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Tiivistelmä Referat 

Työni tavoitteena on tutkia Hildegard Bingeniläisen(1098–1179) Causae et curae 

-teoksen antamaa käsitystä maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä. 

Tutkimuskysymyksiäni ovat: Mitä teoksessa kuvataan naiselliseksi ja mitä 

miehekkääksi? Mihin nämä erot perustuvat?  Ja onko teoksesta löydettävissä 

essentialistisia ominaisuuksia miehille ja naisille? Lähtöoletukseni on, että 

teoksesta löytyy maskuliinisuuteen ja feminiinisyyteen essentialistisesti 

välttämättä kuuluvia asioita. 

        Tutkimus perustuu Causae et curae -teokseen, joka on lääketieteellis-

teologis-filosofinen teos. Se koostuu viidestä eri kirjasta ja tutkimukseni kannalta 

Kiinnostavimmat asiat löytyvät toisesta kirjasta, joka myös muodostaa yli puolet 

koko teoksen kokonaispituudesta.  Causae et curaen ymmärtämisen apuna käytän 

vertailukohtana jonkin verran Trotulaa, Causae et curaen aikalaisteosta, joka on 

syntynyt Salernolaisen lääketieteen piirissä. Aineistosta etsin asioita jotka kertovat 

jotakin sukupuolista. Tärkeitä aiheita ovat kahdeksan eri ihmistyyppiä, Aadamin 

ja Eevan olemus ja rooli luomisessa ja syntiinlankeemuksessa, yhdyntä, sekä 

sukupuolten erilaiset ruumiintoiminnot, kuukautiset ja sperma.  

       Työni tulos on, että Causae et curae -teoksessa feminiinisyys ja 

maskuliinisuus palautuvat luomiskertomukseen ja syntiinlankeemukseen. Miehen 

ja naisen olemuksellinen erilaisuus perustuu erilaiseen luomiseen: Miehen Jumala 

teki maasta ja naisen miehen lihasta. Erilaisesta lähtökohdastaan johtuen miehet 

ovat kuumia eli maata ja tulta, ja naiset ovat kylmiä eli vettä ja ilmaa. 

Syntiinlankeemuksen myötä mies ja nainen eriytyivät vielä lisää, sillä 

lankeemuksessa nainen sai ensimmäiset kuukautisensa ja miehen keho alkoi 

tuottaa spermaa. 

      Puhuessaan teoksessaan luomiskertomuksesta Hildegard puhuu molempien 

sukupuolien kohdalla absoluuttisesti heidän ominaisuuksistaan. Todellisessa 

elämässä naiset ja miehet heijastavat oman sukupuolensa ihannetta eri tavoin. 

Miehisiksi ominaisuuksiksi on kuvattu kuumuutta, kovuutta, viisautta ja 

vahvuutta. Kaikki miehet eivät kuitenkaan toteuta näitä ja jos ihmistyyppejä on 

uskominen, niin yksikään mies ei voi olla näitä kaikkia. Sama toistuu naisten 

kohdalla. Naiselliseksi kuvatut asiat ja ominaisuudet eivät kuvaa kaikkia naisia. 

Edes kuukautiset ja sperma eivät ole sukupuolen essentialistisia määrittäjiä, sillä 

molemmista sukupuolista löytyy ihmisiä jotka eivät kykene niitä tuottamaan. 
Avainsanat – Nyckelord 

Miehet, naiset, lääketiede, sukupuoli, keho, keskiaika 
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Johdanto 

1.1. Tutkimustehtävä 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää maskuliinisuuden ja feminiinisyyden 

olemusta Hildegard Bingeniläisen (1098–1179) Causae et Curae -teoksessa. Mitä 

teoksessa kuvataan miehekkääksi ja mitä naiselliseksi? Mihin nämä ominaisuudet 

perustuvat? Onko teoksesta löydettävissä miehuuden ja naiseuden olemusta, ja jos 

oli, niin miten miehet ja naiset toteuttivat oman sukupuolensa ihannetta? 

Tarkoituksena on pureutua asioihin, joilla Hildegard selittää miehuutta ja 

naiseutta. Usein keskiaikaisissa teksteissä joissa perustellaan ihmisten erilaista 

käyttäytymistä, ja erityisesti eri sukupuolien erilaista olemista, perustelut ovat 

tämän tyyppisiä: ”koska nainen on heikompi”
1
 tai ”koska mies on kuuma”

2
. 

Uskon Causae et curaesta löytäväni myös perusteluja mistä sukupuolten 

eroavaisuudet johtuvat sen lisäksi, että teoksessa kerrotaan mitä nämä erot ovat. 

 Tutkimuskysymyksiini vastaan tarkastelemalla, miten teoksessa selitetään 

fyysistä erilaisuutta, mistä se johtuu ja mitä erilaisuus on. Teoksessa olen 

kiinnittänyt erityistä huomiota sukupuolten fyysisiin eroihin, kuukautisiin, 

spermaan, sukuelimiin ja erilaiseen luomiseen. Sukupuolten väliset erot ylettyvät 

fyysisen eroavaisuuden lisäksi muillekin elämänalueille ja yksi Causae et curaen 

tapa jakaa ihmisiä on määritelmät neljästä erilaisesta mies- ja 

naistemperamentista, eli ihmistyypeistä. Käytän tätä jakoa hyödykseni 

analysoidessani miesten ja naisten erilaisia olemuksia. Causae et curaen eri 

ihmistyyppejä ei ole tutkimuskirjallisuudessa analysoitu kovin paljoa. Monet 

kuvailevat eri persoonallisuuksia, mutta niitä ei analysoida kuvauksen lisäksi juuri 

ollenkaan. 

Tutkimuksessa selvitän tekstiä analysoimalla ja vertailemalla eri kohtia 

toisiinsa, miten sukupuolten eroavaisuuksia on selitetty ja mihin niiden kerrotaan 

perustuvan. Jotta pystyn selvittämään Causae et curaen näkemystä sukupuolista 

hyödynnän myös muuta keskiaikaista kirjallisuutta. Nämä lähteet toimivat 

vertailukohtana Causae et curaen erityisyyden ja samankaltaisuuden 

ymmärtämiseen keskiaikaisessa kontekstissa. 

Olemuksellinen eli essentialistinen ajattelutapa perustuu ajatukseen, että 

asialla, tässä tutkimuksessa miehuudella ja naiseudella, on jokin lähtemätön 

                                                 
1
 Torula 71. 

2
 Trotula 71. 
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ominaisuus, jota ilman se ei enää ole oma itsensä. Pyrin siis löytämään Causae et 

curae -teoksesta miehiä ja naisia erillisinä joukkoina määrittäviä ominaisuuksia, 

jotka ovat yksittäiselle sukupuolelle luovuttamattomia. Koska essentialismissa on 

omat haasteensa, pidän silmällä käsitteitä, joilla puhutaan miehistä ja naisista ja 

selvitän, onko essentialistinen jako hyvä ja hyödyllinen. Essentialististen 

ominaisuuksien lisäksi tutkin tekstistä aksidentaalisia ominaisuuksia. Nämä ovat 

ominaisuuksia, jotka määrittävät naisia ja miehiä mutta eivät ole sukupuolelle 

luovuttamattomia. Erityisesti olen kiinnostunut sellaisista aksidentaalisista eli 

väliaikaisista ominaisuuksista, joita kuvataan  esimerkiksi vain naisten 

ominaisuuksina, mutta jotka voivat esiintyä myös miehillä. 

Tutkimuksessani käytän päälähteenä 1100-luvulla kirjoitettua teosta, 

Causae et curae, jonka tekijän oletetaan olevan Hildegard Bingeniläinen. Causae 

et curaen rinnalla käytän jonkin verran vertailevana teoksena Trotulaa, noin 

1100-luvun Italian Salernossa kirjoitettua lääketieteellistä teosta. Tämän lisäksi 

otan esimerkkejä muista lähteistä kun tuntuu siltä, että Causae et curaen 

ymmärtäminen sitä vaatii. Trotula ja Causae et curae on kirjoitettu eri 

konteksteissa. Trotula on Salernolaisen lääketieteen teos, joka esittää miehet ja 

naiset perinteisellä tavalla, perustelematta heidän erojaan juuri lainkaan. Causae et 

curae on naisluostarissa syntynyt teologinen teksti joka pyrkii selittämään miksi 

asiat ovat maailmassa niin kuin ne ovat. Käytän tekstien eroja hyväkseni tässä 

tutkimuksessa. 

Causae et curaesta etsin sukupuoleen liittyviä asioita, erityisesti sitä, mikä 

erottaa miehen ja naisen toisistaan. Teoksessa selitetään paljon maailman 

rakentumista ja asioiden syitä ja tätä kautta pyrin ymmärtämään mihin Hildegard 

perustaa miehen ja naisen erilaisuuden. Tämän lisäksi teos kuvaa paljon sairauksia 

ja niiden hoitokeinoja, joten yritän löytää hoitomenetelmistä vihjeitä miehen ja 

naisen erilaisuudesta. Tarkoituksenani on myös pitää silmällä naisten ja miesten 

ryhmien heterogeenisyyttä ottamalla mahdollisuuksien mukaan huomioon eri 

ihmisryhmien, esimerkiksi yhteiskuntaluokkien ja eri ikäisten ihmisten 

eriarvoisuutta aiheuttavat tekijät.  

Causae et curae  -teoksesta on ilmestynyt kaksi latinankielistä painosta. 

Toinen näistä on Paulus Kaiserin vuonna 1903 toimittama teos Hildegardis 

Causae et curae
3
 ja toinen Laurence Moulinierin toimittama vuonna 2003 
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 HCC. 
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ilmestynyt kriittinen painos Beate Hildegardis Cause et cure
4
. Priscilla Throop on 

tehnyt Causae et curaesta englanninnoksen Causes and cures vuonna 2008.
5
 Se 

on ensimmäinen englanninkielinen versio teoksesta. Tutkimuksessani viittaan 

Moulinierin toimittamaan teokseen. 

Causae et curaen kirjoittajasta ei olla aivan yksimielisiä. Teos on kulkenut 

Hildegard Bingeniläisen nimissä. Epäselvyyttä aiheuttaa, että ainoastaan yksi 

käsikirjoitus on nimetty Hildegardin nimiin eikä Hildegardin hagiografiassa 

mainita teosta nimeltä Causae et curae. Tämän lisäksi Causae et curaeta ei ole 

kirjoitettu näkymuotoon, eli sen oikeutus ei tule suoraan Jumalalta. Causae et 

curae sisältää yhteensä kuusi kirjaa, joista kahta ensimmäistä pidetään yleisesti 

Hildegardin omana tuotantona, mutta kolmannessa ja neljännessä kirjassa tutkijat 

ovat nähneet liikaa yhtäläisyyksiä Hildegardin toiseen lääketieteelliseen teokseen, 

Physicaan. Nämä yhtäläisyydet antavat olettaa, että joku Hildegardin oppilas olisi 

kirjoittanut teoksen loppuun ja ottanut vaikutteita muun muassa Physicasta Edellä 

mainittujen asioiden pohjalta teoksen aitoutta epäilevät muun muassa tutkijat 

Laurence Moulinier ja Irmgard Müller. Victoria Sweet sen sijaan puolustaa 

näkemystä Hildegardista teoksen kirjoittajana, ja hänen uskomuksensa perustuvat 

Hildegardin nunnien todistukseen kirjoittajasta ja tekstin Hildegardille ominaisiin 

tapoihin ilmaista ja kirjoittaa asioista.
6
  

Vaikka Causae et curaen kirjoittajasta ei olekaan täyttä varmuutta, tässä 

tutkimuksessa puhun Hildegardista Causae et curaen kirjoittajana. Teos on joka 

tapauksessa kirjoitettu Hildegardin hengessä ja on todennäköisesti ainakin osittain 

hänen omasta kynästään. Causae et curaesta ei ole merkkejä, että sitä olisi 

oikeasti käytetty ainakaan Hildegardin oman luostarin Rupertsbergin ulkopuolella 

ja säilyneitä käsikirjoituksia on vain muutama, joten keskiajalla laajasti tunnetusta 

tekstistä ei ole kyse.
7
 Tämän tutkimuksen kannalta ei ole tarpeellista pohtia, kuka 

teoksen on kirjoittanut, vaan ennen kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu. 

Causae et curae on jaettu painoksesta riippuen kuuteen tai viiteen kirjaan. 

Ensimmäisessä kirjassa kerrotaan luomisesta ja elementtien olemisesta 

maailmassa, makrokosmoksesta. Toisessa kirjassa siirrytään mikrokosmokseen ja 

ihmisen sisäisiin prosesseihin. Toinen kirja on osioista selkeästi pisin ja 

muodostaa noin puolet koko teoksen pituudesta. Kolmas ja neljäs kirja ovat 

                                                 
4
 BHCC. 

5
 CC. 

6
 Müller 1995; Moulinier 1995; Sweet 2006, 35-42. 

7
 Green 2000 VII, 24; Sweet 2006, 40–41. 
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selkeästi käytäntöön tarkoitettuja ja eroavat tyyliltään kahdesta ensimmäisestä 

teoreettisemmasta kirjasta. Kirjoissa kolme ja neljä on paljon erilaisia 

parannuskeinoja eri vaivoihin, jotka olivat tulleet esille kahdessa aikaisemmassa 

osiossa. Kirjat viisi ja kuusi ovat sekalainen paketti erilaisia lääketieteellisiä 

pulmia ja astrologiaa.  

Kaiserin toimittamassa painoksessa on kursivoitu otsikot, jotka ovat 

todennäköisesti myöhemmän kirjurin lisäyksiä käsikirjoitukseen. Nämä otsikot 

ovat toisinaan harhaanjohtavia, koska välillä niiden alla oleva teksti ei vastaa 

otsikkoa, tai otsikko katkaisee selkeästi samana jatkuvan asian. Otsikot löytyvät 

vain yhdestä käsikirjoituksesta, ja ne eroavat tyyliltään muusta tekstistä. Tämän 

takia niitä pidetäänkin myöhäisempänä lisäyksenä.
8
  

Trotulaan sisältyy kolme kirjaa, jotka ovat: Naisten sairaudet, naisten 

lääkitseminen ja naisten kosmetiikka. Nämä kolme ovat ilmeisesti olleet ensin 

erillisinä teoksina ennen kuin ne on koottu yksiin kansiin. 1500-luvulle tultaessa 

Trotulaa on pidetty yhtenä yhtenäisenä teoksena. Monica Green kertoo, että 

Trotulaa on erheellisesti pidetty Trota nimisen naisen kirjoittamana. Tämä 

erehdys on hänen mukaansa tullut otsikosta, Trotula, jota on luultu kirjoittajan 

nimeksi. Kirjaa on kuitenkin luultu keskiajalla naisen kirjoittamaksi ja onkin siksi 

erityinen. Toinen kirjalle ainutlaatuinen ominaisuus on, että se keskittyy naisiin. 

Trotulan käsikirjoituksia on 2000 -luvulle selvinnyt 126 kappaletta ja Green 

huomauttaa, että tämä on vain murto-osa kaiken kaikkiaan liikkeillä olleista 

käsikirjoituksista.
9
 Trotulaa on käytetty lääketieteellisenä apuvälineenä toisin kuin 

Causae et curaeta. Trotulasta
10

 käytän Monica Greenin kriittistä editiota, jossa 

latina ja englanti kulkevat vierekkäin.  

Puhuessani Hildegard Bingeniläisestä, viittaan hänellä Causae et Curaen 

kirjoittajaan. Hildegard eli 1100-luvulla Reininmaalla. Historiallisesti elettiin 

renessanssia, ja antiikin suurten filosofien teoksia alkoi ilmestyä arabiankielisten 

käännösten kautta jälleen latinaksi. Skolastiikan perusteos, Petrus Lombarduksen 

Sentenssit, on kirjoitettu Hildegardin elinaikana, mutta varsinaisesta skolastisesta 

aikakaudesta ei voida vielä puhua. Kirjoituksistaan päätellen Hildegard oli 

oppinut nainen, mutta luostarissa saatavilla ollut kirjallisuus oli rajoitettua. 

Tutkijat ovat todenneet, että Hildegard oli erittäin oppinut, ja hänen teoksistaan on 

löydetty viitteitä moniin suuriin teologisiin vaikuttajiin, muun muassa 

                                                 
8
 Kaiser 1903, III–IV; Sweet 2006, 65. 

9
 Green 2001, xi-xii, 51. 

10
 Trotula. 
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Augustinukseen, Gregorius Suureen, Ambrosiukseen, Bedeen ja Platoniin. Myös 

lääketieteellisestä kontekstista arvellaan Hildegardin tunteneen ainakin Isidorus 

Sevillalaisen Etymologian ja Plinyn De Medicinan. Tämän lisäksi Causae et 

Curaen teksti viittaa selkeästi siihen, että Hildegardilla olisi ollut myös vahva 

suullinen perimätieto hallussaan.
11

 

Tutkimuksia, jotka käsittelevät pääasiassa Causae et curae -teosta, on aika 

vähän. Monet tutkijat viittaavat teokseen, mutta tulokset ovat ennemminkin 

kuvaavia kuin johtopäätöksiä tekeviä. Tärkeimpänä aikaisempana tutkimuksena 

tässä työssä käytän Joan Caddenin teosta Meanings of Sex Difference in the 

Middle Ages. Medicine, Science and Culture
12

 sekä Victoria Sweetin kirjaa 

Rooted in the Earth, Rooted in the Sky
13

. Caddenin teoksessa on osia joissa 

kerrotaan Causae et curaesta, ja se on erittäin hyvä perusteos keskiajan 

sukupuolirooleista. Caddenin teos on erittäin käytetty muiden tutkijoiden 

keskuudessa, ja monet uudemmat tutkimukset keskiajan sukupuolikäsityksiin 

liittyen viittaavat Caddenin teokseen. 

Victoria Sweetin kirja Rooted in the Earth, Rooted in the Sky. Hildegard of 

Bingen and Premodern Medicine
14

 keskittyy lähes pelkästään Causae et curae -

teokseen. Tutkimus käy kattavasti läpi teoksen lääketieteellistä puolta, ja siitä on 

paljon hyötyä työlleni. Sweetin teoksen ensimmäinen luku käsittelee Hildegard 

Bingeniläistä itseään, toinen keskustelua Causae et curaen todellisesta 

kirjoittajasta ja neljäs ja viides luku keskittyvät elementteihin ja nesteisiin.  

Edellä mainittujen teosten lisäksi lähteeseeni liittyvää tutkimusta ovat 

tehneet muun muassa Prudence Allenin kirjassaan The Concept of Woman. The 

Aristotelian Revolution 750 BC – AD
15

, Barbara Newman kirjassaan Sister of 

Wisdon. St. Hildegard’s Theology of Femine
16

. Hildegardiin ja Causae et curae -

teokseen liittyvän tutkimuksen lisäksi käytän tutkimuskirjallisuutta keskiajan ja 

antiikin lääketieteestä, keskiajan ja varhaiskirkon teologiasta sekä 

sukupuolentutkimuksen käsitteistä ja metodologiasta. 

 

                                                 
11

 Sweet 2006, 9, 22, 57–58. 
12

 Cadden 1993. 
13

 Sweet 2006. 
14

 Sweet 2006. 
15

 Allen 1985. 
16

 Newman 1987. 
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1.2. Keskiajan lääketiede ja käsitys sukupuolista 

Keskiajalla (n. 500–1500) lääketieteen suuria nimiä olivat muun muassa 

Hippokrates (n.460–370 eKr.), Soranos (eli 1. ja 2. vuosisadalla jKr.) ja Galenos 

(n. 123–215 jKr.)
17

 Näiden miesten lääketieteelliset teokset ovat olleet suuresti 

arvostettuja ja luettuja. Keskiajalla esiintyi erilaisia lääketieteellisiä koulukuntia, 

jotka eivät olleet aina samaa mieltä asioista, ja joilla oli omat painotuksensa. 

Kaikkien teoriat ovat perustuneet jollain tavalla elimistön nesteisiin, eli 

humoraaleihin. Hippokrateelta peräisin olevaan ajatukseen neljästä elementeistä, 

joita ovat maa, ilma, tuli ja vesi. Elementtien ajateltiin ilmenevän maailmassa ja 

ihmisen kehossa neljänä eri kvaliteettina
18

 kylmänä, kuumana, kosteana ja 

kuivana sekä vaikuttavan kehon nesteisiin, joita olivat veri ja lima sekä keltainen 

ja musta sappi. Nämä kolme nelijakoa ovat olleet erittäin tärkeässä roolissa 

määriteltäessä ihmisen hyvinvointia ja persoonaa. Ihmisen kehossa olevat 

elementit ja nesteet ovat määritelleet, millainen hän on ja miten hän käyttäytyy. 

Tätä oppia kutsutaan humoraaliopiksi. Sairauksien ajateltiin tuolloin johtuvan 

nesteiden epätasapainosta, jota yritettiin korjata erilaisilla hoitokeinoilla. Miehen 

ja naisen ruumiit rakentuivat eri tavoin elementeistä, eivätkä kaikki elementit 

olleet yhtä arvostettuja. Esimerkiksi tuli ja kuuma olivat hyviä ja arvostettuja, kun 

taas kylmä ja kostea eivät olleet niin hyviä ominaisuuksia.
19

 Causae et curaessa 

liitetään elementit vahvasti Raamattuun muun muassa toteamalla, että Jumala loi 

elementit, jotka ovat maailmassa ja ihmisissä.
20

 Causae et curaessa kristinuskon 

oppi on sovitettu jo olemassa olevaan teoriaan terveydestä, sairaudesta, 

maailmankaikkeudesta ja olemisesta yleensä.  

Jokaisen yksilön hyvinvointiin ja elämään kuului keskiaikaisen lääketieteen 

mukaan olennaisesti asuinpaikka. Jo hippokraattisessa traditiossa ohjeistettiin 

lääkäreitä huomioimaan potilaidensa asuinpaikka, vuodenaika, tuuli ja sää. Tämä 

johtuu siitä, että ihmistä ei koettu ainoaksi elementtien vallassa eläväksi vaan hän 

heijasti itsessään maailmaa mikrokosmoksena. Luonto ja sen elementit ajateltiin 

keskiajalla makrokosmoksena ja ihminen sen pienoismallina, mikrokosmoksena. 

Näin ollen on loogista ajatella, että ihmiskehon ulkopuolisten elementtien nähtiin 

vaikuttavan ihmisen sisäiseen hyvinvointiin. Käytännössä tämä vaikutus ilmeni 

ruokien ja juomien kautta. Ruoka ja juoma päätyivät syömällä ja juomalla ihmisen 

                                                 
17

 Green 2001, 16, 18. 
18

 Käytän samaa käsitettä neljästä eri laadusta, kuuma, kuiva, kostea ja kylmä, kuin Timo 

Joutsivuo kirjassaan Terveys keskiajan lääketieteessä. 
19

 Green 2001, 11, 19–20; Nutton 2004, 240–241. 
20

 BHCC I, 22. 
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sisään, ja sääelementit vaikuttivat ihmiseen huokoisten elinten, kuten ihon ja 

silmien tai hengityksen, kautta.
21

  

Victoria Sweet kertoo, että jopa eri kaupunkien ihmisiä voitiin keskiajalla 

luokitella tietynlaisiksi, esimerkiksi flegmaattisiksi tai sairaiksi, riippuen siitä, 

miten kaupunki oli rakennettu suhteessa ilmansuuntiin. Ilmansuunnat taas olivat 

vuorovaikutuksessa eri elementtien kanssa: etelä – kuuma, pohjoinen – kylmä, itä 

– kostea, länsi – kuiva. Ihmisen elämään vaikuttivat asuinpaikan lisäksi paljon 

myös vuodenaika ja oma ikä. Nämä kaikki loivat yhdessä kokonaisuuden, jonka 

uskottiin vaikuttavan ihmisen luonteeseen, olemukseen ja elämään.
22

  

Keskiajan lääketieteellinen ihmiskuva eroaa 2000 -luvun ihmiskuvasta 

erittäin paljon. Humoraalioppi ja yllä mainitut kolme eri nelijakoa elementteihin, 

kvaliteetteihin ja ruumiinnesteisiin hallitsivat keskiajan käsitystä ihmiskehosta. 

