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Tiivistelmä 

Rituaaliesineen matka alkuperäisestä ympäristöstä museoon 

Kulttuurien museon Kuba-valtion rituaaliesineiden elinkaari 

Tutkimuksen kohteena oli Kulttuurien museoon eri vaiheiden kautta päätyneitä, Kuba-

valtiosta peräisin olevia joko seremoniallisia tai rituaalisia esineitä. Tutkimuksen tavoit-

teena oli osoittaa, miten museoidut etnografiset esineet toimivat historiallisina todisteina 

kulttuuristaan. Tarkoituksena oli selvittää esineiden alkuperäinen käyttötarkoitus ja min-

kälaisia kulttuurisia arvoja ne ilmensivät sekä alkuperäisestä yhteisössään että elinkaaren-

sa eri vaiheissa. Tutkimusteoriana oli Igor Kopytoffin ajatus esineiden yhteiskunnallisesta 

elämänkaaresta, missä sakraalit tai muuten erityiset esineet singularisoidaan omaksi ryh-

mäkseen. Teoriasta seuraavan metodin avulla oli mahdollista tuoda esille esineiden arvos-

tuksen ja käyttötarkoituksen muutos niiden siirtyessä pois varsinaisesta tehtävästään. Elin-

kaarimalli toimi selkeänä kuvaajana esineiden muuttuvissa vaiheissa, joissa museo muo-

dostaa erään päätepisteen.  

Tutkimus osoittaa tradition ja esinekulttuurin mukautumisen uusiin vaikutuksiin, joita saa-

tiin sekä kaupallisesta että kulttuurisesta vuorovaikutuksesta 1500-luvulta alkaen. Kuba oli 

yksi Keski-Afrikan valtioista, joiden menestys perustui hyvään hallintoon ja yhteyksiin 

muiden kanssa. Sen eri kansanryhmiä yhdistävä järjestelmä oli sakraali kuninkuus, joka 

takasi yhteiskunnan hyvinvoinnin ja vaurauden. Ilmenemismuotona oli esinekulttuuri, jo-

ka edelleen tunnetaan Kuba-kulttuurina ja joka heijasteli valtion merkitystä, uskonnollista 

ja kosmologista maailmankäsitystä ja myös ulkoisia arvorakenteita.  

Eurooppalainen kolonialismi muutti yhteiskuntaa Afrikassa ja sillä oli merkitystä myös 

länsimaisille käsityksille muista kulttuureista. Afrikkaa pidettiin raaka-ainelähteenä ja sen 

asukkaita sivistystoimien kohteena piittaamatta vallinneesta elämäntavasta. Vaikka esineet 

eivät suoranaisesti ole historiankirjoitusta, ne usein ovat ainoita todisteita yhteiskunnas-

taan. Kuban erityisasema kolonialismin aikana osoittaa, kuinka elinvoimainen kulttuuri 

auttoi selviämään poikkeuksellisissa olosuhteissa.  

Esineiden kerääminen länsimaisiin kokoelmiin merkitsi muutosta esineiden historiassa. 

Rituaalien osatekijöistä tuli keräämisen myötä etnografisia kohteita, jolloin on menetetty 

niiden merkitys ja sisältö, joita ei enää ole mahdollista tavoittaa. Museoissa ne ovat kon-

tekstistaan irrallisia kohteita tai aikajanaan ryhmitettyä sarjoja ja silti esineet ovat säilyttä-
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neet jotain alkuperäisestä kulttuuristaan. Esineiden  nykyisten omistajien vastuulla on rat-

kaista, merkitseekö talletus museoon esineen kannalta arvon palautusta vaiko lopullista 

unohdusta. 

 

Abstract 

The journey of ritual objects from original context to museum 

Trajectories of a selection of ritual objects in the collection of Central African Kuba at the 

Museum of Cultures 

This study concerns selected ritual and/or ceremonial objects in the Kuba collection at the 

Museum of Cultures (NBA, Finland). The aim of the study was to prove the historical im-

portance of ethnographic objects, now in museums, to their original culture. For this pur-

pose  the objects’ primary uses and also their cultural value both for the original society 

and later in their trajectories needed to be determined. Igor Kopytoff’s idea of the social 

life of things served as the theoretical basis for the study, in which sacral or otherwise 

special objects are singularized as a group of their own. It was methodically possible to il-

lustrate the changes in the valuation and uses of the objects during their transitional stages. 

The model reflected the changes in circumstances, the museum being one of the end 

points. 

The study shows the gradual adaptation of the tradition to the robust commercial and cul-

tural connections established in the 16th century. Kuba was a Central African domain 

whose success was based on good governance and strong external links. The organization 

connecting its diverse peoples was that of sacral kingship, which guaranteed the wellbeing 

and safety of the community. The domain’s esteemed material culture, known even today 

as Kuba culture, is proof of this. It reflected the importance of the state, the cosmological 

ideas of the people, and hierarchical values as well. 

European colonialism greatly affected African societies, and also the western conception 

of other cultures. Africa was considered a source of raw material and its peoples the ob-

jects of civilization efforts, with no regard to the prevailing systems of life. Material cul-

ture may not necessarily be history writing; however, it often proves to be the only surviv-

ing example of earlier culture, society and religion. The appreciation of the material cul-
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ture of Kuba during the colonial period shows how a society can survive in difficult times 

due to its strong culture. 

The extensive collecting of material culture by westerners meant changes in the trajectory 

of the objects. Originally parts of rituals, they became ethnographic objects, losing their 

meaning and purpose, never to be regained. The objects are presented in museums as sin-

gular items or grouped in series of space and time, and yet they retain some of their origi-

nal power. It is now the responsibility of the present owners to decide whether the situa-

tion requires re-evaluation or the objects be simply forgotten.   
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I Kuba-valtion esineet tutkimuskohteena 
 

1. Kaukaiset museoesineet 

Kulttuurien museon näyttelyssä Kaukaa haettua 

oli esillä valikoima suomalaisten kerääjien tuo-

mia esineitä muista kulttuureista. Museonäytte-

lyyn tulija kohtasi ensimmäisenä viereisen hel-

mikoristeisen esineen (kuva 1), joka sekä maan-

tieteellisesti että ajallisesti ja jopa ajatuksellises-

ti on peräisin kaukaisesta kulttuurista. Väistä-

mättä mieleen nousi kysymyksiä siitä, mikä tä-

mä ja muut näyttelyn esineet ovat ja mitä ne 

edustavat.   

Jo 1700-luvulta lähtien ovat suomalaiset tutki-

musmatkailijat, tiedemiehet, lähetyssaarnaajat ja 

matkaajat tuoneet maailmalta Suomeen esineitä, 

joista ajan mittaan muodostuivat museokokoel-

mat. Etnografisten kokoelmien, nk. vertailevien kokoelmien ensimmäinen esine, no VK/1 

on Kalifornian niemimaan intiaanien päällystakki, niin kuin Keisarillisen Aleksanterin 

Yliopiston Raha-, mitali- ja taidekabinetti sen luetteloi vuonna 1828. Vasta 150 vuotta 

myöhemmin se tunnistettiin Kadan länsirannikon salish-intiaanien 1700-luvun lopulla 

valmistamaksi hartiavaipaksi, jollaisia tiedetään säilyneen vain joitakin kymmeniä.1 Tästä 

alkoi kokoelmien yhä jatkuva karttuminen ja laajentuminen käsittämään kaikkien maan-

osien esineitä. Afrikkalaisesineiden kohdalla Kulttuurien museon kokoelma on vaatima-

ton, jos sitä vertaa entisten siirtomaavaltojen suuriin esinemääriin. Siinä missä Kulttuurien 

museossa on yksi esine kutakin, maailman suurissa museoissa kuten British Museumissa, 

Berliinin etnologisessa museossa ja Belgian Kuninkaallisessa Keski-Afrikan museossa 

                                                
1 http://www.kaukaahaettua.fi/ 8.1.2014 

Kuva 1 Naamio VK6383:2 
Kuva: Museovirasto; Markku Haverinen  
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samoja esineitä on kymmenittäin ja jopa sadoittain. Kaikkialla kuitenkin valtaosa tästä 

määrästä on varastoissa ja esillä museoesineistä on vain pieni osa. Niistä annetut tiedot 

ovat varsin lyhyitä, eivätkä ne kerro juurikaan esineiden taustoista.  

Kiinnostuksesta näitä salaperäisiä esineitä kohtaan lähti liikkeelle ajatus tutkimuksesta, 

jossa on tarkoitus selvittää esineiden alkuperäistä käyttötarkoitusta ja niiden taustaa. Esi-

neet ovat samalla todisteita kulttuureista, joista ei ole muita tietoja. Niiden avulla on ken-

ties mahdollista päästä perehtymään vieraaseen kulttuuriin, josta esineiden ohella on vä-

hän tai ei lainkaan kirjallista tietoa.  

Tutkimusaiheen valinta johtui paitsi kiinnostuksesta tietää enemmän esineiden alkuperäi-

sestä kulttuurista myös siitä, miten ja millä perusteilla esineitä on kerätty ja tuotu esille. 

Etnografisten esineiden tutkiminen on tärkeää myös, koska museoesineinä ne edelleen 

muistuttavat aikaisemmasta käyttötarkoituksestaan rituaali- ja seremoniaesineinä. Juuri 

siitä syystä, että ne on tuotu pois omasta ympäristöstään, on suorastaan velvollisuuskin ol-

la selvillä siitä, mitä ne ovat olleet ennen tätä vaihetta ja mitä niille on tapahtunut väliai-

kana. Etnografisia esineitä arvostetaan nykyisin taiteena ja ne ovat toisaalta arvokkaita 

taidekaupan kohteita. Tämän ohella ne sisältävät paljon tietoa menneisyydestään ja eten-

kin museoiden esinekokoelmat ovat lähes ainoita todisteita kulttuureistaan, jotka ovat osit-

tain kadonneet ja ainakin muuttuneet aikojen mukana.  

Tutkimuksen teemaksi sopiikin W David Kingeryn ajatus siitä kuinka esineet, joita ihmi-

set ovat valmistaneet ja käyttäneet tiettyinä aikoina ja tietyissä paikoissa, ovat kenties ai-

doin osoitus siitä, mikä meillä voi olla tietona yhteiskunnassa vallinneista arvoista ja mer-

kityksistä.2  

 

2. Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Kulttuurien museon Afrikka-kokoelmasta 

valittujen seremonia- tai rituaaliesineiden elinkaarta ja siihen vaikuttaneita tekijöitä. Esi-

neet ovat peräisin Kongon Vapaavaltion ja sittemmin Belgian Kongon (nyk. Kongon de-

mokraattinen tasavalta) sisäosassa sijainneesta Kuba-valtiosta 1900-luvun alussa. Esineitä 

tarkastellaan niiden kehityskaaren kannalta, missä ne ovat kulkeneet eri vaiheiden kautta 

                                                
2 Kingery 1966, ix  
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alkuperäisestä historiallisesta sosiokulttuurisesta kontekstista ja päätyneet lopulta länsi-

maiseen museoon. Tällaisiin vaiheisiin kuului lukuisia omistajavaihtoja, joiden kautta esi-

neet joutuivat uuteen ympäristöön eli uudenlaisen arvioinnin kohteiksi.  

Afrikkalaiset esineet puhuttelevat edelleen katsojaa erityisellä tavalla, minkä sain oman 

kiinnostukseni ohella todeta, kun museon varastossa virkailija oli ottanut esille pyytämiäni 

naamioita pro graduani varten. Niitä katsoessaan hän ihmetteli, kuinka voimakkaan vaiku-

tuksen ne tekivät ja miten huomattavasti ne erosivat matkamuistoina myytävistä veistok-

sista. Varastossakin esineissä säilyy jotain niiden alkuperäisestä voimasta ja tehosta, vaik-

ka silloin ei käy ilmi, mikä on ollut niiden merkitys alkuperäisessä yhteiskunnassa. Selvää 

kuitenkin on, että ne ovat museo- tai taide-esineitä länsimaisessa mielessä, mutta eivät sitä 

olleet alunperin. Koska ulkopuolinen ei voi asettua toisen tai vieraan kulttuurin ajatteluta-

paan, on tutkimukseni eräs lähtökohta eurooppalaisten asennoituminen toisenlaiseen esi-

nekulttuuriin. Varsinkin kolonialismin aikana Afrikka suurten muutosten ohella koki myös 

henkilötasolla vieraiden kohtaamisen ensimmäistä kertaa, puolin ja toisin. Afrikka oli tun-

tematon maanosa vain eurooppalaisille, jotka eivät tienneet, että siellä asuvilla kansoilla 

oli pitkä historia niin kulttuurin kuin valtiomuotojen alueella. Perinteet kaupankäynnissä 

sekä mantereen sisäisesti että sen ulkopuolelle olivat myös jatkuneet vuosisatoja. Euroo-

pan 1800-luvun tapahtumat, kolonialismi ja sen mukanaan tuoma eurooppalainen läsnäolo 

ovat melko hiljattainen vaihe Afrikan historiassa, mutta vaikutukset ovat olleet sitä mer-

kittävämpiä.  

