaa välittää vierasta kulttuuria omalle yh-

teiskunnalleen. Tarkemmin olen eritellyt sitä, miksi matkakohde valittiin, miten mat-

kaajat ovat toimineet alueella, miten he ovat muodostaneet oman uskottavuutensa ja 

minkälaisia tiedonhankinnallisia keinoja he ovat käyttäneet.  Tarkastelussa havaitsin, 

että kohteen valinta on ollut tarkoitushakuista ja tähdännyt vaikuttamaan Yhdysvalto-

jen kantaan interventiosta kansallisen edun saavuttamiseksi. Havaitsin, että suhtautu-

minen kuubalaisiin on ollut pääosin toverillinen, vaikkakin hieman väheksyvä ja po-

tentiaalia korostava. Suhtautuminen espanjalaisiin on ollut kautta linjan pakkovaltaa 

ja vanhakantaisuutta korostava. Matkaajien uskottavuuden muodostamisen havaitsin 

myös määrittyvän pitkälti henkilökohtaisen osallisuuden kuvaamistavan perusteella. 

Rowanilla, Ramseylla ja Hillillä aktiivisuutta piilottamalla ja muilla matkaajilla sitä 

korostamalla. Näiden piirteiden osalta havaitsinkin, että edellä mainitut matkakerto-

mukset muodostivat muista erillisen tyylilajinsa. Tämä tyylilajijako pitää suurimmaksi 

osaksi paikkansa, joskin George Rea ilmentää osin eri tyylien tyypillisiä piirteitä. Seu-

raavassa luvussa käsittelen matkaajien valitsemien aihepiirien käsittelyä ja heidän tyy-

lillisten ja tietoteoreettisten erojensa vaikutusta tälle käsittelylle. 

 

                                                 

173 Rowan & Ramsey 1896, 189. “The Roman Catholic is the only religion tolerated. There are no 

Jewish or Protestant places of worship; and while a person who should comply with all other require-

ments might be permitted to remain on the island, he would not be allowed to promulgate doctrines at 

variance with those of the established church” 
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4. Merkittävät aihepiirit matkakertomuksissa 

4.1. Matkakertomusten aihepiirien merkityksestä  

Kuubaan tehdyissä matkakirjoissa korostetaan kautta linjan hyvin samankaltaisten ai-

hepiirien merkitystä. Huolimatta mielipide-eroista matkakertomusten aihepiiri oli val-

taosin sama. Kaikki matkaajat eivät tosin luonnollisestikaan käsittele kaikkia aihepii-

rejä samanlaisessa laajuudessa. Teemat ovat kuitenkin esillä kaikissa teoksissa, vaikka 

matkaajien henkilökohtaiset näkemykset kannustavatkin niitä piilottamaan. Tämä ai-

heiden toistuminen ja sitä kautta muodostuva yhteinen diskurssi vastaa hyvin sai-

dilaista käsitystä eurooppalaisten siirtomaavaltojen matkoista Lähi-Itään 1700- ja 

1800-luvuilla.174 Aihevalinnat kertovat paljon sekä yhdysvaltalaisesta kulttuurista ja 

ajatustavasta että heidän käsityksestään Kuubasta ja näiden kahden alueen välisestä 

suhteesta. Matkakirjallisuuden teoriakirjallisuudessa on melko vahva konsensus siitä, 

että matkakertomukset kertovat kuitenkin selvästi enemmän matkaajien kotikulttuu-

rista kuin alueesta, jonne he ovat matkanneet.175  

Kuubassa olennaisina aihepiireinä pidettiin ilmastoa, luonnonvaroja ja niiden hyödyn-

tämistä, väestön rotua ja siihen liitettyjä yhteiskunnallisia ominaisuuksia (sekä sitä 

kautta valmiutta liittyä Yhdysvaltoihin), modernia infrastruktuuria sekä espanjalaisten 

kuubalaisiin kohdistamaa sortoa ja julmuuksia. Kaikki nämä teemat ovat ratkaisevia 

tekijöitä matkakertomuksissa. Näitä aihepiirejä yhdistää niiden soveltuminen ratkaise-

viksi tekijöiksi yhdysvaltalaisesta sotilaallisesta interventiosta päätettäessä. Ilmaston 

vaikutus väestön sopuisuuteen ja taloudelliseen potentiaaliin oli tärkeää selvittää in-

tervention motivaation määrittelemiseksi; onko Kuuban liittäminen liittovaltioon ta-

loudellisesti kannattavaa? Infrastruktuuriin liittyvät kysymykset loivat kuvaa, että 

Kuubaa olisi jollain tavalla tarpeen auttaa, jos halutaan, että se saavuttaa koko sen po-

tentiaalin, joka saaressa nähtiin. Espanjalaisen hallinnon toimimattomuus ja julmudet 

puolestaan muodostivat humanitaarisen perustelun vallalla olleen sotatilan päättämi-

selle. Tässä luvussa tarkastelen tarkemmin eroja ja yhtäläisyyksiä näiden aihepiirien 

                                                 

174 Said 1995, 3-4, 21-48. 
175 Ks. luku 1.1. Tämän puolesta ovat argumentoineet esim. Allen, Stagl, Leed, Khair ja Chafic-Hout. 
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käsittelyssä sekä sitä, miten niitä käytettiin matkaajan tyylivalinnoista ja näkökulmista 

riippumatta luomaan yhtenäistä kuvaa Kuubasta. 

4.2. Luonto ja hyödynnettävät luonnonvarat 

Luonnon kuvaaminen painottuu Kuubaan tehdyissä matkakertomuksissa merkittä-

västi. Se jakautuu kuitenkin pääsääntöisesti kahteen erilaiseen tavoitteeseen. Yhtäältä 

pidetään tärkeänä kuvata Kuuban luontoa puhtaana, kauniina ja viattomana. Vertauk-

set Eedeniin ja esikolumbiaanisiin ”jaloihin villeihin” muodostavat idealisoitua kuvaa 

alueesta, jotta myöhemmin esitettävälle sodan aiheuttamalle hävitykselle saadaan luo-

tua mahdollisimman voimakas kontrasti. Tämä korostuu erityisesti Steven Bonsalilla 

ja Murat Halsteadilla, jotka ovat kaikkein vahvimmat intervention ja anneksoimisen 

puolesta puhujat. Kuitenkin myös Rowan & Ramseyn teoksessa on havaittavissa sa-

maa narratiivia. Puolueettomuuden vaikutelman muodostamiseksi se on kuitenkin 

tehty siteeraamalla suoraan aikalaislähteitä yhdistäen siten elävän kielenkäytön ja mat-

kaajan roolin puolueettomana editorina. 

Toinen diskursiivinen lähtökohta matkaajien luontokuvauksissa luonnonvarojen run-

saus ja espanjalaisen Kuuban kyvyttömyys sen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tämä 

on näkökulma, joka kiteytyy selvimmin Robert Thomas Hillin matkakertomuksessa, 

mutta hyvin kattavasti myös kaikilla muilla matkaajilla. Hänen matkansa tavoitteena 

oli bisnesmahdollisuuksien kartoittaminen, joten luonnollisestikin hänen huomionsa 

kiinnittyy erityisesti sellaisiin mahdollisuuksiin, jotka ovat sillä hetkellä alihyödynnet-

tynä. Toinen matkaaja, jolla tämä näkyy erityisen selvästi, on Robert Percival Porter, 

jonka teos valikoitui keskeisimpien teosten ulkopuolelle. Tämän aihepiirin osalta hä-

nen teoksensa tarjoaa kuitenkin hyviä esimerkkitapauksia, joita otan mukaan käsitte-

lyyni. Kolmas erityisen vahvasti tätä näkökulmaa käsitellyt matkakertomus on Rowa-

nin & Ramseyn teos. Heillä mainitsemani kaksi keskeistä näkökulmaa sovitetaan hy-

vinkin sujuvasti toisiinsa. Yhtä lailla Bonsalin ja Halsteadin teoksissa eri näkökulmat 

osin täydentävät toisiaan. Huomionarvoista on kuitenkin se, miten vähällä luontoku-

vauksella George Rea selviää matkakertomuksestaan. Tämä selittyy osin hänen teok-

sensa tavoitteella, jolle näkökulma olisi jopa haitallinen. 
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Eedenin ja paratiisimaisuuden korostaminen on erityisen voimakkaasti esillä Murat 

Halsteadilla, joka tuo vertailukohdan hyvin julkilausutusti esille. Hän nostaa sen esille 

jo heti ensimmäisissä sanoissaan: 

”Kuuban tarina on tragedia. Sivistyneiden miesten löytäessä kauniin saaren se oli lempeän 

kansan asuttama. Kansan, joka oli hyväntahtoinen, viaton, rauhallinen ja rakastava; kansan 

joka eli kaloilla ja hedelmillä, maissilla ja bataateilla kuningaspalmujen varjossa, ananas- ja 

appelsiinitarhoissa; koko villi luonto kukkien ja kiiltäväsulkaisisten lintujen kirkastama; vil-

pittömät heimot iloisia ja harmittomia kuin olisivat olleet Jumalan valittuja lapsia eläen Para-

tiisissa erillään muusta maailmasta.”176 

Tähän viattomuuden vaikutelmaan hän pyrkii koko laajassa historiankatsauksessaan, 

jossa korostaa Kolumbuksen vaikutelmia jalosta alkuperäisasukaskansasta, jonka elä-

mää ennen eurooppalaisten tuloa ihannoidaan. Luontokuvaa käsitellään pääsääntöi-

sesti edellä mainitun kaltaisilla kuvauksen tyyleillä. Paratiisianalogia on kuitenkin joh-

dantoa ja yhtä toista mainintaa lukuun ottamatta peitellympää ja ainoastaan implisiit-

tiä. Johdannon lisäksi julkilausuttu vertaus Eedeniin tehdään vain kerran ja sekin toista 

kirjailijaa lainattaessa.177 Kuvauksen tyyli ja suhtautuminen natiiviväestöön jatkui kui-

tenkin koko teoksen samankaltaisia kuvauksen keinoja käyttäen, joten on arvattavaa, 

että Halstead arveli tyylin olevan riittävän tuttu entuudestaan tai alun maininnan oh-

jaavan lukijan tulkintaa riittävästi tähän suuntaan. 

Steven Bonsalin teoksessa on havaittavissa Halsteadin tavoin paikallisen väestön idea-

lisoiminen, mutta alkuperäiskansan kuvaaminen on paljon hillitympää kuin Halstea-

dilla. Bonsal keskittyy ennen kaikkea senhetkisen tilanteen ja rotumurhaksi katso-

mansa väkivaltaisuuden kuvaamiseen tavalla, joka antaa kuubalaisista samalla tavalla 

viattoman ja henkisen puhtauden vaikutelman kuin Halstead antaa alkuperäiskansasta. 

Hän ei itsessään kuva alkuperäisväestöä, mutta vetää suoran analogian alkuperäisvä-

                                                 

176 Halstead 1896, 7. “The Story of Cuba is a tragedy. The beautiful island, when found by civilized 

man, was peopled by a gentle race, kindly, innocent, indolent, loving ; living on fish and fruit, corn and 

sweet potatoes, under the shade of royal palms, in orchards of pineapples and oranges ; the very wilder-

ness brilliant with flowers, and birds of glittering plumage ; the guileless tribes happy and harmless as 

if they were chosen children of God, dwelling apart in Paradise.” 
177 Halstead 1896, 511.  
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estön ja itsenäiseen Kuubaan tähdänneiden asukkaiden välille kirjoittaessaan alkupe-

räisväestön kunniaksi nostatetusta muistomerkistä.178 Tämän analogian hän lisäksi si-

too yhteen paikallisen luonnon kanssa kuvaten vapaudenkaipuuta ”Suureksi Antillaksi 

kutsutulle saarelle ominaisena kauniina kukkana, ilmakehän läpäisevänä ominaisuu-

tena, joka hallitsee  kaikkia, jotka hengittävät polveilevien savannien ja kukkivien niit-

tyjen raikasta tuulahdusta.”179 Hän kuvaa luontoa hyvin samalla tavalla kuin Halstead 

ja samoin sitoo sen alkuperäisväestöön. Vaikka luontokuvaukset jäivät Bonsalilla vä-

häisemmälle kuin Halsteadilla, kun asiasta kirjoitettiin, se tehtiin aina tämänkaltaisen 