Monet keskiaikaisista ajatuksista periytyivät antiikin Kreikan ja Rooman 

käsityksistä kehon toiminnasta. Ihmisen hyvinvoinnin kannalta ruoansulatus oli 

erittäin tärkeä. Syöty ruoka täytyi sulattaa elimistön käyttöön. Osa tästä ruoasta 

poistui luonnollisesti ulosteiden kautta, mutta osa täytyi sulauttaa esimerkiksi 

vereen. Maksa oli ruuan ”keittimö”, jossa syöty ruoka jalostettiin ravitsevaksi 

vereksi. Osa maksan jalostamasta verestä muuttui miehillä spermaksi ja naisilla 

kuukautisvereksi. Sperma käsitettiin jo tuolloin miehen siemeneksi, mutta koska 

munasolua ei vielä tunnettu, kuukautiset ajateltiin naisen siemeneksi. Kuukautiset 

ja sperma olivat kuitenkin näkyvästi erilaisia, joten ne eivät olleet voineet 

muodostua samalla tavalla. Yleisen käsityksen mukaan miehen sperma oli 

paremmin keittynyttä kuin kuukautisveri eli ruoka oli sulanut paremmin miehessä 

kuin naisessa. Miesten ajateltiin olevan luonnostaan kuumempia kuin naiset ja 

miehen suurempi kuumuus naiseen verrattuna oli jalostanut ruoasta veren kautta 

spermaa. Naisella kuukautiset kävivät läpi saman prosessin, mutta koska hän ei 

ollut yhtä kuuma kuin mies vaan ennemminkin kylmä, naisen ruumis ei kyennyt 

sulattamaan ruokaansa yhtä tehokkaasti. Tästä siis ymmärrettiin johtuvan 

kuukautisten erilainen luonne. Keskiajalla ajateltiin myös, että raskauden ja 

imetyksen aikana kuukautiset toimivat maitona sikiölle ja lapselle.
23

 

Esimerkiksi Aristoteles ja Galenos ovat olleet ruoansulatuksesta jotakuinkin 

samaa mieltä, mutta heidän näkemyksensä eroavat suuresti miehen ja naisen 

rooleista hedelmöityksessä. Aristoteles edusti ns. yksisiementeoriaa, jonka 
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 Nutton 2004, 74–75. 
22

 Sweet 2006, 81–82, 160–164. 
23

 Shaw 1998, 66–67, 69–70; Nutton 2004, 232–234. 
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mukaan vain mies tuottaa hedelmöitykseen siementä ja naisen kuukautiset ovat 

vain materiaa, jota aktiivinen siemen muokkaa. Aristoteles kuvasi kuukautisia 

epäpuhtaaksi siemeneksi ja naista hedelmättömäksi mieheksi. Galenos taas 

ajatteli, että molemmilla sukupuolilla on siemenet mutta miehen siemen on 

täydellisempää, aivan kuten miehen sukupuolielimetkin ovat täydellisemmät. Tätä 

näkemystä kutsutaan kaksisiementeoriaksi. Galenoksen mukaan miehen ja naisen 

sukuelimet ovat periaatteessa identtiset. Miehillä ne ovat ulkoiset, koska miehen 

kuumuus on työntänyt ne ulos, mutta naisella sukuelimet ovat jääneet sisään, 

koska naisessa ei ole tarpeeksi kuumuutta työntämään niitä ulos. Naisen 

sukuelimet ovat siis Galenoksen käsityksen mukaan tavallaan keskeneräiset ja 

epätäydelliset. Aristoteleen ja Galenoksen mukaan miehen suurempi kuumuus 

tekee hänestä täydellisemmän ihmisen kuin nainen.
24

 

Sielu on liittynyt olennaisena osana varsinkin kristilliseen lääketieteeseen ja 

ihmisen hyvinvointiin. Galenoksen näkemys sielusta on platonistinen, eli sielu on 

hänen mukaansa jakaantunut järki-, into- ja himo-osaan. Sielu ei kuitenkaan ollut 

Galenoksesta erityisen kiinnostava ruumiin toimintojen kannalta, toisin kuin 

esimerkiksi kristillisessä ajattelussa. Myös Platon ajatteli, että ruumis ei voi olla 

terve, jos sielu ei ole terve. Galenos taas totesi, että sielu kuuluu filosofeille ja 

ruumis lääkäreille. Galenos ei halunnut teoksissaan ottaa kantaa sielun 

jumalallisuuteen, sen paikkaan ruumiissa tai määrittelemään sen substanssia. 

Erityisesti kristillisessä ajattelussa keskiajalla sielulla oli tärkeä rooli ruumiin 

hyvinvoinnissa.
25

 

Keskiajalla sukupuolikäsitys oli essentialistinen. Sen mukaan mies ja nainen 

käsitettiin olemuksellisesti erilaisiksi, ja muun muassa tästä erilaisuudesta 

johtuivat sukupuolten tietyt ominaisuudet. Miehen olemukseen kuuluivat 

esimerkiksi aktiivisuus ja kuumuus, joista seurasi miehen päätäntävalta. 

Dualistisessa maailmankuvassa mies nähtiin hengellisenä ja rationaalisena 

olentona. Naisen olemukseen kuuluivat passiivisuus ja kylmyys, jotka tekivät 

naisen kykenemättömäksi johtamaan asioita. Naisellisuus miellettiin 

materiaaliseksi ja nainen nähtiin heikkona osapuolena. Caroline Walker Bynum 

esittää vertauksen, jota käytettiin keskiajalla ja jonka mukaan ”nainen oli miehelle 

niin kuin materia oli hengelle”
26

. Bynum mukaan Hildegard Bingeniläinen tunsi 

tämän tradition hyvin mutta ei aina seurannut sitä suoraan. Tämä on nähtävissä 

                                                 
24

 Bynum 1987, 265; Shaw 1998, 66–69. 
25

 Shaw 1998, 50–52; Manuli & Vegetti 2002, 119–120, 124–125.  
26

 Bynum 1987, 262. 
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myös Causae et curaessa. Essentialistinen sukupuolikäsitys ja elementtiteoria oli 

sisäänrakennettu keskiajan yhteiskuntaan. Näitä asioita lähdeteksteissä ei 

juurikaan selitetä tai avata luultavasti juuri siksi, että ne ovat olleet keskiajan 

lukijoille itsestään selviä.
27

 

Toinen tapa hahmottaa sukupuolta on sukupuolten komplementaarisuus eli 

toisiaan täydentävyys. Komplementaarisuus tarkoittaa, että mies ja nainen ovat 

olemuksiltaan erilaisia mutta toimivat parhaiten yhteistyössä toistensa kanssa 

täydentäen toinen toistaan. Avioliitto on selkein yksikkö, jossa tämä tulee ilmi. 

Ajatus komplementaarisuudesta näkyy selkeästi Hildegardin teksteissä ja myös 

Causae et curaessa.
28

 

Tämän tutkimuksen ei ole tarkoitus keskittyä vain toiseen sukupuoleen vaan 

vertailla sukupuolia tasa-arvoisesti. Sukupuolten vertailun lähtökohdat eivät 

kuitenkaan ole tasavertaiset. David Kinsley huomauttaa, että naisten osuutta 

historiassa ja erityisesti uskonnossa on alettu tutkimaan vasta 1960-luvulta lähtien. 

Rosemary Radford Ruetherin mukaan historiassa ja uskonnossa naisilla ei ole 

ollut pääsyä korkeimpaan koulutukseen tai sen opettamiseen. Historia onkin 

suurimmilta osin miesten kirjoittamaa ja miehille kirjoitettua. Tässä traditiossa 

Hildegard Bingeniläinen on poikkeus. Toisaalta Causae et Curae -teoksesta on 

säilynyt vain muutama käsikirjoitus, mikä osoittaa, että teksti ei ole vaikuttanut 

historiaan kovin paljoa. Tämän lisäksi lähes kaikki muut kirjoitukset lääketieteestä 

ja teologiasta ovat olleet 1100-luvulle asti miesten kirjoittamia ja 

kommentoimia.
29

 Causae et curaen erityinen asema naisen kirjoittamana ja vähän 

luettuna tekstinä on hyvä pitää mielessä, mutta näiden asioiden ei pidä antaa 

värittää koko teosta. Tämän työn tarkoituksena on antaa ääni Causae et curaelle ja 

sen uniikille sisällölle. 

Lisäksi on hyvä huomioida, että vaikka tämän työn on tarkoitus määritellä 

miesten ja naisten välisiä olemuksellisia eroja, asia ei aina ole niin yksinkertainen. 

Kaikki miehet eivät koe asioita samalla tavalla, eikä kaikilla naisilla ole 

samankaltaista elämänpiiriä. Joissain asioissa tietynlainen joukko miehiä ja naisia 

saattavat olla lähempänä toisiaan kuin sekalainen joukko vain toista sukupuolta. 

Kuten Stenger asian ilmaisee, ihmiskunnan maailmankuvaan on juurtunut käsitys 

sukupuolista ja niiden eroista. Sukupuolten väliset erot vaihtelevat historiassa ja 

                                                 
27

 Bynum 1987, 217, 261–263; Malone 2001, 24–25; Salmesvuori 2006, 89; Viholainen 2006, 152. 
28

 Bynum 1987, 264. 
29
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eri kulttuureissa, mutta käsitteitä mies ja nainen on käytetty ja käytetään 

kategorisoimaan ihmisiä.
30

  

Toisinaan keskiaikaisissa teksteissä, kuin myös Causae et curaessa, on 

vaikea erottaa kenestä puhutaan, ihmisistä, miehistä vai naisista? Ja jos teksti 

puhuu ihmisistä, niin keihin tällä kohderyhmällä todella tarkoitetaan. Harvoin 

kirjoittaja viittaa käsitteellä miehet tai naiset kaikkiin maailman miehiin tai 

kaikkiin maailman naisiin.
31

 Analysoidessani Causae et curaeta tarkkailen 

käsitteiden sisällyttämiä ihmisryhmä, jotta voin saada selville kenestä milloinkin 

todella puhutaan. 

Sukupuolentutkimuksessa on esitetty käsite pari sex/gender. Ajatus on, että 

puhuttaessa sukupuolista pitäisi erottaa toisistaan fyysiset eroavaisuudet, sex, ja 

yhteiskunnan muodostamat sosiaaliset konstruktiot sukupuolirooleista, gender. 

Tämä kahtia jako on saanut paljon kritiikkiä muun muassa käsitteisiin liittyvistä 

taustaoletuksista. Oletuksia ovat esimerkiksi, että on vain kaksi sukupuolta, se, 

että käsitteet sex ja gender voidaan ajatella myös normatiivisiksi ja että ne liittyvät 

niin tiiviisti yhteen ettei niitä voi erottaa. Toisaalta, esimerkiksi Herta Nagal-

Docekal toteaa, että käsitepari on hyvä väline eroteltaessa ruumiin toimintoja 

sosiaalisista normeista.
32

 Ajattelen, että tämä erottelu voi toimia apuvälineenä 

keskiajan yhteiskunnan ja Cauase et curaen ymmärtämisessä. 

 

2. Elementit 

2.1. Elementtien ilmeneminen maailmassa ja ihmisissä 

Humoraalioppi ja elementit ovat itsestään selvyyksiä Causae et curaessa. Kolme 

tärkeää nelijakoa keskiajan maailmankuvassa ja Causae et curaessa ovat 

elementit, kvaliteetit ja ruumiinnesteet. Elementtejä ovat tuli, ilma, vesi ja maa, 

kvaliteetteja kylmä, kuuma, kuiva ja kostea sekä ruumiinnesteitä keltainen sappi, 

musta sappi, veri ja lima. Nämä näkyvät teoksessa selvästi, sillä melkein 

jokaisesta lauseesta voi löytää viittauksen elementteihin, kvaliteetteihin tai 

ruumiinnesteisiin.  

Humoraalioppi oli itsestään selvä keskiajan yhteiskunnassa, mutta sen 

ymmärtäminen nykyajasta käsin on vaikeaa. Victoria Sweet huomauttaa, että 

vieläkään ei aivan ymmärretä, miten humoraalioppi oikeasti toimi ja mitä se 

                                                 
30

 Stenger 2002, 150. 
31
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32

 Green 2000, VII, 17; Nagal-Docekal 2004, 22–24, 27, 38. 



 11 

tarkoitti. Nykyaikainen lääketiede korvasi humoraalipatologian länsimaissa 1800-

luvulla, eivätkä humoraaliopin käyttäjät olleet siihen mennessä tehneet siitä 

yhtään teosta, joka selittäisi teorian kaikenkattavasti. Sweet myös toteaa että 

Causae et curae on todennäköisesti paras teos humoraaliopin perusteiden selville 

saamiseen.
33

  

Causae et curae alkaa maailman alusta eli luomisesta. Heti teoksen alussa 

esitetään, että maailmassa on neljä elementtiä: tuli, ilma, maa ja vesi. Jumala on 

luonut jokaisen näistä elementeistä ja ne ovat osa jokaista ihmistä. Jokaisella 

elementillä on omat ominaisuutensa, mutta maailmassa ne toimivat aina yhtenä, 

eikä niitä voi erottaa toisistaan. Hildegard kertoo, että kaikki elementit yhdessä 

muodostavat taivaankannen, jolla on neljä päätuulta. Itätuuli sisältää ilmaa, joka 

vie kastetta kuiville paikoille, länsituuli pitää pilvet kasassa, jotta ne eivät sataisi 

vettä, etelätuuli hallitsee tulta, jotta se ei polttaisi kaikkea, ja pohjoistuuli hallitsee 

ulkoista pimeyttä, jotta se ei ylittäisi rajojansa. Näitä tuulia Causae et curaessa 

kutsutaan Jumalan mahdin siiviksi, ja liikkuessaan yhdessä ne kykenevät saamaan 

aikaan mitä tahansa. Jumalan kerrotaan hallitsevan näitä tuulia, ja elementit 

pitävät ne aisoissa, jotta ne eivät aiheuttaisi ihmisille vaaraa. Koska neljä 

päätuulta ovat liian voimakkaita toimimaan maailmassa, jokaisella tuulella on 

kaksi aputuulta, kuin kädet, jotka toimittavat päätuulen tehtäviä. Yhteensä 

maailmassa vaikuttavia tuulia on siis 12. Hildegard vertaa tuulia sieluun. Kuten 

sielu pitää koossa ruumista, tuulet pitävät koossa koko maailmaa. Molemmat, 

sekä sielu että tuulet, ovat näkymättömiä.
34

 Juuri näiden tuulien kautta elementit 

ovat maailmassa ja vaikuttavat siinä. 

Puhuessaan elementeistä ja eri ilmansuuntien tuulista, jotka heijastelevat 

erityisesti jotakin tiettyä elementtiä, Hildegard liittyy vanhaan hippokraattiseen 

traditioon. Eri ilmansuunnista tulevilla tuulilla on ollut erilaisia merkityksiä. 

Ajatus 12 tuulesta on yleisesti keskiajalle tuttu, ja kyseiset tuulet löytyvät monista 

keskiaikaisista kartoista.
35

 Causae et curaessa antiikin käsitykset on kuitenkin 

sulautettu kristinuskon kontekstiin sopiviksi. Tuulet eivät toimi vain luontonsa 

mukaan, vaan itse Jumala on niiden lähde ja hallitsija.  

Hildegard ei keksinyt mitään uutta antaessaan Jumalalle kunnian 

elementtien luomisesta. Ajatus elementtien vaikutuksesta maailmaan näkyy 

esimerkiksi Augustinuksen Genesis ad litteram -teoksessa, jossa luomisen toisen 
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päivän selityksen kohdalla Augustinus määrittelee Jumalan luoman elementtien 

järjestyksen maailmassa. Tämä järjestys on seuraava: alimpana maa, sitten vesi, 

ilma ja ylimpänä tuli. Augustinuksella tämä järjestys on myös elementtien 

paremmuusjärjestys, niin että tuli on kaikkein korkein ja arvostetuin ja maa 

vähiten arvostettu.
36

 

Elementeistä tuli ja ilma on keskiajalla ajateltu olevan taivaallisia eli 

korkeampia ja maa ja vesi maallisia eli alempia. Tulen on ajateltu olevan kuumaa 

ja kuivaa, ilman kuumaa ja kosteaa, veden kylmää ja kosteaa ja maan kylmää ja 

kuivaa.
37

 

Causae et curaessa tuli on korkein taivaankannessa ja ylin kaikista 

elementeistä. Teoksen elementtien ylemmyysjärjestys liittyy Augustinuksen 

ajatukseen elementtien järjestyksestä. Hildegard kertoo, että tuli on polttavan 

kuumaa, mutta siinä on myös kylmyyttä maasta ja vedestä, jotka pitävät 

kuumuuden aisoissa. Vesi varustaa kuumuuden kosteudella, ja ilma sytyttää tulen 

liekkeihin. Ilma on tulen keho, ja tuli lämmittää maan ja saa sen kasvamaan. Tuli 

ilmenee aurinkona, kuuna, planeettoina ja tähtinä.
38

 Elementtien kuvauksesta 

näkyy selkeästi, mitä Hildegard on tarkoittanut sillä, että mikään elementti ei 

ilmene vain yksinään. Mikään elementti ei voinut olla olemassa vain omana 

olemuksenaan. 

Ilmalla on Hildegardin mukaan neljä voimaa. Se liikuttaa kosteutta, herättää 

kaiken vihreän, liikuttaa tuulta, joka tuo esiin kukat, ja levittää kuumuutta, joka 

saa kaiken kypsymään. Ilma siis saa kasvit kasvamaan versoista hedelmiin asti. 

Ilma näkyy maailmassa tuulina.
39

 Sen tärkein ominaisuus on toimia välittäjänä ja 

liikuttajana. Vailla ilmaa mikään ei liiku mihinkään. 

Vedestä Hildegard kertoo, että sillä on monia eri voimia. Se kykenee 

virtaamaan vain kuumuuden ja ilman avulla. Ilman tulen kuumuutta vesi olisi 

kylmyytensä takia kovaa eli jäätä. Tulen kuumuus vedessä saa kaiken kasvamaan. 

Vesi on kuitenkin epävakaata ja saattaa myös tappaa. Missä vesi virtaa, niin siellä 

on myös tulta ja ilmaa. Vettä kuvataan kylmäksi tuleksi ja tulta vahvemmaksi, 

koska se kykenee sammuttamaan tulen. Luomisen alussa vesi on ollut kylmää ja 
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kovaa eli jäätä, mutta Jumalan henki on siirtänyt veteen tulen, jotta se virtaisi. 

Vesi ilmenee maailmassa jokina, järvinä ja merenä.
40

  

Veden ominaisuus on olla kylmää. Itsessään vesi on vaarallista, koska se 

pystyy jopa sammuttamaan tulen. Causae et curaessa esiintyvä veden määritelmä 

poikkeaa kemiallisesta veden määritelmästä siinä mielessä, että ollessaan 

aidoimmillaan veden ajateltiin olevan jäätä. Näin siksi, että silloin vedessä ei ole 

kuumuutta tai tuulta, joka sitä liikuttaisi. Hildegard ei nähnyt vettä samana 

kaikissa sille nykyisin annetuissa olomuodoissaan. Höyry on assosioitu enemmän 

ilmaan, jossa on vain paljon vettä. Vesi mielletään vedeksi, joka on koostunut 

enemmän tai vähemmän kaikista elementeistä ja laaduista. Jää taas on vettä 

tavallaan aidoimmillaan, siinä on hyvin vähän ilmaa ja tulta, mutta paljon maata, 

koska se oli kylmää. 

Maata Hildegard kuvaa kylmäksi. Kesällä maa on alapuolelta kylmä ja 

talvella lämmin. Kylmä ja kuuma ovat kovettaneet maan siten, että elävät olennot 

sen päällä eivät vajoa siihen ja se muutenkin tukee kaikkia eläviä olentoja. Ilman 

maata tulella ja vedellä ei olisi tehtävää. Maa estää tulta polttamasta liikaa. 

Elementti maa näkyy maana ja kasveina, joita se tuottaa.
41

 Maa on kaiken pohja ja 

elementeistä kaikkein kylmin. 

Jokaisella elementillä on Causae et curaen mukaan omia tehtäviä, mutta 

yksikään elementti ei pystyisi toimimaan ilman muita. Hildegardin kuvauksen 

elementeistä voisi tiivistää myös näin: ilma liikuttaa vettä ja saa tulen palamaan, 

tuli tekee veden juoksevaksi, mikä saa asiat kasvamaan, ja maa ohjaa veden 

kulkua. Elementtien ilmenemistä maailmassa voidaan kutsua Causae et curaen 

makrokosmokseksi. Samat elementit löytyvät myös ihmisestä pienemmässä 

mittakaavassa, mikrokosmoksena. Causae et curaessa määritellään tuli auringoksi 

ja muiksi taivaankappaleiksi, ilma tuuliksi, vesi vesistöiksi sekä maa maaksi ja 

siitä kasvaviksi kasveiksi. Samalla käsitetään näiden elementtien olevan myös 

jotain abstraktia. Jokainen elävä olento on rakentunut elementeistä, ja niiden 

määrä ja laatu kyseisessä olennossa määrittää hyvin paljon sen käyttäytymistä, 

persoonallisuutta ja olemusta. Selkeät elementtien muodot ovat vain yksi niiden 

ilmenemismuoto.  

Causa et curaen sisäiseen logiikkaan kuuluu olennaisesti elementtien 

läsnäolo kaikkialla. Elementit toimivat lähes aina yhdessä, erilaisina 
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koostumuksina. Nämä niin sanotut elementtiyhdistelmät ovat läsnä jokaisessa 

oliossa. Esimerkiksi puu on kovuutensa puolesta maata ja siitä se on kasvanutkin. 

Vedestä puu saa taipuisuutensa, ilma liikuttaa sitä, ja tuli lämmittää kaikki puun 

ainekset toimintavalmiuteen. Elementit eivät ikinä voi vaikuttaa mihinkään vain ja 

ainoastaan yksin, vaan vaikutus on aina useampien elementtien summa, joskin 

jokin elementti on yleensä hallitseva.  

Hildegard selittää usein ihmiskehon ja mielen toimintoja ottamalla 

esimerkin elementtien toiminnasta luonnossa. Äsken kuvatut elementit toimivat 

ihmisen kehossa jokseenkin samalla tavalla kuin ne toimivat ulkomaailmassa. 

Causae et curaen mukaan miehet ovat pääasiassa maata ja tulta ja naiset ilmaa ja 

vettä. Tämä ajatus erosi aikakauden ajattelusta ja esimerkiksi Trotulan 

kuvauksesta. Trotulassa miehen ominaisuuksia ovat Causae et curaehen 

verrattuna perinteisemmin kaksi ylintä elementtiä eli tuli ja ilma ja naiselle jäävät 

kaksi alinta eli vesi ja maa.
42

 Elementtien jakautuminen sukupuolille niin kuin ne 

jakautuvat Causae et curaessa on suuri poikkeus verrattuna yleiseen ajatukseen 

miehestä ja naisesta elementtien suhteen.  

Ihmisessä elementit eivät eriydy niin selkeästi kuin maailmassa. Causae et 

curaessa kerrotaan, että veri vastaa vettä, luut ja liha maata, hengitys ilmaa ja 

sielu tulta. Verelle on annettu veden ominaisuudet, joten se tarvitsee tulta 

pysyäkseen virtaavana. Kylmä vesi taas kovettaa luut ja suonet ja pitävät niitä 

kasassa. Hildegard kuvaa luut ja lihan maaksi ja näin ne ovat luonnostaan kylmiä. 

Tuli lämmittää ja vahvistaa luita ja lihaa. Jos veressä oleva kuumuus ei 

lämmittäisi lihaa, se muuttuisi maantomuksi, jota se luomiskertomuksen mukaan 

on ollut. Causae et curaessa ilman kerrotaan olevan hengitystä, ja ilman sitä koko 

keho ei liikkuisi mihinkään, koska ilma liikuttaa verta. Useilla sisäelimillä on 

Causae et curaessa myös omat tehtävänsä, jotka liittyvät elementteihin. 

Esimerkiksi maksa kuvataan äärimmäisen kuumana ja se lämmittää sydämen. 