Tutkimuksen aiheena on esineiden elinkaaren aikana tapahtunut kulttuurinen muutos, jos-

sa aikaisemmista rituaaliesineistä tuli ’epäjumalankuva’, matkamuisto, taideaarre tai etno-

grafinen museoesine ja jossa esineen alkuperäinen käyttötarkoitus ja tehtävä saivat uudet 

merkitykset. Esineiden kokemat vaiheet heijastavat samalla niiden eri omistajien käsityk-

siä ja asenteita ja ovat siten näidenkin tulkkeja. Tutkimuksessa on tarkoituksena selvittää 

esineiden jatkokohtelua, kun ne siirtyivät eri kerääjien mukana uuteen ympäristöön, mu-

seokokoelmiin, näyttelyihin ja matkamuistoina koteihin. Silloin niiden käyttötarkoitus 

muuttui entisestä poikkeavaksi. Tarkoituksena on myös tutkia, miten käsitykset esineistä 

muuttuivat ajan mittaan ja miten perehtyminen esineiden merkityksiin mahdollisesti vai-

kutti niiden kerääjien ja uusien omistajien asenteisiin ja suhtautumisessa niiden edusta-

maan kulttuuriin. 



 

    
- 4 -

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia esineiden avulla menneen ajan kulttuuria, josta on jäl-

jellä lähinnä esineitä. Siinä on määrä selvittää esineiden alkuperäisen kulttuurin historiaa, 

minkälainen oli niiden alkuperäinen yhteiskunnallinen konteksti. Mitä ne ovat merkinneet 

omassa sosiokulttuurisessa ympäristössään osana rituaalista ja uskonnollista traditiota ja 

yhteiskuntaa. Mikä on ollut esineiden funktio siinä tarkoituksessa, mihin ne oli valmistet-

tu.  

Toisaalta tavoitteena on pohtia esineiden elinkaaren eri vaiheissa niitä ulkopuolisia vaiku-

tuksia, joita yhteiskunta koki ja niiden heijastumista esineisiin. Minkälaisten toimenpitei-

den kohteeksi ne joutuivat lähinnä eurooppalaisten taholta. Minkälainen oli paikallisen si-

vistyksen ja kulttuurin arvostus Euroopassa ja mitä tiedon lisääntyminen merkitsi suhtees-

sa esineisiin ja niiden arvostukseen. Minkälaisia olivat käytännön tasolla kanssakäyminen 

eri ryhmien kesken ja miten se ilmeni erilaisissa tilanteissa. Tähän liittyy kysymys kult-

tuureiden välisistä suhteista ja asennoitumisesta toisiin, puolin ja toisin. Tavoitteena on 

näiden seikkojen selvittämisellä osoittaa, kuinka tällaisen tiedon perusteella voi olla mah-

dollista ymmärtää esineiden taustalla vaikuttavia seikkoja ja niiden kautta arvostaa niiden 

tekijöiden kulttuuria. Seuraamalla esineiden hankkijoiden eli yleensä länsimaisten ihmis-

ten toimintaa Afrikassa, käy ilmi myös laajempi kokonaisuus poliittisine ja yhteiskunnal-

lisine muutoksineen kolonialismin aikana 1800/1900-lukujen taitteessa.  

Tutkimuksen tavoitteena on myös saada lisätietoa museokokoelmiin päätyneiden esinei-

den vaiheista. Kirjallinen materiaali on niiden osalta niukka ja sen lähdekriittinen tarkastus 

tuonee selvennystä avoimiin kysymyksiin. Tavoitteena on todentaa oikeat tiedot vertailu-

materiaalin avulla ja lisätä kokoelman tietojen luotettavuutta. Samalla tavoitteena on pyr-

kimys osoittaa esineitä koskevan etnografisen tiedon merkitys nykyaikana eli miksi on 

tarpeen olla perillä esineiden vaiheista ja aikaisemmista käyttötarkoituksista. Mikä on vas-

tuu kokoelmien esineistä. On myös mahdollista olettaa, että tämä tieto on tärkeä arvioita-

essa nykyhetken poliittista ja taloudellista tilannetta Afrikassa. Historiallisen tiedon tun-

temus saattaa olla hyödyksi niille, jotka suunnittelevat toimenpiteitä kehitysmaissa, mutta 

kaikissa tapauksissa kulttuurin tuntemisella on merkitystä kanssakäymiselle.   

Afrikkalaiset artefaktit ja rituaaliesineet ovat länsimaisittain ajatellen taide-esineitä, mutta 

niiden kohdalla taide-käsitteen tarkastelu on tarpeen aiheen monimuotoisen sisällön vuok-

si länsimaista taidekäsitystä ei voi sivuuttaa pyrittäessä määrittelemään käsitettä afrikka-

lainen taide tai mitään muutakaan etnistä taidetta, silloin kun esineet ovat päätyneet esi-
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merkiksi museo- tai näyttelyesineiksi, jolloin näkökulma on niiden uusien omistajien. 

Myös esineiden valmistajilla on ollut taiteellisia tavoitteita sen ohella, että teokset ovat 

ennenkaikkea rituaaleihin kuuluvia elementtejä. Afrikan suuri maanosa käsittää lukuisia 

kansoja ja kulttuureita, joten kun on kyse sen esinekulttuurista, yleiskäsitteen määrittelystä 

tulee entistäkin vaikeampaa. 

Tutkimuksen kohteena olevat, kulttuuriaan edustavat esineet ovat etnografisina kohteina 

länsimaisissa museoissa ja erilaisissa kokoelmissa. Puhuttaessa afrikkalaisesta taiteesta 

tarkoitetaan yleensä etnografisia esineitä, jotka länsimaissa esitetään yksittäisinä esineinä 

irrallaan varsinaisesta kontekstista tai termi kattaa yleiskäsitteenä kaiken artefaktin eli kä-

sityötaidon tuotteet. Afrikkalaista taidetta on se esineistö, joka on eri muodoissa esillä län-

simaissa, museokokoelmissa tai taidekaupan piirissä. Päädyttyään länsimaisiin kokoelmiin 

esineet samalla saivat taide-esineen aseman ja lisäksi taidekaupan piirissä rahallisen arvon. 

Tähän liittyy myös kysymys esineiden esittelemisestä siinä vaiheessa, noin 1900-luvun 

puolivälissä kun etnografisia esineitä alettiin pitää taiteena erotuksena luonnontieteellisiin 

kokoelmiin, joissa erilaisia esineryhmiä kuten esimerkiksi keihäitä oli alkuperästä riippu-

matta järjestetty kuvaamaan niiden oletettua kehityskaarta. Taidemuseoiden painotukset 

koskivat yksittäisiä esineitä, joita korostettiin sijoittamalla ne erillisiin vitriineihin ilman 

varsinaista kontekstin esittelyä tai yksittäin samaan tapaan kuin taidenäyttelyissä. Tässä 

vaiheessa tuli tarpeen määritellä, mitkä esineet olivat taidetta ja mitkä luonnonhistoriaa. 

Kysymys on länsimaisen perinteen aiheuttama ongelma, jota ei ollut alkuperäisessä yh-

teydessä ja joka poikkesi länsimaisista taidekäsityksistä. On myös syytä muistaa, että ai-

kaisemmin sanat ’art’, ’arte’ tai ’Kunst’ tarkoittivat taitoa ja osaamista ja siten myös län-

simainen taiteen käsite on melko viimeaikainen.3 Nykyajan käsitys asettaa taiteen vastak-

kain käsityötaidon kanssa, samoin taiteilijan ja käsityöläisen. Sen seurauksena on mahdol-

lista painottaa milloin yhtä milloin toista merkitystä sen korostamiseksi, että on sellainen 

asia kuin ”primitiivinen taide”. Afrikkalaisen taiteen kohdalla taiteen käsite onkin kaksija-

koinen, kun toisaalta sitä ajatellaan länsimaiselta kannalta esteettisenä ei-hyödykkeenä ja 

toisaalta tekijöiden kannalta esineinä, joilla on erityinen asema.4  

Esittämisen tavoista riippumatta näyttelyt ja museot ovat niitä paikkoja, joissa esineiden 

kautta tuntemattomat kulttuurit tulevat näkyviksi. Kuten Vogel toteaa, on tyydyttävä hy-

                                                
3 Vogel 1988:12, 17 
4 Shiner 1994:225-226 
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väksymään se, että alkuperäisen afrikkalaisesineistön monimuotoisuudesta voidaan tavoit-

taa vain osa ja sitä esittää vajavaisesti oman kulttuurinsa ulkopuolella.5 Käsityksen saami-

seksi kyseisestä kulttuurista etnografisten esineiden kohdalla on otettava huomioon niiden 

tausta, se kokonaisuus mihin ne ovat syntyneet sen ohella, että niitä myös tarkastellaan 

nykytilanteessaan museo- tai näyttelyesineinä. Tässä tutkimuksessa ei tehdä eroa taiteen 

tai artefaktin välillä, vaan esineitä tarkastellaan osana niiden edustamaa kulttuuria ja siten 

esineistä käytetään termiä ’taide’ ja niiden tekijöistä ’taiteilija’.  

Afrikkalainen taide on siten yleiskäsite tarkoittamaan eri aikoina valmistettuja artefakteja, 

joita länsimaisen perinteen mukaisesti on alettu arvostaa yksilöllisinä esineinä. Afrikkalai-

nen taide mielletään traditionaaliseksi, mikä ajatus liitetään autenttisen ja muuttumattoman 

taiteen käsitykseen. Sellaista afrikkalainen taide ei ollut ennen kolonialismiakaan, sillä on 

muistettava, että vaikutteita on kaikkina aikoina saatu ympäröiviltä yhteisöiltä ja kaup-

payhteyksien kautta. Afrikkalaiset itse määrittelevät taidekäsityksensä omalla tavallaan, 

sillä kulttuurit eivät eristä meidän taiteena pitämiämme esineitä irralleen muista, vaan ne 

ovat osa laajaa kokonaisuutta. Esineillä on käyttötarkoituksensa vuoksi tiettyjä ominai-

suuksia, joita ei ole muilla. Niitä arvostetaan niihin uhratun taidon ja osaamisen ansiosta, 

itse tekemisen vuoksi puhumattakaan niihin liittyvästä symboliikasta ja muista merkityk-

sistä. Näistä syistä eurooppalaisen esteettisen ajattelun ei pidä antaa rajoittaa suhtautumis-

ta afrikkalaiseen esinekulttuuriin eli taiteeseen. Taidekäsitteeseen on sisällytettävä esinei-

siin kuuluva sisältö eli voima ja tarkoitus, joka usein liittyy taustalla oleviin uskonnollisiin 

käsityksiin.6 

Etnografiset esineet eivät olleet alun perin taidetta länsimaisessa mielessä ja siten tällainen 

asennoituminen poikkeaa alkuperäisestä suhtautumisesta. Siinä esineet olivat osa rituaalis-

ta tai yhteiskunnallista kokonaisuutta, johon kuului luomishistoriaa, kosmologiaa ja maa-

ilmankäsitystä kuvaavia esityksiä pukuineen, säestyksineen ja tarinoineen. Yleensä esineet 

oli valmistettu tiettyyn tarkoitukseen, joka usein oli rituaalinen tai seremoniallinen. Tässä 

ympäristössä esimerkiksi naamio ei esiintynyt yksinään, vaan liittyi esityksen kokonaisuu-

teen, johon kuuluivat määrätyt rituaalin edellyttämät toimet. Suomenkielessä sanan rituaa-

li määritelmä on uskonnollisen toimituksen tai muun juhlamenon vakiintunut suoritusjär-

jestys tai käytäntö, josta esimerkkejä ovat erilaiset palvontamenot, pakanallinen rituaali, 

                                                
5 Vogel 1988:15 
6 Hackett 1996: 7-9 
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hautaus- ja kasterituaali. Rituaali on toistuva, usein juhlava tapa tai meno, jolla on merki-

tystä yhteisölleen. Seremonia on rituaaliin liittyvä juhlameno ja siten osa sen ulkoista il-

menemistä tai itsenäinen rituaali, merkityksessä juhlallinen tapa, kuten  esimerkiksi japa-

nilainen teeseremonia. Käsitteet täydentävät toisiaan ja ovat osaksi synonyymisia 7  Myös-

kin Jargon, Kulttuuriantropologian englanti-suomi oppisanaston mukaan seremonian ja 

rituaalin käsitteitä käytetään yleisesti toistensa synonyymeina. Seremonian ajatellaan si-

sältävän vähemmän uskonnollista sisältöä kuin rituaali, joka puolestaan on tietty uskon-

nollinen meno.8 

Samoin Encyclopedia of Religion’n mukaan nämä käsitteet ovat synonyymisia tavanomai-

sessa kielenkäytössä, mutta teoreettisesti ne pyritään erottamaan toisistaan. Seremonia liit-

tyy yhteiskunnan sekulaariin sosiokulttuuriin ja leimallista on sen konservatiivinen rooli, 

vallitsevien järjestelmien säilyttäminen. Rituaali on pyhä tai uskonnollinen meno. Tie-

tosanakirjan mukaan rituaaleissa käytetään symboleja ilmaisemaan ja välittämään merki-

tyksiä, sanallisesti ja sanattomasti. Perinteisissä afrikkalaisyhteisöissä painotetaan rituaali-

en suorittamista totuttuun tapaan, määrämuodossa ja symbolisena sosiaalisena viestinä, 

joka suoritetaan tietyn mallin mukaisesti. Rituaalit liittyvät ennen kaikkea erilaisiin siir-

tymävaiheisiin, jotka kuitenkin vaihtelevat Afrikan eri kansojen puitteissa huomattavasti. 