”Eedenin tuhon” kontekstissa. Tämän hän tuo eksplisiitisti esille teoksensa viimeisillä 

sivuilla, kun hän kuvaa ”Uuden maailman Eedenin” muuttuvan savuaviksi raunioiksi 

sekä tuhkan ja verensekaiseksi sotkuksi.180 

Rowan ja Ramsey pyrkivät pääsääntöisesti kuvaamaan havaintojaan ja näkemyksiään 

mahdollisimman neutraalilla ilmaisulla ilman sen suurempia koristesanoja tai kielel-

listä hienostelua. Luonnon kuvauksessa he kuitenkin poikkeavat tästä muutamaan ot-

teeseen. Silloinkin, kun he kuvaavat luontoa värikkäästi, he kuitenkin pitävät kiinni 

oman toiminnan piilottamisesta Heidän kuvauksensa alueen luonnosta on tästä piilot-

telusta huolimatta hyvin selvästi omaan kokemukseen pohjaavaa ja eloisasti kirjoitet-

tua:  

”Vierailija kaukaa pohjoisesta on välittömästi vaikuttunut kaukaisten esineiden selkeydestä, 

mikä johtuu ilmakehän suuresta läpinäkyvyydestä. Myös öisin taivas näyttää kauniimmalta 

kuin pohjoisissa maissa eikä ilma menetä läpinäkyvyyttään päivän päätyttyä. Avoimilla aroilla 

tähtien valo itsessään on matkaajan kannalta riittävä. Auringonlaskut ovat merkillepantavia 

pehmeässä hehkussaan ja aivan liian lyhytkestoisia pohjoisen viipyileviin kajoihin tottuneille 

silmille. Meri on verrattoman kaunis – syvän vihreän värinen kuparisten valojen välkkeessään 

nestemäisten opaalien kaltainen. Pohjoiset taivaat eivät ole ikinä ole heijastuneet vesissä yhtä 

vivahteikkain sävyin, ja taiteilijan kuvatessa niitä todenmukaisesti, hänet todettaisiin värihul-

luksi.”181 

                                                 

178 Bonsal 1897, 84.  
179 Bonsal 1897, 84-5.  
180 Ibid., 149. 
181 Rowan & Ramsey 1896, 40, “The visitor from the far north is at once impressed with the distinctness 

of distant objects—due to the great transparency of the atmosphere. At night, too, the appearance of the 

sky is far more beautiful than in northern countries, and the air does not seem to lose its transparency 

with the departure of day. On the open plains the light of the stars alone is usually sufficient for the 

traveler. The sunsets are remarkable for their soft, mellow glow, all too brief for the eye accustomed to 
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Rowanin ja Ramseyn henkilökohtaisen roolin kasvattamisen tässä yhteydessä voidaan 

tulkita liittyvän jossain määrin aikaisempaan kertomusperinteeseen eksoottisilta para-

tiisisaarilta, sillä edellä lainattua kappaletta edelsi maininta Kuubasta ”kasvillisuuden 

osalta maanpäällisenä paratiisina ja ilmastoltaan yhden parhaista, jollei parhaana vä-

litrooppisena alueena.”182 Yksittäisenä sanavalintana tämä paratiisianalogia tuskin il-

mentää merkittävää yritystä Halsteadin käyttämän kaltaisen ”paradise lost” -narratii-

vin muodostamiseen etenkin, kun Rowan ja Ramsey esittävät saaren sodankäynnin 

tuhot melko maltillisesti. Hekin kuitenkin käyttävät Kolumbuksen kuvauksia paikal-

lisväestöstä historiakatsauksensa yhteydessä luomaan samaa kontrastia iloisista natii-

veista, jotka espanjalainen hallinto tuli sortamaan. Tyyliltään kepeän ja iloisen kirjoi-

tuksen lisäksi siirtomaa-ajan alkua käsittelevässä luvussa kerrotaan kolumbiaanisten 

tarinoiden lisäksi vain eräästä toisesta tapauksesta, jossa espanjalaiset pelottivat pai-

kallisen väestön alistumaan heidän valtaansa polttamalla heidän päällikkönsä elävältä. 

Narratiivi espanjalaisten tuhoamasta luonnon paratiisista on siis sama kuin Halstea-

dilla, mutta se kuvattiin lyhyesti sitaattien kautta. Robert Thomas Hillin matkakerto-

mus seuraa pitkälti Rowanin ja Ramseyn matkakertomuksesta Kuuban paratiisinomai-

sen luonnon kuvauksen osalta, joten hänen osaltaan käsittelyä ei tässä yhteydessä laa-

jenneta.  

George Bronson Rea tarjoaa kuitenkin mielenkiintoisen kontrastin muihin matkaajiin. 

Muista matkaajista poiketen Rea ei ylistä paikallista luontoa tai anna sille kovinkaan 

paljoa painoarvoa. Sinällään hän on muiden kanssa samaa mieltä luonnon rikkaudesta 

ja hedelmällisyydestä. Hän kirjoittaa kyllä mielestään sopivissa yhteyksissä maaperän 

hedelmällisyydestä, sokeripeltojen korkeasta tuottavuudesta ja ympäröivästä luon-

nosta yleisemmin,183 mutta hän ei nosta asiaa esille itseisarvoisena havaintona muiden 

matkaajien tavoin. Hän käsittelee peltojen polttamista ja sodan hävitystä muutenkin 

selvästi vähemmän kuin muut matkaajat. Tämä johtuu mitä luultavimmin siitä, että 

                                                 

the lingering twilight of northern climes. The sea is incomparably beautiful—deep green with shifting 

coppery lights, like liquid opal. Northern skies are never reflected in waters of such fanciful hues, and 

were an artist to depict them truthfully he would be declared color-mad.” 
182 Rowan & Ramsey 1896, 39-40. 
183 Rea 1897, esim. 36-37, 40, 89-90, 305,  
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hänen pyrkiessään välttämään Yhdysvaltalaisten interventiota alkuperäisväestö kuvat-

taisiin viattomana luonnonlapsena tai luonto houkuttelevana paratiisina. Rean kirjoi-

tuksen tarkoituksenhakuisuus korostuu siis tätä kautta merkittävästi.  

Toisena tärkeänä Kuuban ja kuubalaisten arvostelukriteerinä on kaikissa matkakerto-

muksissa havaittavat kysymykset siitä, miten tehokkaasti saaren asukkaat ovat käyttä-

neet luonnonvaransa, kuinka hyvin he ovat käyttäneet teknologista osaamista sen saa-

vuttamiseen ja kuinka varakasta kansa on. Tämän kriteeristön tärkeyden tuo esille Ro-

bert Percival Porter hyvin eksplisiittisesti heti teoksensa ensimmäisillä riveillä: “Kan-

sakuntaa tulee yksilön tavoin mitata lahjojensa, ympäristönsä, mahdollisuuksiensa ja 

muiden sen kehitystä ajoittain nopeuttavien ja hidastavien tekijöiden perusteella.” 184 

Ajatuksen tuo samalla tavalla julki myös Robert Hill, kun hän kirjoittaa: 

”Emme ole vain kauppiaiden, vaan myös jenkkiajattelijoiden kansakunta ja on meidän tieteel-

linen asiantuntevuutemme luonnonvarojen kehittämisessä, yksilön työn tuottavuuden kasvat-

tamisessa ja kuljetusvälineiden nopeuttamisessa, mikä on mahdollistanut villin luonnon hyö-

dyntämisen ja konservatiivisiin tapoihin pinttyneiden maiden virvoittamisen. Menetelmämme 

teollisessa kehityksessä ovat tieteellisiä, ja kaupankäynnin taito kulkee käsi kädessä maantie-

teen kanssa. Rajojemme lähellä on ihmeellinen ja mielenkiintoinen Länsi-Intian alue, joka on 

jo nyt kelvollinen kaupankäynnin markkina-alue – ja tulee tuoreiden tapahtumien valossa edel-

leen paranemaan. Amerikkalaiset teolliset menetelmät voidaan ottaa käyttöön alueella ja nyt 

on otollinen aika laatia tieteellinen katsaus sen olosuhteista ja mahdollisuuksista.”185 

Tätä taloudellista ja teknologista tehokkuutta mitattiin hyvin yhdenmukaisella kritee-

ristöllä, jossa yhdysvaltalaisen yhteiskunnan itselleen valitsemat ratkaisut olivat 

ihanne, jota kohti tulisi pyrkiä muiden ollessa ”kehittymättömiä”. Matkakertomuksissa 

nähdään kautta linjan täysin luonnolliseksi esittää Kuuban teknologian ja infrastruk-

                                                 

184 Porter 1899, i. “A nation, like an individual, must be gauged by its endowments, its environment, its 

opportunities, and the various causes which from time to time accelerate or retard its progress.“ 
185 Hill 1898, xxiii-xxiv. ” We are not only a nation of traders, but we are a nation of Yankee tinkers, 

and it is our scientific expertness in developing natural resources, in increasing the productive labor of 

the individual, and in quickening transportation, that has enabled us to develop wildernesses and to 

revive countries which have grown old in conservative ways. Our methods of industrial development 

are scientific, and the art of commerce goes hand in hand with geography. Not far from our borders is 

the wonderful and interesting West Indian region, which is already a fair field of trade, and which, 

present events indicate, will be a better one in coming years. American industrial methods may be ap-

plied to this region, and it is an opportune moment to make a scientific presentation of its conditions 

and possibilities.” 
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tuurin olevan yhdysvaltalaista ”jäljessä” näiden erilaisten ratkaisujen vuoksi. Esimer-

kiksi Rowan ja Ramsey tuovat tämän ajatuksen esille hyvin selvästi heidän arvioides-

saan Kuuban kulkuyhteyksiä seuraavalla tavalla: “Vaikka saaren pitkä ja kapea muoto 

on sallinut vedelliset viestintäyhteydet, se on jossain määrin hidastanut sen resurssien 

kehittämistä olemalla pakottamatta rautateiden rakentamiseen.”186 Heidän mielestään 

rautatieyhteydet ovat siis jollain tavalla itseisarvoisia kehityksen indikaattoreita, 

vaikka heidän oman tunnustuksensa mukaan niitä ei ole tarvinnut luoda saaren muo-

don ja merellisen aseman mahdollistaessa kulkuyhteydet ainakin lähes yhtä tehok-

kaasti. Perustelua sille, miksi junayhteydet olisivat alueen kehityksen kannalta olen-

naisesti parempia, ei esitetä.  Vastaavanlaisia kuvauksia esimerkiksi teiden jälkeenjää-

neisyydestä esittävät myös Porter ja Hill.187 Hill esimerkiksi ei voi uskoa, että yritykset 

Santiagon kaupungissa pyörittävät kannattavaa liiketoimintaa, koska ne toimivat hä-

nen mielestään rähjäisen näköisistä rakennuksista.188 

Kulkuyhteyksille myös Robert Thomas Hill antaa melko paljonkin painoarvoa. Hän 

kuvaa niitä kattavasti ja menee jopa niin pitkälle, että esittää niiden puutteellisen ke-

hittämisen olleen yksi syy Espanjan tappioon alueen itsenäistymissodassa. Hän kirjoit-

taa:  

”’Kuninkaan tie’ on pelkästään kaktuksilla tai piikkilangalla joskus rajattu leveä maakaistale, jota 

pitkin voi kulkea hevosella tai härkävankkureilla kuivan kauden aikaan. Näiden ehdottomat mini-

mivaatimukset täyttävien teiden lisäksi vain harvoja teitä on rakennettu kulkemaan maaseudulle 

saaren läpi tai sen ympäri siten rajaten vakavasti sisämaan viestintäyhteyksiä. Jos teiden kehittämi-

seen olisi otettu kauaskantoisempi perspektiivi, kuten Englanti on tehnyt viereisessä Jamaikassa, 

Espanjalla olisi ollut pienempi vaara menettää siirtomaansa, sillä hyvien sotilasteiden puute oli yksi 

tekijä, joka teki tuoreesta kapinasta mahdollisen.”189 

Tällä tavalla Hill sekä muodostaa kuvaa luonnosta nostamalla esille kaktusten käytön 

teiden määrittelemiseen ja kuivan kauden merkityksen teiden toimivuudessa että aset-

taa syyn saaren menetyksestä Espanjan huonon taloudellisen kehittämisen harteille. 