Tulen ajatellaan olevan aivoissa. Sielu kuitenkin hallitsee koko kehoa, ja sen 

olinpaikka on sydän. Hildegard kertoo, että sielu on tulta ja ilmaa, taivaallisia 

aineita, ja ihminen vettä ja maata, maallisia aineita. Jumalan on antanut sielun 

ihmiseen ja se on ruumista ylevämpi. Ruumis ja sielu ovat siitä huolimatta yksi 

kokonaisuus, jota ei voi erottaa toisistaan.
43

 Verellä, luilla ja lihaksilla, 

hengityksellä ja sielulla on kaikilla vastineet ulkomaailman elementeissä. 
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Elementit toimivat ihmisessä samalla periaatteella kuin maailmassakin. Jokainen 

elementti tarvitsee toisia, jotta ne pystyvät toimimaan kunnolla.  

Sielun koostumuksesta puhuttaessa Causae et curaessa kerrotaan 

merkillepantavasti joko ihmisestä tai miehestä. Hildegard toteaa yleismaallisesti, 

että sielu on ilmaa ja tulta ja ihmisen ruumis mutainen ja vetinen.
44

 Tässä kohtaa 

ei siis eritellä miestä ja naista, vaan sekä sielu että ruumis koostuvat niin 

sanotuista maskuliinisista ja feminiineistä elementistä. Konkreettisesti ajatellen 

ihmisen kehosta on helppo erottaa liha, luut ja nesteet, jotka ovat maata ja vettä, 

mutta ilman ja tulen toimintaan ei voi samalla tavalla konkreettisesti tarttua. Näin 

siis sielu aineettomana ja näkymättömänä on koostunut vaikeasti havaittavista ja 

korkeammista elementeistä, jotka ovat molemmissa sukupuolissa. 

 

2.2. Ihmistyypit 

2.2.1. Temperamentin määräytyminen 

Keskiajan käsityksen mukaan ihmisen persoonaa määritti neljä ihmistyyppiä, 

joista puhuttiin myös temperamentteina: sangviininen, koleerinen, flegmaattinen 

ja melankolinen. Jokaisella temperamentilla oli tietty neste, joka hallitsi ja määritti 

temperamentin. Nesteellä oli yksi hallitseva elementti ja kaksi laatua, joista toinen 

oli ensisijainen. 

Koleerista ihmistä hallitsi keltainen sappi, jonka hallitseva osa oli tuli. Tuli 

oli ensisijaisesti kuumaa ja toissijaisesti kuivaa. Sangviinisilla ihmisillä 

hallitsevana nesteenä oli veri, jonka vaikuttavin alkuaine oli ilma, joka oli 

ensisijaisesti kosteaa ja toissijaisesti lämmintä. Flegmaattisten ihmisten hallitseva 

neste oli lima, jota alkuaineista hallitsi vesi, joka oli erityisesti kylmää ja 

toissijaisesti kosteaa.  Melankolisten ihmisten hallitseva neste oli musta sappi, 

jonka vahvin alkuaine oli maa, ominaisuuksiltaan ensisijaisesti kylmä ja 

toissijaisesti kuiva.
45

  

Hildegard näyttäisi seuraavan edellä mainittua oppia, ja hänen teoksessaan 

on otsikot jokaiselle ihmistyypille. Nämä tyypittelyt eivät kuitenkaan aina 

sisällöltään vastaa täysin perinteistä jakoa, mikä saattaa johtua siitä, että otsikot on 

lisätty tekstiin myöhemmin. Causae et curaessa kerrotaan, että tuli ilmenee 

kuumuutena, ilma hengityksenä, vesi veressä ja maa lihassa. Tuli nostattaa 
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ruumiissa kuivan nesteen, siccum, hengitys kostean, humidum, vetinen veri 

vaahdon, spumaticum, ja lihaan assosioituva maa kylmän nesteen, tepidum. 

Käsitteet joita Hildegard käyttää ovat osittain eri käsitteitä. Silti jokaisen 

elementin pääominaisuus on sama, kuin mitä yleensä keskiajalla ajateltiin. 

Hildegard näyttää olleen ainoa keskiajan kirjoittaja, joka on erottanut mies- ja 

naisihmistyypit toisistaan ja kertonut jotain myös naistyypeistä. Muilta 

keskiaikaisilta kirjoittajilta on löydettävissä tekstejä, joissa miehet jaetaan eri 

ihmistyyppeihin persoonallisuuden ja ulkonäön perusteella, mutta naisista kukaan 

muu ei ole tehnyt persoonallisuusmäärittelyä kuin Hildegard.
46

 

Kaikki Causae et curaessa olevat otsikot ovat todennäköisesti 

myöhäisempää lisäystä. Näiden otsikoiden perusteella teokseen on kirjoitettu 

neljän mies- ja naistyypin kuvaukset koleerisista, sangviinisista, flegmaattisista ja 

melankolisista miehistä ja naisista. Otsikot eivät kuitenkaan aina kerro allaan 

olevasta tekstistä ja ovat välillä harhaanjohtavia. Näyttäisi siltä, että koleerinen ja 

flegmaattinen nainen ovat saaneet väärän otsikon. Flegmaattisen naisen kuvaus 

sopisi paremmin koleeriselle naiselle ja toisin päin. Ehkä tästä johtuen Prudence 

Allen, Joan Cadden ja Victoria Sweet eivät määrittelekään ihmistyyppejä 

melankolisiksi, koleerisiksi, sangviinisiksi ja flegmaattisiksi vaan puhuvat neljästä 

naistyypistä ja neljästä miestyypistä.
47

 Tutkimuksessani käytän ihmistyypeistä jo 

mainittuja perinteisiä nimityksiä, jotka löytyvät yhden käsikirjoituksen otsikoista. 

Vaikka Causae et curaen otsikot olisivatkin myöhemmin lisättyjä, ymmärrän ne 

yrityksenä jäsentää tekstiä ja tehdä sitä ymmärrettävämmäksi. Kuvatessani 

koleerisia ja flegmaattisia naisia pohdin, miksi nämä ihmistyypit ovat saaneet 

Causae et curaessa väärät otsikot, vai onko mitään erehdystä olemassa. 

 

2.2.2. Koleeriset 

Causae et curaessa kuvataan koleerisia miehiä punakoiksi ja miehekkäiksi. 

Latinankieliset sanat, joita heistä käytetään, ovat masculi
48

 ja viriles
49

, kaksi hyvin 

selkeästi miehisyyttä painottavaa sanaa. Koleerisia miehiä kuvataan 

vahvakätisiksi ja paksuiksi vyötäröltään. He eivät kuitenkaan ole lihavia, sillä 

heillä on vahvat suonet ja veri, eivätkä raajat sallineet rasvan kerääntyä lihaan. 

Tuuli, joka on jokaisen miehen sukuelimissä, on koleerisilla miehillä tulinen ja 
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polttava eikä niinkään tuulinen. Kivekset toimivat kuin palkeina tuulelle lähettäen 

sen eteenpäin. Koleerisia miehiä saatetaan Hildegardin mukaan pelätä ja he 

rakastavat naisia enemmän kuin miehiä. Tämä tarkoittaa sitä, että näiden miesten 

ajatukset ovat usein seksissä ja he himoitsevat yhtymistä naisiin eivätkä kykene 

hillitsemään itseään. Koleeristen miesten veri alkaa kiehua, kun he näkevät, 

kuulevat tai ajattelevat naisia. Nämä miehet ovat onnellisia ja terveitä avioliitossa, 

mutta ilman yhteyttä naisiin heistä tulee kieroutuneita eivätkä he hallinneet 

himojaan. Koleeristen miesten jälkikasvusta tulee usein väkivaltaista, himokasta 

ja perverssiä. Vanhempien ollessa oikeanlaisessa suhteessa, koleeristen miesten 

lapsista kasvaa kuitenkin viisaita, nopeita, hyödyllisiä ja komeita. Näitä miehiä 

kuvataan teoksessa myös viisaiksi.
50

  

Koleeriset miehet on keskiajalla kuvattu yleensä hyökkäävinä, 

kunnianhimoisina, jalomielisinä, äkkipikaisina ja vallanhaluisina. Ulkoisilta 

ominaisuuksiltaan koleeristen miesten on kerrottu olevan karvaisia, laihoja, kuivia 

ja kellertäviä. Heidän seksuaalista käyttäytymistään on kuvattu himokkaana, 

mutta vain vähän jälkeläisiä tuottavana.
51

 

Koleeriset miehet ovat Causa et curaeen mukaan todella miehekkäitä 

miehiä ja tulen hallitsemattomuus ja kuumuus näkyvät heidän käytöksessään 

selvästi. Heissä ei juuri ole naisellisia ominaisuuksia, mikä on ymmärrettävää, 

koska tuli on heissä hallitsevana alkuaineena ja se on jo valmiiksi osa miehuutta. 

Kaikkein parhaimmillaan koleeriset miehet kuvataan terveessä suhteessa naisiin. 

Se ilmeisesti tasapainottaa heidän miehisiä ominaisuuksiaan. Causae et curaen 

kuvaus koleerisista miehistä noudattaa hyvin pitkälti keskiaikaista ajatusta 

koleerisista ihmisistä. Tulen hallitsemattomuus tässä ihmistyypissä on helppo 

havaita. 

Causae et curaessa koleerisista naisista kerrotaan, että heillä on ohut liha 

mutta suuret luut ja keskinkertaisen kokoiset suonet. Heidän verensä on paksua ja 

punaista, kasvot ovat kalpeat, ja he ovat viisaita ja kilttejä. Miesten kerrotaan 

kunnioittavan, pelkäävän ja rakastavan mutta myös hieman välttelevän heitä. 

Koleeristen naisten kuukautiset ovat runsaat, kohtu on hyvin asemoitunut, ja he 

ovat hedelmällisiä. Jos kuukautiset kuitenkin loppuvat liian aikaisin, se saattaa 

helposti johtaa erilaisiin sairauksiin. Nämä naiset eivät ole viettelijättäriä, ja 

naimisissa ollessaan he ovat kunniallisia ja uskollisia. He ovat myös terveitä, 
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mutta ilman aviomiestä he sairastuvat ja ovat heikkoja, koska he eivät tiedä, 

kenelle osoittaa naisellista uskollisuutta. Koleeriset naiset saattavat sairastua jos 

heillä ei ole miestä.
52

  

Koleerisissa naisissa tulen pitäisi olla vahvana, mutta se ei näytä vaikuttavan 

naisiin samalla tavalla kuin miehiin. Naiset eivät ole esimerkiksi äkkipikaisia tai 

arvaamattomia niin kuin koleeriset miehet. Myös kasvojen väritys ja kehon 

koostumus eroavat paljon toisistaan. Koleerisilla miehillä painotetaan fyysisiä 

ominaisuuksia ja niiden vahvuutta mutta naisilla taas henkisiä ominaisuuksia, 

viisautta ja kiltteyttä. Causae et curaessa kerrotaan, että sekä koleerisia miehiä 

että naisia kuitenkin osittain pelätään. Molemmat sukupuolet ovat 

onnellisimmillaan avioliitossa, vaikka erityisesti miehet tarvitsevat oikeanlaisen 

suhteen hallitakseen luonnettaan. Koleerisen naisen kuvaus ei kuitenkaan tunnu 

sopivan hyvin tuleen ja siihen liitettyihin miehisiin ominaisuuksiin. Koleerisissa 

naisissa ei ole miehisiä ominaisuuksia juuri ollenkaan ja kuvaus sopisi paremmin 

flegmaattiseen naiseen. Samoin flegmaattisen naisen kuvaus sopisi paremmin 

koleeriseen naiseen. Tästä syystä seuraavaksi esittelen flegmaattisen naistyypin.  

 

2.2.3. Flegmaattiset 

Causae et curaessa flegmaattisiksi kutsutuiden naisten liha ei kasva suurien 

suonien vuoksi. Näiden naisten verta kuvataan valkoiseksi mutta hyväksi, 

vaikkakin hieman myrkylliseksi. Heillä on ankarat kasvot ja tumma iho. Heidän 

mielensä on tarmokas, hyödyllinen ja miehekäs, mistä johtuen heillä on juuri 

oikean suuruiset kuukautiset. Koska flegmaattisilla naisilla on suuret suonet he 

ovat hyvin hedelmällisiä ja hedelmöittyvät helposti. Näiden naisten kohtu ja muut 

sisäelimet ovat asemoituneet vahvasti, eli ne soveltuvat hyvin jälkeläisten 

tuottamiseen. He viehättävät miehiä, ja miehet rakastavat heitä. Flegmaattiset 

naiset kykenevät halutessaan vastustamaan yhtymistä miehiin, vaikka tämä 

ominaisuus heikentää heitä hiukan, mutta jos he välttävät miehiin liittymistä 

heistä tulee vaikeasti käsiteltäviä ja vakavia. Jos he kuitenkin ovat miesten kanssa 

ja kieltäytyvät pidättäytymästä yhdynnästä, heistä tulee hillittömiä ja erittäin 

himokkaita, vähän niin kuin miehiä. Miehekkyytensä takia näillä naisilla saattaa 

esiintyä joskus karvoja leuassa. Jos flegmaattisen naisen kuukautiset loppuvat 
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ennen normaalia aikaa, hän saattaa alkaa hourailemaan, olla huonotuulinen, 

pöhöttynyt tai saada märkärakkuloita raajoihinsa.
53

  

Flegmaattisten naisten kuvaus tuntuu hyvin ristiriitaiselta verrattuna 

flegmaattisiin miehiin ja veden ominaisuuksiin. Hildegard kuvaa flegmaattisia 

naisia hyvin miehekkäiksi, hedelmällisiksi ja rakastettaviksi. On vaikea 

ymmärtää, mistä nämä naiset saavat miehekkyytensä, sillä heissä hallitseva 

alkuaine on kuitenkin naisellinen vesi. Toisaalta nämä naiset eivät pärjää kovin 

hyvin ilman miehiä. Causae et curaessa kuvailtujen flegmaattisten naisten 

miehisyys ja äkkipikaisuus viittaavat ennemminkin tuleen ja sen ominaisuuksiin 

kuin veteen. Tämä naistyyppi on selkeästi miehekkäämpi kuin esimerkiksi 

sangviininen. Flegmaattisia naisia kuvaillaan miehekkäiksi ja miehisillä 

adjektiiveilla. Heillä saattaa kasvaa myös partaa, ja karvaisuus on erityisesti 

koleeristen miesten ominaisuus. Jos tämä ihmistyyppi olisikin koleerinen, kuvaus 

olisi paljon ymmärrettävämpi. Kuten aiemmin kerroin, koleerinen mies on 

Hildegardin mukaan hyvin miehinen miestyyppi, joten olisi ymmärrettävää, että 

koleerisilla naisilla olisi myös miehisiä ominaisuuksia. Causae et curaessa esitetyt 

koleeriset naiset eivät kuvaa kuitenkaan tulista ihmistyyppiä. Jos koleeriset naiset 

ovatkin oikeasti flegmaattisia, joilla hallitsevana nesteenä on vesi, niin naisten 

kohdalla veden voimat eivät aiheuta samalla tavalla pahennusta kuin miesten vaan 

saavat aikaan ihan kelpo naisen. 

Cadden kertoo, että naisten, joilla kuuma, koleerinen neste on vahva, on 

ajateltu eroavan käytökseltään muista naisista. Koleeriset naiset ovat selkeästi 

äkkipikaisempia kuin mikään muu naistyyppi.
54

 Myös tämä kuvaus puoltaisi sitä, 

että otsikot olisivat menneet Causae et curaessa sekaisin koleerisen ja 

flegmaattisen naisen kohdalla. 

Flegmaattisia miehiä ei kuvata Causae et curaessa terveen näköisiksi. 

Heidän aivonsa ovat rasvaiset, valkoiset ja kuivat, ja pienimmätkin verisuonet 

niissä ovat ennemminkin valkoiset kuin punaiset ja vailla täyttä voimaa. 

Flegmaattisilla miehillä on sameat silmät ja naisellisen väriset kasvot, ja heidän 

ihonsa näyttää kaiken kaikkiaan lähes kuolleen väriseltä. Heillä on leveät, 

pehmeät ja hauraat suonet, joissa on vain vähän vaahtoa muistuttavaa verta. 

Heidän lihaansa kuvataan ihan hyväksi mutta pehmeäksi, kuten naisilla. 

Flegmaattisilla miehillä on vahvat raajat mutta ei henkistä uskallusta eikä 
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kiinnostusta. Keskustelussa ja ajattelussa Hildegard vertaa heitä tulenliekkeihin, 

jotka saattavat yhtäkkiä leiskahtaa mutta katoavat yhtä nopeasti kuin tulevatkin. 

Puhuessaan nämä miehet osoittavat kyllä mielipiteensä mutta eivät ryhdy toimeen.  

He kiinnittävät huomiota vaatteisiin mutta eivät työhön.
55

 

Heidän sukuelimissään olevassa tuulessa on vain vähän tulta, joten tuli on 

haaleaa. Tästä johtuen kivekset, joiden pitäisi olla kaksi suurta paljetta, eivät 

sisällä runsaasti tulta. Kivekset ovat heikot, eikä niillä ole voimaa aiheuttaa 

erektiota. Flegmaattiset miehet kykenevät elämään sovussa miesten ja naisten 

kanssa ja ovat uskollisia, ja tästä johtuen heitä voikin Hildegardin mukaan 

rakastaa. He eivät kuitenkaan pysty lisääntymään, koska heillä on ruumiissaan 

yhteys alkuperäiseen luomiseen, ja ensimmäisten ihmisten syntymään, joka on 

tapahtunut ilman yhdyntää. Flegmaattiset miehet eivät ole miehekkäitä, koska 

heillä on kylmät suonet, heikko ja vääränlainen sperma eikä heillä ole partaa. 

Joskus voi kuitenkin käydä niin, että mies alkaakin lämmetä ja näin kasvattaa 

häivähdyksen parrasta. Flegmaattiset miehet eivät ole kateellisia, ja koska he ovat 

luonnoltaan heikkoja, he myös rakastavat naisia, jotka ovat heikkoja kuin lapset. 

Flegmaattiset miehet eivät Hildegardin mukaan sovi maanviljelijöiksi, koska he 

ovat hedelmättömiä ja kykenemättömiä yhdistymään naisiin, kuten hedelmälliset 

miehet. He eivät myöskään ajattele kovin paljon seksiä, ja tästä heikkoudesta 

johtuen heidän henkiset kykynsä eivät ole suuret.
56

  

Keskiajalla yleensä flegmaattisten miesten on kuvattu olevan yhtä aikaa 

sekä heikkoja että tukevia. He ovat olleet laiskoja ja rauhallisia ja ulkonäöltään 

kalpeita ja turpeita kasvoistaan. Seksuaaliselta käyttäytymiseltään heitä on kuvattu 

vain vähän himoitseviksi, mutta hedelmällisiksi.
57

 Hedelmällisyydeltään siis 

flegmaattisia miehiä on kuvattu aivan vastakkaisella tavalla mitä Hildegard 

kertoo. 

Veden ominaisuudet, kylmyys ja naisellisuus, näkyvät flegmaattisissa 

miehissä. Elementtien jakautumisen mukaan vesi on alempi kuin tuli ja ilma, sekä 

naisellinen ominaisuus. Vesi ominaisuutena ei selkeästikään sovi miehille kovin 

hyvin. Flegmaattisilla miehillä ei oikeastaan ole miehuutta, koska he eivät 

kyenneet lisääntymään. Heitä kuvataan muutenkin tarmottomina ja sairaan 

näköisinä. Kiintoisasti miesten henkiset kyvyt yhdistetään seksiin, koska 

Hildegard kertoo, että heidän henkiset ominaisuutensa eivät olleet suuret sen 
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takia, että he eivät ajatelleet seksiä eivätkä suorittamaan itse aktia. Flegmaattisten 

miesten hyviä ja toivottuja ominaisuuksia ovat uskollisuus ja molempien 

sukupuolten kanssa toimeen tuleminen. Yksi hedelmättömyyden syistä on, että 

heillä on yhteys paratiisin aikaiseen lisääntymiseen. Kuulostaa tavallaan 

positiiviselta ominaisuudelta, että joissakin ihmisissä olisi vielä jäljellä paratiisin 

rippeitä, mutta toisaalta vaikutus maailmassa on negatiivinen, koska flegmaattiset 

miehet eivät pysty lisääntymään ja näin täyttämään miehuuttaan. Mielenkiintoinen 

huomio on, että he eivät sovi Hildegardin mukaan maanviljelijöiksi, koska he ovat 

kykenemättömiä lisääntymään. Ilmeisesti tämä kykenemättömyys on esteenä 

maanviljelyn harjoittamisessa, jossa on tarkoitus kylvää uutta elämää. 

 

2.2.4. Sangviiniset 

Hildegard kertoo, että sangviinisten miesten kasvot ovat miellyttävän väriset, 

sekoitus valkoista ja punaista. Heidän aivonsa ovat lämpimät ja suonet sileät ja 

täynnä paksua ja oikeanväristä, punaista verta. Sangviinisten miesten nesteet ovat 

miellyttäviä. Lämpimien aivojen, kunnollisen veren ja hyvien nesteiden ansiosta 

sangviiniset miehet ovat lihavia. Seksuaalinen halu, joka löytyy lanteista, on heillä 

enemmän tuulista kuin tulista, ja tästä johtuen he pystyvät pidättäytymään 

seksistä. Suuri määrä tuulta lanteissa tukahduttaa ja lieventää tulta. Kun tuli ja 

tuuli asettuvat kahteen tabernaakkeliin eli kiveksiin, sangviiniset miehet saattavat 

loppuun kaikki tehtävänsä kunniakkaasti ja vakaalla rakkaudella. He ovat naisia 

kohtaan oikeita herrasmiehiä, mutta heidän on hyvä tehdä myös miehisiä töitä, 

koska heidän luontonsa on lempeä ja hellä, kuten naisilla. Hildegard kutsuu 

sangviinisia miehiä viisaiksi rakastajiksi, ja he kärsivät usein hillitessään itseään. 

Sangviinisten miesten jälkeläiset ovat iloisia, hyödyllisiä, hillittyjä ja kunniakkaita 

kaikissa toimissaan. He eivät ole kateellisia, koska tuli ja tuuli heidän 

vanhempiensa lanteissa on ollut tasapainossa. Naisellisen luontonsa takia 

sangviiniset miehet ovat viisaita, mikä luo itsehillintää seksistä pidättäytymiseen. 

He selviävät ilman naisia mutta kukoistavat naisten seurassa. Naisellisista 

ominaisuuksistaan johtuen he tuottavat muita miehiä useammin vetistä ja 

epäkypsää siemennestettä huolimatta siitä, miten himo heissä on herännyt. 

Sangviiniset miehet eivät koe himoa niin rajusti kuin esimerkiksi koleeriset ja 

melankoliset miehet.
58
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Keskiajalla sangviinisia miehiä on kuvattu iloisiksi ja leikkisiksi, 

hyväntahtoisiksi, tukeviksi ja rohkeiksi. He ovat pitäneet syömisestä ja juomisesta 

ja olleet hyviä opiskelijoita. Seksuaaliselta käyttäytymiseltään he ovat himoinneet 

paljon ja tuottaneet paljon jälkeläisiä.
59

  

Sangviinisilla miehillä on vallitsevana elementtinä tuuli, joka Hildegardin 

luokittelun mukaan tuo miehiin naisten itsehillintää ja viisautta. Muutenkin tämä 

miestyyppi on kaikkein naisellisin. Ilmeisesti tämä naisellisuus ilmenee myös 

epäkypsässä siemennesteessä, joka muistuttaa naisen siementä, joka ei 

varsinaisesti tuota siementä. Erityisesti itsehillintä, tai pikemminkin tasaisempi ja 

hallittavampi luonne, kuvastaa näiden miesten naisellisuutta. Sangviinisten 

miesten naisellisia ominaisuuksia kuvataan ylevillä sanoilla. Sangviinisten 

miesten kuvaus Causae et curaessa muistuttaa paljon keskiajan yleistä kuvausta 

heistä. 

Perinteisessä elementtien jaossa tuuli eli sangviinisten miesten alkuaine oli 

miehinen.
60

 Causae et curaessa se on kuitenkin annettu naisten ominaisuudeksi. 

Kaikkein tasapainoisimmissa miehissä vaikuttavin elementti on tuuli. Voisi ehkä 

sanoa, että tuli on elementeistä korkein mutta samalla myös hyvin hallitsematon. 

Tuuli on elementeistä toiseksi korkein, Causae et curaessa naisiin liitetty ja paljon 

lempeämpänä kuvattu. 