Afrikkaiset rituaalit voi yleistäen käsittää syklisen elämän rituaaleina, kun tapahtuu muu-

tos kulttuuritilanteessa: ero aikaisemmasta sosiaaliasemasta, välivaihe vanhan ja uuden ti-

lanteen välillä ja lopulta päätyminen uuteen statukseen.9  

Rituaali on varsin monitahoinen käsite, jolle ei ole yksiselitteistä määritystä, niin kuin ai-

hetta tutkinut Catherine Bell kirjoittaa ja jatkaa, että rituaalilla on merkitystä uskonnon ja 

kulttuurin ymmärtämisen kannalta. Rituaaleilla ja niiden suorittamisella on yhteys yhteis-

kuntaelämään. Rituaalinen toiminta saa merkityksen siinä, että sen kautta ihmiset pyrkivät 

sijoittumaan asioiden laajaan kokonaisuuteen. Rituaaliset käytännöt liittyvät tiettyihin yh-

teiskunnan tilanteisiin ja ovat osa kulttuurista tietoa.10  

Etnografisten esineiden osalta rituaalin suorittaminen oikein edellytti niiden valmistelua 

tehtäväänsä, sillä niiden uskottiin saavan tehonsa vasta seremoniallisten vihkimisten jäl-

keen. Vaikuttavuuden vuoksi rituaalisesti tärkeitä esineitä ei yleensä pidetty näkyvillä, 

                                                
7 kielitoimiston sanakirja.fi;  2.4.2016  
8 Jargon, Kampus-kustannus, Jyväskylä, 2002:34, 147 
9 Encyclopedia of Religion 2005 
10 Bell 2009: x-xi 
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vaan ne oli talletettu aarrekammioihin, hautakammioihin tai palvontatiloihin. Siten 

useimmat kansalaiset eivät oikeastaan koskaan päässeet näkemään pyhimpiä esineitä ja 

muitakin vain juhlatilaisuuksissa, mikä edelleen vahvisti rituaalin ja siihen kuuluvien esi-

neiden merkitystä. Osaa tavallisista esineistä, joita kaikki käyttivät jokapäiväisessä elä-

mässä, voi pitää myös rituaalisina niiden käyttötarkoituksen mukaan.  

Rituaaliesineet kuuluivat osana ihmisyhteisöjen siirtymäkausiin ja juhliin, jotka puoles-

taan liittyivät siihen, miten uskonnollisia tai kosmologisia käsityksiä ilmaistiin. Rituaalit 

ovat siten keino tuoda esille muuten abstrakteja ajatuksia ja kosmologisia käsityksiä eli 

seikkoja, jotka yhdistetään uskontoon. Afrikkalaisuskonnot ovat osa yhteiskuntaelämää ja 

sen oleellinen ja erottamaton osa, eikä niissä yleensä tehdä eroa pyhän ja profaanin välillä. 

Ulkopuolisten kirjoituksissa henkistä elämää eli uskontoa käsittelevä terminologia on kris-

tinuskon ajatusten mukaista, joka ei sovellu nk. luonnonkansojen uskontojen kuvaami-

seen.11 Kirjoittajat ovat usein olleet teologeja, joiden näkökulma on painottunut, vaikka 

pyrkimys on ollut objektiiviseen tarkasteluun. Jacob Olupona, joka on afrikkalaisiin us-

kontoihin perehtynyt tutkija, arvostaa näistä uskonnoista ja maailmankäsityksistä kirjoit-

taneiden teologien kuten John Mbitin ja Geoffrey Parrinderin panosta tutkimuksessa, sillä 

hänen mielestään he tutkiessaan perinteisiä afrikkalaisia uskontoja ymmärsivät niiden ar-

von ja toivat esille niiden erityislaadun. Hän jatkaa, että ”arvostelusta huolimatta heidän 

teoksensa ovat usein säilyneet ajankohtaisina ja ne ovat todella pysyneet alan kestävinä 

klassikkoina”.12 

Uskonnon määrittely on tämän tutkimuksen kannalta epäoleellinen, sillä tässä yhteydessä 

uskonto käsitetään ennen kaikkea maailmankäsityksenä ja kosmologiana. Se muodostaa 

osan yhteiskuntaelämää ja yhteisön uskonnolliset käsitykset näkyvät esineiden käyttöta-

voissa. Lähestymistapa seuraa Ninian Smartin esittämää jaottelua, jossa uskontoja tarkas-

tellaan niiden ominaisuuksien valossa. Tämän mukaisesti uskonnoista etsitään niille lei-

mallisia piirteitä, jotka ilmenevät uskomuksina muun muassa tuonpuoleiseen, esi-isien 

henkiin tai luonnonvoimiin. Uskonto saa näkyvän ilmaisunsa erilaisten rituaalien, henki-

löiden suorittamien toimien ja esimerkiksi sakraalin kuninkuuden muodossa. Näihin liittyy 

                                                
11 Olupona 2014:2 
12 Olupona 2014:xxii 
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oleellisena osana myös paikkoja ja välineitä eli sakraaleiden ja rituaalisten esineiden koko 

kirjo.13 

 
 

3. Aikaisempi tutkimus  

Kulttuurien museossa olevia etnografisia kokoelmia on Suomessa tutkittu melko vähän, 

Afrikan aineistoa ei juuri lainkaan eikä siten myöskään tämän tutkimuksen kohteena ole-

van yhteisön esineistöä tai kulttuuria. Kulttuurien museon kokoelmista on kirjoitettu jul-

kaisu museon pysyvästä näyttelystä Kaukaa haettua, jossa annetaan taustatietoja esineiden 

hankinnoista ja niiden kerääjistä. Kulttuurien museossa on myös Eila Kivekkään kokoel-

ma Malin dogon-kansan esineitä, jotka olivat esillä näyttelyssä Naamion takana Pyynikin-

linnassa Tampereella, mistä hän on kirjoittanut samannimisen julkaisun. Museoviraston 

julkaisema Martti Rautasen Ambomaan kokoelma esittelee kerääjän omin sanoin tämän 

kokoelman esineet. Lähetysmuseon kokoelmaa on esitelty julkaisussa Aarteita Afrikasta 

ja keisarien Kiinasta, joka esittelee museon esineistöä Ambomaalta ja Kiinasta, missä 

suomalaiset harjoittivat lähetystyötä. Pohjoismaisesta näyttelystä Kohtaamispaikkana 

Kongo laadittu julkaisu käsittelee myös esinekulttuuria samalla kun pohtii ihmisten välisiä 

suhteita 1800-luvulla ja silloisia yhteiskunnallisia oloja.  

Vaikka aihepiirit ja kohteet eroavat tutkimukseni kohteesta, on sen sisältöön ja esinekult-

tuuriin liittyvästä tutkimuksesta mainittava Eija-Maija Kotilaisen When the bones are left, 

a study of the material culture on Central Sulawesi, jossa aiheena on esinekulttuurin osuus 

rituaaleissa ja uskonnollisissa käsityksissä ja Jari Kupiaisen Tradition, trade and wood-

carving in Salomon Islands, joka pohtii muutosten vaikutusta perinteiseen käsityöhön ja 

traditioon.14 Erityisesti oman työni kannalta merkityksellinen on Riku Hämäläisen väitös-

kirja Bear Shields of Plains Indians, joka käsittelee rituaalisten museoesineiden kautta jo 

kadonnutta kulttuuria ja niitä kysymyksiä, joita esineiden museointiin liittyy. Hän ottaa 

esille oleellisen seikan, joka erottaa taide-esineet etnografisista esineistä siinä, kuinka esi-

neet edustavat omaa kulttuuriaan, taustaa mistä ne ovat peräisin.15 Museoesineet sisältävät 

tietoa, joka voidaan saada esille tutkimalla ja tulkitsemalla niitä. Samoin on tärkeä huo-

                                                
13 Smart 1998:309- 315 
14 Kotilainen 1992; Kupiainen 2000 
15 Hämäläinen 2011:14 
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mio, jonka myös Kotilainen tekee, että aidoin tieto on saatavissa esineiden valmistajilta it-

seltään, joka on yhteydessä esineen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Elinkaarensa aikana 

esineet ovat sitten kokeneet monenlaisia muutoksia, saaneet erilaisia merkityksiä, jotka 

myös ovat osa kulttuurihistoriaa.16   

Afrikkalaiset esineet ovat kokeneet elinkaarensa aikana monia vaiheita ja muutoksia suh-

tautumistavassa ja arvostuksessa. Tutkimuksen tärkeän osan muodostavat nämä muutok-

set, kun esineet ovat olleet joko etnografisia kohteita tai taidetta, kun ne ovat näyttelyissä 

länsimaisissa museoissa. Alunperin esineet ovat kuitenkin olleet jonkin rituaalin osia eli 

niiden asema on muuttunut uudessa ympäristössä. Hans-Joachim Kolossin artikkeli Tradi-

tionen afrikanischer Kunst, wissenschaftliche Erfassung und ästetische Bewertung pohtii 

suhtautumista etnografisiin esineisiin, muutosta kansatieteellisestä keräilykohteesta taide-

esineeksi, joka oli seurausta yleisestä ajattelutavasta 1960-luvulla.17  

Samaa teemaa käsittelee myös teos Art/Artifact – African art in anthropology collections, 

joka on samannimisen näyttelyn julkaisu. Sen keskeinen sanoma oli esittää näyttelyn kei-

noin niitä tapoja, joilla länsimaalaiset eli kulttuurin ulkopuoliset kohtasivat afrikkalaisen 

taiteen ja esinekulttuurin 1900-luvulla. Esineiden tunnustaminen taiteeksi lisäsi niiden ar-

vostusta ja toisaalta se oli länsimaiselle katsojalle mahdollinen tapa käsittää ne oman kult-

tuuriperinteensä kannalta. Esineiden kontekstin tutkimisessa niitä on kuitenkin lähestyttä-

vä etnografisina kohteina, joilla on muukin merkitys kuin taide-esineen, vaikka esteettistä 

ilmaisua ei ole syytä vähätellä. Esineet välittävät funktionsa kautta laajemmin tietoa yhtei-

söstään. Taide erillisenä osana yhteiskuntaa oli vieras niille kulttuureille, joiden esineitä 

etnografiset kohteet ovat. Niissä uskonto tai rituaalit olivat osa kaikkea elämää ja usein 

myös yhteiskunnan peruskäsitys. 18 

Rosalind Hackett korostaa kirjassaan Art and Religion in Africa esineiden merkitystä osa-

na henkistä ja hengellistä maailmankäsitystä ja osoittaa, että ilman tämän osuuden käsit-

tämistä tärkeä osa niiden merkityksestä jää vaille huomiota. Afrikan taide-esineiden tai oi-

keastaan koko esinekulttuurin ja uskonnon yhteyttä ei ole ennen tätä teosta pohdittu eikä 

otettu museoissakaan esille vaan on korostettu niiden symbolista ja esi-isien palvontaan tai 

muistamiseen liittyvää rituaalisuutta. Toisaalta afrikkalainen uskonnollisuus nähtiin län-

simaisen teologian kautta eikä siihen sisällytetty taide-esineitä. Hackett painottaa taiteen ja 
                                                
16 Hämäläinen 2011:52 
17 Koloss 1999:12 
18 Vogel 1988:11-13 
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uskonnon välistä yhteyttä ja vuorovaikutusta ja keskittymistä siihen sen sijaan, että tutki-

taan etnistä taustaa tai erilaisia tyylin muotoja. Taustalla vaikuttavien ajatusmaailman kä-

sitysten tunnistaminen saattaa muuttaa länsimaissa vallinneita käsityksiä siitä, mikä on 

oleellista afrikkalaisissa taide-esineissä. Vaikuttavimmat niistä eivät aina olleet yhteisöl-

leen tärkeimpiä, vaan mitä erilaisimmat esineet saattoivat sisältää voimaa henkiseltä kan-

nalta samoin kuin arkiesineet voivat olla mytologisesti tai symbolisesti merkittäviä. Lisäk-

si länsimaisen tutkimuksen tapa luokitella ja tehdä yleistyksiä on vaikuttanut Afrikan us-

kontojen ja esineiden kohdalla, minkä seurauksena on syntynyt joukko käsityksiä jotka ei-

vät ole yleispäteviä. Tällaisesta stereotypiasta Hackett ottaa esimerkiksi ’fetishin’ käsit-

teen, jolla katettiin lähes kaikki sellainen esinekulttuuri, johon liitettiin maagisia voimia. 