                                                 

186 Rowan & Ramsey 1896, 4. “While this long and narrow figure of the island permits of ready water 

communication, it has to some extent retarded its development of its resources by not demanding the 

construction of railways“ 
187 Hill 1898, 89-90, 139. Porter 1899, 58-9, 67. Vastaavanlaisia kuvauksia esimerkiksi teiden jälkeen-

jääneisyydestä esittävät myös Porter ja Hill. 
188 Hill 1898, 129. 
189 Ibid., 90. 
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Tämän lisäksi hän nostaa esille jälleen kerran Englannin esimerkkinä hyvästä siirto-

maahallinnosta, minkä merkitys kutsumuskohtalon anglosaksisen luonteen korostami-

sessa on selvä. Steven Bonsal toisaalta käyttää samaa tematiikkaa, mutta pehmentää 

anglosaksisuuden merkitystä vetäessään samanlaisen vertailukohdan Kuuban ja hol-

lantilaisen Jaavan välille. Myös Jaavan osalta junayhteydet, tiet ja sähkeviestintäyh-

teydet nostetaan itseisarvoisiksi kehityksen merkeiksi, joka rinnastetaan Kuubassa ta-

pahtuvaan kehitystä ajaneen mulattiväestön teurastukseen.190 Mielenkiintoisena ele-

menttinä tulee mainita myös vesiyhteydet, joita käsittelevät erityisesti Rowan & Ram-

sey sekä Hill. Kuuban jokia ja järviä käsitelläänkin matkakertomuksissa ainoastaan 

kulkuyhteyksien näkökulmasta. Hill käsittelee niitä erityisesti laivayhteyksien nuhjui-

suuden kuvaamiseen, kun taas Rowan ja Ramsey harmittelevat vesistöjen täydellistä 

hyödyttömyyttä kuvaten niitä ”tulisina rämeikköinä, piilossa kaikelta paitsi polttavalta 

auringolta, trooppiselta kasvillisuudelta ja kammottavilta alligaattoreilta, sekä niiltä 

harvoilta kuubalaisilta, jotka asuvat niiden läheisyydessä.”191 Tämän lisäksi mainitaan 

ainoastaan, että joet haittaavat teiden toimintaa sadekaudella192 ja että merelliset yh-

teydet ovat liian hyvinä hidastaneet rautateiden kehitystä.193  

Kulkuyhteyksien ja alueen luonnon linkittyminen sodan ratkaisuun on selvä myös 

muilla matkaajilla. Rowan ja Ramsey tuovat esille sen, miten ilmasto, joka sallii toi-

meentulon vähällä (valmiiksi kerätyllä) ravinnolla ja suojalla, jossa on helppo kadota 

luoliin tai viidakoihin ilmestyäkseen pian toisaalle ilman ennakkovaroitusta, soveltuu 

erinomaisesti juuri sissisodankäynnin tyyliin, jota kapinalliset harjoittavat.194 Samoin 

Bonsal nostaa esille luonnon merkityksen kapinallisten sodankäynnille kuvaamalla jo-

kaisen kasvin ja juuren olevan syötävä ja tuoden esille sen, mikä sotilaallinen merkitys 

on sillä, että tietyt kasvit, kuten bataatti, tuottavat jopa viisi tai kuusi satoa vuodessa.195 

Murat Halstead toteaa, että saaren luonto ja maasto ovat sellaisia, että ne tarjoavat 

                                                 

190 Bonsal 1897, 41-3. 
191 Rowan & Ramsey 1896, 24-5. 
192 Hill 1898, 139. 
193 Rowan & Ramsey 1896, 4.  
194 Ibid., 215. 
195 Bonsal 1896, 18.  
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mahdollisuuksia kenttätaisteluihin ainoastaan viljellyllä maastolla sadonkorjuun jäl-

keen siten ohjaten sotaa kohti sissitaktiikoita.196 Yhdistettynä hänen kuvaukseensa saa-

resta trooppisten kasvien hedelmien ja eläinten Eedeninä, muodostuu selvä kuva siitä, 

mikä tekijä vaikuttaa erityisesti tähän sissisodan suosimiseen.  

Mielenkiintoisimman poikkeuksen tähän tarjoaa George Rea. Hän kyllä kuvaa luon-

non muiden matkaajien tavalla rikkaana ja tuottavana ilmastona, jossa viidakko ja so-

keripellot ovat korostuneina elementteinä. Samoin hän noudattaa yleistä linjaa, jossa 

tämä luonto linkittyy vahvasti sodankäynnin muotoon ja tulokseen sekä saaren talou-

delliseen potentiaaliin.197 Rea kuitenkin käsittelee koko aihetta merkittävästi muita vä-

hemmän. Tämä tulee tulkita Rean narratiivissa, jossa runsauden korostaminen tekisi 

interventiosta houkuttelevamman, mikä olisi vastoin hänen tavoitettaan. Lisäksi sissi-

sodan kunniattomuuden korostaminen, joka Realla on tärkeä perustelu puhua kapinal-

lisia vastaan, olisi vaikeammin perusteltavissa, jos olisi todettu sen olevan luonnon 

ominaisuuksien vuoksi järkevää. Myös tässä valossa näyttää siis siltä, että Rean teos 

on kirjoitettu melko tarkoitushakuisesti. 

Vielä yksi tärkeä huomio luonnon kuvaamisen taloudellisesta painotuksesta on mat-

kaajien tapa kuvata luontoa jollain tavalla odottamista hyödyntävänä elollisen kaltai-

sena organismina. Mary Louise Pratt on kuvannut teoksessaan erityisen ansiokkaasti 

yhtäältä humboldtilaista matkakirjallisuuden tyyliä, jossa tällaiset elollistamiset koros-

tuvat sekä toisaalta taloudellisen painotuksen merkitystä 1800-luvun jälkipuoliskolla, 

mistä hän käytti käsitettä Capitalist Vanguard.198 Kuubaan tehdyissä matkakertomuk-

sissa nämä kaksi tyylilajia yhdistyvät selvästi. Taloudellisen hyödyntämisen potenti-

aali ilmenee selvästi kaikilla matkaajilla, kuten olen edellä kuvannut. Julkilausutusti 

Humboldtiin ja hänen matkoihinsa puolestaan viittaavat niin Halstead, Hill kuin Ro-

wan & Ramsey. Humboldtin käyttämä elollistaminen ja luonnonjärjestelmien ja pro-

sessien  korostaminen korostuu ennen kaikkea Rowanin ja Ramseyn teoksessa, mutta 

myös Hillin kirjoituksissa. Halsteadilla tämä näkökulma on hyvin vähän käytetty. Hill 

sen sijaan käyttää melko usein esimerkiksi hänen kuvatessaan palmujen hyödyllisyyttä 

                                                 

196 Halstead 1896, 262. 
197 Rea 1897, 36. 
198 Ks. luku 1.1.  
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elinympäristölleen ja ihmisille tai Santiago de Cuban näyttävän satamalahden kallio-

muodostelmia199. Myös Rowan ja Ramsey käyttävät elollistavaa otetta merkittävissä 

määrin, mikä kiteytyy ennen kaikkea heidän kuvaukseensa Kuuban vuoristoista: 

”Kuuban metamorfisesta kivestä muodostuvat vuoret näyttävät kerryttäneen päällensä paksun ker-

roksen kalkinkaltaista materiaalia, joka ulottuu alas rinteitä kohti rannikon soita. Vain joissain pai-

koissa vanhat muodostelmat pilkottavat – kuin jonkin valtavan sukupuuttoon kuolleen eläimen sel-

känikamat – puoliksi oman kulumansa alle hautautuneena kalkkikivimuodostelmien ollen tässä 

muinainen liha, kasveja reunustavat kivimuodostelmat kynnet ja kasvillisuus sen karvapeitteen.”200 

He kuvaavat vuoristoa itsessään aktiivisena toimijana kalkkikivimuodostelmien ker-

ryttämisessä, mikä on Humboldtille hyvin tyypillinen retorinen keino. Tämän lisäksi 

he luovat mielikuvan vuoresta suurena kuolleena eläimenä kuvaten eri osat analogioi-

neen. Lisäksi kuvauksesta on helposti tulkittavissa myös tausta-ajatus kaivostoimin-

nasta. Sukupuuttoon kuolleiden eläimien kaivaminen esille oli 1800-luvun lopuilla 

varsin laajalti huomioitu tieteellinen toiminto, erityisesti Darwinin työn jälkeen. Rin-

nastamalla vuoret ja fossiilit, kannustetaan siis implisiitisti paljastamaan vuoren pii-

lottamat rikkaudet – erityisesti jos huomioidaan se, miten tarkkaan Rowanin ja Ram-

sey kuvasivat juuri alueen mineraaleja ja jo olemassa olevaa kaivostoimintaa vain vä-

hän aikaisemmin. 

4.3.  Rotu ja ilmasto 

Rotuun, ilmastoon ja kutsumuskohtaloon liittyvät kysymykset linkittyvät vahvasti toi-

siinsa matkakertomuksissa. Tämän tutkimuksen toisessa luvussa miten kutsumuskoh-

talon rodullisen luonteen, trooppisen ilmaston ja rodun välisen yhteyden sekä troop-

pisten alueiden saarten merkityksen yhdysvaltalaisessa ulkopolitiikassa. Nämä näkö-

kulmat ovat selvästi havaittavissa kuubanmatkaajien matkakertomuksissa.  

                                                 

199 Hill 1899, 53-5; 127-9. 
200 Rowan & Ramsey 1896, 17. “The Cuban mountains, formed of metamorphic rock, appear to have 

deposited upon them a thick layer of calcerous material, reaching down the slopes to the coast marshes; 

and it is only in some places that the underlying older formations project, like the vertebrae of some 

gigantic extinct animal, half buried in its own detritus −the limestone formation representing the ancient 

flesh, the vegetable mold the cuticle, and the vegetation the hairy covering.“ 
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”Pradolla Havannan puistossa seisoo muistomerkki nyt dodon tavoin sukupuuttoon kuolleelle Kuu-

ban alkuperäiskansalle, jonka espanjalaiset pienellä viiveellä, vaikkakin kauniin pieteetin merk-

kinä, pystyttivät maan pinnalta teurastamansa kansan muistolle. -- Edistyksellään kehuskelevan 

1800-luvun lopuilla hän [Weyler] ehdottaa amerikkalaissyntyisen kreoliväestön tappamista, joka 

edustaa kaikkea sitä, mikä on huomionarvoista, tarkastelun arvoista tai kunniallista Kuubassa. Jos 

heidän pirullinen suunnitelmansa onnistuu, espanjalaiset epäilemättä ehdottavat jotain pittoreskia 

ja sopivaa muistomerkkiä rodulle, jonka he pyrkivät hävittämään. En epäile hetkeäkään, etteikö 

esitys aukion vastakkaiselle puolelle pystytettävästä muistomerkistä saisi suurta kannatusta ja li-

säisi Perustuslakipuolueeseen liittyvien määrää.”201 

Edellinen sitaatti on Steven Bonsalin matkakertomuksesta, jossa hän tekee selvän rin-

nastuksen Kuuban alkuperäisväestön ja amerikkalaissyntyisen kreolikansan välille. 

Kreolin käsitteen käyttäminen on mielenkiintoinen valinta Bonsalin argumentoiman 

kansanmurhan yhteydessä, sillä se ei liity yksiselitteisesti rodullisiin ominaisuuksiin. 

Kreolilla tarkoitetaan osin tai kokonaan eurooppalaisesta väestöstä polveutuvaa, mutta 

siirtomaissa syntynyttä henkilöä. Se on siis ennemmin kulttuurillinen kuin rodullinen 

piirre. Tätä kuitenkin sekoittaa se, että eteläisemmän Karibian alueella sitä käytettiin 

erityisesti alkuperäisväestön tai orjaväestön kanssa sekoittunutta niin sanottua ”mes-

tizzojen” eli sekarotuisten väestönosaa. Voidaankin esittää, että linkittämällä itsenäistä 

Kuubaa toivovat kreolit ylistettyyn alkuperäiskansaan ja toisaalta käyttämällä termiä, 

joka muihin vaihtoehtoihin nähden tuo vahvasti esille myös eurooppalaiset juuret, 

Bonsal pyrkii minimoimaan Yhdysvaltojen epäilyksiä saaren väestönrakennetta koh-

taan. 

Edellä esitellyssä sitaatissa Steven Bonsal toi poikkeuksellisen avoimesti esille mat-

kansa rotuun liittyvän tarkastelun näkökulman. Kansanmurhana pitämänsä väkivallan 

lopettaminen oli Bonsalin keskeinen tavoite, joten ei sinällään ole yllättävää, että hän 

pyrkii esittämään paikallisen väestön mahdollisimman positiivisessa valossa. Myös 

                                                 

201Bonsal 1897, 83-84. ”There stands in the Prado, the Havana park, a memorial monument to the native 

Cuban, now as extinct as the dodo, which a somewhat belated though beautiful sentiment of piety has 

inspired the Spanish to erect to the memory of a race it butchered off the face of the earth. -- At the end 

of the nineteenth century of boasted progress, he proposes to exterminate the American-born race of 

Creoles which represents all that is worthy of attention, consideration, or respect in the island of Cuba. 