Sangviiniset naiset ovat Causa et curaeen mukaan luonnoltaan pyöreitä. 

Heillä on pehmeä ja miellyttävä liha, ohuet suonet ja oikeanlainen veri ilman 

vääriä nesteitä. Sagviiniset naiset ovat lihavia, koska heidän suonensa ovat pienet 

ja näin ollen verta jää enemmän lihaan, joka kasvattaa sitä. Heidän kasvot ovat 

valkoiset, ja he ovat rakastettavia ja taitavia. Sangviiniset naiset ovat mieleltään 

pidättyväisiä, ja he kärsivät kohtalaisesti kuukautisvuodosta. Heidän kohtunsa 

sopivat hyvin raskauteen, ja he ovat hedelmällisiä. Tähän Hildegard silti toteaa, 

etteivät he saa paljon lapsia. Ilman aviomiestä tai raskauksia sangviiniset naiset 

sairastuvat helposti, mutta naimisissa ollessaan he ovat onnellisia. Kuukautisten 

ennenaikainen loppuminen saattaa sangviinisilla naisilla johtaa melankolisuuteen, 

kipuun keskivartalossa, lepraan tai matoihin lihassa.
61

  

Tämän naistyypin kuvaus on kaiken kaikkiaan hyvin positiivinen ja 

naisellinen. Sangviinisten naisten luonteenlaadusta Causae et curaessa kerrotaan 

ainoastaan, että he ovat rakastettavia, taitavia ja pidättyväisiä ja naimisissa 
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ollessaan onnellisia. Tavallaan heillä on samanlaisia ominaisuuksia kuin 

sangviinisilla miehilläkin, mutta niitä ei kuvata ollenkaan yhtä paljon kuin 

miehillä. Näin ehkä siksi, että miehille kyseiset ominaisuudet eivät ole luontaisia 

mutta naisten kohdalla ne ovat naisen luontoon kuuluvia. Toisaalta sangviinisten 

naisten kerrotaan saavan vain muutaman lapsen, vaikka heidän kohtunsa 

sopivatkin hyvin raskauteen. Samalla tavalla sangviiniset miehetkin ovat 

hedelmällisiä mutta tuottavat kuitenkin välillä epäkypsää siemennestettä. 

 

2.2.5. Melankoliset 

Melankoliset miehet eivät pysty hillitsemään itseään etenkään naisten seurassa. 

Causae et curaessa heidän käyttäytymistään kuvataan eläinten ja käärmeiden 

kaltaisena. Melankolisten miesten aivot ovat rasvaiset ja aivojen päällys ja sen 

suonet epäjärjestyksessä. Heillä on synkän väriset kasvot ja hehkuvat, 

käärmemäiset silmät. Näiden miesten suonet ovat vahvat ja kovat, ja niissä kulkee 

mustaa, paksua verta. Niin ikään melankolisten miesten liha ja luut ovat paksuja ja 

kovia, eikä heidän luissaan ole paljon luuydintä. Tämä vähäinen ydin kuitenkin 

polttaa melankolisissa miehissä hyvin suuresti ja aiheuttaa heidän holtittoman 

käyttäytymisensä. Miesten lanteiden tuulella on kolme ominaisuutta: tulinen ja 

tuulinen, joihin on sekoittunut melankolista höyryä.
62

 

He ovat katkeria, ahneita, himokkaita ja tyhmiä eivätkä osaa rakastaa mitään 

tai ketään oikealla tavalla. Koska näillä miehillä ei ole maltillisuutta naisten 

kanssa, he ovat kuin aaseja. Jos melankolinen mies joskus vapautuu himostaan, 

hänestä tuli luultavasti hullu. Kun hän toteuttaa himoaan valloittaessaan naisia, 

hän ei ole hullu. Rakkaus, jota melankolisten miesten pitäisi osoittaa naisille 

hillitysti, on kieroutunutta, vihamielistä ja kuolettavaa. Osa melankolisista 

miehistä halusi olla naisten kanssa kiivaasti polttavan ytimensä takia. Tästä 

huolimatta edellä mainitut melankoliset miehet vihaavat naisia. Kun himon tuuli 

laskeutuu melankolisten miesten kiveksiin, se saapuu hyvin suurella voimalla, 

kuin myrskytuuli, joka vie talon mennessään. Tuuli siis hallitsee penistä ja 

kiihottaa sitä niin, että kun laukeamisen pitäisi olla kaunista, penis käyttäytyykin 

julmasti, käärmemäisesti ja pahansuovasti. Hildegardin mukaan saatanallinen 

pilkahdus raivoaa näissä miehissä niin, että jos he vain voisivat, he tappaisivat 

naisen intiimissä suhteessa. Melankoliset miehet eivät tee rakkauden tekoja. 
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Näiden miesten lapsista kasvaa kieroutuneita, koska heitä ei ole siitetty 

oikeanlaisella rakkaudella. Melankoliset miehet ovat kuitenkin hyödyllisiä ja 

viisaita käsillä tehtävissä töissä ja tekevät niitä mielellään.
63

  

Keskiajalla melankolisia miehiä on kuvattu kieroiksi, synkkämielisiksi ja 

vaiteliaiksi. Ihonväriltään he ovat olleet ruskeankellertäviä ja opinnoissaan 

ahkeria. Seksuaaliselta käyttäytymiseltään melankolisia miehiä on kuvattu vähän 

haluaviksi ja yhdynnässä vähään pystyviksi.
64

 

Melankoliset miehet kuulostavat hulluilta ihmisiltä, mikä ehkä selittää sen, 

miksi suuret nerot usein kuvataan melankolisina.
65

 Hildegardkin toteaa, että 

melankoliset miehet ovat taitavia kädentöissä. Heidän kohdallaan näkyy, kuinka 

ihmisten pahat teot johtuvat fysiologiasta. Causae et curaen kuvauksesta käy ilmi, 

että melankolisten miesten julmuus yhdynnässä johtuu tulen ja tuulen rajuudesta 

peniksessä. Melankolisten miesten kuvaus Causae et curaessa sopii yhteen muun 

keskiaikaisen kuvauksen kanssa ihmistyypistä. Toisaalta heidät kuvataan myös 

henkisiltä ominaisuuksiltaan kurjiksi ihmisiksi. Kaikkein ikävin puoli on 

kuitenkin ehkä se, että jos melankolinen mies siittää lapsen, niin lapsesta kasvaa 

samanlainen kuin isästään.  

Causae et curaessa melankoliset naiset kuvataan väsyneitä, heillä on laiha 

liha, suuret suonet, hyvänkokoiset luut ja sinertävää verta sekä sinertävät kasvot. 

He ovat luonnoltaan heikkoja, joten joskus heitä vaivaa melankolia. He ovat 

ajatuksiltaan epävakaita ja epämääräisiä. Heillä on erittäin runsaat kuukautiset, ja 

he ovat hedelmättömiä heikon ja hauraan kohtunsa vuoksi. Näiden naisten kohtu 

ei kykene vastaanottamaan, lähettämään eikä lämmittämään spermaa. Tästä 

johtuen he ovat terveempiä ja onnellisempia ilman aviomiestä. Miehet välttelevät 

melankolisia naisia, koska nämä rakastavat miehiä hyvin vähän. Jos naiset jostain 

syystä tuntevat joskus himoa, se kuitenkin katoaa hyvin nopeasti. Jotkut 

melankoliset naiset kykenevät siitä huolimatta saaman yhden lapsen, jos heillä on 

voimakas sangviininen mies, kun taas heikon aviomiehen kanssa lapsen saaminen 

ei onnistu. Liian aikaisin lakanneet kuukautiset saattavat aiheuttaa kihtiä, jalkojen 

turvotusta, henkistä sairautta, kipua selässä tai munuaisissa ja turvotusta yleensä, 

koska pahat nesteet eivät pääse poistumaan kuukautisten kautta.
66
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Peter Dronke on analysoinut Hildegardin koko tuotantoa ja tullut siihen 

tulokseen että Hildegard ymmärsi itse olevansa temperamentiltaan 

melankolinen.
67

 Melankoliset naiset vaikuttavat hyödyttömiltä ajatellen 

yhteiskuntaa. He ovat heikkoja, hauraita, lähes hedelmättömiä ja väsyneitä. Tämä 

on ainut ihmistyyppi, josta Hildegard ei selkeästi sano mitään hyvää. Kuvaus on 

hämmentävä, jos Hildegard on sillä myös itseään tarkoittanut. 

Vaikka melanolisten naisten kuukautiset ovat runsaat, he ovat silti 

hedelmättömiä. Causae et curaessa sanotaankin, että tämä johtuu kohdun 

kylmyydestä. Yleensä kuukautisten puuttuminen on ollut merkki 

hedelmättömyydestä, ei niiden runsaus.
68

 

 

2.2.6. Temperamenttien vertailua 

Sangviiniset ja koleeriset ihmiset, joilla on perinteisen jaon mukaisesti kaksi 

miehistä elementtiä ja Hildegardin jaottelun mukaan kaksi taivaallista elementtiä, 

toinen miehinen, toinen naisellinen ovat parhailla ominaisuuksilla varustetut 

ihmistyypit. He ovat hedelmällisiä, kiinnostuneita toisesta sukupuolesta ja 

useimmiten viisaita, ja heidän lapsistaan kasvaa yleensä fiksuja. Kaksi jäljelle 

jäävää ihmistyyppiä eroavat kuitenkin toisistaan aika paljon. Jos oletetaan, että 

Causae et curaessa mainitut koleeriset naiset ovatkin flegmaattisia, nämä naiset 

ovat jotakuinkin helppoja ihmisiä ja vielä hedelmällisiä, toisin kuin flegmaattiset 

miehet. Flegmaatikot ovat jotenkin ponnettomia mutta kuitenkin rakastettavia. 

Melankoliset miehet ja naiset ovat selkeästi pelottavimpia: erityisesti miehet, jotka 

saattavat surmata naisen yhdynnässä, mutta naisetkin, joiden mieli on epävakaa. 

Lähes kaikissa Hildegardin kuvaamissa ihmistyypeissä on kuitenkin jotakin 

positiivista. Jopa melankoliset miehet ovat taitavia käsistään. Ihmistyypeistä 

sangviiniset ovat kuitenkin selvästi ylevämpiä kuin muut. 

 Causae et curaessa kerrotaan, että luonnollisesti lihavat ihmiset, 

todennäköisesti siis sangviiniset miehet ja naiset, itkevät helposti ja heillä on 

pehmeä sydän. Vastaavasti kuivat ihmiset eivät juuri itke ja heidät kuvataan 

kieroiksi. Kuivat ihmiset ovat Hildegardin mukaan joko koleerisia tai 

melankolisia, mutta kuvaus sopinee paremmin melankoliseen ihmistyyppiin. 

Maskuliinisille eli melankolisille ja koleerisille ihmistyypeille itkeminen ei ole 

niin luonnollista kuin sangviinisille. Itkua ei kannata Hildegardin mukaan 
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kuitenkaan pidätellä, sillä itkemällä voi hankkiutua eroon epätoivotuista nesteistä, 

joita varsinkin negatiiviset tunteet herättävät.
69

  

 

3. Teologinen viitekehys 

3.1. Luominen 

Hildegardin luomiskäsitykselle on erityisen tärkeää Raamatun toinen 

luomiskertomus (1. Moos. 2:4–25), jossa Jumala muovaa Aadamin maasta ja 

Eevan hänen kylkiluustaan.
70

 Sukupuolten erilaisuus kulminoituu Causae et 

curaessa miehen ja naisen hyvin erilaiseen luomistapaan. Raamatussa (1. Moos. 

2:7, 21–22) kerrotaan: ”Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi 

häneen elävän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento. - - Herra Jumala 

vaivutti ihmisen syvään uneen ja otti hänen nukkuessaan yhden hänen 

kylkiluistaan ja täytti kohdan lihalla. Herra Jumala teki tästä kylkiluusta naisen ja 

toi hänet miehen luo.” 

Hildegard selittää Genesiksen toista lukua ja liittää sen hyvin vahvasti 

elementteihin. Miehen luomisessa mukana olivat olleet kaikki elementit. Jumala 

muovasi ihmisen kehon maasta ja vedestä eli mudasta. Tähän kehoon Jumala 

lähetti ilmavan ja tulisen elämän henkäyksen. Muta muuttui lihaksi henkäyksessä 

olevasta tulesta, ja vesi, joka oli pitänyt mutaa kasassa, muuttui vereksi 

henkäyksessä olevasta ilmasta. Elämän henkäys eli sielu vahvisti ihmisen ja 

asettui Aadamin sydämeen. Mies oli kova kuin maa, koska Jumala oli muovannut 

hänet mudasta. Elementit herättivät ihmisen kehon eloon ja saivat sen toimimaan. 

Tuli herätti ihmisen, ilma sai hänet liikkeelle, ja vesi levisi kaikkialle ihmiseen, 

jotta tuli ja ilma pystyivät tekemään tehtävänsä. Elementit toimivat ihmiskehossa 

siis yhteistyössä. Mies ei kuitenkaan pysynyt maana vaan muuttui lihaksi, josta 

Eeva luotiin:
71

 ”Ja Aadam, maasta luotu, ja elementtien nostattama muuttui, mutta 

Eeva, Aadamin kylkiluusta luotu ei muuttunut.”
72

Ajatus miehen ja naisen 

erilaisesta alkuperästä on Hildegardille erittäin tärkeä, ja tulee esille Causae et 

curaessa useassa kohdassa. Monet miehen ja naisen olemukselliset erilaisuudet 

palautuvat Hildegardilla luomiskertomuksen erilaiseen miehen ja naisen 

luomiseen. 
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Raamatun kertomuksessa Eeva luodaan aivan toisella tavalla kuin Aadam. 

Koska Jumala teki Eevan Aadamin kylkiluusta ja Hildegardin mukaan myös 

lihasta ja rakkaudesta, Eeva ei ole kokenut muuttumista maasta lihaksi, sillä hän 

on aina ollut lihaa. Tästä johtuen Eeva oli pehmeä ja älykäs, ja hänen elämänsä oli 

helppoa, koska maan paino ei häirinnyt häntä ja hän oli hyvä kädentaidoissa. 

Naisen iho oli pehmeä ja hänen päänsä oli jakautunut, jotta raskauden aikana 

kohdussa oleva lapsi saisi ilmaa. Eevan paratiisin olemusta kuvataan Causae et 

curaessa ilmana. Niin kuin taivaallinen ilma piti sisällään tähtiä, niin oli ihmislaji 

Eevassa.
73

  Kaikki ensimmäisten ihmisten jälkeen tulevat sukupolvet ovat 

yhteydessä Eevaan. 

Causae et curaessa näyttää olevan tärkeää, että nainen oli tehty miehen 

rakkaudesta. Siinä kerrotaan: ”Aadamin luomisen jälkeen Jumala lähetti hänet 

uneen. Unessaan Aadam tunsi suurta rakkautta ja Jumala teki muodon miehen 

rakkaudelle. Näin nainen on miehen rakkaus.”
74

 Nainen luotiin siis miehen 

rakkaudesta. Tämän ensimmäisen rakkauden vuoksi miehet ja naiset tuntevat 

vetoa toisiinsa ja etsivät toistensa seuraa. Luomisessa määritettyjen erilaisten 

olemustensa takia mies ja nainen rakastavat myös eri tavoin. Naisen rakkaus on 

pehmeämpää ja miehen kiivaampaa.
75

 

Hildegard kertoo, että luomisessa Jumala antoi miehelle voiman luoda uutta. 

Tätä voimaa mies pystyy käyttämään rakkautensa, eli naisen, kautta. Causae et 

curaen ajatus on, että lähtökohtaisesti lapset syntyvät vanhempien rakkaudesta 

toisiinsa. Tästä voidaan päätellä, että Hildegardille ruumiillisen rakkauden 

alkuperä ei ole paha tai rangaistukseksi tarkoitettu. Edellä kuvattu rakkaus on 

paratiisin rakkautta eli turmeltumatonta tunnetta ja tekoja. Tämän lisäksi miehen 

ja naisen olemukset ovat olleet teologisesti ajateltuna täydelliset ennen 

syntiinlankeemusta. Hildegard kertoo, että mies ja nainen ovat kyenneet 

näkemään Jumalan kunnian, nähneet unissaan profetioita ja hohtaneet auringon 

lailla. Paratiisissa ei ole ollut himoa. Hildegardin näkemys Aadamin ja Eevan 

paratiisin aikaisesta loistosta eroaa esimerkiksi Augustinuksen näkemyksestä 

korostaessaan Aadamin ja Eevan yliluonnollista loistoa ennen lankeemusta.
76
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Causae et curaen aikalaistekstissä, naisten sairauksiin ja niiden hoitoon 

keskittyneessä Trotulassa, ei käsitellä luomista ja lankeemusta sinänsä, mutta 

aivan kirjan alussa kaikki sijoitetaan kristilliseen kehykseen: ”Kun Jumala, 

maailman luoja…”.
77

 Trotula ei mainitse lankeemusta sanallakaan vaan kertoo 

ainoastaan luomiseen, jossa Jumala on asettanut miehen ja naisen olemukset 

muuttumattomiksi. Kirjassa todetaan ensimmäinen luomiskertomus, jossa ihmisiä 

käsketään olemaan hedelmällisiä ja täyttämään maa.
78

 

Trotula osoittaa miehen ja naisen arvojärjestyksen hyvin selkeästi, ”niin että 

vahvemmat ominaisuudet eli kuumuus ja kuivuus hallitsevat miehessä, joka on 

vahvempi ja arvollisempi ja heikommat ominaisuudet, eli kylmyys ja kosteus 

hallitsevat heikompaa, eli naista. Näin tapahtuu, jotta vahvemman kvaliteettinsa 

avulla mies voi vuodattaa velvollisuutensa naiseen, aivan niin kuin siemen 

kylvetään sille määrättyyn peltoon ja jotta nainen heikomman kvaliteettinsa 

kautta, miehen toimien apulaiseksi luotu, voisi ottaa vastaan kohtuunsa 

vuodatetun siemenen niin kuin on luonnollista.”
79

 

Causae et curaessa tällaista eriarvoisuutta ei sanoiteta yhtä voimakkaasti, 

vaan siinä korostetaan ennemminkin miehen ja naisen toisiaan täydentäviä 

ominaisuuksia. Myös elementtien jakautuminen on toisenlainen kuin Trotulassa, 

joka seuraa perinteistä jakoa, eli mies on kuuma ja kuiva, tulta ja ilmaa, ja nainen 

kylmä ja kostea, maata ja vettä. Näin miehellä on siis Trotulassa korkeammaksi 

luokitellut ominaisuudet kuin naisella, kun taas Hildegard määrittelee miehen 

tuleksi ja maaksi ja naisen ilmaksi ja vedeksi. Toisin sanoen Hildegardille mies on 

korkeinta ja alinta elementtiä ja nainen kahta keskimmäistä. Elementit siis 

jakautuvat Causaessa eri sukupuolten välillä paljon tasaisemmin kuin Trotulassa. 

Jumala mainitaan Trotulassa seuraavan kerran kirjan aloituksen jälkeen 

vasta viimeisessä lauseessa: ”Aamen. Tähän päättyy Trotula. Mutta sinä, oi 

Jumala, ole meille armollinen.”
80

 Teksti on kirjoitettu kristillisessä 

viitekehyksessä, vaikka Jumalaa ei alun ja lopun lisäksi mainita.   
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3.2. Lankeemus 

Causae et curaessa kerrotaan, kuinka ihmisen mieli ja keho ovat lankeemuksen 

myötä muuttuneet. Ennen lankeemusta ihminen on ollut täydellinen, mutta 

lankeemus on muuttanut ihmisen sisäisen tasapainon. Sekä miehen että naisen 

kehon tasapainot ovat järkkyneet osin samalla tavoin, mutta osa seurauksista on 

ollut erilaisia.  

Ihmisten veri ei ole lankeemuksen jälkeen enää puhdasta, vaan se on alkanut 

tuottaa pahoja nesteitä. Hildegard kuvaa miestä maan kaltaisena. Aivan kuten maa 

tuottaa sekä hyviä että huonoja kasveja, myös miehessä on lankeemuksen myötä 

sekä hyviä että huonoja nesteitä. Näistä nesteistä Causae et curaessa käytetään 

termiä livor, joka kääntyy suomeksi ”pahat nesteet”. Koska nämä nesteet ovat 

veressä, josta sperma erottuu, ovat tulevat sukupolvet saaneet alkunsa 

myrkyllisestä siemenestä. Tästä myrkyllisestä sikiämisestä ovat seurauksena 

ihmisten sairaudet. Jos siis Aadam ei olisi langennut, jälkipolvilla ei olisi mitään 

sairauksia ja nestetasapaino olisi täydellinen. Causae et curaen mukaan myös 

himo syntyy pahojen nesteiden vaikutuksesta. Ihminen ei tuntisi himoa tai saisi 

pahoja nesteitä, jos hän olisi pysynyt paratiisissa ja totellut Jumalaa. 

Lisääntyminen nykyisessä muodossaan on myös lankeemuksen tulosta.
81

 

 Myös naisen kehontasapaino on muuttunut, mutta suurin muutos on ollut, 

että Eevan lankeemuksen hetkellä ”kaikki hänen suonensa aukesivat veren 

virroiksi”
82

. Tämä on Hildegardin mukaan hetki, jolloin Eevalla ovat alkaneet 

ensimmäiset kuukautiset. Kuukautisia on tarvittu, koska Eeva ei ole ollut enää 

lankeemuksen jälkeen olemukseltaan täydellinen vaan altis pahoille nesteille. 

Naisen epäpuhdas aines puhdistuu siis kuukautisten muodossa. Kuukautisten veri 

tulee Hildegardin mukaan avautuneista suonista.
83

 Causae et curae ei kerro miten 

miesten pitäisi puhdistautua pahoista nesteistään. Tähän voi olla syynä, että 

keskiajalla miehen ajateltiin olevan kuumempi kuin naisten joten mies pystyi 

kuumuutensa avulla puhdistautumaan pahoista nesteistä. Hildegard ei kuitenkaan 

korosta tätä ajatusta vaikka puhuukin naisten kohdalla useasti kuukautisten 

tärkeydestä ja niiden ennen aikaisen loppumisen vaarallisuudesta.
84

 

Ennen lankeemusta Aadam ja Eeva ovat loistaneet auringon lailla, mutta 

lankeemuksen myötä loisto on loppunut ja tilalle on tullut pimeys. Tätä loistoa on 
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kutsuttu melankolisuudeksi, ja lankeemuksen myötä se on muuttunut syntiseksi 

mustuudeksi. Ennen päätöstä hedelmän syömisestä on naisessa ja miehessä 

sumentunut näkö ja kuulo taivaallisia asioita kohtaan, koska muuten he eivät olisi 

voineet tehdä huonoa päätöstä hedelmän syömisestä. Hedelmän syöminen on 

aiheuttanut siis pysyvät muutokset ruumiissa.
85

  

Hildegard selittää, kuinka tärkeää on, että Eeva lankesi ensin. Jos Aadam 

olisi ollut ensimmäinen hedelmän syöjä, rikkomus olisi ollut niin suuri, että 

pelastus ei olisi ollut enää mitenkään mahdollista. Koska Eeva on miestä 

heikompi, rikkomus on ollut helpompi mitätöidä. Newman huomauttaa, että 

naisen heikkous ja hauraus on tehnyt naisesta alttiimman houkutuksille mutta 

samalla myös armahdukselle. Naisen peruselementti ilma on avannut Eevan ja 

muut naiset sekä Pyhälle Hengelle että ilman pahoille vaikutuksille.
86

  

On merkittävää, että kun Causae et curaessa puhuutaan lankeemuksen 

seurauksista, lankeajana on yleensä Aadam eikä Eeva. Aivan kuin Eeva 

ensimmäisenä hedelmän syöjänä olisi kyennyt saamaan aikaan huonoja muutoksia 

vain itsessään, mutta Aadamin lankeaminen taas on vaikuttanut koko 

ihmiskuntaan. Causae et curessa ei missään kohtaa syytetä lankeemuksesta 

Eevaa, vaan molemmat, mies ja nainen, ovat vastuussa omasta lankeemuksestaan. 

Tämän lisäksi he ovat vastuussa tulevien sukupolvien ja oman sukupuolensa 

ruumiillisesta epätäydellisyydestä. 