Luokittelu on koskenut myös uskonnon ja maailmankatsomuksen käsittämistä, joka on 

usein yksinkertaistanut ajattelua niiden monimuotoisuudesta.19  

Uskontojen tutkimuksessa on vaikeutena ulkopuolisuus ja toisenlaisen ideologian eli kris-

tinuskon vaikutus tulkintaan. Ongelmat tässä suhteessa ovat suunnanneet mielenkiintoa 

enemmän sosiaaliseen ja kulttuuriseen lähestymistapaan. Uskonto ja rituaalit nähdään li-

säksi usein irrallisina eikä niinkään myytti- tai symbolielämän seurannaisilmiöinä. Uu-

dempi tutkimus on Hackettin mukaan alkanut suhtautua uskonnon käsitteisiin laajemmin. 

Se ottaa huomioon paikallisia ja kulttuurisia eroja sisällyttäen sosiokulttuurisia, poliittisia 

ja taloudellisia olosuhteita eikä tee jyrkkää jakoa pyhän ja profaanin välillä. Taiteen ja us-

konnon käsitteitä ei voi erottaa toisistaan Afrikan ollessa kyseessä, sillä vain kokonaisuut-

ta tarkastelemalla on mahdollista ymmärtää esineisiin ja niiden merkityksiin liittyviä seik-

koja ja yhteyksiä etenkin kun on kyse rituaalisesti voimakkaista esineistä. Tutkimuksen 

täytyy pyrkiä liittämään esineet ja niiden taustalla oleva uskonto tai pikemmin maailman-

käsitys kontekstiinsa eikä ottaa käsiteltäväksi vain esinekulttuuria sinänsä. Esineille, jotka 

on irrotettu ympäristöstään ja ilman tietoa niiden historiasta, on monesti annettu sellaisia 

merkityksiä joita niillä ei ole. Kuitenkin esineillä on yhtymäkohtia hengelliseen tai rituaa-

liseen ajatteluun niin että taide ja uskonto limittyvät toisiinsa ja ilmaisevat siten ajatuksia 

ja käsityksiä, joita muilla tavoin on vaikea esittää.20 

Karl-Heinz Kohl käy teoksessaan Die Macht der Dinge, Geschichte und Theorie sakraler 

Objekte läpi laajasti pyhien esineiden käsitettä ja historiaa osoittaen, miten myös ne ovat 

                                                
19 Hackett 1996:1-4 
20 Hackett 1996: 10-13 
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olleet riippuvaisia ajankohdan muutoksista. Monet etnografisista esineistä, joita yleisesti 

on pidetty kulttuuriin vanhastaan kuuluvina, ovatkin saattaneet olla seurausta poikkeuksel-

lisista olosuhteista, keino yrittää selvitä uudesta tilanteesta entisin keinoin.21 

Tiedot tutkimuksen kohteena olevan Kuba-kansan kulttuurista, historiasta ja niiden tutki-

mus nojaa vahvasti yhteen henkilöön, Jan Vansinaan, joka on tehnyt kokonaisen elämän-

työn sen ja lähialueiden tutkimuksessa. Hän on edelleen aktiivinen kirjoittaja, julkaisujen 

arvioija ja monien tietosanakirjatekstien laatija. Toimiessaan professorina Wisconsinin 

yliopistossa hän on kouluttanut monia uuden polven tutkijoita. Hänen merkityksensä ja 

laaja tuotantonsa on kaiken Kuba-tutkimuksen oleellinen osa, johon lähes kaikki muu alu-

een ja alan tutkimus tavalla tai toisella liittyy. Tärkeimpiä teoksia tässä suhteessa on Ku-

ban historiaa ja traditiota käsittelevä The children of Woot: a history of the Kuba peop-

les.22 Se on alan tutkijoiden perusteos, johon jatkuvasti viitataan. Vansinalla on tärkeä 

osuus myös suullisen perinteen arvostamisessa aitona historiankirjoituksena jo 1950-

luvulta alkaen, jolloin hänen väitöskirjansa oli tällä alueella ainutlaatuinen. Hän kirjoittaa 

aiheesta teoksessaan Living with Africa, kun hänen oli taisteltava sen käsityksen puolesta, 

että jokaisella kansalla oli oma historiansa, vaikka se ei ollut kirjoitetussa muodossa. Tä-

mä sai hänet päättämään uranvalinnakseen Afrikan historian tutkimisen ja hänen haasteen-

sa oli kehittää uudenlainen metodologia muiden kuin ei-kirjallisten lähteiden käyttöön.23 

Vansinan teos Oral tradition as history ottaa kantaa tradition merkitykseen muistitiedon ja 

samalla kansan tärkeiden käsitysten ja olemassaolokysymysten välittäjänä. Muista lähteis-

tä poikkeavasti suullinen traditio koostuu tiedoista, jotka ovat olemassa muistissa. Tämä 

informaatiolähde sulkee sisäänsä kokonaisen perityn kulttuurin ja tieto on oleellinen kult-

tuurin ja yhteiskunnan jatkumiselle.24 Nykyisin vallitsee laajalti käsitys suullisen perinteen 

merkityksestä myös historiankirjoituksena, vaikka on otettava huomioon sen rajoitukset ja 

varottava liian kirjaimellista tulkintaa. Aina ei ollut näin, vaan vasta 1960-luvulta lähtien 

on yleisemmin hyväksytty sananlaskujen ja tarinoiden asema osana kirjoituksettomien 

kansojen aitoa historiaa. Teoksessaan Art history in Africa Vansina lähestyy historiantut-

kimuksen kautta etnografisia esineitä ja niiden edustamia kulttuureita. Hänen mielestään 

esinetutkimuksessa etnografiset esineet ilman taustatietoja ovat irrallisia esineitä. Länsi-

mainen esteettinen arvio afrikkalaisesta taiteesta on suureksi osaksi epärelevanttia, koska 
                                                
21 Kohl  2003:20 
22 Vansina 1978 
23 Vansina 1994:39, 53 
24 Vansina 1985:147 
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se on länsimaisen kulttuurin ilmaus sellaiselle mikä on heidän kannaltaan objets trouvés 

eli löydettyjä, irrallisia esineitä. Vasta kontekstin ja esinekulttuurin merkitysten tuntemi-

nen ovat avain kulttuurin avautumiseen tutkimuksessa.25 

Kuba-kulttuurin tutkimuksen kannalta merkittävä on 1970-luvulla laajasti Kongoa ja Ku-

ban kulttuuria tutkineen Joseph Cornetin tuotanto. Tämä katolinen pappi asui pitkään 

Kongossa ja vaikutti siellä muun muassa johtajana perustamassaan etnografisessa museos-

sa. Hänen Kuba-yhteiskuntaa, erityisesti kuningasta ja hovitapoja käsittelevä teoksensa 

Art Royal Kuba26 on tärkeä alan tutkimuksessa. Teokselle antaa lisäarvoa se, että se on 

valmistunut yhteistyössä Kuba-ylimystöön kuuluneen Kotmwaan-aKweet’n kanssa. Tämä 

on epätavallista etnografisessa kirjallisuudessa, jossa on edelleen puutteena kulttuureiden 

omien edustajien osuus.  

Kiinnostus muita kulttuureita kohtaan ja kolonialismin perintöön on kansainvälisesti he-

rännyt ja on ryhdytty käymään läpi kolonialismin vaiheita ja vaikutuksia aikaisempaa 

kriittisemmin. Kolonialismin ajan historiaa ja sen vaikutusta yhteiskuntaan on alettu tar-

kastella uudella tavalla eli näkökulma on muuttunut ottamaan enemmän huomioon myös 

’toisen’ kokemuksia ja mielipiteitä. Samalla on käsitetty, että kulttuurisuhteissa ei ole vain 

yhtä osapuolta vaan kyse on vuorovaikutuksesta. Tällaisen uuden lukemisen kautta yrite-

tään monipuolistaa kuvaa asioista, niin kuin osoittaa Schildkrautin & Keimin toimittama 

teos Scramble for art in Africa27, joka on Afrikkaan erikoistuneiden materiaalitutkijoiden 

paljon siteerattu artikkelikokoelma aiheesta. Tässä kirjassa erityisesti kiinnostaa Johannes 

Fabianin artikkeli Curios and Curiosity: Notes on Reading Torday and Frobenius ja sa-

maan aiheeseen liittyy myös hänen kirjansa Out of our minds: reason and madness in the 

exploration of Central Africa, 28 joissa hän käsittelee esineiden keräämisen eettisiä kysy-

myksiä ja lukee osin samaa aineistoa kuin minäkin. Hänen asennoitumisensa on melko 

kriittistä ja välillä hän tuntuu antavan lyhyillekin lauseille ja tokaisuille melko paljon pai-

noarvoa, ottamatta välttämättä huomioon ajankohtaa ja olosuhteita. Kuitenkin paljon kir-

joittaneena ja alaan perehtyneenä hän on keskeinen tutkija tässä yhteydessä.  