If successful in their diabolical project, the Spaniards doubtless propose to do something picturesque 

and appropriate to commemorate the race they would exterminate, and, indeed, I have no doubt that a 

proposal to erect a monument to the Creole Cubans just opposite, and in the same square, to the statue 

of the extinct Siboney, would meet with general approval and generous subscriptions in the camp of the 

Union Constitutional party.” 
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muilla matkaajilla oli paikoitellen julkilausuttuja rodullisia tavoitteita, joskin astetta 

peitellymmin. Esimerkiksi Rowan ja Ramsey pyrkivät selvästi kumoamaan rotuun liit-

tyviä ennakkoluuloja kirjoittaessaan väestön koostumuksen olevan tasaisempi kuin 

Yhdysvalloissa oletetaan, todetessaan historiallisessa katsauksessaan ettei kristinusko 

tee eroa rotujen välille tai verratessaan Kuuban mustaa väestöä Yhdysvaltojen va-

pautettuun orjaväestöön202. Myös Halstead esittelee vastaavan kaltaisia argumentteja 

todetessaan paikallisen värillisen väestön ”kaikin puolin paremmiksi kuin Yhdysval-

loissa” ja kumotessaan huolenaiheeksi kutsumansa väitteen saaren mustasta enemmis-

töstä203. Hill puolestaan pyrkii Halsteadista poiketen välttämään erityisiä johtopäätök-

siä rotuun liittyvistä havainnoistaan, vaikka päätyykin kirjoituksessaan samansuuntai-

seen näkemykseen niistä. Hän kirjoittaa seuraavasti:  

”Lisäksi saarelle matkustavat pohjoisamerikkalaiset liikemiehet ja turistit ovat taipuvaisia tuomit-

semaan saaren asukkaat trooppisille alueille tyypillisen ulkoisen energisyyden puutteen perusteella. 

Pelkään, niin ollen, että arvioni kuubalaisista ei tule sointumaan yhteen monien nykyisten käsitys-

ten kanssa, mutta pyrin esittämään ne niin reilusti kuin mahdollista kaikkien Unionin, Karibian 

saarten ja espanjalais-amerikkalaisten maiden asukkaiden kanssa kokemani perusteella. Vastoin 

esitettyä, emme ole havainneet heidän olevan luokkana tietämättömiä tai laiskoja.”204 

Tällä kirjoituksellaan Hill ilmentää matkoille tyypillistä piirrettä rotukuvauksen osalta. 

Lähes kaikki matkaajat tuovat esille yhteiskunnallisen oletuksen mustan ja muuten 

”värillisen” väestön laiskuudesta, julmuudesta ja sivistymättömyydestä – pääsääntöi-

sesti kiistääkseen sen todenmukaisuuden. 

George Bronson Rea poikkeaa muista matkaajista siinä, miten hän suhtautuu mustaan 

(ja osittain muuhun ei-valkoiseen) väestönosaan. Vaikka hän kirjoittaakin teoksensa 

alkuvaiheilla, että pitää Kuuban länsiosien mustaa tilallista väestöä älykkäämpänä, it-

                                                 

202 Rowan & Ramsey 1896, 168-9, 178, 217 . 
203 Halstead 1896, 405, 457-8. 
204 Hill 1898, 98-99. “Furthermore, the North American business men and tourists who visit the island 

are prone to judge superficially its inhabitants by the lack of outward appearances of energy which is 

everywhere found in the tropics. I fear, therefore, that my estimates of the Cubans may not be in har-

mony with many current impressions, but I shall endeavor to judge them as fairly as possible in the light 

of a broad experience with the varied people of all parts of the Union and of the other West Indian 

Islands and Spanish- American countries. Contrary to what has been represented, we have found them 

as a class neither ignorant nor lazy.” 
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senäisempänä ja parempina sotijoina – jopa kaikin puolin yhdysvaltalaista vastakap-

palettaan parempana205 – hänen kuvauksensa heidän toiminnastaan muodostaa täysin 

päinvastaisen kuvan. Tämä ristiriitaisuus selittynee sillä, että hänen käyttämänsä ylis-

tyssanat kohdistuvat erityisesti Maceon veljesten kotiseudun mustaan väestöön, jonka 

hän erottaa muusta mustasta väestöstä omaksi ryhmäkseen. Aikaisemmin olen kerto-

nut Rean positiivisesta suhtautumisesta Maceon veljeksiin verrattuna kenraali Gome-

ziin. Täten voidaan arvella, että tämä positiivinen suhtautuminen on yksinkertaisesti 

laajennettu koskemaan sitä väestönosaa, jota Maceoiden katsottiin johtajina edusta-

van. Lisäksi on huomioitava, että mustan väestön sosioekonomiset olot poikkesivat 

selvästi saaren länsi ja itäosien välillä, jolloin ero käytöksessä on myös voinut olla 

todellinen. 

Rea käsittelee kirjoituksissaan rotuun liittyviä asioita käytännössä ainoastaan henkilö-

kohtaisten kohtaamisten ja havaintojen pohjalta. Tällöinkin on huomioitava, että rotu 

nostetaan esille ainoastaan silloin, kun toimijan etnisyys poikkeaa valkoisesta. Rean 

kirjoituksissa yksikään valkoinen ei ole rotunsa edustaja, mutta lähes jokainen ei-val-

koinen on. Tämä on aikakauden matkakirjallisuudelle jopa tyypillistä.206 Suurin osa 

käytännön havainnoista, joita Rea rotuun liittyvistä kysymyksistä tekee liittyvät teloi-

tuksiin, vanginvartijoina toimimiseen ja yhdessä tapauksessa väitettyyn raiskauk-

seen.207 Musta väestö saa huomiota tämän lisäksi yleisestä siveettömyydestä verrat-

tuna ”yläluokkaiseen kuubalaiseen väestöön”, kun Rea kuvaa paikallista hävyttömäksi 

katsomaansa katutanssia. Hän lisäksi yhdistää tanssin juuri mustaan väestöön kerto-

malla sen kongolaisesta alkuperästä.208 

Tämä maininta paikallisesta tanssista on matkakertomuksissa silmiinpistävä sen 

vuoksi, että se on yksi harvoista tapauksista, joissa kuubalaista kulttuuritoimintaa ku-

vataan oikeastaan millään tavalla. Kulttuurinäkökohdat eivät luonnollisestikaan ko-

rostu sota-aikana tehdyissä kirjoituksissa, mutta sen puuttuminen kirjoituksista lähes 

kokonaan on silmiinpistävää. Tietynlaisia ajattelutapojen eroja nostetaan toki paikoi-

                                                 

205 Rea 1897, 37. 
206 Pratt 1992, 38. Ks. luku 1.1. 
207 Rea 1897, 43-44, 60, 75-77, 80, 237-8. 
208 Ibid. 38.  
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tellen esille. Esimerkiksi Bonsal kertoo espanjalaisten sotilaiden tavasta jakaa kunnia-

merkkejä varsin avokätisesti ja pahoittaa mielensä, jos esimies ei ymmärrä jakaa sel-

laisia riittävästi.209 Rea kuvaa paikoin kapinallisten sotilaiden keskusteluja hänen 

kanssaan ja keskenään, mutta aina hyvin yksiulotteisessa kontekstissa, jonka tarkoi-

tuksena on osoittaa heidän luonteestaan jotain puutteita tai negatiivisia piirteitä. Täl-

löinkään kyse ei ole yhteiskunnan tavoista, vaan kapinallisten ajatuksista, jotka osoit-

tavat moraalittomuutta. Halsteadille tyypillistä on kuvata paikallista kulttuuria hänen 

oman statuksensa pönkittävissä yhteyksissä, kuten kolmannessa luvussa olen mainin-

nut. Lähimmäksi kuubalaisten sosiaalisten olojen kuvaamista pääsee Hill, joka kuvaa 

heidän tiiviitä asuinolojaan, heidän sosiaalisuuttaan ja iloisuuttaan sekä heidän intoaan 

keskustella ihmisten kanssa. On siis selvää, että kuubalaisen kansan ymmärtäminen ei 

ollut matkaajilla keskeisessä asemassa. Kansan toimintaa ja tapoja käsiteltiin lähes yk-

sinomaan Yhdysvaltojen intervention kannalta olennaisina pidettyjen näkökulmien 

kautta. 

Siitä huolimatta, että matkaajat Reata lukuun ottamatta pyrkivät kumoamaan ilmeisen 

yleisesti hyväksyttyä oletusta rodullisista ominaisuuksista ja niiden kytköksestä ilmas-

toon, he siis kaikki tiedostavat oletuksen pitävän paikkansa. Saidilainen argumentti 

diskurssin orientoitumisesta pitää siis ainakin tältä osin paikkansa. Matkaajat siis toi-

sintavat aikaisempaa diskurssia pyrkiessään sen kumoamiseen. Tämänlainen ku-

moamiseen pyrkiminen kuitenkin ylläpitää ajatusta, että asia tulee huomioida aluetta 

käsiteltäessä. Matkaajat tavallaan yllyttävät heidän jälkeensä alueelle matkaavia todis-

tamaan joko heidät tai alkuperäisen väitteen virheelliseksi.210  

Bonsal ja Rea ovat matkaajista siitä poikkeuksellisia, että he käsittelevät rotuun liitty-

viä kysymyksiä yksinomaan henkilökohtaisten havaintojen pohjalta. Muut matkaajat 

kokevat tarpeelliseksi käsitellä aihepiiriä väestönosuuksilla, joissa on käytetty moni-

portaisia luokitteluja. Toisaalta kuten aikaisemmin nähtiin, niin Bonsal käytti kreolin 

käsitettä selvästi erittelemään rotujen välillä ja asettamaan kuubalaiset rodullisessa 

hierakiassa korkeampaan asemaan kuin olisi ollut mahdollista. Hänelläkin on tässä ja 

muutenkin käsittelyssään mukana implisiitti ajatus siitä, että eri rodut voidaan asetella 

                                                 

209 Bonsal 1896, 20. 
210 Said, 3-48. 
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järjestykseen jonkin asteikon mukaisesti. Vaikka Rea ei eksplisiittisesti avannut näke-

myksiään asiasta, hänkin tekee eron ainakin mustien ja mulattien välillä, vaikkakin hän 

käyttää jälkimmäistä termiä lähes yksinomaan kenraali Maceosta ja hänen miehistään. 

Muilla matkaajilla tämä jaottelu tuotiin esille paljon julkilausutummin. Hill on näistä 

matkaajista yksioikoisin ja käyttää tilastoa, jossa erittelee Kuuban väestön yksinker-

taisesti kahteen väestönluokkaan: valkoisiin ja värillisiin.211 Halstead käsittelee asiaa 

samansuuntaisesti, mutta hän on jaotellut väestön Hillistä poiketen mustiin, valkoisiin 

ja sekarotuisiin, joiden kertoo jakautuvan järjestyksessä noin 40%, 40% ja 20% osuuk-

siin.212 Robert Percival Porter noudattaa pääsääntöisesti Halsteadin kanssa samaa ja-

ottelua, joskin hän huomioi vielä maahan muuttaneet kiinalaiset omana ryhmänään. 

Hän sijoittaa heidät sosiaalisen luokkansa perusteella vihoviimeiseksi – heidän tultua 

Kiinasta käytännössä katsottuna orjina vasta vähän aikaa sitten.213 Kaikkein yksityis-

kohtaisimman jaottelun esittävät Rowan ja Ramsey, jotka erittelivät Porterin neliastei-

sen luokittelun valkoisen väestön vielä erikseen Espanjassa syntyneihin (peninsulares) 

ja Kuubassa syntyneisiin (insulares).214 

Tämän luokittelun tavoitteena oli hyvin selvästi sen osoittaminen yhdysvaltalaisille 

lukijoille, että Kuuban väestö oli tasaisemmin jakautunut rotujen välillä kuin oletettiin. 

Matkaajat selvästi tiedostivat yhteiskunnassaan vallalla olevan ajatuksen, jonka mu-

kaan musta väestö tulisi aiheuttamaan levottomuutta, mikä johti jo aiemmin mainit-

tuun Haitin kansanmurhan nostamiseen esille. Kirjoittajilla oli siis sisäänrakennettuna 

ajatus, jonka mukaan rodullisista ominaisuuksista seurasi suurempi todennäköisyys le-

vottomuuteen, väkivaltaisuuteen ja toisaalta laiskuuteen, mitä pidettiin erityisen pa-

hana asiana.  