 

3.3. Sielu 

Ensimmäisen ihmisen eli Aadamin sielu on Causae et curaen mukaan elävä 

henkäys, jonka Jumala on lähettänyt häneen. Tämä tulinen ja tuulinen elämän 

henkäys  on muuttanut maan, josta Jumala muovasi Aadamin eläväksi. 

Kertoessaan Aadamin sielusta Hildegard ei käytä sanaa sielu, anima, vaan puhuu 

elävästä henkäyksestä, spiraculum vitae. Causae et curaessa seurataan Vulgatan 

sanamuotoa spiraculum vitae ja yhdistetään näin luomiskertomuksessa mainittu 

elävä henkäys sieluun. Petrus Lombardus toteaa Sentenssien toisessa kirjassaan, 

että elävä henkäys, jonka Jumala Aadamiin puhalsi, on sielu.
87

 Hildegard jättää 

vähän epäselväksi, tarkoittaako elävä henkäys tarkalleen sielua vai onko Aadamin 

herättänyt henki jotenkin erityinen, koska siitä ei puhuta sanalla sielu.  Sielun 
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tehtävä elävöittäjänä ja olemus tulisena ja tuulisena tulevat lähelle Pyhää Henkeä 

ja sen toimintaa. Aivan kuin Pyhä Henki olisi Jumalan sielu. 

Eevan luomisen kohdalla Causae et curaessa ei missään vaiheessa mainita 

hetkeä, jolloin sielu on saapunut häneen. Tämä on sinänsä merkittävää, koska 

Eeva on näin ollen ainoa henkilö, jonka sielun saapumisen ajankohtaa ei tiedetä. 

Causae et curaessa kuvataan pitkästi sielun saapumista sikiöön ja kerrotaan sen 

tehtävistä samalla tavalla miten Hildegard kertoo, mitä sielu on tehnyt 

saapuessaan Aadamiin.
88

 Jos seuraa Hildegardin logiikkaa on Jumala 

todennäköisesti antanut sielun Eevalle, kun hän on hengittänyt ensimmäisen 

kerran, tai jos sielu on osallistunut Aadamin kylkiluun muovaamiseen ja elinten 

paikalleen laittamiseen, niin jo ehkä vähän aikaisemmin. 

Causae et curaen mukaan Jumala on lähettänyt sielun ihmiseen taivaasta 

sikiön ollessa kuukauden vanha. Sielun alkuperän neljästä eri teologisesta 

perinteestä, tradusianistinen, kreationistinen, pre-ekstistenssinen ja 

voluntaristinen, Causae et curaessa liitytään todennäköisimmin pre-eksistessiseen 

teoriaan, jossa ilmaistaan, että Jumala on luonut kaikki sielut jo valmiiksi ja 

lähettää sielun jokaisen ihmiseen erikseen. Causae et curaen mukaan sikiö ei 

varsinaisesti ole elävä ennen sielun saapumista vaan sielu herättää sikiön eloon ja 

tuo siihen järkevyyden. Sielun tehtävänä on muokata sikiötä ja tehdä siitä toimiva 

ihminen. Sielu konkreettisesti erottaa sikiöstä luut ja suonet, muokkaa raajat ja 

vahvistaa kaiken pysymään paikallaan. Se asettuu vuorotellen eri ruumiinosiin ja 

rakentaa ne toimimaan maailmassa. Sielu valmistaa silmät näkemään, ja tiedon se 

lähettää sydämeen. Sielu järjestää myös vatsan ja suolet oikeisiin paikkoihin. 

Synnytyksessä sielu ravistaa itsensä ulos ruumiinsa kanssa äidin kehosta. Lapsi 

huutaa melkein heti syntymän jälkeen, koska se tuntee maailman pimeyden.
89

 

Hildegard ei erottele sukupuolien kasvamista kohdussa millään tavalla, vaan antaa 

ymmärtää, että tytöt ja pojat kehittyvät samalla tavalla. 

Ihminen ei kykene elämään ilman sielua, vaan sielun jättäessä ruumiin se 

muuttuu maaksi. Sielu koostuu ylemmistä elementeistä eli tulesta ja ilmasta ja, se 

pitää ruumista hallussaan neljän elementin kautta, joista ihminen muodostuu. 

Jumala on tehnyt ihmisen maasta ja sekoittanut siihen vettä. Liike on tullut 

ruumiiseen ilmasta ja lämpö tulesta. Kun ruumis haluaa jotakin, sielu on teon 

toteuttaja, koska se hallitsee liikettä eli ilmaa. Sielu on ruumista voimakkaampi, 
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koska se toteuttaa ruumiin halut. Sielua ei voi nähdä, vaan se on silmille 

havaitsemattomana ruumiissa. Se pystyy matkustamaan ruumiin eri osissa, mutta 

sen koti on sydämessä. Sielu liikuttaa ruumista ja on sen valo. Se pyrkii 

pääsääntöisesti hyvään, ja ruumiilla on taipumusta kallistua syntiä kohti. Sielu 

pystyy joskus hallitsemaan ruumiin himoa, mutta se on erittäin vaikeaa. Silmät 

ovat ikään kuin sielun ikkunat. Sielu on ihmisen perusolemus, aivan kuten tuli on 

välttämätön vedelle. Niin kuin vesi ei pystyisi liikkumaan ilman tulta, ei 

myöskään ihminen kykenisi mihinkään ilman sielua.
90

 Vesi ilman tulta on jäätä, ja 

ihminen ilman sielua on kuollut.  

Causae et curaessa kerrotaan, että sielu ei nuku koskaan, vaan se on hereillä 

ruumiin nukkuessa. Sielu hallitsee ruumiin valvomista, ja sen tärkeä tehtävä 

ruumiin nukkuessa on luuytimen kasvattaminen. Luuydin pienenee aina, kun 

ruumis on valveilla, joten sielu valvoo tätä vähenemistä ja nukuttaa ruumiin, kun 

se on tarpeen. Sielu myös herättää ihmisen unesta. Kun ruumis nukkuu niin sielu 

saattaa nähdä jumalallisia profetioita, jos ruumiin nesteet ovat tasapainossa. Sielu 

kykenee tähän, koska se on ollut Jumalan luona ennen ruumiiseen tuloa. 

Painajaiset tulevat puolestaan Saatanalta.
91

  Sielulla ja Pyhällä Hengellä näyttää 

olevan paljon yhtäläisyyksiä, molemmat ovat näkymättömiä, liikuttajia, elämän 

antajia ja kokoajan läsnä olevia. Causae et curaeta ei ole kirjoitettu näkymuotoon, 

niin kuin lähes kaikki muut Hildegardin teokset ovat, mutta paratiisin yhteydessä 

mainitaan ihmisen kyky nähdä profetioita. Sielun kohdalla kerrotaan, että nämä 

profetiat tapahtuvat nykyään nukkuessa. 

Ihmisen kuollessa sielu lähtee ruumiista ja menee joko taivaaseen tai 

helvettiin. Näin siis sielu kykenee elämään ilman ruumista, mutta ruumis ei voi 

elää ilman sielua. Tässä näkyy oppi ylösnousemuksesta. Sielu kaipaa takaisin 

ruumiiseensa ja odottaa, että Jumala yhdistäisi sielun ja ruumiin iankaikkisessa 

elämässä.
92

  

 Sweetin mielestä Causae et curaen käyttämä latinankielinen sana anima, 

joka yleensä käännetään sanalla soul, sielu, on harhaanjohtava lääketieteellisessä 

kontekstissa. Hänen mukaansa anima-käsitteellä tarkoitetaan fyysistä tulta, 

elävöittäjää, näkymätöntä läsnäoloa, joka saa aikaan hengityksen ja sydämen 

lyönnit, eikä abstraktia ”sielua”. Sweet näyttää haluavan määritellä sielun vain sen 
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alimmalle tasolle, elämän ylläpitäjäksi.
93

 Hän näyttää kuitenkin unohtavan, että 

teoksen kirjoittaja on elänyt luostarissa, ja vaikka Causae et curae käsitteleekin 

lääketiedettä, sen konteksti on vahvasti teologinen. Sweet myös tuntuu 

ymmärtävän sielun kovin nykyaikaisesta näkökulmasta, koska hänelle Causae et 

curaen ”anima ei ole abstrakti ´sielu´”
94

. Voisi sanoa, että Sweet näkee ongelman 

siellä, missä sitä ei ole. Hänelle käsite sielu tuntuu tarkoittavan jotakin abstraktia, 

joka ei kykene osallistumaan konkreettisesti ruumiintoimintaan. Ehkä Sweet ei 

pysty ymmärtämään, että sielulla voisi olla monitahoisempi tehtävänkuva kuin 

toimia vain ruumiin elävöittäjänä ja liikkeellepanijana. Hildegardin kuvaus sielun 

toiminnasta on hyvin moniulotteista ja kattaa kaiken fyysisestä kehon hallinasta ja 

hoitamisesta rationaaliseen ajatteluun. 

Causae et curaessa sielulle annetaan kuitenkin selkeitä tehtäviä. Sen 

tärkeimpänä tehtävänä on tehdä ruumis eläväksi ja valvoa sen toimintaa. 

Hildegard kertoo, että sielu yrittää aina parhaansa mukaan hillitä ruumista, 

kuitenkaan aina siinä onnistumatta. Ensimmäinen ihminen on saanut sielun eli 

elämän henkäyksen, jotta hän tulisi eläväksi. Sielun olemus tuleekin lähelle muita 

käännösvaihtoehtoja sanalle anima: elämä, hengitys, ilma ja tuuli. Jokainen näistä 

kuvaa jollain tavalla sielun toimintaa. Hildegard toteaa, että sielu on hengitys. 

Ilma on oikeastaan tuulen ja hengityksen yläkäsite, sillä molemmat ovat ilmaa. 

Sielu toimii ihmisessä kahden luontonsa mukaan, tulen ja ilman. Ilma on sinänsä 

tärkeä, koska se on elementeistä liikuttaja ja vailla ilmaa tuli, vesi ja maa eivät voi 

liikkua.
95

  

Hildegardin kuvailema sielu vastaa aikalailla Augustinuksen sielun alinta 

tasoa eli niin sanottua kasvisielua. Tämä sielun osa on yhteinen kaikille eläville 

olennoille, ja sen tehtävänä on ennen kaikkea varmistaa ruumiin elävyys. Lisäksi 

Causaessa kuvaillaan aika paljon aistisielua, joka havainnoi ulkomaailmaa viiden 

aistin kautta. Tämän lisäksi sielulla on myös rationaalinen osa, joka kuuluu vain ja 

ainoastaan ihmisen sieluun.
96

 Kuvatessaan sielun tehtäviä teos keskittyy kahteen 

alempaan sielun tasoon. Tämä on sinänsä loogista, koska kirjan keskiössä on 

ihmisen kehon toiminta eikä järjen toiminnan kuvaaminen. 

Sielu siis vaikuttaa ihmisessä muun muassa liikuttavana voimana. Tästä 

syystä sielu vartioi myös ruumiin tekoja, koska ruumis tarvitsee liikkuakseen 
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ilmaa. Causae et curaessa annetaan olettaa, että ruumis olisi kaiken pahan alku ja 

että sielu yrittäisi aina hallita ruumista. Vähän arvoitukseksi kuitenkin jää, kumpi 

niistä on syynä ihmisen pahoihin tekoihin. Hildegard jättää arvoitukseksi sen onko 

osa sieluista muita kykeneväisempiä hillitsemään ruumista ja sen mikäli osa 

ruumiista vain ovat niin pahoja, etteivät sielujen toimet riitä niitä hallitsemaan. 

Hildegard ei missään vaiheessa anna olettaa, että sielulla olisi sukupuoli tai 

että naisten ja miesten sielut eroaisivat jotenkin toisistaan. Käytännössä jokainen 

sielu on joutunut tulemaan toimeen oman ruumiinsa kanssa, jota määrittää muun 

muassa sukupuoli, perimä, vanhempien rakkaus, hedelmöityksen hetki, ruokavalio 

ja niin edelleen. Causae et curaessa ei juuri kerrota, eroavatko sielut toisistaan, 

vaan näyttää ennemminkin, että sielujen olemukset ja tehtävät olisivat jokseenkin 

samankaltaisia. 

 

3.4. Luonto 

Aika ajoin Causae et curaessa esiintyvät sanat luonto, luonnollisesti, luonnon 

mukaisesti. Luonto vaikuttaa olevan lähes jonkinlainen persoona; vähän niin kuin 

jokaiselle asialle, esineelle ja ihmiselle voitaisiin määritellä oma essentia, olemus. 

Luonto-sanan esiintyessä tekstissä sitä harvoin selitetään, mutta usein on 

kuitenkin helppo ymmärtää, mihin sillä viitataan. 

Luonto-sanan käyttö on toisinaan hiukan ristiriitaista, koska Hildegard 

esimerkiksi toteaa, että ihmisellä on kaksi luontoa, sielu ja ruumis. Tämän lisäksi 

näillä luonnoillakin on omat luontonsa ja sielun luontoon kuuluu esimerkiksi 

työskennellä koko ajan. Samalla tavoin Hildegard puhuu välillä yleisesti naisen 

luonnosta ja miehen luonnosta mutta useasti vielä erikseen jokaisen ihmistyypin 

luonnosta. Esimerkiksi naisten himo on luonnoltaan lempeä ja helpommin kurissa 

pidettävä kuin miesten himo, joka on luonnoltaan kuin myrsky ja vaikeasti 

hillittävä. Nämä ominaisuudet koskevat kaikkia naisia ja kaikkia miehiä, mutta 

jokaisella temperamentilla eli koleerisilla, sangviinisilla, melankolisilla ja 

flegmaattisilla on tämän lisäksi vielä omat luontonsa. Esimerkiksi sangviiniset 

miehet ovat luonnoltansa pehmeitä ja helliä, flegmaattiset taas heikkoja. 

Sangviinisten naisten luontoa kuvataan pulleaksi ja melankolisten heikoksi.
 

Toisaalta kaikki miehet eivät vastaa miehen luontoa tai naiset naisen luontoa, 
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kuten käy ilmi esimerkiksi sangviinisista miehistä, joiden kuvaillaan olevan 

luonnoltansa naisellisia.
97

 

Jokaisella luonnolla on oma luonnollinen ”koostumuksensa” ja luonnollinen 

tapansa käyttäytyä. Sanan luonnollinen voisi kääntää useassa kohtaa sanalla 

normaali, normi tai olemus. Tätä normaaliutta ei yleensä perustella sen paremmin, 

vaan sen ikään kuin oletetaan olevan jo tiedossa. Suurin osa normaaleista ja 

luonnollisista asioista on palautettavissa nesteiden toimintaan ja kehon 

rakenteisiin. Esimerkiksi naisen himon luonto eli naisen himo on normaalisti 

lempeämpää kuin miehen, koska naisessa on hallitsevassa asemassa ilma, joka 

nostattaa lempeämmän himon kuin miehen tuli. Nainen on muutenkin pehmeämpi 

kuin mies, koska hänet on tehty miehen lihasta eikä maasta. Samalla tavoin 

sangviinisten miesten naisellinen luonto selittyy heidän tuulisemmalla 

olemuksellaan verrattuna esimerkiksi koleeristen miesten tuliseen ja 

miehekkääseen olemukseen.
98

 

Luontoajattelu luo mielikuvan, että ihminen ei kykene juurikaan vaikuttaa 

omaan olemukseensa vaan hedelmöitys ja vanhempien ominaisuudet määrittelevät 

pitkälti myös lapsen ominaisuudet. Esimerkiksi laihtumisesta ja lihomisesta ei 

kerrota mitään, vaan teksti antaa vaikutelman, että ihminen on olemuksellisesti 

joko laiha tai lihava.  

Ihmisen käyttäytyminen määräytyy suurelta osin myös sen päivän mukaan, 

jolloin hänet on hedelmöitetty. Suurimpana osana päivistä jokin ihmisen 

luonteessa menee vikaan. Hildegardin mukaan parhaat luonteenlaadut kykenee 

siittämään vain muutamana päivänä kuun kasvaessa, mutta kuun vähentyessä 

siitetyt ovat lähes poikkeuksetta jollain tavoin pahoja, ilkeitä tai ylpeitä. On 

merkillepantavaa, että samana päivänä hedelmöittyneet tytöt ja pojat saattavat olla 

luonteeltaan aivan erilaisia.
99

 Hildegard ei selitä, mistä eri päivien luonteenpiirteet 

johtuvat, vaan ne on vain kerrottu tosiasioina, tiettynä kuunhetkenä 

hedelmöittyneen ihmisen luontoon kuuluvina. 

Sanat luonto, natura, ja luonnollinen, naturaliter, esiintyvät tekstissä siellä 

täällä, eikä niitä käsitellä tai niihin puututa sen kummemmin. Kahdessa kohtaa 

Hildegard kuitenkin selittää tarkemmin, miten ihmisen luonne voi muuttua Pyhän 

Hengen vaikutuksesta. Ajatuksena on, että kuu ja sen vaiheet eivät vaikuta 

ihmiseen suorasti antaen tälle esimerkiksi voimia tai poistaen tästä jotain. Kuu 
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vaikuttaa ihmiseen ruumiinnesteiden kautta mutta ei kuitenkaan kykene 

muuttamaan ihmisen luontoa joksikin toiseksi. Pyhä Henki kuitenkin pystyy 

muuttamaan profeettojen, viisaiden, hyvien ja suoraselkäisten ihmisten luontoa. 

Se lävistää heidän luontonsa täydellisesti, ja aina kun ihminen tekee hyvää, Pyhä 

Henki saattaa lähettää ihmiseen puhdistavaa tultaan. Tavallinen ihmisluonto voi 

siis muuttua hedelmöityksessä määrätystä luonnosta parempaan Pyhän Hengen 

tulen voimalla. Muita tapoja muuttaa luontoa Causae et curaessa ei kuvata.
100

 

Causae et curaessa ei oikeastaan käytetä luontoargumenttia sellaisenaan eli 

selittämään jotakin asiaa vain sanomalla, että se kuuluu kyseisen ihmisen tai 

esineen luontoon. Perusteet asioiden ja ihmisten luonnollisuudelle löytyvät myös 

tekstistä, vaikkei aina ihan suoraan sanottuna. Luonto ei ole Hildegardille 

aktiivinen subjekti, joka itsenäisesti vaikuttaisi asioihin. Luonnollisuus palautuu 

Causae et curaessa yleensä elementteihin ja niiden ominaisuuksiin, joita ei 

kylläkään enää selitetä, tai luomisen ja lankeemuksen tapahtumiin.  

Verrattuna Trotulaan Causae et curaessa puhutaan paljon vähemmän 

luonnosta. Troulassa Jumala häviää näyttämöltä heti luomisen jälkeen ja tilalle 

tulee Luonto, nature, joka määrää ihmisten olemuksesta. Trotula mainitsee, että 

taudit tarttuvat usein, varsinkin naisilla, Luonnon määräämiin tai Luonnolle 

pyhitettyihin elimiin. Luonto on myös toimija, joka ”vapauttaa itsensä liiallisista 

nesteistä”
101

  joko kuumuuden avulla, hikoilemalla tai kuukautisilla ja joka 

työntää lapsen ulos kohdusta.
102

 Sitä, mikä tämä Luonto on, ei selitetä missään sen 

tarkemmin, se vain toimii niin kuin toimii. Causae et curaessa pyritään 

selittämään luonnon toimintoja, mistä eri asiat johtuvat, ihan niin kuin kirjan 

nimikin jo kertoo. Trotulassa tärkeintä on tautien parantaminen. Tästä voisi johtua 

myös Causae et curaen paljon harkitumpi, vähäisempi ja vähemmän leimaavampi 

luonto -sanan käyttö. 

 

3.5. Ihmistä määrittävät tekijät 

Keskiajalla ihmistä määritti moni muukin asia kuin vain sukupuoli. Esimerkiksi 

ikä ja sosiaalinen status määrittivät ihmisen elämää jossain määrin enemmän kuin 

sukupuoli. Eri-ikäisille ihmisille suositellaan Causae et curaessa erilaisia asioita. 

Nuorten ja vanhojen tarpeet ovat keskenään erilaisia, koska nesteet vaikuttavat 
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ihmisissä iän mukaan. Vanhenemisen vaivoja selitetään elementtien ja nesteiden 

toimimattomuudella. Esimerkiksi nuorelta ihmiseltä, alle kaksikymmenvuotiaalta, 

ei saa Hildegardin mukaan iskeä suonta, koska se vain heikentäisi kasvavaa 

ihmistä. Sen sijaan aikuisilta ihmisiltä suoneniskentä kuvataan melkeinpä 

välttämättömänä.
103

  

Vanhetessaan ihmiset yleensä kuivuvat. Kuivuminen esimerkiksi heikentää 

näköä. Nuorella ihmisellä veden ja veren tasapaino on kunnossa, toisin kuin 

vanhoilla. Vanhenemista ei Causae et curaessa pidetä hyvänä asiana, koska se 

vaikuttaa kehoon ja sen toimintoihin negatiivisella tavalla.
104

 Vauvat ovat sen 

sijaan kylmiä, mikä näkyy heidän kyvyttömyydessään pidättää virtsaa. Tämä 

kylmyys on erityisesti mahassa ja maksassa, jotka ovat aikuisilla hyvin lämpimiä. 

Ihmisen elinvoima on vahvimmillaan nuorissa ja aikuisissa, vanhemmiten se ei 

enää ylläpidä ja saa aikaan asioita samalla tavalla kuin nuorempana.
105

 

Keskiajalla on yleensä ajateltu, että lapsuusaikaa on hallinnut kostea ja 

kuuma laatu, nuoruutta kuiva ja kuuma, aikuisikää kylmä ja kuiva ja vanhuutta 

kylmä ja kostea.
106

 Tämä malli ei sovi yhteen Causaen et curaen esimerkkien 

kanssa mutta antaa kuitenkin kuvaa siitä, että eri ikäkausilla on ajateltu keskiajalla 

olevan omat vahvat laadut. Pysyäkseen terveenä ihmisen on tullut siis tunnistaa 

oma luonteenlaatunsa ja suhteuttaa se ikäänsä, ruokavalioonsa ja vuodenaikaan.  

Terve ihminen saa Hildegardin mukaan liikkua, mutta sairaalle liikkuminen 

et tee hyvää. Naisten ruumiinrakenne on erilainen miehiin verrattuna, joten heille 

seisominen ja käveleminen eivät ole hyväksi, vaan heille Hildegard suosittelee 

istumista.
107

 Kohtuullista liikuntaa on pidetty keskiajalla terveellisenä mutta 

liiallista ruumiillista toimintaa ei ole nähty hyvänä. Voisi kuvitella, että rikkaat 

miehet ja naiset eivät ole joutuneet tekemään niin ruumiillista työtä kuin joku 

alhaisemmaksi luokiteltu ihminen. Näin rikkaiden on voitu ajatella olevan 

terveempiä kuin köyhien.  
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4. Ruumiin toiminnot 

4.1. Ruumiinosat ja sisäelimet 

Causae et curaessa veri assosioituu veteen. Verellä on veden ominaisuuksista 

kylmyys, joka kovettaa suonet, ja tulen lämmön vuoksi se on virtaavaa. Veren 

virtaaminen on syynä ihmisen liikkumiselle; se siis saa kehon liikkeelle. Ilman 

veden livor, eli jossain määrin haitallisia nesteitä, veri olisi kuivaa.
108

 

Causa et curaessa esitetään, että kuun liikkeet vaikuttavat veren määrään. 

Kun kuu kasvaa, myös veri lisääntyy suonissa. Kuun vähentyessä vähenee myös 

suonten veri. Mies ja nainen ovat hedelmällisimmillään täysikuun aikaan, koska 

tällöin ihmiskehossa on mahdollisimman paljon verta.
109

 

Verellä on Causae et curaen mukaan kaksi luontoa, eli se esiintyy kahdessa 

erilaisessa muodossa. Toinen on punainen eli suonissa oleva veri, toinen 

valkoinen eli maito, sperma ja naisen siemen. Yhdynnässä siis sekä miehellä että 

naisella verestä erottuu jotakin. Miehellä se on todellinen siemen ja naisella 

jotakin sitä vastaavaa mutta ei samanlaista vaan vähän heikompaa. Ajatus, että 

sperma, kuukautiset ja muut nesteet erottuvat verestä jossain vaiheessa, on ollut 

keskiajalla yleisesti hyväksytty asia. Veri kuljettaa siis muita nesteitä itsessään, 

sekä hyviä että pahoja. Huonoja aineita pyritään poistamaan suoneniskennällä ja 

oikein tehtynä se parantaa ihmisen.
110

 

Ihmisen liha koostuu Causae et curaen mukaan suonista ja kosteudesta. 