Tutkimukseni teemana on myös toisenlaisen kohtaaminen, eli mitä kokivat Afrikkaan 

matkanneet ja miten he suhtautuivat outoon kulttuuriin. Matkakirjoja on uudenlaisen lu-
                                                
25 Vansina 1990:130 
26 Cornet 1982 
27 Kirjan nimi viittaa Afrikan jakoa tarkoittavaan käsitteeseen ’Scramble for Africa’ kun Euroopan valtiot 

jakoivat maanosan keskenään v. 1885 
28 Fabian 1998, 2000 
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kemisen myötä alettu käsittää osana historiantutkimusta, kun niitä nykyisin pidetään tär-

keinä tietolähteinä. Matkakirja-genreä arvostetaan myös siinä mielessä, että se kertoo pait-

si matkakohteista myös kirjoittajista ja lukijoista.29 Matkakirjojen merkitys sekä länsimai-

sille että afrikkalaisille tutkijoille on huomattava huolimatta mahdollisista vääristymistä, 

sillä kirjoitukset tarjoavat kuitenkin silminnäkijän katsauksen Afrikan yhteiskuntiin ja 

oloihin silloisessa maailmassa.30 Leila Koivunen on tutkinut aihetta väitöskirjassaan Visu-

alising the dark continent, joka tuo esille matkaajien näkökantoja ja käsityksiä kuvien tul-

kinnan kautta.31 

Muiden maiden esineitä tuotiin uuteen ympäristöön, näyttelyihin ja museoihin Euroopas-

sa. Museolaitos on huomattava tekijä etnografisten esineiden kerääjänä, omistajana ja esil-

lepanijana. Museo on osallisena ja tärkeänä vaikuttajana mitä tulee  kokoelmien koostumi-

seen ja laatuun, samoin etnologiassa tieteenalana. Tästä syystä museo ja yleensä keräämi-

nen ja näyttelytoiminta saavat paljon huomiota tässä tutkimuksessa. Museoesineinä esi-

neet saavat uudenlaisen aseman, joka liittää ne länsimaisen museon historiaan. Museoko-

koelmien muodostumisella on pitkä tausta, jo ensimmäiset löytöretkeilijät toivat esineitä 

’uusista’ maanosista, myös Afrikasta ja Euroopan eri museoissa on edelleen joitain esinei-

tä, jotka ovat todistettavasti peräisin vanoista kuriositeetti- ja aarrekamareista. Samalla 

nämä esineet ovat osoitus muiden, siis myös Afrikan kulttuureiden pitkästä ja omintakei-

sesta historiasta. Museohistoriassa on tapahtunut muutosta luonnontieteellisestä museosta 

kulttuurimuseoksi. Siinä missä aikaisemmin etnografiset esineet sijoitettiin muiden luon-

toaiheiden joukkoon ne myöhemmin ovat yleensä saaneet oman museon, joka on joko et-

nografinen kulttuurimuseo tai niin kuin etenkin USA:ssa erityinen afrikkalaisen taiteen 

museo. Tästä museolaitoksen ja samalla laajemmin etnografisen tutkimuksen historiasta 

on havainnollinen esimerkki Christine Stelzigin väitöskirja Afrika am Museum für Völker-

kunde zu Berlin 1873-1919, Aneignung, Darstellung und Konstruktion eines Kontinents, 

jossa hän tutkii museokokoelmien kartuttamista ja asenteiden muutoksia. Kirjoittaja tar-

kastelee aikanaan Euroopan johtavan museon, Berliinin etnogafisen museon kolmen johta-

jan toiminnan kannalta museon Afrikka-kokoelmien syntyä, muutosta ja esineistön han-

kintaa, tiedon keräämistä ja sen laatua. Samalla tarkastellaan uuden tieteenalan, etnografi-

an / etnologian muotoutumista, suhtautumista esineisiin ja siinä tapahtunutta muutosta, 

                                                
29 Hulme & Youngs, 2002:9 
30 Youngs 2002:164 
31 Koivunen 2006 
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kuinka tiedon karttuessa muuttuivat asenteetkin. Museolaitoksen vaiheisiin liittyy yleensä 

etnografisten esineiden keräämisen taustaa, sen vaikutusvaltaa suhteessa kerääjiin ja hei-

dän toimintaansa.32  

Museon edeltäjä ja kilpailijakin näyttelytoiminnassa ja esineiden esittelyssä olivat erilaiset 

maailmannäyttelyt ja lähetysseurojen näyttelyt. Ne tavoittivat laajan yleisön ja pystyivät 

välittämään haluttua mielikuvaa toisista kulttuureista. Samalla näyttelyt ja niiden toimitta-

jat olivat museoidenkin kokoelmien taustalla. Tätä tärkeää vaihetta etnografisten kokoel-

mien vaiheissa valottaa Annie Coombes’n teos Reinventing Africa: Museums, Material 

culture and popular imagination, joka on yksi alan perusteoksia. Se esittää kattavasti, 

kuinka esineiden kautta voitiin tuoda esille mielipiteitä ja muokata niitä haluttuun suun-

taan. Näyttelyt merkitsivät museon kannalta muutosta niidenkin toimintaan, sillä seurauk-

sena perustettiin varsinaisia yleisömuseoita entisten tutkimuslaitosten sijaan.33  

Museoajatuksen ja keräämisen taustan käsittämisen kannalta tärkeä teos on Anne Auras-

maan väitöskirja Salomonin talo, Museon idea renessanssiajattelun valossa. Se on filoso-

finen katsaus museon muodostumiseen, jonka avulla on mahdollista ymmärtää tämän ins-

tituution merkitystä ja muutosta. Aurasmaa selvittää ansiokkaasti keskeistä museokeskus-

telua ja sen vaikutusta museolaitokseen.34 Krzysztof Pomian on museoalan ajattelija ja 

tunnettu vaikuttaja, jonka teos Der Ursprung des Museums, vom Sammeln pohtii esineiden 

keräämisen syitä, esineiden arvoa ja arvostusta ja sitä, mikä tekee esineestä keräämisen 

arvoisen.35 Myös Aurasmaa on omistanut kokonaisen luvun Pomianin museokäsitykselle.  

Museon vastuuta ja tehtävää ajatellen on otettava kantaa myös siihen, miten alun perin ri-

tuaalisia ja hengellisiä esineitä on kohdeltu ja nykyisin kohdellaan. Tähän aiheeseen puut-

tuu Crispin Payne teoksessaan Religious Objects in Museums: Private Lives and Public 

Duties, jossa aiheena on museoissa olevan uskonnollisen aineiston käsittäminen edelleen 

aktiivisen rituaalin kohteena. Hänen keskeinen kysymyksenä on, miten ja keiden toimesta 

rituaalit suoritetaan. Näkökulma poikkeaa siitä ajatuksesta, että sakraalitkin etnografiset 

esineet ovat museoesineinä menettäneet tämän vaikutuksen ja siten vain edustavat sitä ko-

konaisuutta, josta ne ovat osa. Lisäksi harvoin yksi esine muodosti rituaalin vaan oli kyse 

laajemmasta seremoniasta. Sinänsä Payne tarjoaa kuitenkin kiinnostavan näkökulman ja 

                                                
32 Stelzig 2004 
33 Coombes 1997 
34 Aurasmaa 2002 
35 Pomian 1998 
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tuo esille vielä olemassa olevien kulttuureiden edustajien oikeuden esineisiinsä erityisesti 

ajatellen USA:n intiaaniväestöä, olkoonkin että tilanteet ovat kaikkialla muuttuneet niistä 

ajoista, kun varsinaiset museokokoelmat on kerätty.36 

Samalla Payne tuo esille oleellisen seikan eli kysymyksen etnografisten esineiden erilai-

sesta merkityksestä museokokoelmissa. Keräämisen eri vaiheiden aikana alun perin rituaa-

liset esineet ovat lopulta museoiden näyttelyissä ja varastoissa muuttuneet katsottaviksi 

kohteiksi alkuperäisen tarkoituksensa vastaisesti. Toisaalta museoissakaan esineet eivät 

ole täysin menettäneet tehoaan ja vaikutustaan, mistä osoituksena on ollut niiden kiinnos-

tavuus kerääjien kannalta. Nämä aiheet ovat myös tämän tutkimuksen keskeisiä kysymyk-

siä.  

 

4. Mitä tutkimuksen esineet edustavat? 

Tämän tutkimuksen peruskysymys on, mitä tutkimuksen aineiston esineet edustavat eli 

mitä ne ovat olleet alun perin ja mitkä ovat niiden elinkaaren eri vaiheet. Se voidaan jakaa 

seuraaviin alakysymyksiin, joiden avulla pääkysymykseen on mahdollista saada vastaus.  

1. Mikä on esineiden historiallinen tausta ja niiden sosiokulttuurinen konteksti, minkälai-

sesta kulttuurista ne ovat peräisin?  

Elinkaaren ensimmäisen vaiheen muodostaa esineiden historiallinen tausta, kulttuuri ja 

yhteiskunta, se konteksti, mistä ne ovat lähtöisin. Ilman muutoksia niiden jatkokohtalo oli-

si ollut alkuperäisessä yhteydessään tiedetty aikaisemman perinteen perusteella. Tutki-

muksen kohteena olevien esineiden reitti poikkesi oletetusta, kun ne monien vaiheiden 

kautta päätyivät museoesineiksi. Ne edustavat samalla olosuhteissa tapahtunutta murros-

kautta, jolla oli laajalti vaikutusta.  

 2. Mitä esineille ja niiden taustalla olevalle kulttuurille tapahtui uudenlaisten yhteyksien 

vaikutuksesta sekä yhteiskunnan että sen peruskäsitysten kohdalla? Minkälaisia olivat yh-

teydet eurooppalaisten ja afrikkalaisten välillä ja minkälaisia seurauksia niillä oli. Miten 

tapahtumat Euroopassa vaikuttivat elämään ja kulttuureihin Afrikassa?  

                                                
36 Payne 2013 
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Euroopan ja Afrikan maiden yhteydet alkoivat jo 1400/1500-luvun vaihteessa, kun portu-

galilaiset purjehtijat selvittivät reitin maanosan ympäri. Seurauksena oli monenlaista kult-

tuurivaihtoa, mutta myös tuhoisan orjakaupan käynnistyminen. Suhteiden kannalta 1800-

luku oli eurooppalaisen vaikutuksen lisääntymisen, Afrikan kartoittamisen, tutkimusretki-

kuntien ja kolonialismin aikaa. Vaikutusta oli myös henkisellä alueella, mikä puolestaan 

muutti yhteiskuntaa ja ajattelutapaa. Afrikan kulttuureiden osalta kolonialismin vaihe oli 

vanhan ja uuden raja, jossa entisestä poikkeavalla tavalla kohdattiin ulkomainen vaikutus 

yhteiskunnan joka tasolla.  

3. Mikä on esinekulttuurin merkitys eli mitä esineet voivat kertoa kulttuuristaan ja yhteis-

kunnastaan? Miten niitä on käytetty yhteisössään osana rituaalia ja seremonioita; mitä nii-

den avulla on pyritty tuomaan esille? 

Kirjoituksettomien kulttuureiden tutkimus perustuu esineisiin, niiden käyttötapoihin, mer-

kityksiin ja suulliseen perinteeseen. Perehtymällä tähän on saatavissa tietoa kulttuureiden 

omista käsityksistä kuten kosmologiasta, joka näkyy esineiden merkityksissä rituaalitehtä-

vissään. Tietojen luotettavuuden osoittaminen ei ole aina mahdollista, mutta nämä ongel-

mat tiedostaen ja tietyin varauksin on kuitenkin mahdollista saada vastauksia esitettyihin 

kysymyksiin. 

4. Miksi esineitä kerättiin? Mitkä olivat syyt esineiden päätymiseen uuteen vaiheeseen eli 

minkä vuoksi niitä on hankittu museoihin ja erilaisiin kokoelmiin?  

Esineiden elinkaaressa edustaa uutta vaihetta, kun ne eurooppalaisten kerääjien toiminnan 

seurauksena vaihtoivat omistajaa. Joutuminen oman kulttuurinsa ulkopuolelle eli erilaisten 

näyttelyiden ja museoiden etnografisiksi kohteiksi oli uusi vaihe esineiden elinkaaressa. 

Samalla kun näyttelyt toivat esille tuntemattomia kulttuureita, yhtä paljon ne kertoivat jär-

jestäjien ja yleisön ajatusmaailmasta ja asenteista. Antropologisen ja etnografisen tutki-

muksen kehittyminen muutti kulttuurievoluutioteorian mukaista suhtautumista alkuperäis-

kansoihin ja heidän esineisiinsä, mutta ei välttämättä vaikuttanut ns. suuren yleisön eikä 

kaupan tai teollisuuden asenteisiin. Minkälaista näkökulmaa toiseuteen tässä yhteydessä 

voi nähdä: uteliaisuutta, kulttuuripoliittista merkitystä, vastakohta-asettelua me vs. muut? 

Mitä tämä kertoo uusien omistajien suhtautumisesta alunperin rituaali- tai uskonnollisiin 

esineisiin, jotka vietyinä pois omasta kulttuuristaan ovat saaneet uudet merkitykset? Ke-

räämisen historia on muutakin kuin kokoelmien karttumista Euroopan museoissa. Sillä oli 
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vaikutusta myös alkuperämaan tilanteeseen, sillä kyse oli niiden kansojen ja kerääjien vä-

lisestä vuorovaikutuksesta, joiden parissa nämä toimivat. 

5. Minkälaisia merkityksiä esineet saivat jouduttuaan pois alkuperäisestä rituaalisesta teh-

tävästä ja omasta kontekstistaan eli miten niihin suhtauduttiin uudessa ympäristössä? Mi-

ten esineiden asema ja arvostus muuttuivat niiden päädyttyä osaksi museokokoelmaa? 

Esineen viimeinen vaihe museoesineenä samalla sinetöi useimpien esineiden kohtalon. 

Vaikka esine on päätynyt museoon, sen elinkaari jatkuu: museossa esine luokitellaan, va-

rastoidaan, lähetetään näyttelyihin, restauroidaan. Museot ovat etnografisten esineiden säi-

lytyspaikkoja, joissa esineistä on esillä varsin pieni määrä varustettuina niukoin tiedoin. 