Murat Halstead tuo tämän rodullisiin ennakkoluuloihin vetoamisen hyvin julkilausu-

tusti esille. Hän kertoo espanjalaisen propagandan kuvaavan kapinan toistuvasti jul-

mana mustan miehen karikatyyrinä uhkaamassa viatonta Kuuba-neitoa veitsellä ja to-

teaa, että tämä rodullinen jännite on ristiriidassa sen kanssa, miten rauhaisasti rodut 

                                                 

211 Hill 1898, 97. Hän käytti englannin sanaa “coloured”. Hän myös tiedosta tarkemmat jaottelut, mutta 

pitää kaksijakoa riittävänä tilastoinnissa, ks. sivu 354.  
212 Halstead 1896, 495-7. 
213 Porter 1899, 101. 
214 Rowan & Ramsey 1896, 176. 
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toimivat yhdessä kaupungin kaduilla ja promenadeilla.215 Hän myös korostaa, että vä-

estönrakenne jakautuu todellisuudessa tasaisemmin kuin on pelätty – vihjaten siis, että 

mustan väestön liian suuri osuus olisi jotain, mitä tulisi pelätä. Hänen käyttämänsä 

jaottelu tuo kuitenkin esille sen, miten hierarkisesti rotuun liittyvien tekijöiden koettiin 

kulkevan. Aikaisemmin mainitsin, miten hän pyrki liennyttämään pelkoja toteamalla, 

että mustien määrä on vain 40% väestöstä kuten valkoistenkin. Tämän hän sai aikaan 

erittelemällä ”värillisten” 20% osuuden. Ei-valkoisella väestöllähän on siis selvä 

enemmistö, mutta Halstead esitti, että tästä ei pitäisi olla huolissaan. Hän esitti siis 

implisiittisesti, että värilliset nähtiin mustia vähemmän pelkoa aiheuttavina. Tätä ar-

gumenttia käyttivät ohimennen myös Rowan ja Ramsey.216 

Rotuun liittyi hyvin vahvasti myös ajatus ilmastoon sopeutumisesta ja siihen yhtäältä 

ajatukseen poikkeuksellisesta alttiudesta kapinoimiseen. Kolmannessa luvussa esitin 

Hillin sitaatin, jossa hän esitti, ettei kuubalaisia tulisi arvioida länsimaisilla mittapuilla, 

sillä heidän kulttuurinsa juontui eri ilmastosta. Lisäksi neljännessä luvussa kerroin, 

että hän esitti ulkoisen laiskuuden esimerkkinä trooppisen ilmaston tyypillisestä luon-

teenlaadusta. Hill onkin kaikkein voimakkaimmin tähän ajatukseen sitoutunut matkaa-

jista. Hän ilmaisee hämmästystään siitä, miten saman ilmaston eri saariryhmät eivät 

olekaan keskenään kulttuurillisesti yhdenmukaisia.217 Myös muut matkaajat kuitenkin 

tunnustivat tämän ajatuksen kirjoituksissaan. Rowan ja Ramsey korostavat tätä aja-

tusta voimakkaasti. He kirjoittavat esimerkiksi seuraavasti: 

”-- on tärkeää huomata, että nykyisen vallankumousliikkeen johtajat esittävät luottavaisesti paikal-

listen – heidän ollen eurooppalaista syntyperää – olevan kykeneväisiä kestämään kaikkea sitä työtä, 

johon ihmisten tulee saarella kyetä.”218 

Korostamalla sitä, että kapinallisjohtajat kiistävät ennakkokäsityksen, jonka mukaan 

valkoisten työ olisi trooppisissa oloissa lähes mahdotonta, Rowan ja Ramsey tuovat 

esille toisen ilmaston ja rodun välisen kytköksen. Eräänä näiden tekijöiden välisenä 

kytköksenä pidettiin sitä, että valkoinen väestö ei pystyisi toimimaan trooppisemmissa 

                                                 

215 Halstead 1896, 104. 
216 Rowan & Ramsey 1896, 167. 
217 Hill 1898, 32. 
218 Rowan & Ramsey 1896, 182. 
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ilmastoissa. Tähän näkemykseen liittyi historiallisesti näkemys, jonka mukaan valkoi-

nen rotu menettää trooppisilla alueillaan energisyyttään ja tarmoaan siten ”taantuen” 

trooppisten alueiden kansojen kaltaisiksi. Tämä näkökulma on matkaajilla korostunut 

selvästi monia muita aiheita vähemmän, mutta on silti mainitsemisen arvoinen. Yhdis-

tettynä heidän toisaalla esittämäänsä argumenttiin, jonka mukaan trooppinen ilmasto 

tarjoaa luonnon runsauden myötä kapinointia tukevan ympäristön, voidaan helposti 

nähdä, miksi yhdysvaltalainen yhteiskunta on suhtautunut mustaväestöiseen troop-

pisena paratiisina kuvattuun Kuubaan varauksellisesti. 

Kuten aiemmin tässä luvussa totesin, nämä näkemykset rodullisten ominaisuuksien 

sekoittumisesta nähtiin ennen kaikkea asioina, joita matkaajat pyrkivät kumoamaan. 

Tämä johtui ennen kaikkea heidän myötämielisestä suhtautumisestaan saarelle tehtä-

västä interventiosta ja saaren mahdollisesta liittämisestä osaksi Yhdysvaltoja. Robert 

Percival Porter laajentaa tämän näkökulman merkitystä Yhdysvaltojen omaan hallin-

toon arvioimalla ei-valkoisen väestön selvästi muita matkaajia matalammaksi ja esit-

tämällä, että täten ”kongressin koostumus säilyy oikean kaltaisena,” tuoden selvästi 

esille hankkeen imperialistisen näkökulman rodullisen painotuksen. Vaikutukset ni-

menomaan kotimaan yhteiskunnan rotukoostumukselle tuo esille myös Rowan ja 

Ramsey muistuttaessaan lukijoitaan siitä, että ”latinalaisten kansojen veri sekoittuu 

muiden rotujen kanssa helpommin kuin saksoonien.”219 

4.4. Sodan julmuudet ja huonon hallinnon tragedia 

Sodan julmuudet ja väärinkäytökset ovat yksi selvimmin korostuvista teemoista mat-

kakertomuksissa. Tämä on yhtäältä luonnollista sodan sisäsyntyisen dramaattisuuden 

ja tunteisiin vetoamisen vuoksi ja toisaalta näiden matkakertomusten motivoineiden 

syiden vuoksi. Erityisesti toimittajina alueelle lähetettyjen matkaajien osalta voidaan 

olla varmoja, että julmuudet ovat olleet aihe, johon heidät on ohjeistettu kiinnittämään 

huomiota. Lehdet, joita matkaajat edustivat, olivat merkittäviä niin sanotun ”keltaisen 

lehdistön” toimijoita, jotka tekivät merkittävää liiketoimintaa juuri sensaatiohakuisella 

uutisoinnilla. Toisaalta, koska esimerkiksi Rowanin ja Ramseyn tavoitteena on selvästi 

ollut laaja-alaisempi tiedon hankkiminen valtion tarkoitukseen, julmuuksien käsittely 
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on ollut selvästi maltillisempaa. Samoin Hillin matkan tarkoitus on ollut taloudellisesti 

orientoitunut ja ajoittuu sodan jälkeiseen aikaan, jolloin väkivallalla ja julmuudella 

perusteleminen olisi helposti tulkittavissa liioitteluksi. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö Hill sekä Rowan ja Ramsey olisi käsitelleet 

alueella tapahtuneita julmuuksia ja väärinkäytöksiä, vaan ainoastaan että se muokkasi 

heidän näkökulmaansa niihin. Esimerkiksi Hill ei suinkaan väheksynyt julmuuksien 

merkitystä saatikka vaiennut siitä. Päinvastoin hän toteaa kuolleisuuden laajuuden hy-

vin selvästi ja korostaa sekä sen julmuutta että sen irvokasta siviileihin kohdistunutta 

luonnetta. Hän kuvaa, että jopa neljännes väestöstä on kuollut kenraali Weylerin jul-

muuden ja nälkiinnyttämisen seurauksena.220 Tästä kertomuksesta nähdään, miten Hill 

toi julmuuden esille hyvin selvästi, oikeuttaen sitä kautta tilanteeseen puuttumisen. 

Samalla hän nostaa esille toimien yksipuolisen kohdentumisen muihin kuin Gomezin 

sotilaisiin. Tämä voidaan tulkita sekä siviiliuhrien korostamisena, että Weylerin ky-

vyttömyyttä aiheuttaa tappioita kapinallisjoukoille.221 Hill käsitteleekin julmuuksien 

teemaa Rowanin ja Ramseyn tapaan käsitteellisellä tasolla sivuuttaen suoran inhimil-

lisen kokemuksen julmuuksista. He eivät kuvaa tapahtumia, vaan kertovat niiden tu-

loksista.  

Tästä toisena ääripäänä voidaan pitää Steven Bonsalin ja George Rean kertomuksia, 

jotka kertovat toki myös väkivaltaisuuksien kokonaiskuvasta, mutta keskittyvät ensi-

sijaisesti itse tekemiinsä havaintoihin alueen tapahtumista. Bonsal on hyvinkin yksi-

tyiskohtainen siinä, miten hän kuvaa näkemiään raakuuksia. Hän kuvaa esimerkiksi 

kidutustekniikoita, joita kertoo nähneensä käytettävän vangittuihin paikallisiin, joita 

epäiltiin kapinallisten tukemisesta. Omakohtaiset havainnot eritellään esimerkiksi 

siitä, miten teloituksia toteutetaan kovaäänisen ja energisen musiikin soidessa222, siinä 

miten kiristyvillä naruilla tyrehdytettiin kapinalliseksi ilman oikeusistuntoa tuomitun 

sormien verenkierto päivien ajaksi ennen niiden irti leikkaamista tai tapauksessa, jossa 

                                                 

220 Hill 1898, 69. 
221 Mielenkiintoisesti Weyler itsekin tunnusti tämän kyvyttömyyden (Bonsal 1897, 83). Bonsalin mu-

kaan Havannassa käytettiinkin tästä syystä sodasta myös nimikettä ”a lucha de dos impotentes” tai kah-

den kyvyttömän kamppailu (Bonsal 1897, 16). 
222 Bonsal 1897, 58-67. Lähes kymmenen sivun kuvaus yksittäisestä teloituksesta kertoo, että musiikki 

käytettiin, jotta paikallinen väestö ei pääsisi kuulemaan teloitettavien huutoja itsenäisen Kuuban puo-

lesta.  



 

  

78 

 

nälkään kuollut paikallinen silvotaan ja asetetaan seipääseen pelotteeksi.223 Tämä raa-

kuus tulkitaan Bonsalin omin sanoin milloin muinaisegyptiläiseksi, turkkilaiseksi (ja 

sitä kautta orientaaliksi) tai inkvisition kaltaiseksi224. Nämä analogiat osaltaan kertovat 

siitä, miten orientaali miellettiin tuon ajan Yhdysvalloissa ja siitä, miten raaka fyysinen 

väkivalta ja kansan huono kohtelu yhdistettiin siihen.  

George Bronson Rea kirjoittaa laajemmista väkivaltaisuuksista Kuubassa päinvastai-

selta näkökulmasta kuin Bonsal ja käyttää osin myös hänestä poikkeavaa tyyliä sen 

kuvaamiseen. Rea pyrkii todistamaan vääräksi espanjalaisten tekemät julmuudet. Tä-

hän hän pyrkii esittämällä tilanteen yleisenä kontekstina, jossa korostaa esimerkiksi 

Weylerin päätösten positiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi Weylerin päätös keskittää 

koko kansa kaupunkeihin ja kohdella ystävällisesti niiden sisälle tulleita ja ulkopuo-

lelle jääneitä vihamielisinä225 kuvataan Bonsalin teoksessa johtaneen julmuuksiin ul-

kopuolisia kohtaan, kun taas Rea korostaa sitä, että espanjalaiset antoivat apua ja ruo-

kaa kaupunkien rajojen sisällä asuville kuubalaisille kysymättä kantaa kapinaan.226 

Rea tuo tämän esille yleisenä linjauksena, eikä omakohtaisen havainnoinnin kautta, 

mikä olisikin hankalampaa, koska oli sodan aikaan kapinallisjoukkojen matkassa, eikä 

kaupungeissa, joista kertoo. 