Alkuaineista se vertautuu maahan, joten aivan kuten tuli ja vesi tukevat maata, 

suonet ja kosteus tukevat lihaa. Veri lämmittää lihan, ja kun veren lämmittävä 

voima lakkaa, liha palautuu maaksi eli ihminen kuolee. Pehmeytensä vuoksi liha 

on veren väristä, mutta Hildegard kertoo, että sillä on maan voimat. Veri 

kosteuttaa lihan ja liha ilman veren kosteutta on maata. Puhuessaan lihasta 

Hildegard ei yleensä korosta lihan heikkoutta tai sen haluja, mutta kristillisessä 

kontekstissa liha kuvataan usein heikkona ja himoihin taipuvana.
111

 

 Ennen lankeemusta sappi on loistanut ihmisissä kuin kristalli, mutta 

lankeemuksen jälkeen loiste on Causae et curaen mukaan muuttunut karvaudeksi. 

Ihmisen kirkkain valo siis on muuttunut karvaudeksi. Vihaisuus nousee sapesta. 

Sappi lisääntyy syömällä huonoja ruokia ja vihastuminen aiheuttaa sapen 

                                                 
108

 BHCC II, 74, 157. 
109

 BHCC II, 116. 
110

 BHCC II, 59, 152, 159–171; Bildhauer 2006, 24. 
111

 BHCC II, 74, 116–117, 157; Shaw 1998, 85, 98, 102. 



 39 

kuumenemisen, joka saa veren kiehumaan ja naaman punoittamaan.
112

 Voisi 

sanoa, että Hildegardin mukaan huono ruoka tekee ihmisistä vihaisia. 

 Maksa toimii vähän niin kuin kehon lähteenä: se vastaanottaa ja lähettää 

nesteitä sydämestä, raajoista ja mahasta. Maksa on yksi pääelimistä, joka pitää 

sisällään tärkeää elinvoimaa. Galenoksen mukaan sperma kehittyy maksassa. 

Naisten maksasta lähtee suoni, joka vie naisen spermaa eli kuukautisverta sekä 

kohtuun että rintoihin. Lääketieteellisissä piireissä on esiintynyt myös uskomus, 

että naisten sperma kehittyisi maksassa.
113

 Maksa siis toimii ainakin jonkinlaisena 

välittäjänä sperman kululle. 

Luuydintä pidetään Causae et curaessa tärkeänä osana ihmistä. Se on 

perusta tai taivaankansi koko muulle keholle. Ydin itsessään on kiinteä, eikä se 

liiku paikasta toiseen. Sen suuri voima ja tarmokkuus ihmisen luissa kuvataan 

samankaltaisena kuin sydämen tehtävä koko kehossa. Sen kiihkeä ja polttava 

kuumuus on suurempi kuin tulen, koska vain kuolema saattaa sammuttaa 

luuytimen ja tavallinen tuli on helpommin sammutettavissa. Ydin vähenee aina 

valveilla ollessa ja kasvaa nukkuessa. Luuytimellä on Hildegardin mukaan kolme 

voimaa. Se lämmittää veren, saa ihmiset joskus vuotamaan verta ja tuottaa 

polttavan, suloisen makuisen ja hikisen, hyvin suloisen kuuman tuulen, joka on 

jälkeläisiä tuottava rakkaus. Tämä tuuli nousee joskus ihmisessä kaikessa 

rauhassa, ensin rintakehään tehden ihmisen iloiseksi. Rintakehästä kuumuus 

nousee aivoihin täyttäen ne. Aivoista kuumuus siirtyy sydämeen ja keuhkoihin, ja 

viimeisenä se etenee sukupuolielinten, kohdun ja peniksen, läheisyyteen. Kun 

luuytimestä lähtenyt tuuli saapunu sukuelimiin, niin ihmisen järki nukkuu 

tietämättömänä. Tällaisessa tilassa olevat ihmiset ovat alttiita Paholaisen 

ehdotuksille ja ihmiset palavat himosta.
114

  

Luuydin näyttää olevan seksuaalisen himon alkuunpanija. Esimerkiksi eri 

ihmistyypeillä ytimestä käyvä tuuli on kuitenkin erilainen. Toisilla se oli hellä, 

toisilla jopa väkivaltainen. Jostain syystä tässä kohtaa Causae et curaessa on 

haluttu kertoa, kuinka luuytimestä nouseva himon tuuli kiertää koko kehon, 

kunnes saapuu sukuelimiin. Tämä on hyvin kokonaisvaltainen näkemys himosta 

ja sen vaikutuksesta ruumiiseen. 

Luuytimestä nouseva mielihyväntuulen matka läpi kehon seuraa jossain 

määrin myös siemenen matkaa läpi ruumiin. Luuydin on läheisesti tekemisissä 
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veren ja aivojen kanssa, jotka ovat sen kanavia vaikuttaa kehoon ja sen 

toimintoihin.
115

 Hildegard kuvaa himoa koko kehoon vaikuttavana voimana, 

jolloin on luonnollista ajatella, että himon on täytynyt kehittyä sellaisessa 

elimessä, joka on elintärkeä koko ruumiille: Luuytimessä. 

Aivot ovat Hildegardin mukaan luontaisesti kosteat ja rasvaiset. Niissä on 

ihmisen tietoisuus, ymmärrys ja viisaus. Ajattelu tapahtuu Causae et curaen 

mukaan aivoissa, ja ajatukset ovat sydämessä. Ajatukset ovat joko suloisia tai 

karvaita; suloiset ajatukset rikastuttavat aivot, ja karvaat tyhjentävät ne. Ajatukset 

pääsevät ulos silmistä, korvista, sieraimista ja suusta, eli kehon aukoista.
116

 

 Munuaisia Hildegard kuvaa kuumuuden varastona. Ne vartioivat kupeita, ja 

niitä on kaksi, jotta ne kestäisivät kuumuutta paremmin. Miehillä ne ovat 

sukuelimien rinnalla ja naisilla kiinnittyneet kohtuun. Munuaiset liittyvät mies- ja 

naissiemenen tuottamiseen ainakin sillä tavalla, että siemen kulkee niiden lävitse 

ja viimeistelee siemenen eroamisen verestä sekä miehellä että naisella. Niiden on 

myös ajateltu olevan miehen sukuvietin paikka.
117

 

 Lihakset, sisäelimet ja kehon nesteet ovat tärkeä osa ihmisten hyvinvointia. 

Veri toimii välittäjänä ja kaiken konkreettisen liikuttajana. Jokaisen ihmistyypin 

kohdalla Hildegard on kuvannut veren erilaiseksi, joten voi olettaa, että eri 

ihmisillä se toimittaa tehtävänsä eri tavoin. Sisäelimet on yleensä kuvattu joko 

kuumiksi tai kylmiksi. Kuumuus on monelle sisäelimelle äärimmäisen tärkeää, 

muun muassa maksa, munuaiset ja luuydin. Liiallinen kuumuus kehossa ei 

kuitenkaan ole toivottua, vaan aiheuttaa vihaa ja himoa. Hildegard on teoksessaan 

kuvannut miehet äkkipikaisemmiksi ja hallitsemattomammiksi kuin naiset. Tämä 

kontrollin puute näyttäisi johtuvan miesten luonnollisesta kuumuudesta naisiin 

verrattuna. 

  

4.2. Miksi ihmisillä ei ole karvoja? 

Causae et curaen mukaan ihmisillä ei ole karvapeitettä niin kuin eläimillä, koska 

heitä suojaa turkin sijaan rationaalisuus. Vaikka mies on karvaisempi, se ei ole 

tarkoittanut, että hän olisi tyhmempi. Miehen suurempi karvojen määrä, muun 

muassa parta, ovat tulosta siitä, että mies on syntynyt maasta ja nainen miehestä. 

Tätä väitettä Hildegard perustelee niin, että kun maa tuottaa erilaisia kasveja ja 
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karvaisia eläimiä, mieskin tuottaa karvoja. Nainen sen sijaan on tehty miehestä, 

joten häntä Hildegard vertaa matelijoihin, jotka ovat syntyneet maasta ja joilla ei 

ole karvoja. Samassa yhteydessä Hildegard toteaa, että nainen on miehelle 

alisteinen, koska hänet on tehty miehestä. Vertauskuvana Causae et curaessa 

käytetään sitä, kuinka madot ja muut matelijat syntyvät maasta eivätkä joudu 

samalla tavalla luonnon voimien koettelemaksi kuin muut eläimet. Tämä ajatus 

tulee ehkä ymmärrettävämmäksi, kun ajatellaan miestä maana, josta nainen 

matelijana kasvaa. Näin ollen matelija ei voi selvitä hengissä ilman maata ja on 

siksi siis siitä riippuvainen ja sille alisteinen. Miehen olemukseen kuuluu 

aktiivisuus eli vierailu useammissa paikoissa. Nainen sitä vastoin on olemassa 

hiljaisemmin eikä koe kaikkea samaa kuin maa vaan on vähän niin kuin sen 

suojassa. Näin mies siis tarvitsee järkensä lisäksi itsellensä suojaksi myös 

karvoja.
118

  

Hildegard on halunnut ottaa kantaa aiheeseen, että miksi ihmisillä ei ole 

karvoja niin kuin monilla eläimillä ja miksi miehellä on enemmän karvoja kuin 

naisella. Ihmisten karvaisuuden hän selittää suuremmalla rationaalisuudella, mutta 

jos tätä logiikkaa seuraisi, niin silloin naiset olisivat fiksumpia kuin miehet. Koska 

Hildegard ei tahdo sanoa tällaista, niin hän vertaa naisia matelijoihin, jotka eivät 

tarvitse karvapeitettä, koska maa pitää niistä huolen. Miehet kuitenkin 

matkustelevat enemmän kuin naiset, joten he tarvitsevat rationaalisuudensa lisäksi 

vielä lisäsuojaa, eli karvoja. 

 Kertoessaan ihmisten karvoitukseta Causae et curaessa määritellään miehen 

suurempi ja aktiivisempi rooli maailmassa verrattuna naisen miehestä 

riippuvaisempaan rooliin. Tätä ajatusta voi ymmärtää paremmin keskiaikaisen 

imago dei -käsitteen avulla. Keskiajalla ajateltiin, että Jumala loi ihmisen omaksi 

kuvakseen, imago deiksi, ja mies yksin oli Jumalan kuva, mutta nainen ei ollut 

Jumalan kuva yksinään vaan vain suhteessa mieheen, apulaisena avioliitossa, 

yhdeksi lihaksi liittyneenä. Ajattelun juuret juontavat Augustinukseen, eikä siitä 

ole käyty keskusteluja keskiajalla.
119

 

 Causae et curaessa korostetaan erityisesti miehen ja naisen toisiaan 

täydentävyyttä avioliitossa. Miehen ja naisen eroissa esiintyy toistuvasti 

Hildegardin tapa jakaa elementit ajan tapaa vastaan. Monet asiat miesten kohdalla 

perustellaan sillä, että he ovat maata ja siksi tietynlaisia. Naiset taas ovat miehestä 
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ja ilmaa, ja siksi he taas ovat omanlaisiaan. Nämä erilaiset ominaisuudet elävät 

parhaiten tasapainossa yhdessä, aivan niin kuin elementit parhaimmillaan 

ilmenevät myös maailmassa harmonisesti. 

 

4.3. Kuukautiset 

Causae et curaessa kerrotaan, että kuukautiset ovat lankeemuksen seurausta. 

Eevan lankeemus on saanut aikaan sekaannuksen ja epäjärjestyksen naisen 

kehossa, kun kaikki nesteet ovat menneet sekaisin ja osa nesteistä on muuttunut 

huonoiksi. Naisen ruumis on vastannut korruptoituneeseen tilaan kuukautisilla. 

Causae et curaessa kerrotaan, että Eevan haukattua hedelmää hänen suonensa 

avautuivat ja nainen sai ensimmäiset kuukautensa. Ilman tätä puhdistautumista 

nainen ei voisi olla terve vaan hän kärsisi sairaalloisuudesta, koska on kosteampi 

kuin mies. Miesten kohdalla lankeemus ei ole aiheuttanut samanlaista vaivaa, 

vaan puhdistautuminen on välttämätöntä vain naisille. Perusteluksi Hildegard 

kertoo, kuten edellä totean, että juuri kosteutensa vuoksi naistein täytyy 

puhdistautua.
120

 

Hippokraattisessa lääketieteessä kuukautiset on nähty tärkeänä puhdistavana 

toimenpiteenä. Erityisesti vaihdevuosien aikana loppuneet kuukautiset ovat olleet 

ongelma ja tuottaneet naisille terveydellisiä haittoja. Isidorus Sevillalainen 

Etymologiassaan ja Pliny vanhempi Luonnonhistoriassa, molemmat ovat 

kirjoittaneet, että sellaisten naisten läsnä ollessa, joilla on kuukautiset, ruoho 

kuolee, hedelmät tippuvat, rauta ruostuu eikä vilja kasva. Näiden kahden kirjan 

uskotaan olleen Hildegardille tuttuja. Erityisesti Hildegardin jälkeen, 

myöhäiskeskiajalla kuukautisten luonne on saatettu nähdä jopa myrkyllisenä ja 

vaarallisena.
121

 

Kuukautisveri on yhdistelmä nesteitä, humor, ja verta, jotka puhdistuvat 

naisesta. Tämä yhdistelmä ei siis ole pelkkää verta, ja siksi Causae et curaessa ei 

yleensä puhutakaan siitä pelkästään verenä. Teos ei selitä tarkemmin, mitä 

puhdistettavat ruumiinnesteet ovat, mutta Victoria Sweet toteaa, että Causae et 

curaesta löytyy kolme eri merkitystä latinankieliselle termille humor. Sweetin 

mukaan termillä viitataan neljään ruumiin ominaisuuteen: kuivuuteen, kosteuteen, 

vaahtoon tai kuonaan ja kuumuuteen. Latinankieliset termit joita Hildegard 
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käyttää siccum, humidum, spuma ja tepidum ovat epätavallisia. Sweet nostaa 

termeistä esiin vaahdon, spuma, jonka käyttö poikkeaa eniten muusta 

keskiaikaisesta traditiosta, ja toteaa, että termi käsittää kaiken kylmän, märän ja 

vaahdon ihmisen kehossa. Toisaalta, vaikka Hildegard ei sitä suoraan ilmaisekaan, 

välillä termi humor viittaa perinteisiin nesteisiin, joita ovat veri, lima, keltainen 

sappi ja musta sappi. Kolmas tapa käyttää termiä humor on yksinkertaisesti kuvata 

sillä mitä tahansa nestettä, mehua tai elinvoimaa.
122

 Kuukautiset eivät siis koostu 

Causae et curaen mukaan pelkästään verestä vaan, lähinnä kehon huonoista 

nesteistä, joiden tarkkaa olemusta on ollut hiukan vaikea määritellä. 

Neitsyiden kuukautiset ovat Causaen kuvauksen mukaan verisempiä ja 

niukempia kuin neitsyytensä menettäneiden, koska mies ei ole vielä avannut heitä. 

Ensimmäisessä yhdynnässä miehen tarpeet saavat kuukautiset tulemaan jatkossa 

runsaampina. Hildegard selittää, että neitsyiden kuukautiset ovat erilaiset eli 

niukemmat ja verisemmät eivätkä niin ruumiinnesteiset kuin naineilla naisilla.
123

 

Erilaisuus kuulostaa loogiselta, varsinkin ajatellen immenkalvoa, jonka Hildegard 

ymmärtää estävän kuukautisia tulemasta runsaina. Toisaalta hän ei kerro, miksi 

vietellyillä naisilla on enemmän pahoja nesteitä kuukautisissaan kuin neitsyillä. 

Latinankielinen termi corrumpere, jolla viitataan neitsyyden menettämiseen, antaa 

kuitenkin merkityksen, että nainen olisi jotenkin turmeltunut. Jos mies jotenkin 

turmelee naisen ensimmäisessä yhdynnässä, silloin voisi loogisesti olettaa, että 

samalla pahat nesteet kuukautisvuodossa lisääntyisivät. Toisaalta Causae et 

curaessa ei viitata siihen, että yhdyntä turmelisi ihmisen. 

Ajatusta turmeltuneisuudesta voisi selittää keskiajan neitsyyden ihannointi. 

Vaikka Causae et curaessa ei nähdäkään seksiä suoranaisesti pahana asiana, sen 

mahdollisuudet olla sitä ovat hyvin suuret. Keskiajalla ainoa sallittu asento 

seksissä on ollut mies päällä ja nainen alla, eikä yhdyntää ole saanut harjoittaa 

sunnuntaisin, paastoaikaan, pyhien päivinä eikä silloin, kun nainen on epäpuhdas, 

joka saattoi johtua monesta eri asiasta.
124

 Ehkä tämän mahdollisen syntisyyden 

vuoksi seksiä harrastaneen naisen keho vaatii enemmän puhdistautumista kuin 

neitsyen. 

Kuukautisten niukkuus ei ole ollut toivottu asia keskiajalla ja Hildegard 

yhtyy tähän ajatukseen. Vuodon vähyys on tarkoittanut, että nainen ei ole 

pystynyt puhdistautumaan kaikesta kuonasta mitä häneen on kertynyt. Causae et 
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curaessa vuodon niukkuus on saattanut johtua, erityisesti nuorilla tytöillä, 

surullisuudesta. Surullisuus aiheuttaa naisessa verisuonten ahtautta ja kuivumista, 

joka vähentää kuukautisvuotoa. Parannuskeinoksi vähäisiin kuukautisiin Causae 

et curaessa kerrotaan iloisuus, jolla on vastakkainen eli laajentava vaikutus 

verisuoniin. Joillakin naisilla on ajateltu sairauksista johtuen olevan paljon 

erilaisia nesteitä suonissaan, jotka tukkivat veren virtaamisen ja näin myös 

kuukautiset. Heidän suonensa ovat lisäksi niin kuivat, ettei kuukautisveri kulje 

niissä. Joillakin naisilla on paksu ja sairaalloinen liha, joka kasvaa heikkoudesta ja 

saastaisuudesta ja tukahduttaa suonet estäen verenkierron.
125

 Kuukautisten 

niukkuuden ei ole ilmeisesti ajateltu johtuvan naisen luontaisesta kuumuudesta, 

jolloin tarve poistaa huonoja nesteitä olisi pienempi. 

Melankolisia naisia ei pidetä Causae et curaessa hedelmällisinä, mutta 

heidän kuukautisensa kuvataan silti erittäin runsaiksi. Tämä on ristiriidassa 

ajatuksen kanssa, että kuukautiset olisivat hedelmällisyyden merkki. Toisaalla 

Causae et curaessa todetaankin, että naiset, joilla ei ole kuukautisia, ovat 

hedelmättömiä. Ajatus kuukautisten suhteesta hedelmällisyyteen liittyy myös 

siihen, että tyttö ei voi tulla raskaaksi ennen ensimmäisiä kuukautisiaan ja nainen 

enää sitten, kun vaihdevuodet alkavat ja kuukautiset loppuvat.
126

 Melankolinen 

naistyyppi on erittäin kylmä, onhan sen elementti maa joka on kylmää. Causae et 

curaessa ei syytetäkään melankolisten naisten hedelmättömyydestä runsaita 

kuukautisia vaan heikkoa kohtua. Kohdun tehtävänä on lämmittää miehen siemen, 

joten loogisesti kylmällä naisella tämä on vaikeaa. Samasta syystä voidaan ajatella 

johtuvan myös melankolisen naisen runsaat kuukautiset. Koska nainen on 

olemukseltaan kylmä, ruumis ei pysty puhdistautumaan pahoista nesteistä 

lämmön kautta, joten sen täytyy poistaa ne kuukautisten yhteydessä. Runsaat 

kuukautiset eivät siis ole itsessään merkki suuresta hedelmällisyydestä. 

Hedelmöittymisen jälkeen naisella ei Hildegardin mukaan enää ole näkyviä 

kuukautisia vaan sikiö vetää ne itseensä, ja se, mikä ruuasta ja juomasta ennen on 

muuttunut vereksi, muuttuukin nyt myös maidoksi ja menee rintoihin, joista se 

ravitsee lasta. Osa verestä menee edelleen lapselle suoraan kuukautisten 

muodossa. Molemmat, sekä maito että kuukautiset liikkuvat suonissa, joista toiset 

avautuvat rintoihin ja toiset kohtuun. Causae et curaessa kerrotaan, että lapsen 

syntymän jälkeen suonet, jotka johtavat kohtuun, sulkeutuvat melkein kokonaan, 
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mutta rintoihin menevät pysyvät auki. Näin kuukautisvuotoa ei ole, mutta lapsen 

imeminen pitää suonet auki maidolle. Kun lapsi lopettaa rintaruokinnan, rintoihin 

menneet suonet sulkeutuvat ja kohtuun johtavat avautuvat, ja kuukautiset alkavat 

taas normaalisti.
127

  

Causae et curaen mukaan naisessa on paljon enemmän haitallisia nesteitä 

kuin miehessä ja kuukautiset ovat todisteena siitä. Jos naisella ei olisi kuukautisia, 

veressä olevat haitalliset nesteet turvottaisivat hänet niin, että eläminen olisi 

mahdotonta. Kuukautiset ovat haitallisen luonteensa lisäksi elintärkeä voima 

ihmisille hedelmällisyyden takeena. Sama paradoksi kuukautisten luonteesta 

pahoina, haitallisina sekä elintärkeinä sikiön kehitykselle on periytynyt jo 

antiikista.
128

  

Kuukautisten kahtalainen luonne, hyvä ja paha, kuulostavat kovin 

omituiselta. Kuukautiset, mitkä koostuvat lähinnä naiselle haitallisista asioista 

joista täytyy päästä kerran kuussa eroon, ovat samalla voima josta sikiö kasvaa ja 

saa ravintonsa. Hildegard ei kerro miten naiselle haitallinen aines voi olla 

terveellistä sikiölle. Raskaana olevan naisen tarvetta puhdistautua ei käsitellä 

Causae et curaessa lainkaan.  

Paradoksia kuukautisten kahdesta luonteesta on selitetty kristinuskossa 

lankeemuksen kautta. Nykyisenlainen lisääntyminen, himo ja kuukautiset ovat 

seurausta lankeemuksesta.
129

 Langennut luonto on siirtynyt Aadamilta ja Eevalta 

tuleville sukupolville. Causae et curaessa ei kuvata kuukautisia mitenkään 

erityisen myrkyllisinä tai vuotavaa naista myrkyllisenä ja vaarallisena. 

Hoitokeinoihin keskittyneenä teoksena huomion saa kuukautisten puuttuminen tai 

vääränlainen luonto. Koska kuukautisten ajatellaan olevan myös keittymättä 

jäänyttä ruokaa eli ylijäämää, niin tämän luontonsa takia Causae et curaessa 

kerrotaan niiden sopivan myös sikiölle. Äiti jakaa siis omaa elinvoimaansa 

lapselle.
130

 

Kuukautiset ovat ehdottomasti naisille välttämätön ominaisuus, jota ilman 

nainen ei Hildegardin mukaan kykene täydellisesti toteuttamaan olemustaan. 

Toisaalta, raskaana olevalla naisella, täydellisellä naisella ennen lankeemusta, ja 

ehkä ylösnousemuksen jälkeen, ei ole ollut kuukautisia. Maallisessa elämässä ne 
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ovat kuitenkin naiselle välttämättömät. Lankeemuksen seurauksena jokaisella 

terveellä naisella on kuukautiset kehon puhdistuksen välineenä.  