Merkitseekö talletus museoon esineen kannalta uudenlaista arvostusta, arvon tai aseman 

palautusta vaiko lopullista unohdusta? Keskeisiä aiheita on varsinaisten etnografisten mu-

seokokoelmien synty, museon toiminta kerääjänä ja sen tieteelliset tarkoitusperät. Esiin 

nousee kysymyksiä nykyaikaisen etnografisen museon tehtävästä: miten esitellä ja välittää 

tietoja muista kulttuureista. Museon merkityksestä ja tehtävästä käydään keskustelua, ku-

ten miten suhtautua etnografiseen aineistoon, palauttamiseen alkuperäisille omistajille.  

 

5. Kuba-valtion esinekulttuuri ja sen kerääjät 

Tutkimuksen kohteena oleva esineaineisto on Kulttuurien museon kokoelmista valittuja 

seremonia- ja rituaaliesineitä, jotka on kerätty 1900-luvun alkupuolella.37 Esineet ovat pe-

räisin kolonialismin aikaisen Kongon vapaavaltion, sittemmin siirtomaana Belgian Kon-

gon alueella asuneesta Kuba-valtiosta ja liittyvät tämän kansanryhmän kulttuurin rituaa-

leihin ja seremonioihin. Tutkimuksen lähdeaineiston muodostavat museon hallussa oleva, 

esineisiin liittyvä kirjallinen aineisto ja vertailuaineistona ulkomaalaisissa museoissa ole-

via samankaltaisia esineitä ja niitä koskeva kirjallisuus. 

Esineaineiston valinnan perusteena oli se, että Kulttuurien museon melko suppeassa koko-

elmassa valittu Kuba-esineistö muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. Ne ovat muutamaa 

poikkeusta lukuun ottamatta suomalaisten hankintoja paikan päällä eli esineiden kerääjät 

ovat itse keränneet esineet niiltä alueilta, joilla he liikkuivat. Museoon ne ovat päätyneet 

lahjoituksina tai ostoina. Esineet ovat osoitus keräämisen ajankohtana vallinneesta kult-

                                                
37 Esineiden yksityiskohtaiset kuvaukset Liitteessä 1 
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tuurista ja sen vaihtelevista tilanteista 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun murrosaikana, 

joka muutti Afrikan oloja. Ne ovat samalla konkreettinen osoitus omaehtoisen kulttuurin 

merkityksestä yhteiskunnalle ja edustavat esinekulttuurin muodossa valmistajiensa eli al-

kuperäisten käyttäjien toimintaa, käsityksiä ja ajatusmaailmaa. 

Esineiden valinnassa vaikutti myös se, että tietojen vertaamiseksi ja lisätietojen saamiseksi 

esineet edustavat riittävästi kulttuuriaan ja että muiden maiden museoissa oli vastaavan 

kaltaisia esineitä, joita on dokumentoitu suomalaisesineitä tarkemmin. Toisaalta esineet si-

joittuvat aikaan, jolloin länsimainen vaikutus oli vasta tulossa tähän osaan Afrikkaa ja voi 

olettaa, että monet esineistä vielä olivat olleet perinteisessä käytössä keräämisen aikoihin. 

Tällä voi ajatella olevan merkitystä kontekstin kannalta, sikäli että esineet eivät oletetta-

vasti olleet myyntiin valmistettuja tai jos olivat, kuitenkin edustavat vallalla ollutta kult-

tuuria. 

Esineet ovat Kuba-kansojen kulttuuriin kuuluvia seremonia- tai rituaaliesineitä, joten niillä 

oli yhteys joko uskonnolliseen tai maalliseen seremoniaan tai yhtä aikaa molempiin niin 

kuin esimerkiksi hallitsijan asemaan liittyessään. Rituaalisessa käytössä oli monenlaisia 

naamioita, joita käytettiin initiaatioseremonioissa, hautajaisissa ja kuninkaaseen ja yhteis-

kuntaelämään liittyvissä juhlissa. Moniin yhteyksiin mutta varsinkin hautajaisiin kuului 

nukitettuja raffia-kankaita, joilla oli monenlainen funktio yhteisön yhteisenä omaisuutena, 

hautausvaatteena, perintökalleutena, mutta samaan aikaan tärkeänä vientiartikkelina. Hal-

litsijaan ja arvohenkilöihin liittyvä esineistö on ollut runsasta, mistä esimerkkinä on hel-

mikoristeinen juhlapäähine kalyeem. Myös tavallinen miehen päähine laket on tyypillinen 

esine, sillä se on määrittänyt kuulumista Kuba-yhteisöön. Seremonialliset esineet olivat 

tärkeitä omistajilleen ja aineiston aseet kuten ikul-veitset olivat merkkinä kuulumisesta yh-

teisöön. Samalla ne ovat ainutlaatuinen innovaation ja luovuuden osoitus paikallisesta se-

päntaidosta. Kokoelmassa useana versiona esiintyvä seremoniakirves kilonda on toisaalta 

esimerkki rituaaliesineisiinkin liittyvästä kulttuurien vuorovaikutuksesta, kaupankäynnistä 

ja valmistuksen keskittymisestä tiettyjen ryhmien tehtäväksi. Rummut olivat varsin mo-

nimuotoinen esineryhmä, joilla oli käyttötarkoituksen perusteella erilaisia tehtäviä ja mer-

kityksiä. Niiden joukossa oli sekä erittäin arvostettuja hallitsijan perintökalleuksia, jotka 

oli varattu rituaaliseen käyttöön että tavallisia kylärumpuja, joilla säestettiin tanssia. 

Rummut liittyivät yleensä kaikkiin seremonioihin oleellisena osana. Lisäksi rumpu oli 

viestintäväline, jolla välitettiin sanomia pitkienkin matkojen päähän. Käyttöesineistä piip-
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puja ja juomapikareita käytettiin jokapäiväisessä elämässä, mutta samalla esineellä saattoi 

olla myös seremoniallinen tehtävä. Taidokkaasti valmistetut, monimuotoiset säilytysrasiat 

olivat samoin arkisia esineitä, mutta sen ohella niillä oli selkeä tehtävä rituaaliesineenä, 

esimerkiksi rituaalisen punavärin (tukula) säilytysastiana. 

Poikkeuksellinen esine perinteisten Kuba-esineiden joukossa on virtahevon nahasta tehty 

ruoska. Se ei liity varsinaiseen kulttuuriin vaan edustaa ulkopuolista vallankäyttöä ja tämä 

esine olikin vahva symboli siirtomaavallalle ja sen edustajille. Sillä oli seremoniallinen 

asema vallan välineenä ja sen varsinaiseen käyttöön liittyi tiettyä rituaalisuutta. 

Esine Kulttuurien  
museon viite 

Nimitys 
 

naamio VK5295:20 
VK6383:18 
VK5295:21 
VK6383:2 
 

Mwaash aMbooy -naamio 
Ngaady aMwaash-naamio 
Bwoom-naamio 
Mukyeem eli Mukenge-naamio 

rumpu VK6383:1 
 

bulup-tanssirumpu   

päähine VK6383:3 kalyeem-juhlapäähine 
VK6383:15 laket-päähine 

 
veitsi VK6320:4 

VK6320:3  
VK5149:20 

ikul-veitsiä  
 
ikul-veitsi, puinen 

kirves VK4828:26 
VK4927:47 
VK6383:14 
 

kilonda-seremoniakirveitä, joissa 
erilaisia koristeluaiheita 

juomapikareita VK6383:21  
VK6383:22 

erimallisia juomatuoppeja  
 

 VK6383:4  
VK5149:28 
 

ihmishahmoiset pikarit 

puurasia VK5295:19 
 

tukula-punavärin säilytysrasia 

piippu VK6383:12 
VK5295:14 
 

erimallisia piippuja 

raffiakangas VK4829:30 & 31 
VK5149:33 & 34 
VK5149:35 & 36 
 

nukitettuja raffiakankaita joissa eri-
tyylisiä ja -värisiä kuviointeja 

ruoskat VK4927:76 
VK4828:81 
VK4829:49 

virtahevon nahkainen ruoska 
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Esineaineiston tiedot museoluetteloissa ovat varsin niukat, mutta Kulttuurien museon hal-

lussa on jonkin verran esineiden taustoihin liittyviä dokumentteja, jotka ovat osa tutki-

muksen lähdeaineistoa. Kaikkialla esineiden kerääjien taustalla ja taustayhteisöllä on ollut 

merkitystä kokoelmien kannalta ja siten he itsekin ovat osa aineistoa. Heidän taustansa 

vaihtelivat ja samoin varsinaiset tehtävät siirtomaahallinnon palveluksessa, lähetyssaar-

naajina, kauppiaina, tutkimus- ja muina matkaajina, jopa seikkailijoina. He hankkivat 

muun toiminnan ohella esineitä muistoksi, kenties myytäväksikin. Varhain oli myös am-

mattimaisia hankkijoita, jotka toimivat museoiden toimeksiannosta mutta myös kaupalli-

sin tarkoitusperin. Esineiden hankkijoilla on ollut suuri panos siinä, minkälaisiksi museo-

kokoelmat ovat muodostuneet ja samalla kerääjien kautta muodostui käsitys silloin varsin 

tuntemattomista kulttuureista. Tiedot silloisista olosuhteista ja siten myös alan varhaisin 

tutkimustieto on saatu esineiden kerääjiltä, joiden jättämien kirjoitusten ja tietojen ’uudel-

leenlukeminen’ on nykytutkijoiden kohteena.  

Afrikkalaisten ja siis myös Kuba-esineiden hankinta on etnografisen museokokoelman 

historiaa Suomessa, jonka muu kuin suomalais-ugrilainen esineistö oli 1900-luvun alussa 

hyvin vähäinen. Muihin kansoihin verrattuna suomalaisia oli melko vähän Kongossa, 

etenkään sen sisäosissa. Kulttuurien museon Kuba-esineistön ovat keränneet vain muuta-

mat henkilöt. Valtaosa aineistosta on peräisin rouva Saga Roosin kokoelmasta ja hänestä 

on muutenkin enemmän tietoja kuin muista kerääjistä, suomalaismasinisteista eli Kongon 

jokilaivoilla toimineista konemestareista. He ovat olleet varsin niukkasanaisia itsensä ja 

esineidensä suhteen, mutta silti heistäkin on joitain tietoja.     

Saga Roos hankki kokoelmansa ollessaan miehensä kapteeni Klas Roosin mukana Kon-

gossa. Ajan vuoden 1933 syksystä vuoden 1934 joulukuuhun Saga Roos vietti kapteenin 

vaimona jokilaivalla, jonka tehtävänä oli jokien laivareittien pitäminen kulkukelpoisena 

raivaamalla väylää tukkivia esteitä. Aluksen verkkainen eteneminen jätti aikaa ympäristön 

tarkkailuun ja mahdollisti myös poikkeamisia maihin. Saga Roos oli siviilihenkilö, joka 

kuten monet muutkin rouvat, keräsi kohdalle osuvia esineitä kiinnostuksesta ja kenties 

siksi, että se ikään kuin kuului asiaan. Päiväkirja, jota hän piti päivittäin, kertoo valitetta-

van ylimalkaisesti paikallisista ihmisistä ja heidän ympäristöstään. Esineiden hankinnoista 

on tuskin lainkaan mainintoja, sen sijaan luonnon ihailua ja kertomuksia lemmikkieläimis-

tä on sitäkin enemmän ja sivut täyttyvät eurooppalaisten väliin ongelmallisistakin suhteis-
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ta, arkielämän tapahtumista. Siitä kuitenkin välittyvät eurooppalaisen päällystön ja paikal-

lisen miehistön suhteet, kolonialismin aikaisen Kongon tarjoama etuoikeutettu asema sen 

valkoihoiselle hallintovirkamiehistölle ja alkuperäisten asukkaiden alistettu asema.38  