Realle keskeisenä tyylillisenä tekijänä on kuitenkin juuri omakohtaisuus, mistä poike-

taan lähinnä juuri espanjalaisten sodanjohdon puolustamisesta puhuttaessa. Henkilö-

kohtaisena havainnointina hän toki tuo esille myös monia julmuuksia. Nämä ovat kui-

tenkin ainoastaan kapinallisjoukkojen suorittamia. Tavoitteena on siis Bonsalin tapaan 

tuoda esille se julmuus, jolla sodassa henkilökohtaisella tasolla toimitaan, mutta koh-

distaen negatiiviset mielikuvat sodan eri osapuoleen. Tyylillisesti Rean kuvaukset jul-

muuksista ovat hieman Bonsalin retoriikkaa lakonisempia. Hän ei erityisesti korosta 

näkemiensä teloitusten merkityksellisyyttä tai kuolleiden ylväyttä ja arvokkuutta kuten 

esimerkiksi Bonsal, vaan kuvaa ne raa’alla realismilla. Bonsal löysi espanjalaisten to-

teuttamien teloitusten ja muiden julmuuksien vääryyden siinä muodollisessa juhlavuu-
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dessa ja kylmyydessä, jolla kunniakkaina pitämiään paikallisia tapettiin. Rea puoles-

taan korosti kaikkien osapuolten moraalittomuutta ja kapinallisten petollisuutta siinä 

tavassa, jolla teloituksia toimeenpantiin. Hän kertoo esimerkiksi tapauksesta, jossa Es-

panjan puolella sotineille sotavangeille luvattiin vapaus yön vankeuden jälkeen, mutta 

heidät teloitettiin raa’asti viidakkoveitsillä muutamaa tuntia myöhemmin.227 Välinpi-

tämätöntä raakuutta kuvaa myös hänen kirjoituksensa toisesta vangin teloittamistilan-

teesta: 

”Hän ei mitenkään voinut olla etsitty desperado, koska hänellä oli vain yksi käsi. Hänen syyt-

täjiensä kerrottuaan tarinansa [komentaja] Bermudez käski kantaa hänet pois. Tämän kaltaista 

komentoa Bermudezilta pidettiin käytännössä kuolemantuomiona, minkä myös vanki ym-

märsi. Hän veti yllättäen veitsen huotrastaan ja huusi ’Te ette tule tappamaan minua!’ Kaikki 

perääntyivät odottaen hänen hyökkäävän päällikön kimppuun. Hän kuitenkin käänsi veitsen 

itseään kohti ja aiheutti kaksi kaameaa haavaa rintaansa -- Bermude, joka oli seissyt katso-

massa tunnuksenomainen kyyninen hymy kasvoillaan kutsui vartijat kantamaan hänet pois ja 

viimeistelemään hänet.  

Miesparka anoi viimeistä muutamaa minuuttia elämäänsä, jotka olivat varmuudella lipumassa 

pois oman hulluutensa seurauksena. On vain luonnollista olettaa, että vähänkin myötätuntoa 

tunteva myöntäisi tällaisen pyynnön. Bermudez vain heilautti kättään kahdelle neekerille kan-

taa hänet pois ja käyttää viidakkoveitsiään.”228 

Epärehellisyys tuomittavan henkilöllisyyden kanssa ja myötätunnon puute ovat sel-

västi ensisijaiset syyt teon tuomitsemiselle. Lisäksi on kuitenkin arveltavaa, että tämä 

tarina valikoitui niiden monien joukosta, jota Rea kertoo nähneensä myös selvästi kuo-

lemaa pelkäämättömän miehen voimakkaan reaktion vuoksi. Hän halusi kertomuksella 

korostaa sitä suurta vastenmielisyyttä, jota paikalliset kokivat kapinallisia kohtaan; 

                                                 

227 Rea, 60.  
228 Rea, 43-44. “He could not have been such a desperado, for he had only one arm. After his accusers 

had finished their tale, Bermudez ordered them to carry him away, Now, this simple command coming 

from him, was generally considered equivalent to a death-sentence, and the prisoner realized its full 

meaning. He suddenly drew his knife from its sheath, crying out: " You are not going to kill me! You 

will not kill me!" Everybody drew back surprised and alarmed, expecting that he was going to make a 

lunge at the chief; but he turned the blade on himself, and inflicted two terrible wounds in his breast -- 

Bermudez, who had stood watching with his peculiar cynical smile, now called the guards to carry him 

away and finish him.  

 

The poor fellow begged for the few minutes that still remained of the life that was surely ebbing anyway 

as a consequence of his own folly. It is only natural to think that such a request would be granted by 

one having the least feeling of compassion. Bermudez simply waved his hand to the two negroes of his 

escort to carry him out and ‘machete’ him.” 
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kuolema ei ollut miehelle olennaista, vaan se että kapinalliset eivät saaneet häntä tap-

paa. 

Murat Halsteadin väkivaltaisuuksien käsittely jää melko suppeaksi muihin matkaajiin 

verrattuna. Tämä on osin ymmärrettävää sen vuoksi, että hän vietti aikansa pääosin 

Havannassa, joka ei ollut sodan lähellä sodan rintamalinjoja. Hänen käsittelynsä alu-

een väkivaltaisuuksista jää melko pitkälti hänen omaan analyysiinsa siitä, miten niiden 

toteuttajista käytiin epäselvää ja epäluotettavaa syyttelyä molempiin suuntiin. Hän ker-

too esimerkiksi Weylerin kanssa keskustelleensa siitä, ovatko esitetyt julmuudet es-

panjalaisten vai kuubalaisten tekemiä. Hän kertoo, että Weyler kummeksuu sitä, miten 

helposti yhdysvaltalainen lehdistö hyväksyy väitteet, mitä hänestä on esitetty, jotka 

ovat hänen mukaansa kapinallisten itsensä tekemiä.229 Siitä, pitääkö tämä paikkaansa, 

Halstead ei itse ota kantaa, joskin vahvistaa omalta osaltaan Weylerin väitteen, ettei 

hän ole teloittanut ketään Havannassa. Hän kertoo, ettei itse ole kaupungissa ollessaan 

nähnyt huhuttuja kymmeniä päivittäisiä teloituksia, eikä ymmärrä miksi näin toimiva 

komentaja kiistäisi tyypillisesti pelotteeksi tarkoitetut toimensa.  

Halstead tekeekin julmuuksien kuvaamisen osalta mielenkiintoisen ratkaisun kuvaa-

malla tunnepitoisesti sen hetkisten väkivaltaisuuksien sijaan vuosien 1873–75 Virgi-

nius -tapausta. Tämä jo aikaisemmin käsittelemäni tapaus mahdollistikin sen, että 

Halstead otti puolueettoman näkökulman sodan julmuuksiin silti korostaen espanjalai-

sen hallinnon brutaaliutta. Hän tavallaan väisti kysymyksen syyllisyydestä väkivaltai-

suuksiin toteamalla, että tieto on epäluotettavaa muuten kuin siltä osin, että ne ovat 

tapahtuneet. Vaikuttaisi siltä, että tämä puolueettomuuden vaikutelmaan pyrkiminen 

on onnistunut, sillä jopa tähän kysymykseen keskittynyt George Rea mainitsee sekä 

Halsteadin että Bonsalin arvostettuna ja puolueettomana tahona, joka valitettavasti on 

joidenkin esimerkkien osalta tullut huiputetuksi. Virginius -strategialla Halstead sai 

siis muodostettua espanjalaisista negatiivisen kuvan samalla pitäen kiinni puolueetto-

muudestaan väkivaltaisuuksissa.  
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Aikaisemmin kerroin, miten Rowanin ja Ramseyn sekä Hillin teoksissa väkivaltaa kä-

siteltiin käsitteellisellä tasolla persoonattomasti. Rowan ja Ramsey kuvaavat väkival-

taisuuksia ja sortoa hyvin maltillisesti rationaalisena ratkaisuna: 

Syytökset tarpeettomasta julmuudesta Espanjan osalta kuin myös syytökset kapinallisista vain nee-

kerijoukkiona ovat molemmat perusteettomia. Espanja muiden välimeren maiden tapaan on vanha, 

loppuun kulutettu ja köyhä. Vuosisatojen jälkeen se on ajautunut tilanteeseen, jossa sen velka ylit-

tää sen voimavarat – velka, jota ei voida maksaa takaisin. Korkojenkin maksaminen edellyttää mitä 

raastavinta sortoa. Liikuttava impulssi ei ole pahantahtoisuus vaan nälkiintyvän ahneus: sekä sor-

taja että sorrettava ansaitsevat sympatiamme.230 

Tämän kaltainen toiminnan rationaalisuuden korostaminen ulottuu myös tasapuolisesti 

kapinallisten toimintaan. Heidän harjoittamaansa sokeripeltojen tuhopoltto kuvataan 

tyypillisesti järkevänä strategiana, jolla hyökätään Espanjan muutenkin tyhjää raha-

pussia vastaan.231 

Täysin tunteisiin vetoavasta materiaalista ei Hillin tai Rowanin ja Ramseynkaan kir-

joitukset ole välttyneet, kuten olen käsitellyt esimerkiksi symboliikkaa käsittelevässä 

osiossa. Rowanilla ja Ramseyllä vääryyksiksi koettujen tapahtumien kuvausta tapahtui 

julmuuksista kerrottaessa lisäksi samalla tavalla kuin Halsteadilla: he tuovat julmuu-

den esille, kun he käsittelivät Virginiusta ja alueen aikaisempaa sotilashistoriaa. Yllät-

tävämpi havainto on se, että he käsittelevät samalla – tai jopa ankarammalla – tuohtu-

muksella sitä taloudellista hallintoa, jota pitävät konfliktin perimmäisenä syynä. He 

kirjoittavat esimerkiksi: 

”Tuskin on toista yhtä pyhää oikeutta kuin isän oikeus lapsen huoltajuuteen ja tottelevaisuuteen. 

Mutta jos hän epäonnistuu lapsen huolenpidossa ja kasvatuksessa, jos hän kohtelee sitä julmasti, 

verottaa yli voimiensa ja kasvattaa sen aiheuttamaan uhkaa ja kiusaa yhteiskunnan rauhalle, hänen 

oikeutensa päättyy. On vanha elämänohje, että miehen koti on hänen linnansa, johon muilla ei ole 

oikeutta puuttua ellei hän syyllisty murhaan tai muuhun vakavaan rikokseen. Silloin poliisi saa 

murtautua hänen linnaansa ja pysäyttää hänet. Eikö kuka tahansa saa silloin toimia niin?”232 

                                                 

230 Rowan & Ramsey 1896, 111-112. “Any charges of wanton cruelty on the part of Spain, or allegations 

that the rebels are only a negro rabble, are alike unfounded. Spain, like the other countries around the 

Mediterranean, is old, exhausted, and poor. In her running account of centuries she has reached a point 

where the balance against her is a debt out of all proportion to her resources—a debt that can never be 

paid. To pay the interest necessitates the most grinding oppression. The moving impulse is not malice, 

but the greed of the famishing; and oppressor and oppressed are alike objects for sympathy." 
231 Ibid., 169. 
232 Ibid., 206-7. 
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Tämän kaltainen tunteisiin ja arjen kokemuksiin vetoava esimerkki on teoksen ylei-

sestä tyylistä selvästi poikkeava. Vaikka kirjoituksessa vedotaan myös murhaan, sitä 

käytetään analogiaan sopivana voimakeinona. Sen sijaan lapsen ”verottaminen yli voi-

miensa” on sanavalintana niin erikoinen suhteessa siihen analogiaan, johon sillä viita-

taan, että on syytä epäillä verotuksen ja taloudellisen riiston merkityksen korostuvan 

huomattavasti väkivaltaisuuteen verrattuna. Näin on syytä epäillä ainakin, kun vertaus 

liitetään kirjoittajien muihin mainintoihin taloudellisen väärinkäytöksistä konfliktin 

taustatekijänä sekä heidän erittelemiinsä korruptiotapauksiin, joista kerroin luvussa 3. 

Myös Hill pitää taloudellisia väärinkäytöksiä pitkälti saman arvoisina rikkomuksina 

Rowanin ja Ramseyn tavoin. Häneltä tosin puuttuu se kielellinen värikkyys, jota Ro-

wan ja Ramsey paikoin käyttävät moraalisen paheksuntansa ilmaisemisessa. Täysin 

tunteetonta Hillin kirjoitukset julmuuksiin tai liberaalin hallinnon ideaalien rikkomi-

seen ei ole, mutta matkaajista selvästi rauhallisinta ja toteavinta. Onkin hyödyllistä 

tarkastella rinnakkain hänen ehkä värikkäimpiä kuvauksiaan näistä kahdesta teemasta: 

”Se, miten onnistuneesti Weylerin hallinto on osiltaan toteutettu, voidaan todeta väestön neljän-

neksen haudoista, jotka on viime aikoina täytetty hänen julman salamurhaamisen ja nälkiinnyttä-

misen seurauksena. Ellei tämä hallitus olisi korottanut ääntään ja vaatinut hänen erottamista tehtä-

västään, Kuuban kansa koostuisi tällä hetkellä yksinomaan Gomezin sotilaista.”233  

-- 

”Tämän lain puitteissa, jota on hyödynnetty kaamein lopputuloksin, väärinkäytökset ovat kehitty-

neet sanoinkuvaamattomiksi ja vapaudesta on tehty pilkkaa. Vähäisinkin ajatusten, ilmaisun, mie-

lipiteiden ja lehdistön tai yksilön vapauksiin liittyvien liberaalien näkemysten ilmaiseminen on jo 

vuosia johtanut vankeuteen, kuolemaan tai maastakarkoitukseen. Myös muualla rangaistusmuotona 

vanhentunut kidutus on kasvattanut tämän julistuksen julmuutta.”234 

Hill käsittelee siis lopulta julmuuksia varsin kuvaavalla tavalla vedoten varmasti myös 

lukijan tunteisiin. Hänen kirjoituksensa on kuitenkin toteavaa ja käsittelee aihepiiriä 

                                                 

233 Hill 1898, 69-70. “How successfully Weyler's policy has been partially carried out can be answered 

by the graves of a fourth of the population, which have been recently filled with starved or assassinated 

victims of his cruelty. Had not this government raised its voice and demanded his recall, the sole rem-

nant of the Cuban people would now have consisted of the soldiers of Gomez.” 
234 Ibid., 71. “Under this law, which has been utilized with terrible effect, misfeasance has developed 

beyond description, and freedom has been a mockery. Year after year the least liberty of thought or 

expression of opinion or suspicion of liberal ideas on the part of the individual or the press has resulted 

in imprisonment, death, or deportation. Further- more, the elsewhere obsolete punishment of torture has 

added horror to the cruelty of this edict. 
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yleisesti julmuutena sen sijaan, että erittelisi yksittäisiä tapauksia Rean ja Bonsalin 

tavoin. Lisäksi nähdään, miten kielen käyttö on hyvin saman suuntaista riippumatta 

siitä, käsitteleekö hän 25%:a väestöstä tappanutta sotilasstrategiaa vai hallinnon vää-

rinkäytöksiä ja sananvapauden rikkomuksia. Taloudellisten ja hallinnollisten väärin-

käytösten ja väkivaltaisuuksien keskinäisen vertailun osalta en kuitenkaan esitä, että 

matkaajat olisivat asettaneet nämä näkökulmat eettisesti samanarvoisiksi tai että hal-

linnollisia väärinkäytöksiä olisi pyritty kuvaamaan enemmän. Pyrin ainoastaan koros-

tamaan sitä, että näiden kysymysten välillä löydettiin yhteyksiä, jotka olivat merkittä-

vässä asemassa matkaajien kirjoitusten rakentumisessa.  