 

4.4. Sperma  

Hildegard antaa ymmärtää, että jokaisen miehen sperma on erilaista. Sperman 

laatuun vaikuttaa muun muassa se, mikä elementti hallitsee miestä ja mikä vaihe 

kuunkierrossa on menossa. Causae et curaessa kuvataan, että siemenneste lähtee 

miehestä silloin, kun hänen verensä kiehuu kuumana himosta. Kuten olen edellä 

todennut, kuumuus tulee vereen luuytimestä. Kiehuessaan verestä veri vapauttaa 

kylmää vaahtoa, jota kutsutaan siemeneksi. Hildegard vertaa sperman 

vapautumista kiehuvaan pataan. Kun padan vesi kiehuu, se päästää ilmaan höyryä; 

samoin miehen veri kiehuessaan päästää ulos siementä. Causae et curaen kuvaus 

sperman kylmästä olemuksesta on hyvin epätavallinen. Antiikin ajattelusta 

periytyi keskiajalle tapa käsittää sperma kuumaksi ja kuukautiset kylmiksi, kuten 

miehen ajateltiin olevan kuuma ja naisen kylmä.
131

  

Joan Cadden huomauttaa, että Hildegardin tapa kuvata spermaa kylmäksi ja 

kuukautisia kuumiksi on täysin vastakkainen verrattuna muuhun ajan 

kirjallisuuteen. Sperman luonnetta kuvataan Causae et curaessa myös 

myrkylliseksi, ennen kuin siitä kohdussa alkaa muodostua uusi ihminen. Sperman 

laatua kuvatessaan Hildegard rikkoi omana aikanaan monia perinteitä. Hän ei 

pelkästään sanonut, että sperma on kylmää vaan että se on myös myrkyllistä. Ero 

on valtava verrattuna esimerkiksi aristoteeliseen ja galenoslaiseen ajatteluun, jossa 

miehen sperma on kuukautisia hienompaa, parempaa ja puhtaampaa ainetta juuri 

kuumuutensa takia.
132

 

Yöllisessä siemensyöksyssä ulos tullut sperma ei ole Hildegardin mukaan 

täydellistä. Jos mies ei nukkuessaan ole uneksinut, hänen ytimensä kuumuus ei 

ole liikkunut, joten ulos tulee haaleaa ja vetistä spermaa. Jos mies on nähnyt 

toiminnallisia unia, hänen ytimensä liikkuu terävästi ja ulos tuleva sperma on 

kuumaa vettä. Koska kummassakaan tapauksessa mies ei ole ollut kuitenkaan 

täysin hereillä, sperma ei ole täydellistä ja täydellisesti kuumentunutta.  

Hildegardin mukaan sperman pidätteleminen tai sen pitäytyminen sisällä ei 

myöskään ole miehelle terveellistä vaan se heikentää fyysisesti. Pidättelyn hän 
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kertoo saattavan johtua esimerkiksi kuumeesta.
133

 Tässä hiukan ristiriitaisesti 

spermaa kutsutaan kuumaksi tai sanotaan, että se ei ole tarpeeksi kuumaa. Causae 

et curaessa kuukautisveren on tarkoitus lämmittää sperma, joten sen olemuksen ei 

ole tarkoitettu olevan kuumaa. Yöllisissä siemensyöksyissä sperman 

epätäydellisyys on saattanut aiheutua sen huonosta keittymisestä elimistössä. 

Hildegard ei tuomitse yöllisiä siemensyöksyjä syntisiksi, toisin kuin 

varhaisessa askeettisessa liikkeessä ajateltiin. Toisaalta muun muassa Athanasius, 

Augustinus ja Gregorius Suuri päätyivät siihen, että nukkuessa tulleista 

siemensyöksyistä pappeja ei voi pitää syyllisinä, koska nukkuessa myös järki 

nukkuu. Toki papit ja tavalliset kansalaiset ovat kuuluneet hiukan eri 

kategorioihin, mutta ajatus on kuitenkin Causae et curaessa sama. Tahaton 

yöllinen siemensyöksy ei ole mitenkään erityisen syntinen tai paha asia, koska 

mies ei ole silloin tietoinen toiminnastaan. Causae et curaessa tähän lisätään vielä 

se, että sperma ei tämän lisäksi ole täydellistä eikä hedelmällistä, koska sen 

kehittymisessä ei ole ollut mukana sielun ajatteleva osa.
134

 

Miehen kiihottuminen voi Causae et curaen mukaan tapahtua eri tavoin: 

epäsopivasta irstailusta, liiallisesta syömisestä ja juomisesta sekä ylpeistä ja 

turhista ajatuksista. Tällaisista asioista herännyt himo on syntistä. Vain ajatuksen 

ja kosketuksen kautta syntyneet siemensyöksyt tuottavat epätäydellistä siementä, 

eli nukkuessa tapahtuneet siemensyöksyt sekä kaikki sellaiset siemensyöksyt, 

jotka eivät ole syntyneet kosketuksissa toisen ihmisen kanssa, ovat 

olemukseltansa vajavaisia, litkua. Vain toisen ihmisen tai tuntevan olion kanssa 

yhdessä koettu lihallinen mielihyvä tuottaa täyden siemenen, jonka pitäisi päätyä 

naisen kohtuun. Jos näin ei tapahdu, mies toimii vastoin luontoaan, koska siemen 

päätyy asiattomaan paikkaan. Causae et curaessa tällaista siemensyöksyä 

verrataan ruokaan, joka kaadetaan maahan. Siinä annetaan siis ymmärtää, että 

mies voi olla seksuaalisessa yhteydessä myös muiden kuin naisten kanssa.
135

 

Hildegard ei puutu enempää miesten mahdollisiin seksisuhteisiin muiden 

kuin naisen kanssa, hän toteaa vain, että se ei ole oikein. Pahin asia tällaisessa 

yhteydessä näyttää olevan sperman meneminen hukkaan ja miehen toimiminen 

luontoaan vastaan. Teos antaa ymmärtää, että tällainen käytös ei ole sallittua, 

mutta sitä ei tuomita mitenkään vahvasti syntisillä vertauskuvilla, ainoastaan 

ruokavertauksella.  
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Milloin on hyvä aloittaa seksin harjoittaminen kerrotaan Causae et 

curaessa, että 14-vuotiasta poikaa kiehtovat himo ja yhdyntä ja joutilaiden 

ajatusten takia hän saattaa erittää siementä. Kuitenkaan siemen ja himo eivät 

kumpikaan ole silloin vielä täysin kehittyneet. Tämän ikäisiä poikia täytyy pitää 

tarkasti silmällä, jotta he eivät yrittäisi tyydyttää himojansa naisen kanssa. Seksi 

epäkypsässä iässä jättää pojat vajavaiseksi ymmärrykseltään ja helposti 

sairastuviksi. Fyysisesti vahvat miehet saavuttavat seksuaalisen valmiutensa 

kuusitoistavuotiaina ja heikot seitsemäntoistavuotiaina.
136

 

Hildegard neuvoo hedelmättömiä miehiä ottamaan nuoren urospuolisen 

vuohen maksa ja keittämään sitä hasselpähkinöiden, yrttien ja mustapippurin 

kanssa. Kun maksa on kypsää, se pitää syödä, ja samalla kastaa leipää 

keitinliemeen. Ajatuksena Hildegardilla on, että maksassa olevat nesteet ja 

kuumuus auttaisivat siementä vahvistumaan ja tulemaan hedelmällisiksi.
137

 

Causae et curaessa kerrotaan, että kiveksissä on suuri miehinen voima: ne 

ovat osoitus miehen kuumuudesta ja viriiliydestä ja pitävät sisällään peniksen 

kuumuuden. Ilman kiveksiä mies ei kykene saamaan erektiota, koska potentiaali 

tähän on kiveksissä. Niissä ovat tuli ja tuuli, jota Hildegardin mukaan tarvitaan 

erektion saamiseen. Mieheltä puuttuvat tärkeät miehiset voimat, jos hänellä ei ole 

kiveksiä. Hildegard toteaa, että kiveksien tärkein tehtävä on kuitenkin valvoa ja 

suojella penistä, joka on miehen kaiken voiman alkuperä.
138

 Ilman kiveksiä mies 

siis menettää jotain miehisyydestään. Vaikka niitä ei käyttäisikään, kivesten 

olemassaolo on tärkeää miehuudelle. 

Vern Bullough on todennut, että keskiajalla miehen suorituskyky 

seksuaalisessa kanssakäymisessä on ollut yksi tärkeimmistä miehuuden 

tunnusmerkeistä. Tämä on ollut myös kyky, jonka olemassa oloa on täytynyt 

jatkuvasti todistaa.
139

 Sama ajatus seksuaalisesta kyvykkyydestä löytyy myös 

Hildegardilta. Ihmistyypeistä flegmaattinen mies on Causae et curaessa kuvattu 

impotentiksi ja käytökseltään vähiten miehiseksi. Miehen kyky tuottaa 

hedelmällistä siementä kuvataan Causae et curaessa tärkeäksi. Tämän lisäksi 

spermaa saisi tulla miehestä vain silloin kun hän on naisen kanssa ja henkisesti ja 

fyysisesti valmis yhdyntään.  
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4.5. Hedelmöitys 

4.5.1. Yhdynnän tavoite, eli raskaaksi tuleminen 

Causae et curaessa kerrotaan, että hedelmöitys saa alkunsa mielihyvästä. 

Mielihyvän alkuperä on syntiinlankeemuksessa, jossa käärme on puhaltanut 

mielihyvän ihmiseen ensimmäisen hedelmän kautta. Miehen ja naisen mielihyvät 

ovat hyvin erilaiset. Naisen mielihyvää kuvaillaan Causae et curaessa lempeänä 

ja hellänä kuumuutena, vähän kuin aurinkona, joka hellästi nostaa maasta kasvit. 

Kun mielihyvän tuuli lähtee naisen ytimestä, se asettuu kohtuun, jossa se 

kiinnittyy napaan ja liikuttaa naisen veren lihallisiin haluihin. Kohtu on avara 

navan kohdalta, joten mielihyvällä on tilaa kasvaa. Naisen hedelmällinen luonto 

on kylmempi ja verisempi kuin miehen ja hänen voimansa ovat heikommat. 

Kaiken kaikkiaan nainen pystyy hallitsemaan mielihyväänsä paljon helpommin 

kuin mies.  

Hildegard kuvaa miehen mielihyvää himon myrskyksi, joka pyörii hänessä. 

Miehen kupeet ovat kuin työpaja, johon miehen ydin lähettää tulen. Kupeista tuli 

leviää sukuelimiin ja saa miehen palamaan kiihkeästi.
140

 Miehen mielihyvää 

verrataan tuleen, mikä onkin yksi kohta, jossa nähdään miehen olevan maata ja 

tulta. Mies ei pysty hallitsemaan himoaan niin kuin nainen, jonka mielihyvä on 

kuin aurinko mutta jota liikuttaa tuuli. Molemmat elementit kuuluvat korkeampiin 

eli taivaallisiin elementteihin, eivät alempiin ja maallisiin, vaikka kyse on 

lihallisista haluista. 

Ajatus naisen seksuaalisesta lempeydestä ja miehen himon rajuudesta on 

keskiajan teologiselle kirjallisuudelle kummallinen. Naiset on nähty usein 

viettelijättärinä, jotka heikomman ja kylmemmän luontonsa takia eivät pysty 

hallitsemaan himojaan yhtä hyvin kuin miehet. Causae et curaessa tämä ajatus 

käännetään toisinpäin. Koska naiset ovat heikkoja ja lempeitä, heidän 

himonsakaan ei ole yhtä rajua kuin miesten. Naisten heikkous liittyy Causae et 

curaessa ruumiilliseen heikkouteen, koska heidän kehonsa nähdään alttiimpana 

elementtien vaikutukselle kuin miehen.
141

 Tätä herkkyyttä Hildegard ei 

kuitenkaan liitä naisen seksuaaliseen puoleen. 

Kuten jo aikaisemmin tässä tutkimuksessa on todettu, Causae et curaessa 

selostetaan, että miehessä mielihyvä kuumentaa veren, joka lähettää naiseen 

kylmää vaahtoa eli spermaa. Naisen tehtävänä on vastaanottaa miehen siemen ja 
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lisätä siihen kuukautisvertansa vetisen vaahdon muodossa. Tämä yhdistyminen 

tapahtuu kohdussa. Miehen siemen on hänen veressään, ja se on hyvä ja vahva. 

Hildegard toteaa, että nainen ei tuota siementä heikon ja lempeän luonteensa takia 

vaan on astia miehen siemenelle. Kun miehen siemen on saapunut kohtuun, 

naisen vastine alkaa muotoilla ja lämmittää sitä. Tähän kaikkeen tarvitaan 

rakkautta, ainakin miehen puolelta, koska miehen rakkaus herättää naisen veren, 

jotta se pystyy kohdussa yhtymään miehen spermaan.
142

  

Naisen veren herättäminen on tarkoittanut mitä todennäköisimmin 

orgasmia, jota ilman nainen ei voi lähettää omaa vertansa kohtuun. Orgasmin 

saaminen on ollut tarpeellista myös sen takia, jotta seksiä ei olisi harjoitettu 

turhaan, muuten kuin lisääntymistarkoituksessa.
143

  

Samalla tavalla, kun sperma saapuu kohteeseensa rakkauden herättämänä, 

nainen vastaanottaa sen rakkauden tahdosta. Aivan kuin nainen ei voisi 

hedelmöittyä ilman jonkinlaista kiintymyksen tunnetta miestä kohtaan. Toisaalta 

rakkaudella voidaan tässä yhteydessä tarkoittaa seksuaalista rakkautta. Tässä 

kohtaa Hildegard liittyy osittain Aristoteleeltä tuttuun traditioon sukupuolen 

määräytymisestä. Aristoteleen ajatus oli, että lapsen sukupuoli määräytyy miehen 

sperman vahvuuden mukaan. Jos miehen sperma on tarpeeksi vahvaa, niin että se 

voitti naisen luontaisen kylmyyden, lapsesta tuli poika. Hildegard ei kuitenkaan 

mainitse sperman tarvetta voittaa jotakin kohdussa vaan puhuu ainoastaan miehen 

tarpeeksi vahvasta siemenestä. Tämän lisäksi Causae et curaessa ei puhuta 

kohdun eri puolien lämpöeroista, joiden mukaan poikalapset kasvavat kohdun 

oikealla puolella ja tytöt vasemmalla, koska oikea puoli on lämpöisempi. Tämä 

liittyy ajatukseen kohdun seitsemästä kammiosta, joista näistäkään Causae et 

curaessa ei puhuta. Teoksessa ei myöskään mainita, että yhdynnässä käytetyllä 

asennolla, eli nainen oikealla tai vasemmalla kyljellä, olisi mitään vaikutusta 

lapsen sukupuoleen.
144

  

Lapsen sukupuolen määräytyminen on herättänyt keskiajalla paljon 

keskustelua, johon Hildegard ei ota kantaa: ennen, jälkeen ja yhdynnän aikana 

esimerkiksi tähtien asento, yhdynnän paikka ja tapahtumat sekä onnettomuudet 

raskauden aikana. Hildegardin vastaus tähän keskusteluun on yksinkertainen. 

Lapsen sukupuoli määräytyy yksin miehen siemen vahvuuden mukaan. Yhden 

miehen sperma ei aina ollut samanlaista, vaan siihen vaikuttivat monenlaiset asiat, 
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muun muassa oliko mies valveilla, oliko hän fyysisessä yhteydessä naiseen ja 

mikä vaihe kuusta oli menossa. Causae et curaessa ei mainita lainkaan 

hermafrodiitteja, jotka ovat aiheuttaneet keskiajalla päänvaivaa sukupuolien 

kategorisoinnissa.
145

 

Causae et curae ei seuraa varsinaisesti yksi- eikä kaksisiementeoriaa, eli 

kumpaakaan antiikin pääsuuntauksesta, vaan kehittää jotain siltä väliltä. 

Yhtäläisyytenä Aristoteleen yksisiementeorian kanssa on, että vain mies tuottaa 

varsinaisen siemenen. Erona sen sijaan on, että miehen siemen on kylmä ja sille 

riittää, että se saapuu paikalleen kohtuun, koska naisen kuukautisveri liittyy siihen 

ja naisen kohtu lämmittää seoksen ja hoitaa asian loppuun. Aristoteleella sperma 

on aktiivinen ja kuukautisverta muokkaava tekijä. Toisaalta 

kaksisiementeoriakaan ei päde Causaen näkemykseen, koska Hildegard ei kutsu 

naisen kuukautisverta varsinaiseksi siemeneksi.
146

 Kaiken lisäksi molemmat 

teoriat painottavat naisen kylmyyttä ja sperman kuumuutta, aivan vastakkain kuin 

Hildegard. 

Hedelmöityksen todennäköisyyksiä nostavat muun muassa kuun vaiheet. 

Hildegard kertoo, että veri sekä miehessä että naisessa kasvaa ja vähenee kuun 

mukaan. Näin ollen sekä mies että nainen ovat hedelmällisimmillään kuun 

kasvaessa ja veren lisääntyessä heissä. Tämän lisäksi naisen kohdalla 

hedelmöittyminen on todennäköisempää ennen ja jälkeen kuukautisten, koska 

hänen suonensa ovat jo valmiiksi auki päästämään kuukautiset kohtuun.
147

 

Kun Causae et curaessa todetaan, että naisen täytyy lähettää kuukautisensa 

kohtuun, tämä on tapahtunut luultavasti orgasmin kautta. Ajatus on ollut 

keskiajalla yleinen ja sinänsä kaunis, että sekä miehen että naisen täytyy saada 

yhdynnässä mielihyvää voidakseen saada jälkeläisiä. Tämä on saattanut kuitenkin 

esimerkiksi raiskaustapauksissa kääntyä naista vastaan. Jos nainen on tullut 

raiskauksesta raskaaksi, on oletettu että, hän on saanut aktista mielihyvää, eikä 

tapausta ole voitu kutsua väkisin makaamiseksi.
148

 

Causaen mukaan hedelmällisyys kehittyy tytöissä vähitellen. Perusta 

hedelmöittymiselle on olemassa jo nuorimmassakin tytössä, mutta hän ei ole sitä 

varten vielä tarpeeksi vahva. Tytön elimet alkavat vahvistua 12 vuoden iässä, ja 

1520 ikävuoteen ne vahvistuvat niin, että nainen kykenee vastaanottamaan 
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miehen siemenen, lähettämään omansa ja lämmittämään seoksen. Hildegard 

kertoo, että jos nainen synnyttää ennen 20. ikävuottansa, silloin joko hän tai hänen 

miehensä on erittäin kuuma ja lapsi on jollain tavalla sairas. Samalla, kun tytön 

elimet alkavat vahvistua raskautta varten, hänellä alkaa olla lihallisia haluja. Tässä 

iässä tyttöjä täytyy vahtia tarkasti, jotta heistä ei tulisi kevytkenkäisiä. Vahva tyttö 

on hedelmällinen jo 15-vuotiaana ja heikko 16-vuotiaana.
149

 

Pojat kehittyvät Hildegardin mukaan siis vuoden tyttöjä hitaammin, koska 

he ovat hyvällä tavalla hedelmällisiä 16- tai 17-vuotiaina. Hildegard kehottaa 

kuitenkin vartioimaan sekä nuoria tyttöjä että poikia. Molempien sukupuolien 

liian varhaiset ja avioliiton ulkopuoleiset seksikokemukset nähdään haitallisina 

heidän luonteelleen. Tytöistä tulee kevytkenkäisiä ja pojista heikkoja. 

 

4.5.2. Oikeanlaisen rakkauden vaikutus 

Causae et curaessa kannetaan paljon huolta syntyvien lasten luonteesta ja 

sukupuolesta. Yksi tärkeä käsite on oikeanlainen rakkaus, rectum amorem, joka 

liittyy erityisesti hedelmöitykseen. Miehen ja naisen välinen rakkaus ja sen laatu 

määrittää erittäin vahvasti mahdollisesti hedelmöittyvän lapsen luonteeseen. 

Toinen tärkeä asia hedelmöityksessä on miehen sperman vahvuus, joka määrää 

lapsen sukupuolen. Jos siemen on heikkoa, syntyy tyttö, jos vahvaa, niin poika. 

Tämä ajatus eroaa jonkin verran muista keskiaikaisista ajatuksista sukupuolen 

määräytymisessä, niin kuin olen aikaisemmin jo todennut. 

Causae et curaessa kerrotaan, että jos hedelmöityksessä kaikki menee 

mahdollisimman hyvin eli miehen siemen on vahva ja mies ja nainen rakastavat 

toisiaan hyvällä tavalla, lapsi tulisi olemaan viisas ja kunniakas mies. Hän tulisi 

olemaan poika, vaikka vain mies rakastaisi naista, mutta tällaisessa tapauksessa 

poika olisi tosin heikko ja kunniaton. Hyveellinen tyttö syntyy, jos sekä mies että 

nainen rakastavat toisiaan oikein mutta miehen siemen on heikko. Jos vain nainen 

tai mies rakastaa oikein ja miehen siemen on heikko, hedelmöittyy tyttö johtuen 

miehen heikosta spermasta. Jos kumpikaan ei rakasta toisiaan ja sperma on silti 

vahvaa, hedelmöittyy poika. Tämän lapsen kohtalona on kuitenkin katkera 

luonteenlaatu. Katkera tyttö sen sijaan hedelmöittyy, jos tilanne on sama mutta 

miehen siemen on heikko.
150
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Hildegardin esittelemä käsite oikeanlainen rakkaus ei vaikuta lapsen 

sukupuoleen vaan hedelmöittyvän ihmisen luonteeseen. Vaikka miehen siemen 

olisikin heikkoa eli syntyisi tyttö, syntyvän lapsen luonteenlaatu riippuu 

vanhempien rakkaudesta toisiaan kohtaan. Jos molemmat vanhemmat tuntevat 

oikeanlaista rakkautta heikosta siemenestä syntyy oikeamielinen tyttö. Toisaalta, 

jos vain mies rakastaa naista, vahva sperma saa kyllä syntymään pojan, mutta 

hänestä tulee silti heikko ja kunniaton. Silloin, kun kumpikaan ei rakasta toista, 

syntyy luonteeltaan katkera lapsi. 

Eri ihmistyypeistä Hildegard kertoo, että erityisesti koleeriset miehet 

rakastavat naisia ja heihin yhtymistä. Heidän rakkaus naisia kohtaan saattaa 

kuitenkin olla joko hyvää ja oikeanlaista, kaunista ja siveellistä tai sitten rumaa, 

himokasta ja itsekästä. Sangviiniset miehet osaavat aina rakastaa naisia oikein, ja 

erityisesti yhdynnässä he kohtelevat naisia vakaalla rakkaudella. Tästä johtuen 

jälkikasvu on aina vähintäänkin vain heikkoa, todennäköisesti myös kunniallista. 

Melankoliset miehet eivät osaa rakastaa oikein mitään tai ketään, eivätkä he siksi 

osaa näyttää rakkauttakaan tekojen kautta. Tämä ei aina välttämättä ole suoraan 

heidän syytään, vaan nesteet heissä vain saavat aikaan hyvin suurta 

väkivaltaisuutta ja vihaa. Flegmaattiset miehet rakastavat itsensä kaltaisia 

heikkoja naisia, jotka ovat kuin lapsia ja joita pystyy rakastamaan.
151

  

Yhdistämällä Causae et curaen kohdat, jossa kerrotaan oikeanlaisesta 

rakkaudesta ja eri ihmistyyppien kyvyistä rakastaa, voi päätellä seuraavaa: 

Koleeriset miehet hedelmöittävät usein poikia, jotka saattavat olla oikeamielisiä, 

heikkoja, kunniattomia tai katkeria riippuen vanhempien rakkaudesta toisiinsa. 

Sangviinisten miesten lapset ovat todennäköisesti tyttöjä, joko oikeamielisiä tai 

tyhmiä ja heikkoja. Katkeria he eivät ole, koska sangviiniset miehet rakastavat 

aina oikein. Melankolisten miesten lapset ovat todennäköisesti katkeria poikia, 

koska he eivät osaa rakastaa oikein eikä heitä voi rakastaa. Flegmaattiset miehet 

eivät voineet saada lapsia, mutta jos näin kävisi, lapset olisivat luultavasti 

oikeamielisiä tyttöjä, koska heitä voi rakastaa ja he pystyvät rakastamaan, mutta 

sperma olisi silti heikkoa.  