Esineet eivät olleet Saga Roosille yhdentekeviä, sillä ne olivat esillä hänen kotonaan Es-

poossa ja myöhemmin Teneriffalla, jonne hän muutti Klas Roosin kuoleman jälkeen 1960-

luvulla. Kokoelma oli tarkoitettu yksityiseksi, mutta sodan jälkeen se kiersi sotainvalidi-

järjestöjen varojenkeruukiertueilla ympäri Suomea. Näin tämä kokoelma tulee edusta-

neeksi myös sitä puolta esineiden elämänkaaressa, kuinka niitä on esitelty yleisölle paitsi 

museoiden tiloissa myös erilaisissa näyttelyissä. Vuonna 1999 Kulttuurien museo sai vas-

taanottaa Saga Roosin sille testamenttaaman esinekokoelman, kaikkiaan 58 esinettä, päi-

väkirjan, leikekansion ja valokuvakansion. Saga Roos on lisäksi kirjoittanut Kongon ajas-

taan kirjan Bröllopsresa i belgiska Kongo ja myöhemmin muistelmat Lintutalo ja Arkea ja 

juhlaa Teneriffalla, joissa on mainintoja myös ajasta Afrikassa.39  

Varhaisia suomalaisia esineiden kerääjiä Afrikassa olivat konemestarit Viktor Huotari ja 

Oskari Järvinen, jotka työskentelivät Kongossa 1900-luvun alussa jokilaivoilla. Mikko 

Uola kirjoittaa Siirtolaisuus-lehden artikkelissa Suomalaismasinisteja Kongossa,40 kuinka 

koneenkäyttäjiä lähti Kongon vapaavaltion palkkalistoille kotimaan huonon työtilanteen 

takia vuosisadan alkukymmeninä, kun koneenkäyttäjiä valmistui yli tarpeen. Toisaalla 

Belgian uudessa siirtomaassa oli jatkuva pula alan ammattimiehistä, sillä kulkuväylien 

avaaminen ja ylläpito olivat edellytys laivaliikenteelle ja raaka-aineiden kuljetukselle si-

sämaasta satamaan. Pohjoismaalaiset olivat erittäin suosittuja ja heihin kohdistui aktiivista 

värväystä; etenkin tanskalaisia ja ruotsalaisia toimi kapteeneina, lääkäreinä ja myös upsee-

reina suuret määrät.41 Vaikka olot Kongossa olivat ankarat, lähtijöitä riitti, sillä palkka- ja 

eläke-edut olivat hyvät ja ne, jotka kestivät maan rasitukset, onnistuivat usein keräämään 

säästöjä, sillä palkka maksettiin lopullisesti vasta kun sopimus päättyi. Useimmiten suo-

malaisten työpaikkana oli Kongo-joella liikennöivä alus, joka välitti liikennettä Stanleyvil-

len (nyk. Kisangani) ja Leopoldvillen (nyk. Kinshasa) noin 1800 kilometriä pitkällä osuu-

della ja vain harvat heistä jatkoivat maan etelä- ja kaakkoisosiin, seuduille mistä tutkimus-

aineiston esineet ovat peräisin.  

                                                
38 SR, Roos 1950 
39 Roos 1950, 1952 
40 Uola, Mikko: Suomalaismasinisteja Kongossa; Siirtolaisuus – Migration, 1979:1-13 
41 Jenssen-Tusch, H. Skandinaver i Congo 
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Kansallismuseoon hankittiin Antellin valtuuskunnan42 kautta Viktor Huotarin Kongosta 

tuoma kokoelma, jonka hän oli kerännyt vuosina 1902-1908. Huotari on ollut kiinnostunut 

kohteestaan ja tarkoittanut ne pidettäväksi esillä, niin kuin käy ilmi kirjeen otteesta, jossa 

kokoelmaa tarjotaan museolle: 

Nämä arvokkaat kokoelmat on herra H. omasta harrastuksestaan itseään 
varten koonnut ja toi Suomeen tarkoituksella asettua vanhempiensa kanssa 
asumaan tänne, mutta nyt oltuaan täällä muutaman kuukauden onkin päät-
tänyt palata takaisin Afrikkaan, koska hän ei täällä viihdykään ja omaisensa 
taas siirtyvät Ameriikkaan, ja sinne aikoo hän lähettää kokoelmansakin 
myötäväksi, koska siellä hän niistä saa korkean hinnan. Ettei kuitenkaan 
nuo kokoelmat joutuisi maasta pois, niin ryhdyin minä asianharrastuksesta, 
kun sattumalta sain siitä kuulla, keskusteluihin herra H:n kanssa, eikö kui-
tenkin jättäisi kokoelmiaan kohtuuhinnalla kotimaansa museoihin. Tähän 
hän suostui mielellään, jos vaan saa suoranaiset kulunsa niistä korvatuiksi 
ja määräsi hinnaksi asekaapista 2500 markkaa ja talous- ym. esineistä 
kaappeineen 2250 markkaa, yhteiseksi summaksi tasoitti hän sitten hinnan 
4500 markaksi. 

Oulu,19.6.1908 
Sigfr. Holpainen, Varalääninkamreeri Oulun lääninhallituksessa43 

Huotari on liittänyt esineisiinsä luettelon, jossa kerrotaan esineelle käyttötapa tai laji ja 

hankintapaikka. Yleensä maininnat esineiden käytöstä ja taustasta ovat lyhyitä kuten ”so-

takirves, ostettu Kassaijoen varsilta Bakongoneekerien luota”. 44 

Antellin valtuuskunta osti Oskari Järviseltä kaksi erää esineitä vuosina 1908 ja 1911, joita 

tämä oli tarjonnut museolle. Kirjeessään Järvinen, jonka hän on kirjoittanut nimellään va-

rustetulle Kongon vapaavaltion kirjelomakkeelle, ilmoittaa toimittaneensa sovitut esineen-

sä museolla ja tarjoutuu hankkimaan lisää esineitä ” [j]os matkustan taas Congoon kuten 

luulen, niin kokoan kernaasti esineitä taaskin museonne tarpeeksi jos hyväntahtoisesti il-

moitatte että semmoisia halutaan”. Kirjeen liitteenä oli ”[t]ietoja ja selityksiä myötäseu-

raavista esineistä, jotka on lähetetty histoiralle Museolle Helsinkiin”: 

Olen palvellut 3 viimeistä vuotta Congo valtiossa Afrikassa Congo-joella. 
Sillä ajalla olen kulkenut Congo-jokea sen suulta aina Stanleyn putouksille 
ja sen suurinta sivujokea Kassaita Lusamboon ja Pania-Matumboon asti. 
Lusambo sijaitsee Kassain sivujoen Sankurun varrella noin 40o etel. lev ja 
24o25’ itään Greenwichistä. Pania-Matumbo on siitä noin 1o itään. Lusam-

                                                
42 H F Antellin testamenttivarojen hoitoon perustettu valtuuskunta, joka vastasi ennen kaikkea taidehankin-

noista mutta myös etnografisen aineiston ostoista Kansallismuseolle. 
43 Antell 3 
44 Antell 3 
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bo on suuri kaupunki rakennettu 4-8 suurelle kukkulalle kovin laajalle alal-
le. Se on varakkaan kansan asuma, hyvin voipa kylä, jossa on useampi 
kymmentuhatta asukasta.  

Pania-Matumbo on pienempi, melkein itsenäisen ruhtinaan hallitsema kylä. 
Tällä ruhtinaalla on kuuleman mukaan 600 vaimoa ja sen olen itse nähnyt, 
neliön muotoinen linna, jonka kukin sivu on ainakin 300 m pitkä ja johon 
pääsee vain yhdestä kapeasta portista. Näissä paikoissa ja yleensä Kassai- 
ja Sankuru joen varsilla tavataan kansa vielä jotenkin alkuperäisenä joihin 
ei lähetyssaarnaajat eikä valtiomahti ole juuri mitään vaikuttanut. Itse he 
takovat ja valmistavat rautansa, ruohosta valmistavat kankaansa. Jos vie-
rasheimoinen osuu heidän kyläänsä niin syödään hän vanhan tavan mukaan 
ja usein metsäkylän pikkuruhtinaat hävittävät valtion puupostejakin syöden 
sen työmiehet jne. 

Myötäseuraavat esineet ovat pääasiassa kootut täällä eikä niissä ole ainoa-
takaan, joka olisi tehty erittäin valkoselle miehelle myytäväksi, vaan ovat 
ne kaikki todellisia tarve- ja käyttöesineitä, joista usea on yleinen koko 
Congossa. Kokoelman olen koonnut aivan itseäni varten, mutta nyt olen 
päättänyt sen myydä syystä kun ahdas asuntoni ei suo tilaa semmoisen ko-
koelman esilläpitämiseen.45 

Etnografiset kokoelmat karttuivat edelleen, kun vuonna 1914 museolle ostettiin Jaakko 

Aitamurron Kongosta tuomat esineet. Antellin kokoelmiin oli tarjottu lunastettavaksi 

[K]ansatieteellinen kokoelma, jonka eräs Kongon valtion palveluksessa 
oleva suomalainen on keräillyt ja nyt loma-ajallaan kotona käydessä on 
tuonut mukanaan. Esineiden yleislaatu, aine ja lukumäärä:  sota- ja työväli-
neitä, mattoja, nahkoja ym erityisen luettelon mukaan yhteensä 136 noa.  

Esineiden hankintaa perusteltiin 27.5.1914 pidetyssä kokouksessa asiantuntijan lausunnol-

la: 

Koska kokoelma sisältää paljon uusia ja arvokkaita lisiä entisiin Kongo-
kokoelmiimme ja hinta on hyvin kohtuullinen, kannatan puolestani sen os-
tamista. Historiallisessa museossa 6. p. huhtikuuta 1914,  Axel O. Heikel.46 

Suomalaisia oli vielä 1930-luvulla Kongossa kuten koneenkäyttäjä K E Grundström, jon-

ka keräämien esineiden mukana oli esineluettelo lyhyine mainintoineen.  

Suomalaiskokoelma on suppea ja tiedoiltaan vajavainen, joten tarvitaan lisätietoja ja var-

mennuksia muista kokoelmista ja kerääjiltä, jotka ovat dokumentoineet ja merkinneet 

muistiin tietoja esineistä ja niiden käytöstä. Täydentävinä tietolähteinä ja tärkeänä vertai-

                                                
45 Antell 3  
46 Antell 4  
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luaineistona toimivat niiden Kuba-kävijöiden materiaali, jotka ensimmäisinä tekivät ha-

vaintojaan Kuba-alueesta ja sen kulttuurista. Näiden kirjoittajien tekstit ovat tutkimuksen 

ensisijaista lähdeaineistoa suomalaisten kerääjien antamien tietojen ohella. 

Lähetyssaarnaaja William Henry Sheppard Jr. amerikkalaisesta Southern Presbyterian-

kirkosta Alabamasta toimi Kuba-alueella vuosina 1892-1911. William Sheppard kasvoi 

aikana, jolloin orjuus vastikään oli lakkautettu ja rotusyrjintä edelleen arkipäivää Yhdys-

valtojen etelässä. Tummaihoinen Sheppard pääsi kuitenkin kouluttautumaan ja vuonna 

1890 hänet vihittiin lähetyssaarnaajaksi. Southern Presbyterian Church oli valkoihoisten 

amerikkalaisten kirkko, jolla oli suunnitteilla ohjelma entisten orjien palauttamiseksi Af-

rikkaan, jota ei kuitenkaan toteutettu.47 Ensi kertaa tämä kirkko lähetti lähetyssaarnaajia 

Afrikkaan, vieläpä perustamaan sinne uutta lähetysasemaa, jonka nimeksi tuli sittemmin 

Congo Mission at Luebo. Suunnitelma ei toteutunut ennenkuin Sheppardin esimieheksi 

saatiin valkoihoinen Samuel Lapsley, sillä kirkko ei voinut lähettää tummaihoista pappia 

edustamaan itseään.48  

Oleellista Sheppardin kohdalla on se, että hän ensimmäisenä ulkopuolisena pääsi Kuba-

hallitsijan suljettuun pääkaupunkiin, missä hän vietti neljä kuukautta ja oli siten sen en-

simmäinen ulkopuolinen silminnäkijä. Sheppard ei samaistunut afrikkalaisiin vaan oli en-

sisijassa amerikkalainen lähetyssaarnaaja tavoitteenaan käännyttää afrikkalaisia kristinus-

koon. Kubat eivät olleet käännytettävissä, mutta Sheppard kiinnostui heidän elämäntavas-

taan ja esineistään. Hän kirjoitti kokemuksistaan artikkeleita kotiseutunsa lehtiin ja piti ko-

tilomillaan lukuisia esitelmiä, joihin perustuvat hänen muistelmansa Presbyterian Pio-

neers in Congo.49 Kirjoituksissaan hänen oli otettava huomioon kotiseurakuntansa, jonka 

jäsenille tekstiaineisto oli kohdistettu. Vaikka hän ei ollut tutkija ja hänellä epäilemättä oli 

lähetyssaarnaajan taustansa vuoksi ennakkokäsityksiä ja asenteita, kirjoituksissaan ja ar-

tikkeleissaan hän osoitti tarkkuutta havainnoissaan ja aitoa kiinnostusta ja arvostusta Ku-

ba-kulttuuria kohtaan. Se tekee hänen muistelmateoksestaan erään tärkeimpiä ensikäden 

lähteitä Kuba-kulttuurin tutkimuksessa.50 

Järjestämällä erilaisia esityksiä saamiensa ja keräämiensä esineiden avulla ja pitämällä esi-

telmiä kokemuksistaan hän yritti tehdä Kuba-kulttuuria tunnetuksi kotimaassaan. Hänen 