Julmuuksien kuvauksessa nähdään siis yhtäältä selkeitä tyylillisiä eroja, mutta myös 

narratiivin rakenteeseen liittyviä näkökulmaeroja. Matkaajista Rea ja Bonsal keskitty-

vät alueen toimijoiden moraalittomuuteen muodostaessaan käsitystä siitä, miten Yh-

dysvaltojen tulisi suhtautua alueeseen. Heistä Bonsal syyttää väkivaltaisuudesta ja kel-

vottomasta toiminnasta espanjalaista hallintoa ja sodanjohtoa. Rea puolestaan on sitä 

mieltä, että kapinallisten johtajat ovat syypäitä saaren ongelmiin ja heidän moraalitto-

muutensa uhkaa altistaa myös Yhdysvallat sodan kiroukseen ja rikkomaan oman si-

toutumattoman ulkopolitiikkansa pitkäaikaisen linjan virheellisen tiedon perusteella.  

Muut matkaajat sen sijaan pyrkivät irrottamaan omat väkivaltaa ja julmuutta koskevat 

kantansa matkojen kannalta keskeisestä imperialistisesta ulkopolitiikan muutoksesta. 

Halstead tuo julkisesti esille vahvan kantansa intervention puolesta. Samalla hän si-

vuuttaa kysymyksen julmuuksista, koska niiden todenperäisyyttä on hänen mielestään 

mahdotonta arvioida. Implisiittisesti hän kuitenkin tukee kapinallisten väitettä jul-

masta hallinnosta kuvaamalla historiallisia julmuuksia, joita hänen näkemyksensä mu-

kaan voidaan paremmin käyttää arvion pohjana. Rowan ja Ramsey hyödyntävät Hals-

teadin kanssa osin samaa menetelmää, mutta aikaisempien julmuuksien sijasta he pai-

nottavat taloudellisia ja hallinnollisia väärinkäytöksiä, joista he pystyvät esittämään 

mielestään luotettavampia ja vähemmän värittyneitä näkemyksiä. Hill puolestaan nou-

dattelee Rowanin ja Ramseyn linjaa väärinkäytösten merkityksen korostamisesta syyl-

listäen kuitenkin väkivaltaisuuksista ennemmin espanjalaisia kuin kapinallisia. Tässä 

häntä auttaa se, että hänen kirjoituksensa aikaan sota oli jo päättynyt Espanjan tappi-

oon, jolloin kysymys syyllisyydestä on helpompaa sälyttää hävinneen osapuolen vas-

tuuksi. 
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5. Johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa tarkastelin sitä, miten yhdysvaltalaiset matkaajat rakensivat koti-

maansa yhteiskunnallista käsitystä Kuubasta, sen kansasta ja sen käynnissä olevasta 

itsenäistymissodasta. Tarkastelin heidän kirjoituksiaan kulttuurillisena translaationa, 

jolla pyritään esittämään ulkomailla tehdyt havainnot yhteiskunnallisesti ymmärrettä-

vässä ja hyväksyttävässä muodossa ja siten vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin. Kuu-

ban itsenäistymissota ja sen aiheuttama yhteiskunnallinen kiinnostus tekee ajankoh-

dasta mielenkiintoisen historiallisen taitekohdan, jossa katsottiin, että yhdysvaltalais-

ten käsityksiä alueesta täytyisi päivittää. Matkakirjallisuus tarjoaa tämän tarkastelemi-

seen erinomaisen lähdeaineiston. 

Tutkimuksessa selvitettiin sitä, minkälaisten aihevalintojen kautta erittäin homogeeni-

nen vanhempien valkoisten miesten matkaajajoukko pyrki muodostamaan yhdysval-

talaisen yhteiskunnan käsitystä Kuubasta. Näiden aihepiirien käsittelemisen keinoja 

tarkasteltiin niin yleisesti niiden retoristen tarkoitusperien kautta kuin myös niiden re-

torisen sisällön ja vakuuttamiseen käytettyjen keinojen kautta. Erityisen tärkeiksi nä-

kökulmiksi matkaajien tarkoitusperien osalta valikoituivat kohteen valintaan liittyvät 

tekijä, matkaajan osallisuuden aktiivisuus alueen tapahtumissa, tietolähteiden eri kei-

nojen väliset painotuserot sekä yleinen suhtautuminen saarella havaittuihin toiseuk-

siin. Matkaajien tarkemmin käsittelemistä aihepiireistä tarkasteluun otettiin luonto ja 

resurssit, rotuun ja ilmastoon liittyvät kysymykset sekä väkivaltaisuuteen ja hallinnon 

puutteisiin liittyvät tematiikat. Nämä aihepiirit sidottiin sekä Yhdysvaltojen yhteiskun-

nalliseen ja ulkopoliittiseen kontekstiin että matkakertomuskirjallisuuden aikaisem-

paan teoreettiseen tutkimuskirjallisuuteen. 

Tutkimuksessa havaitsin, että suuri osa tarkastelusta kietoutui temaattisesti Yhdysval-

tojen sotilaallisen intervention ja imperialistiseen rooliin liittyviin kysymyksiin. Yh-

dysvalloissa käyty linjakeskustelu pitkäaikaisen Monroe -doktriinin ja siihen sodan 

jälkeen tehdyn Roosevelt -korollaarin peräänkuuluttaman aktiivisemman otteen välillä 

muodosti sen kontekstin, jossa alueelle matkaajat laativat kirjoituksensa. Yhdysvalto-

jen imperialistisenakin pidetty ulkopolitiikka oli ajautunut kulminaatiopisteeseensä, ja 

yhteiskunnan tuli kyetä tulkita se omien arvojensa mukaisessa valossa. Erityisesti ro-

dullisiin ominaisuuksiin liittyvät kysymykset koettiin tämän osalta erityisen tärkeiksi 

imperialismin nojautuessa kutsumuskohtalon anglosaksiseen luonteeseen. 
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Yhdysvaltalaisten matkaajien suhtautuminen sotilaalliseen interventioon oli avainase-

massa näkemysten muodostamisessa. Tutkimuksessa erittelin, miten matkaajat vali-

koivat tarkemmat matkakohteensa jopa tarkoitushakuisesti, jotta saivat välitettyä sen 

näkökulman, jonka halusivat yleisölleen välittää. Tältä osin huomattiin, että matkaajat 

pyrkivät muodostamaan Kuubasta pääsääntöisesti kuvaa, jota voisin kuvata sanoilla 

”trooppinen pikkuserkku” – selvästi erillinen kokonaisuutensa Yhdysvaltoihin näh-

den, mutta kuitenkin lähempänä omaa yhteiskuntaa kuin eurooppalaiset siirtomaaval-

lat. Eurooppalaisten valtojen osalta pyrittiin lisäksi vetämään jakolinjaa Espanjan ja 

Ison-Britannian välille, mikä johtui aiemmin mainitusta kutsumuskohtalon anglosak-

sisesta luonteesta.  Näiltä osin nähtiin, että matkaajien näkemykset olivat hyvin yh-

denmukaisia sillä poikkeuksella, että George Bronson Rea – pyrkiessään välttämään 

Yhdysvaltojen sekaantumisen imperialistiseen politiikkaa – vähätteli ja piilotteli mui-

den matkaajien korostamia näkökulmia. 

Kohteenvalintaan liittyen havaittiin, että perustelujen eksplisiittisyys vaihtelee mat-

kaajilla merkittävästi siten, että Rowan & Ramsey sekä Hill ovat muita keskeisiä mat-

kakertomuksia suppeampia perusteluissaan. Rowan ja Ramsey esittävät alueelta halut-

tavan tiedon keskeiseksi perusteluksi matkalleen ja Hill totesi, että aikaisempien mat-

kaajien jäljiltä puuttuu kattava yleisesitys alueen tilanteesta. Muiden matkaajien osalta 

huomattiin, että matkakohteen valinnassa korostui yhtenäisen narratiivin muodostami-

nen. Kuubaa käytettiin esimerkkinä laajemmista historiallisista kehityksistä ja se ase-

tettiin tavallaan pelinappulaksi laajempien kysymysten pelilaudalla. Käytetty kon-

teksti varioi hieman siten, että Halsteadilla se oli vapaus eurooppalaisesta imperialis-

mista, Bonsalilla historiallisen tason kansanmurhan välttäminen ja Realla Yhdysval-

tojen pitkäaikaisen ulkopoliittisen linjan ylläpitämisestä disinformaation tulvan 

edessä. 

Tutkimuksessa nähtiin, että kirjoittajan matkalla omaksuma rooli tapahtumiin nähden 

toimi merkittävänä jakolinjoina eri matkakertomusten välillä. Henkilökohtainen osal-

lisuus tapahtumiin ja tapahtumien kannalta keskeisiltä henkilöiltä saadut huomion-

osoitukset nähtiin tärkeinä Halsteadin, Bonsalin ja Rean matkakertomuksissa. Rowa-

nilla ja Ramseyllä sekä Hillillä sen sijaan pyrittiin välttämään oman toiminnan esille 

tuomista ja nostettiin sen sijaan keskeiseen rooliin puolueettoman tarkastelijan rooli 

kertomuksen uskottavuuden muodostamiseksi. Uskottavuuden muodostamisen osalta 
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huomattiin myös muita eroja matkaajien välillä. Havaittiin esimerkiksi, että Halstea-

dilla ja Bonsalilla uskottavuutta rakennettiin korostamalla kerrottavan tarinan suu-

ruutta ja väheksymällä omaa rooliaan sen kertomisessa. Rowanilla ja Ramseylla sekä 

Hillillä uskottavuutta luotiin osoittamalla oma tiukka sitoutuminen tieteellisen meto-

dologiaan ja toimiminen persoonattomana työkaluna sen toteuttamisessa. Rea asettuu 

näiden kahden perustyypin välimaastoon korostamalla omaa merkitystään havainnoi-

jana, mutta luomalla uskottavuutensa ensisijaisesti tekemiensä omakätisten havainto-

jen kautta henkilökohtaisen roolin sijaan. 

Matkaajien uskottavuuden rakentamisen keinojen suhteen nähtiin, että erot olivat yh-

teydessä myös siihen, miten eri matkaajat painottivat tiedonhankinnan eri keinojen 

hyödyntämistä matkakertomustensa rakentamisessa. Jaottelemalla tiedonhankinnan 

keinot omakohtaiseen havainnointiin, kyselyn kautta tehtävään havainnointiin ja sym-

bolisten rakenteiden kautta konstruoituun tietoon huomattiin selviä eroja matkaajien 

välillä. Halstead ja Bonsal ovat tiedonhankinnan painotuksiltaan lähellä toisiaan. Mo-

lemmat matkaajat käyttävät merkittävissä määrin symbolisia rakenteita ja kyselyn 

kautta tehtävää havainnointia. Omakohtaiset havainnot ovat keino muodostaa omaa 

uskottavuuttaan, mutta ovat tiedonhankinnallisesti toissijaisia. Heidän käyttämänsä 

symboliset rakenteet eivät kuitenkaan ole yhdenmukaisia keskenään. Käytettyjen sym-

bolien nähtiin johtuvan merkittävissä määrin matkaajien yhteiskunnallisista taustoista. 