Flegmaattisista, eli todennäköisesti koleerisista, naisista ei Causae et 

curaessa sanota, rakastavatko he miehiä erityisesti. Koleeriset, eli todennäköisesti 

flegmaattiset, naiset osoittavat miehilleen naisellista uskollisuutta, jonka voi 

tulkita oikeanlaiseksi rakkaudeksi. Miehet rakastavat näitä naisia omalla tavallaan. 
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Sangviiniset naiset ovat rakkauden valtapiirissä ja rakastettavia, vaikka eivät 

yleensä saa kovin monta lasta. Melankoliset naiset elävät kaiken kaikkiaan 

paremmin ilman miehiä, eivätkä he rakasta miehiä kovin paljon. He pystyvät 

saamaan lapsia vain elinvoimaisten sangviinisten miesten kanssa. Jälkikasvu ei 

todennäköisesti ole oikeamielistä, vaikka toisena osapuolena onkin sangviininen 

ihminen, vaan heikkoa.
152

  

Flegmaattisista, eli todennäköisesti koleerisista, naisista saa Hildegardin 

teoksesta kuvan, että he eivät erityisesti rakasta tai ole rakastamatta miehiä.  

Heidän lapsensa ovat siis luultavasti heikkoja ja kunniattomia tai oikeamielisiä 

riippuen naisen tuntemasta rakkaudesta miestään kohtaan. Näistä naisista 

nimittäin sanotaan Causae et curaessa, että miehet rakastavat heitä. Koleeristen, 

eli todennäköisesti flegmaattisten, naisten jälkikasvu on todennäköisesti 

oikeamielistä, koska näitä naisia on helppo rakastaa ja he välittävät miehistänsä. 

Myös sangviinisten naisten lapset ovat todennäköisesti oikeamielisiä, koska 

sangviinisia naisiakin on helppo rakastaa ja he rakastavat helposti. Melankolisten 

naisten jälkikasvu ei todennäköisesti ole oikeamielistä vaan joko katkeraa tai 

heikkoa. 

Ihmistyypeistä melankoliset miehet ovat ainoat, jotka saavat aina huonoja 

jälkeläisiä. Melankoliset naiset ovat todennäköisyyksien puolesta seuraavaksi 

eniten epäylevien lapsien äitejä, koska he eivät juuri rakasta ketään eivätkä ole 

rakastettavia. Hildegard ei kuitenkaan anna heistä yhtä vihamielistä kuvaa kuin 

melankolisista miehistä. Tähän vaikuttanee juuri se, että naisissa ilma on 

voimakkaampana kuin tuli, joten miesten reaktiot melankolisiin nesteisiin ovat 

luultavasti voimakkaammat kuin vastaavasti naisten. 

Elementeistä maa on kylmää, joka puolestaan aiheuttaa usein epämieluisia 

ongelmia.
153

 Tämä voisi olla syynä siihen, miksi melankoliset naiset eivät voi 

tulla raskaaksi. Causae et curaen mukaan naisen tehtävänä on lämmittää sperma-

veriseos kohdussa. Melankolisen naisen kohtu on kuitenkin heikko ja hauras, eikä 

hän kykene vastaanottamaan, lähettämään tai lämmittämään siementä. Suurin 

perustelu tälle kykenemättömyydelle on luultavasti liiallinen kylmyys, joka estää 

tulen toimimisen eli himon syntymisen ja näin ollen myös hedelmöittymisen. 

Rakkaus liittyy yhdyntään muutenkin kuin vain lapsen hyveellisyyden 

määrittymisessä. Causae et curaessa todetaan, että miehen rakkaus naista kohtaan 
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herättää naisen veren. Tällä tarkoitetaan todennäköisesti orgasmia, koska 

keskiajalla uskottiin, että hedelmöittymisessä sekä naisen että miehen täytyy saada 

orgasmi. Ajatus esiintyy myös muualla teoksessa. Rakkauden herättämä veri 

lähtee liikkeelle verisenä vaahtona yhtyäkseen spermaan.
154

 Tähän kaikkeen 

Hildegardin mukaan siis tarvitaan rakkautta miehen puolelta. Ajatus on hiukan 

ristiriidassa edellisen toteamuksen kanssa, jonka mukaan lapsia syntyy, vaikka 

mies ja nainen eivät rakasta toisiaan. Toisaalta tässä kohdassa ei erityisesti mainita 

oikeanlaista rakkautta, vaan tekstissä käytetään vain sanaa rakastaa, amore.
155

 

Sanan voi ilmeisesti tulkita myös vahingoittavalla tai väärällä tavalla tai ehkä vain 

himona. Sekä miehet että naiset osaavat siis rakastaa myös väärin. 

 

4.5.3. Aviorikokset 

Vääränlainen rakkaus vaikuttaa myös mahdollisten lasten, konkreettisen yhden 

lihan, ylevyyteen. Hildegard tuomitsee molempien sukupuolten aviorikokset ja 

kutsuu niitä rikkomuksiksi Jumalaa vastaan.
156

 Causae et curaessa ei luetella 

erilaisia seksiakteja jotka ovat syntisiä, eikä tähän ole edes tarvetta, koska ainoa 

oikea tapa harrastaa seksiä oli avioliitossa, oman puolison kanssa, 

lisääntymistarkoituksessa ja tarpeeksi vanhana. 

Causae et curaessa kerrotaan, että kun miehen siemen saapuu kohtuun, 

naisen veri vastaanottaa sen ja vetää sen itseensä. Naisen veri sekoittuu miehen 

vereen, ja ne tulevat yhdeksi vereksi. Nainen ja mies yhdistyvät yhdeksi lihaksi 

sperman ja veren sekoittuessa kohdussa, mutta tästä yhdistymisestä pääsee 

osalliseksi vain nainen. Jotta mieskin voisi olla naisen kanssa yhtä niin hän vetää 

itseensä veri-spermayhdistettä ja näin tulee yhdeksi lihaksi naisen kanssa. Tämä 

yhdeksi lihaksi tuleminen tapahtuu, kun vaimo ja mies ensimmäisen kerran ovat 

yhdynnässä ja on peruuttamaton. Hildegard toteaa: ”Ikuisuuden voima, joka 

synnyttää lapsen äitinsä kohdusta, tekee naisen ja miehen yhdeksi lihaksi.”
157

 Kun 

mies ja nainen ovat yhdistyneet yhdeksi lihaksi, naisen on helpompi 

hedelmöittyä.
158

 Hildegard ei kerro tapahtuuko tämä yhdistyminen joka kerta 

yhdynnässä. 
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Naiselle yhdeksi lihaksi tuleminen, eli naimisiin meneminen on vaikuttanut 

paljon hänen asemaansa suhteessa miehiin. Hildegard toteaa, että ”Nyt, kunnes he 

ovat tulleet yhdeksi, nainen on miehelle alamainen”
159

. Naimaton nainen on 

jonkun miehen vallan alla, mutta naimisissa oleva nainen ei enää ole alisteinen 

miehellensä, vaan yhdeksi lihaksi tuleminen poistaa naisen alemmuuden. 

Latinankielen sana, seruitium, jota kohdassa käytetään kuvaamaan naisen suhdetta 

mieheen, tarkoittaa orjaa tai palvelijaa. Hildegard ei kerro, miten naisen suhde 

mieheen tarkalleen ottaen muuttuu yhdistymisen seurauksena, mutta ainakaan 

nainen ei ole enää miehen orja tai alamainen. Hildegard on voinut ajatella, että 

yhdeksi lihaksi tullessaan mies ja nainen täydentävät toisiaan, eikä siksi halua 

enää kutsua heidän muodostaman yksikön jäseniä hierarkkisesti. 

Causae et curaessa suhtaudutaan hyvin kielteisesti sekä miesten että naisten 

aviorikokseen. Sen mukaan avioliitossa mies ja nainen antavat verensä toisilleen. 

Kun sitten mahdollisessa aviorikoksessa toinen tai molemmat harrastavat seksiä 

muiden kuin toistensa kanssa, he samalla luovuttavat kyseiselle partnerille verta 

eli spermaa tai kuukautisia, joka kuuluisi vain aviopuolisolle. Causae et curaessa 

asia ilmaistaan näin: ”Niin mies on liittänyt verensä, joka on hänen oikean 

vaimonsa, toiseen naiseen, samoin nainen on liittänyt verensä, joka kuuluu hänen 

oikealle miehelleen, toiseen mieheen.”
160

 Naisen kohdalla miehen veren saaminen 

kuulostaa mahdolliselta. Mies ejakuloi verensä siis suoraan naiseen. Kuten jo yllä 

todetaan, miehen kohdalla penis lähettämisen lisäksi myös imee itseensä osan 

naista, ja näin hänkin on yhtä vaimonsa kanssa. Tämä on ilmeisesti Hildegardin 

tapa saada mies ja vaimo konkreettisesti osallisiksi toisistaan, niin kuin 

luomiskertomus toteaa avioliitossa tapahtuvan. Tämä yhdistyminen tapahtuu 

ainakin kaikissa uusissa seksuaalisissa suhteissa, ehkä myös joka kerta kun mies 

ja nainen ovat seksuaalisessa suhteessa. 

Hildegard kutsuu aviorikkojia pettureiksi Jumalan edessä ja vertaa petosta 

Aadamin ja Eevan lankeamiseen. Samalla tavoin kuin Eeva ja Aadam 

langetessaan ovat tuominneet itsensä ja jälkeläisensä kuolemaan, Hildegardin 

mukaan myös aviorikoksen tekijät ja siitä syntyneet lapset ovat kirottuja. 

Aviottomat lapset on tuomittu ilottomuuteen vanhempiensa saastuneen järjen 

takia, ja vanhempien käytöstä kuvataan yhtäläiseksi eläinten kanssa. Kielikuvat, 
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joita Hildegard käyttää kertoessaan aviorikoksista, ovat hyvin vahvoja. Tämä 

voisi johtua esimerkiksi siitä, että aviorikkojien käytös ei ole väärin ainoastaan 

toisia ihmisiä kohtaan vaan rikkoo suoraan Jumalan lakia (Matt. 19: 3–6) vastaan. 

Aviorikosta verrataankin pahuudessaan itse lankeemukseen.
161

 

Hildegard ei tekstissään yleensä erottele selkeästi, kummasta sukupuolesta 

on milloinkin kyse. Silloin kun asia koskee mahdollisesti molempia sukupuolia, 

hän käyttää sanaa homo, joka tarkoittaa ihmistä mutta myös miestä, ja pronominia 

ea, joka voi viitata kumpaan sukupuoleen tahansa. Aviorikoksen kohdalla teksti 

kuitenkin mainitsee erikseen miehen ja naisen, ”vir et mulier”, jotta asiasta ei olisi 

minkäänlaisia epäilyksiä. Aviorikos ei ole vain jommankumman asia, vaan se 

koskee tasavertaisesti sekä miestä että naista, ja sen seuraukset ovat samat 

molemmille sukupuolille. 

 

5. Tulokset 
Causae et curaessa luomiskertomus luo pohjan miehen ja naisen erilaisuudelle. 

Sen avulla Hildegard lausuu julki käsityksensä täydellisestä miehestä ja naisesta. 

Täydellinen mies, paratiisin Aadam, on tehty maasta, jonka Jumalan tulinen 

henkäys on muuttanut eläväksi. Mies on kova ja taipumaton mutta myös 

luontoansa vaihtunut, koska on muuttunut maasta lihaksi. Nainen on tehty 

miehestä, ja hän on pehmeämpi ja hellempi ja tarkoitettu elämään miehen apuna. 

Naisen ruumis ei ole ikinä ollut maata, joten naisen luonto ei ole muuttunut niin 

kuin miehen. Tässä täydellisessä olomuodossaan ensimmäiset ihmiset ovat 

kyenneet näkemään Jumalan ja hänen täydellisyytensä. 

 Jumala on Hildegardin mukaan luonut sukupuolet erilaisiksi, mutta vasta 

syntiinlankeemuksessa on tapahtunut sukupuolten viimeisin eriytyminen: Nainen 

sai kuukautiset ja mies siemensyksyt. Ensimmäiset ihmiset, Aadam ja Eeva, 

korruptoivat kaikki heistä periytyneet oman sukupolvensa edustajat. Ennen 

hedelmän syömistä sekä miehen että naisen järki on Hildegardin kertoman 

mukaan sumentunut ja yhteys Jumalaan katkennut. Eevan haukatessa hedelmää, 

on alkanut ihmiskunnan ensimmäiset kuukautiset, jotka ovat merkkinä ruumiin 

epätasapainosta. Samalla tavoin Aadam saa hedelmää maistaessaan kyvyn tuottaa 

spermaa. Tärkeänä elementtinä molempien sukupuolien lankeemuksen yhteydessä 
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on uuden tunteen, himon, saapuminen ihmiseen. Lankeemusta edeltävää 

täydellisyyttä ei maanpäällisessä elämässä enää voi koskaan saavuttaa.  

Merkittävä huomio syntiinlankeemuskertomuksesta puhuessaan 

Hildegardilla on, että tekstissä ei suoraan syytetä kumpaakaan sukupuolta 

lankeemuksesta. Naisen kuitenkin täytyy olla ensimmäinen hedelmän syöjä, tai 

muuten ihmiskuntaa ei enää olisi voinut pelastaa. Tämä johtuu miehen luonteesta, 

joka on kovempi kuin naisen. Asian voisi ehkä ymmärtää paremmin Hildegardin 

esittämän vertauksen kautta. Causae et curaessa kuvataan miehen ja naisen 

suhdetta maan ja matelijan suhteena. Matelijat syntyvät maasta, joka myös 

suojelee niitä luonnon voimilta. Samalla tavoin nainen on riippuvainen miehestä, 

joka huolehtii ja suojelee naista. Naisen lankeemus ennen miestä on ollut 

tarpeellinen ehkä siksi, että Hildegard on ajatellut, että miehen tehtävänä on 

suojella naista, joten hänellä on sen vuoksi enemmän vastuuta ja hänen tekonsa 

ovat merkittävämmät kuin naisen.  

Lankeemuksen tuottaman muutoksen myötä molemmat sukupuolet ovat 

saaneet itseensä ehkä näkyvimmät ja tärkeimmät sukupuolet biologisesti erottavat 

asiat: miehet sperman ja ejakulaation, naiset kuukautiset ja hedelmöittymisen. 

Sama lankeemuksen seuraus määrittää ihmistä myös onnistuneena sukupuolensa 

edustajana. Jos naisella ei ole kuukautisia, hän ei toteuta naiseuttaan onnistuneesti, 

koska häneltä puuttuu kyky saada lapsia. Jos mies ei taas saa erektiota tai häneltä 

puuttuu osa sukuelimistä, hän ei ole kunnollinen mies. Langenneen ihmisen 

täydellisyys onkin siis jotakin muuta kuin paratiisissa ennen lankeemusta eläneen 

ihmisen täydellisyys.  

Hildegardin esittelemät neljä eri nais- ja miestyyppiä kertovat 

ominaisuuksista, joita hän arvostaa kummassakin sukupuolessa. Sangviiniset 

ihmiset kuvataan kaikkein tasapainoisimpina molemmissa sukupuolissa. Naisissa 

arvostetaan herkkyyttä, hedelmällisyyttä, viisautta ja lempeyttä. Vain yksi 

naistyyppi, melankoliset naiset, voivat paremmin ilman miestä, muille avioliitto 

on suositeltava asia. Miehissä arvostettuja ominaisuuksia ovat 

oikeudenmukaisuus, viisaus, itsehillintä ja hedelmällisyys. Miehissä on kaksi 

ihmistyyppiä, jotka eivät saa mitään yhteydestä naisen kanssa: melankolinen ja 

flegmaattinen. Melankoliset miehet ovat vaaraksi kaikille ja flegmaattiset miehet 

hedelmättömiä. Flegmaattisten miesten kuumuuden ja miehuuden puute tekee 

heistä myös vähän tyhmiä. Tässä ihmistyypissä on kuitenkin Hildegardin mukaan 

pilkahdus paratiisin ihmistä, ehkä juuri sen takia, että he eivät tunne himoa.  
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Paratiisin ihmisen luonteesta ei teoksessa juurikaan kerrota, mutta sekä 

miesten että naisten hyvät ominaisuudet tarvitsevat lankeemuksen mukana tulleita 

asioita. Tärkeänä tekijänä kaikkien ihmistyyppien luokittelussa hyveellisiksi tai 

paheellisiksi on heidän käytöksensä muita ihmisiä, ja erityisesti vastakkaista 

sukupuolta kohtaan. Ensimmäinen nainen on luotu miehen rakkaudesta, minkä 

näkyminen miehen ja naisen suhteessa on tärkeää. 

Toisaalta molemmista sukupuolista löytyy ihmistyyppi, joka pärjää 

parhaiten yksin, tai ainakin ilman vastakkaista sukupuota. Tässä ehkä näkyy 

Hildegardin tarve saada perustelu luostarielämälle, joka molemmilla sukupuolilla 

on pidättäytymistä toisen sukupuolen seurasta.  

Causae et curaessa kerrotaan useasti, että elementit ilmenevät maailmassa 

aina yhdessä, koska ne eivät voi toimia yksinään. Tämä ajatus näkyy selkeästi 

ihmistyypeissä, joissa eri elementtien suurin vaikutus saa aikaan erilaisia 

käyttäytymismalleja. Asiaa ei kuitenkaan viedä niin pitkälle, että vastakkaiset 

ihmistyypit tasapainottaisivat toisiaan. Melankoliset naiset eivät hyödy 

koleerisesta miehestä, eivätkä flegmaattiset miehet tule hedelmällisiksi 

sangviinisten naisten kanssa. Ainoastaan melankolisten naisten kohdalla 

mainitaan, että he hyötyvät vahvasta sangviinisesta miehestä. Muuten esimerkiksi 

koleeristen ihmisten, joissa on tuli vahvana, ei kehoteta etsimään flegmaattista tai 

melankolista puolisoa, joka voisi tasapainottaa heidän kuumuuttaan. 

Ennemminkin samanlainen viehättää samanlaista. Kumpikaan melankolinen 

ihmistyyppi ei ole parhaimmillaan parisuhteessa vaan eläessään yksin. 

Flegmaattiset miehet kaipaavat lasten kaltaisia naisia, joita Hildegardin koleeriset, 

(eli flegmaattiset) naiset vastaavat ehkä parhaiten. Toisaalta koleeriset naiset 

vaativat ehkä hiukan miehisempiä miehiä, jotka kykenevät hallitsemaan heitä. 

Ihmistyypeistä voi todeta, että kaikkein korkein ja taivaallisin elementti tuli 

ei Causae et curaessa muodosta kaikkein parasta ihmistä. Tasapainoisimmissa 

ihmisissä on ilmaa, naisille assosioitua elementtiä. Silti kaikkein tärkeimpiä 

ihmisen ominaisuuksia ovat tasapainoisuus ja itsehillintä. Tämän voi saavuttaa 

silloin, kun elementit ovat kehossa sopusoinnussa keskenään eikä mikään pääse 

ylittämään muita. Tässä kohtaa Causae et curaen ihmiskuva on hyvin 

deterministinen. Ihminen ei voi itse muuttaa oman kehonsa nesteiden tasapainoa, 

vaan ihmisen luonne ja osittain myös hyveellisyys riippuvat pitkälti 

hedelmöityksen olosuhteista. Näihin olosuhteisiin lasketaan kuunvaiheet, 

vanhempien mielentila ja oikean rakkauden tunteminen, hedelmöittyminen 
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avioliitossa tai sen ulkopuolella ja vanhempien oma ihmistyyppi. Hildegard 

toteaa, että ihminen ei voi muuttaa omaa luontoaan. Tähän pystyy vain ja 

ainoastaan Pyhä Henki, joka voi muuttaa jo ennestään hyveellistä sielua 

hyveellisemmäksi. Vanhempien synnit seuraavat jälkipolville, eikä pojista synny 

automaattisesti tyttöjä parempia, tai toisinpäin. 

Vaikka sangviiniset miehet kuvataan kaikkein kauneimmilla sanoilla, niin 

he eivät kuitenkaan edusta maskuliinista miestä. Heidän ylevimmät ja parhaimmat 

ominaisuutensa ovat naisellisia. Koleerisista miehistä sanotaan, että he ovat 

maskuliinisia, mutta heidän miehekkyytensä on usein hallitsematonta, varsinkin 

jos he elävät ilman vaimoa. Melankolisilla miehillä ei ole itsehillintää ja he ovat 

rajuja. Flegmaattiset miehet eivät ole miehekkäitä ja ovat luonnoltansa niin kuin 

naiset eli heikkoja. Sangviiniset ja koleeriset(flegmaattiset) naiset ovat naisellisia, 

heissä on kuvattu selkeästi naisen luontoon kuuluva pehmeys ja hauraus. 

Flegmaattiset(koleeriset) naiset on Causae et curaessa kuvattu maskuliinisina, 

mutta naisista kaikkein hedelmällisimpänä.  

Yksikään ihmistyyppi ei tunnu kuvaavan täydellistä naista joka olisi vain 

feminiininen tai täydellistä miestä joka olisi vain maskuliininen. Sukupuolten 

essentialistisia ominaisuuksia on loppujen lopuksi hyvin vähän ja ne palautuvat 

biologiaan. Naisille on essentialista, että ensimmäinen nainen on luotu miehen 

kylkiluusta, he ovat ilmaa ja vettä ja heillä on vagina. Kuukautiset eli 

puhdistautuminen, synnyttäminen, ja pehmeys ovat feminiinisyyteen liitettyjä 

ominaisuuksia, mutta vaikka jokin, tai vaikka kaikki näistä puuttuisivat, niin 

nainen voisi silti olla nainen. Näin on esimerkiksi melankolisen naisen 

tapauksessa. Miehen essentiaan kuuluu luominen ennen naista ja ensimmäisen 

miehen maasta muotoutuminen, olla maata ja tulta, sekä penis ja kivekset. 

Maskuliinisiksi miellettyjä ominaisuuksia ovat kovuus, kuumuus ja rationaalisuus, 

mutta vaikka miehellä ei olisi ollut yhtäkään näistä, hän olisi silti ollut mies, niin 

kuin flegmaattinen mies.  

Miehellä ja naisella näyttää olevan perustavanlaatuisia yhteisiä 

ominaisuuksia. Molemmat sukupuolet kärsivät lankeemuksen vaikutuksista ja 

näin ollen ruumiin heikkoudesta. Kummankaan sukupuolen edustajat eivät 

yksilöinä pysty toteuttamaan sukupuoltaan täydellisesti. Vaikka siis miehillä ja 

naisilla on pääasiassa omat hallitsevimmat elementtinsä, silti halutuin 

käyttäytyminen molemmilta sukupuolilta on jokseenkin samanlaista. Causae et 

curaessa annetaan ymmärtää, että hillitty käyttäytyminen on miehille yleensä 
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vaikeampaa, koska nesteet vaikuttavat heissä vahvemmin ja rajummin kuin 

naisissa. Tämä näkyy esimerkiksi seksuaalisessa käyttäytymisessä, josta 

kerrotaan, että miesten himo aiheuttaa suuremman reaktion kehossa kuin naisten. 

Causae et curaessa ei missään vaiheessa kuvailla täydellistä miestä tai 

täydellistä naista. Ainoastaan ennen lankeemusta on ollut olemassa täydellisyyttä, 

mutta tähän täydellisyyteen langennut ihminen ei voi päästä osaksi. Hildegard 

käyttää teoksessaan käsitteitä feminiininen ja maskuliininen, mutta käytännössä 

ne sopivat yksilötasolla huonosti miehiin ja naisiin. Kategoriat ovat jotakin 

abstrakteja, joiden täydellinen toteuttaminen ei ole hyväksi. Miehet tarvitsevat 

naisia tasapainottamaan kuumuuden aiheuttamia reaktioita ja naiset kaipaavat 

miestä joka pitäisi heistä huolta. Sukupuolten komplementaarisuus on 

Hildegardille kallisarvoinen asia, mutta edes miehen ja naisen toisiaan 

täydentävyys ei Causae et curaessa ole absoluuttista. Hildegard tunnistaa 

molemmissa sukupuolissa ihmisiä, jotka voivat paremmin ilman toista sukupuolta. 

Paratiisin täydelliseen ihmisyyteen ei ole mahdollista palata. Miehet ja 

naiset on luotu elämään yhdessä. Niin kauan kuin nainen ei ole liittänyt itseään 

yhteen mieheen, hän on miehelle alamainen, mutta tullessaan yhdeksi lihaksi 

nainen ja mies ovat yhtä ja täydentävät toisiaan tässä elämässä. 
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