Halsteadin tapauksessa havaittiin esimerkiksi, että yhteiskunnalliseen vapauteen liit-

tyvät symbolit olivat avainasemassa. Tämä johtunee hänen sidoksistaan republikaani-

puolueeseen. Bonsalilla vastaavasti korostuu hänen yhteytensä akateemiseen luokkaan 

ja kristinuskoon. 

Tutkimuksessa nähtiin, miten Rowan ja Ramsey sekä Hill muodostavat toisen tiedon-

hankinnallisen ääripään. Heidän matkakertomuksissaan korostuivat merkittävällä ta-

valla kyselyn kautta tehtävä havainnointi ja toisaalta omakohtaisuus tiedonhankinnal-

lisena menetelmänä. Pääasiallisen tiedonhankinnan menetelmänä käytettiin siis eri-

laisten tilastojen ja objektiivisesti vahvistettavien aineistojen käyttöä, joista suurta 

osaa käytettiin valmiina kokonaisuuksina, mutta täydennettiin itse kerätyillä havainto-

aineistoilla. Symboliikka heidän kertomuksissaan pyrittiin välttämään omakohtaisen 

toiminnan osalta, mutta sitä koettiin mahdolliseksi sisällyttää mukaan aiempiin tutki-

muksiin viitattaessa, minkä vuoksi erityisesti historiallisten kuvausten symbolinen 
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hyödyntäminen korostui. Rean havaittiin samoin kuin uskottavuuden muodostamisen 

osalta muodostuvan näiden ääripäiden välille omaksi luokakseen. Rea korostaa omaa 

havainnointia selvästi muiden tiedonhankinnan menetelmien ylitse. Hänen havaittiin 

käyttävän myös jonkin verran symboliikkaa, mutta lähinnä siinä, miten hän valikoi 

omia kokemuksiaan teoksensa narratiivin muodostamiseksi. 

Matkaajien tekemässä mielikuvanmuodostuksessa huomattiin siis selvästi se, että 

Halstead ja Bonsal ovat hyvin lähellä toisiaan eri osa-alueilla. Aikaisemman matka-

kirjallisuusteorian valossa heidän nähtiin sijoittuvan hyvin lähelle Grand Tour -tyylistä 

ja Viktoriaanista matkakertomusgenreä. Rowanin ja Ramseyn sekä Hillin havaittiin 

myös olevan monella tapaa samankaltaisia matkakertomuksia keskenään. Heidän kir-

joituksensa sointuvat pitkälti yhteen niin sanottujen Capitalist vanguard- ja Ars apo-

demica -matkakertomusten tyylilajien kanssa. George Bronson Rean puolestaan ha-

vaittiin putoavan näiden luokkien ulkopuolelle. Hänen kertomuksissaan havaittiin piir-

teitä sekä Grand Tour -perinteen kunnianosoitusten metsästyksestä, että Scientific tra-

veller -tyylilajin omakohtaiseen havainnoimiseen pohjautuvaa käsittelyä. 

Eri aihepiirien käsittelyn osalta tutkimuksessa havaittiin, että matkaajat pitivät melko 

yhdenmukaista asiajoukkoa olennaisena kuubalaisen yhteiskunnan kuvaamisessa. Ai-

hepiirien käsittelyssä nähtiin vain pieniä eroja huolimatta siitä, olivatko he asiasta ai-

kaisemmin vallalla olleen mielikuvan kannalla vai sitä vastaan. Täten heidän havaittiin 

noudattavan Saidin esittämää ajatusta toiseuden muodostamisen itseään toisintavasta 

luonteesta. Keskeisiksi aihepiireiksi matkakertomuksissa nousivat luonto ja resurssit, 

rotu ja ilmasto sekä julmuudet ja hallinnon epäonnistumiset. Yhdistävänä tekijänä 

näille aihepiireille oli se, että niiden kautta nähtiin voitavan tehdä päätöksiä Yhdysval-

tojen sotilaallisesta interventiosta Kuubassa. 

Tutkimuksessa havaittiin, että luontoon ja resursseihin liittyviä kysymyksiä käsiteltiin 

pääasiassa kahden eri lähestymistavan kautta. Yhtäältä luontoa pyrittiin kuvaamaan 

sen puhtauden, monimuotoisuuden ja viattomuuden kautta. Vertaukset paratiisiin ja 

alueella asuneisiin ”jaloihin villeihin” pyrkivät luomaan narratiivia, jossa kirjoitushet-

ken tuho ja kiista ovat seurausta Kolumbuksen ja häntä seuranneiden espanjalaisten 

turmelevasta vaikutuksesta. Tällä tavoin voitiin esitellä Kuuba pohjimmiltaan amerik-

kalaiseksi entiteetiksi tavalla, joka korostaa sen potentiaalia, mutta heikoksi jäänyttä 
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kehitystä Yhdysvaltoihin verrattuna. Tämä näkökulma korostui ennen kaikkea Bonsa-

lilla ja Halsteadilla, kun taas Rean havaittiin minimoivan tämän näkökulman esille 

nostamista. Toinen käytetty näkökulma oli luonnonvarojen runsaus ja sen alikehitty-

neisyys osoituksena espanjalaisten hallinnollisesta kyvyttömyydestä. Tätä kautta ra-

kennettava narratiivi korosti kansakuntien vertailemista teknologisen osaamisen ja va-

rakkuuden perusteella. Tältä pohjalta muodostettava narratiivi oli lopulta hyvin yhden-

mukainen toisen näkökulman kanssa, niiden erilaisista lähtökohdista huolimatta. 

Rotuun ja ilmastoon liittyen trooppisuus ja eri ihmisrotujen kyky harjoittaa taloudel-

lista toimintaa oli kysymys, jonka kaikki matkaajat tiedostivat, vaikka pyrkivätkin ku-

moamaan aikaisemmat käsitykset, joiden mukaan valkoinen rotu ei voisi toimia tehok-

kaasti trooppisissa ilmastoissa. Erityisesti Rowan ja Ramsey sekä Hill toivat esille jopa 

jossain määrin mekanistista ajatusta siitä, että ilmasto olisi ratkaiseva tekijä taloudel-

lisen toimeliaisuuden määrittämisessä ja että eri rodun kykenisivät toimimaan eri il-

mastoissa vain rodulleen tyypillisellä tavalla. Hillin havaittiin nostavan esille esimerk-

kejä siitä, miksi tämä näkökulma ei Kuubassa tuntunutkaan pitävän paikkansa. Rodun 

osalta huomattiin lisäksi, että valkoisuutta pidettiin selvästi oletusarvoisena rotuna ja 

hierarkiassa korkea-arvoisimpana. Matkaajien välillä oli kuitenkin myös joitain eroja 

sen suhteen, miten täsmällisesti he luokittelivat ei-valkoiset väestönosat omiksi ryh-

mikseen.  

Ensisijaisena syynä rotukysymysten havainnoimiselle nähtiin vaikutukset alueen po-

liittiselle itsemääräytymiselle ja mahdolliselle liittämiselle Yhdysvaltoihin. Interven-

tiota vastaan puhuivat huolet siitä, että saari ajautuisi levottomuuksiin, jos musta 

enemmistö saisi vallan ja pelko Yhdysvaltojen kongressin rodullisen jakauman muut-

tumisesta. Interventiota kannattavat matkaajat pyrkivät liennyttämään näitä pelkoja. 

Myös tältä osin Rea poikkesi muista matkaajista. Muiden matkaajien pyrkiessä kuvaa-

maan kuubalaista ei-valkoista väestöä muita kaltaisiaan jalompina olentoina Rea yllä-

pitää vanhoja stereotypioita yhdistämällä mustan väestön tehtyihin raakuuksiin ja riet-

tauksiin.  

Näiden julmuuksien osalta matkaajien lähettäneiden organisaatioiden vaikutukset ha-

vaitaan kaikista selvimmin. Lehdistön edustajina Halsteadin, Bonsalin ja Rean havai-

taan käsittelevän väkivaltaisuuksia jossain määrin itseisarvoisena tarkastelun koh-
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teena. Hedän tehtävänään oli kirjoittaa alueen tapahtumista tavalla, joka vetoaa luki-

joiden tunteisiin (ja myy lehtiä), jolloin ratkaisu on hyvinkin ymmärrettävä. Rowanin 

ja Ramseyn ja Hillin osalta puolestaan tiedonhankinnallisen tehtävän korostuessa vä-

kivaltaisuuksien kuvaaminen on luonnollista tehdä neutraalimmalla ilmaisutavalla 

pyrkien objektiivisempaan arvioon kokonaisuudesta. Tarkasteltaessa järjestelmätasoa, 

onkin loogista, että heillä korostuu myös hallinnossa tapahtuneet virheet enemmän 

kuin väkivaltaisuuden yksittäiset esimerkit. 

Tavassa, jolla väkivaltaisuuksia kuvataan, matkaajilla on muutamia yhtäläisyyksiä. 

Yksi on tapa käsitellä väkivaltaisuuksia yhtäältä ”orientaaleina” tai jäänteenä men-

neiltä ajoilta. Kuubassa tapahtuneen väkivaltaisuuden ei nähty kuuluvat 1800-luvun 

sivistyneeseen aikakauteen. Aikakauden vastakohdaksi valittiin vuoroin Turkki, 

Egypti ja jokin mennyt vuosisata, minkä kautta Kuuba – ja ennen kaikkea sen espan-

jalainen hallinto – ”orientalisoitiin”. Historian merkitys väkivaltaisuuksien kuvaami-

sessa tuli esille myös toisella tavalla siinä, että esille nostettiin myös senhetkisen vä-

kivaltaisuuden rinnalle myös historiallisia väkivaltaisuuksia alueella. Historiallisten 

esimerkkien kautta myös puolueettomampaan käsittelyyn pyrkineet teokset pystyivät 

nostamaan esille tunteisiin vetoavia symbolisia tapahtumia, jolla tuoda Kuuba osaksi 

Yhdysvaltojen yhteiskunnallista itsetietoisuutta. 

Näiden tehtyjen havaintojen perusteella yhdysvaltalaisten Kuubaan tekemät matkat 

ovat yhdenmukaisia aikaisemman tutkimuskirjallisuuden kanssa sekä alueen ulkopo-

litiikan ja yhteiskunnallisen historian sekä matkakirjallisuuden teorian osalta. Tämän 

tutkimuksen perusteella yhdysvaltalaiset matkaajat todella toimivat Kuubassa matka-

tessaan tavalla, joka vastaa pitkälti Saidin ja Prattin kuvauksia eurooppalaisesta impe-

rialistisesta 1700- ja 1800-luvuilla. Samoin tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, 

että tehdyissä matkoissa noudatettiin saman kaltaista toiseuttamisen politiikkaa, jota 

Allen ja Cabañas ovat teoksissaan nostaneet esille. Kuuba oli osa Amerikkaa, mutta 

selvästi erillinen ja vieras kokonaisuus Yhdysvaltoihin nähden. 

Tutkimuksessa nähtiin myös selviä tyylisuuntaeroja matkaajien välillä, kuten esimer-

kiksi Casey Blanton ja Mary-Louise Pratt ovat esittäneet. Pääsääntöisesti Hill sekä 

Rowan ja Ramsey muodostivat yhdenmukaisen tieteellisesti orientoituneen tyylilajin. 

Heidän kirjoitustensa erot selittyvän suurimmaksi osin ulkopoliittisella kontekstilla: 
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Rowan ja Ramsey kirjoittivat sota-aikana ja Hill sen jälkeen. Bonsal ja Halstead puo-

lestaan muodostavat myös melko yhdenmukaisen yhdysvaltalaisen interventionismin 

puolesta tunteellisella tavalla vetoavan tyylilajinsa. Halstead poikkeaa tyyliltään hie-

man nuoremmasta Bonsalista, mutta erot esimerkiksi historiallisiin tyylilajeihin näh-

den on melko vähäpätöinen. Rea puolestaan sijoittuu eri tarkastelun osa-alueilla eri 

tavoin näiden kahden tyylilajin ulkopuolelle. 

Kokonaisuudessaan tulee kuitenkin todeta, hyvinkin erilaisista taustoista ja eri lähtö-

kohdista kirjoittavat matkaajat päätyvät käyttämään niin yhdenmukaisia aihepiirejä 

muodostaakseen niin yhdenmukaisen kuvan Kuubasta apua tarvitsevana alikehitty-

neenä ja kärsivänä naapurimaana. Matkaajien yksimielisyys siitä, että matkoilla tuli 

selvittää Yhdysvaltojen suhtautuminen sotilaalliseen interventioon ja mahdolliseen an-

neksaatioon kertoo selvää kieltään siitä, miten Yhdysvallat muodosti 1800-luvun lo-

pulla oman imperialistisen näkökulmansa.  
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