                                                
47 Edgerton 2002:116 
48 Cureau 1982:341 
49 Sheppard 1917 
50 Shaloff 1968:55 
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noin 500 esineen kokoelmansa on Hampton University Museumin, Alabama, kokoelmis-

sa.51 Sheppardin merkitys muiden kuin Kuba-tutkijoiden parissa oli unohduksissa siihen 

asti, kun Kongon vapaavaltion tapahtumia ja siirtomaavallan toimintaa alettiin tutkia kriit-

tisesti 1990-luvulla. Silloin nostettiin esille myös Southern Presbyterian lähetyksen osuus 

siirtomaahallinnon toimien arvostelussa ja epäkohtien paljastamisessa.52   

Keski-Afrikkaan tehtiin 18. vuosisadan lopussa lukuisia tutkimusmatkoja alueen kartoit-

tamiseksi ja hyödyntämiseksi. Kongon kohdalla tärkeä toimija oli Belgian kuningas Leo-

pold II, jonka rahoittama oli vuonna 1884 tehty Hermann Wissmannin johtama tutkimus-

matka. Näin ennen Sheppardia Kuba-alueella oli käynyt tämän tutkimusretkikunnan jäsen, 

lääkäri Ludwig Wolf. Hänen matkaraporttinsa Wolf’s Bericht über seine Reise in das Land 

der Bakuba53 on ensimmäisiä silminnäkijän selostuksia tästä osasta Keski-Afrikkaa ja si-

ten tärkeä tietolähde. Olematta varsinaisesti etnografi tai esineiden kerääjä hän teki niitä ja 

olosuhteita koskevia huomioita ja hankki esineitä museolle Berliiniin. 

Leo Frobenius oli yksi tunnetuimpia saksalaisia etnografeja 1900-luvulla ja hänen vaiku-

tuksensa ulottuu nykyaikaan asti nimeään kantavan Frobenius-Instituutin muodossa. Mo-

net tietosanakirjat luonnehtivat Frobeniusta itseoppineeksi, mitä hän olikin sikäli että hä-

neltä puuttui muodollinen yliopistokoulutus. Hänen taustansa ja perehtyneisyytensä Afri-

kan oloihin jo ennen matkaa tekivät hänestä varsin pätevän etnografin moniin aikalaisiinsa 

verrattuna. Frobenius solmi yhteyksiä eri kansatieteellisiin museoihin (mm Bremen, Ba-

sel) ja julkaisi lukuisia etnologiaa, mytologiaa ja uskontoa käsitteleviä teoksia ja vuonna 

1897 Kulturkreislehre-teoriansa. Näihin aikoihin Frobenius oli aikansa ajatusten, diffuu-

sio- ja evoluutioteorioiden kannattaja ja uskoi yleisesti vallitsevaan kulttuurikäsitykseen. 

Afrikanmatkan tarkoitus oli käytännön etnografian avulla syventää tätä teoriaa.54  

Frobeniuksen lukuisista Afrikan-matkoista ensimmäinen oli vuosina 1904-6 silloiseen 

Kongon vapaavaltioon tehty tutkimusmatka. Tällä matkalla hän keräsi esineitä etenkin 

Hampurin kansatieteelliselle museolle ja sen lisäksi hän merkitsi muistiin lukuisat määrät 

suullista perinnettä. Frobenius oli hyvin perehtynyt aikaisempien saksalaisten tutkimusret-

kikuntien tuloksiin, joiden työtä hän täydensi jatkamalla edellisiä matkoja pidemmälle Ka-

                                                
51 Hultgren & Zeidler 1993:17 
52 Adam Hochshildin teos King Leopold's Ghost (1998) erityisesti toi yleiseen tietoisuuteen tapahtumia ja 

väärinkäytöksiä Kongon vapaavaltiossa vuosina 1885-1908 eli Kuningas Leopold II:n omistamassa siir-
tomaassa  

53 Wolf 1888 
54 www.bautz.de/bbkl, Band XXIX, Michael Spöttel; 7.10.2008 
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sai- ja Sankuru-virtojen kartoittamisessa. Matkasta oli tuloksena matkakirja Im Schatten 

des Kongostaates, joka kuvailee seikkaperäisesti alueen maantiedettä, luontoa, ihmisiä, 

heidän asumuksiaan ja esineiden hankintaa.55 Hänen tarkoituksensa oli laatia myöhemmin 

etnografinen selonteko keräämästään aineistosta, mutta Kongoon hän ei enää palannut ei-

kä viimeistellyt muistiinpanojaan. Tämän työn teki Hildegard Klein Hampurin museon ai-

neiston perusteella julkaisussa Ethnographische Notizen aus den Jahren 1905 und 1906.56 

Unkarilais-englantilainen Emil Torday toimi Kuba-alueella vuosina 1907-1909 keräten 

British Museumin toimeksiannosta suuren määrän esineitä ja merkitsemällä muistiin suul-

lista perinnettä. Torday ei ollut tutkimusmatkaajana oppinut vaan pikemmin seikkailumie-

lessä päätynyt myös Kuba-alueelle, Kasai- ja Sankuru-virroille toimiessaan belgialaisen 

yrityksen Compagnie du Kasai’n kuminhankkijana vuosisadan alussa. Tässä yhteydessä 

hän kiinnostui alueen alkuperäiskulttuureista ja tarjosi tietojaan ja keräämiään esineitä Bri-

tish Museumille ja yhteistyöstä tuli jatkuvaa. Tordayn vuosien 1907-09 matkan tulokset 

julkistettiin Royal Geographical Societyssa ja hänen suuri esinekokoelmansa, noin 3000 

esinettä, josta puolet on Kuba-kulttuurista peräisin, oli näytteillä British Museumissa pian 

matkan jälkeen. Tordayn merkitys etnografina, jollaisena hän piti itseään, johtuu paljolti 

siitä, että hän sai asiantuntevaa apua sekä keräämiseen että tietojen tallettamiseen British 

Museumin amanuenssi T A Joyce’lta.57 He julkaisivat yhdessä etnografisen teoksen Notes 

Ethnographiques sur les Peuples Communément Appelés Bakuba, Ainsi que sur les Peup-

lades Apparentées, les Bushongo.58 Tordayn matkakirja On the Trail of Bushongo sisältää 

hänen kokemuksiaan Kuba-alueella ja vaikka se on suunnattu suurelle yleisölle, se on tie-

tolähteenäkin merkittävä.59 Torday osui myös todistamaan Kuba-valtion ratkaisevaa vai-

hetta, sen joutumista siirtomaavallalle alisteiseen asemaan ja kuninkaan muutosta itseval-

tiaasta hallitsijasta vieraan vallan vasalliksi. Torday ystävystyi Kuba-hallitsijan kanssa, jo-

ta hän piti suuressa arvossa ja ymmärsi hänen toimintaansa. Tordayn elämäkerran kirjoit-

tajan John Mackin mukaan voidaan perustellusti väittää, että Tordayn Kuba-yhteiskunnan 

parissa tekemä työ oli tärkeä Afrikan tutkimuksen ja yleensä etnografisen kirjoittamisen 

kehitykselle.60 Huolimatta ihannoivasta suhtautumisestaan ja ajan henkeen liittyvästä, ka-

toavan kulttuurin tallentamisen ajatuksesta, Torday oli oikeassa arvostaessaan sitä. Tor-
                                                
55 Frobenius 1907 
56 Klein 1987 
57 Mack 1998:67 
58 Torday & Joyce 1910 
59 Torday 1969 
60 Mack 1998:68 
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dayn ratkaiseva ajatus oli, että Kuban ainutlaatuinen taide ja kulttuuri olivat puhtaasti af-

rikkalainen aikaansaannos. Tähän aikaan sitä oltiin haluttomia tunnustamaan.61 

Yhteistä Frobeniukselle ja Tordaylle on, että he molemmat kertovat tulleensa hyvin toi-

meen alkuperäisväestön kanssa, korostivat maksaneensa hyvin hankinnoistaan. He liik-

kuivat Kuba-valtion alueella samaan aikaan ja tapasivatkin toisensa. Samalla he edustivat 

kilpailevia museoita. Molemmat myös haikailivat katoamassa olevaa kulttuuria ja ehdotti-

vat ratkaisuna jonkinlaisen reservaatin perustamista sen tallettamiseksi. Frobenius esittää 

kirjassaan toiveen Belgian hallinnolle kohdella alkuperäisväestöä tasavertaisesti ja oikeu-

denmukaisesti.62 He, kuten yleensä eurooppalaiset muutenkin hyväksyivät siirtomaahal-

linnon ja pitivät sivistämistoimia oikeutettuina ja kehityskulun kannalta välttämättöminä. 

He olivat todistamassa Afrikassa tapahtuvaa paikallisten kulttuurien muutosta ja osittaista 

katoamista, jota he surivat, mutta eivät kyseenalaistaneet siirtomaavaltaa sinänsä. 

 

6. Matkakertomukset tiedonlähteenä ja tietojen luotettavuus 

Matkakertomukset muodostavat kirjoituksettomien kulttuureiden tutkimuksessa tärkeän 

tietolähteen. Niihin ja siten myös tämän tutkimuksen kirjalliseen aineistoon liittyy joitakin 

varauksia tyylillisten seikkojen vuoksi, sillä tekstit liikkuvat asiallisesta käsittelystä 

ylemmyydentuntoiseen ja huvittuneeseen sävyyn. Saga Roos kertoo kirjassaan Bröllops-

resa i belgiska Kongo ”villeistä ja pelottavista alkuasukkaista” ja kuinka ”kuvitelmissaan 

hän näki itsensä jo padassa...”63, vaikka muuten kuvaa asiallisesti havaintojaan. Frobenius 

halusi keventää tiivistä ja asiapitoista matkakertomustaan Im Schatten des Kongostaates 

huvittavilla piirroksilla alkuasukkaista ja eurooppalaista lukijaa naurattavilla jutuilla esi-

merkiksi kuvauksella erään päällikön sekalaisesta, eurooppalaistyyppisestä asusta.64 Tor-

dayn matkakirjassa On the trail of the Bushongo huomiota kiinnittää kirjoittajan asennoi-

tuminen suhteessa muihin kuin Kuba-kansoihin. Viidakkoseikkailun tyyli, vaikka se oli 

yleinen tapa matkakertomuksissa, tuntui ilmeisesti näiden kohdalla epäasialliselta eikä 

vastannut sitä arvostusta, jota Torday tunsi Kubaa kohtaan. Tyyli muuttui jälleen Kuba-

valtion ulkopuolella, kun oli kuljettava tuntemattoman ja vihamielisenä pidetyn alueen 
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63 Roos 1950:59 
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halki.65 Tällä matkalla Torday käytti vieterillä toimivaa leluelefanttia, joita hän oli hankki-

nut lontoolaisesta Hamleys’n lelukaupasta. Retkikunnalla oli alituiseen vaikeuksia kanta-

jien hankkimisessa ja saadakseen haluamansa Torday käytti keinona lelua. Päällikkö ei 

voinut peittää uteliaisuuttaan oudon ’fetissin’ suhteen ja Torday ensin uskoteltuaan, että 

tuskin uskalsi häiritä taikaesinettä, lopulta suostui näyttämään sen66 ja sen jälkeen ”minä 

määräsin, huomatkaa, määräsin, en pyytänyt vanhaa päällikköä varaamaan kantajat val-

miiksi seuraavaksi päiväksi”.67  

Myös Wolf oli varautunut taikaesineellä, soittorasialla. Tapaamisessa hallitsijan edustaja 

painotti, kuinka maahan tunkeutuminen oli ennenkuulumatonta. Wolfilla täytyi oli jokin 

taikakeino, että tämä oli ollut mahdollista ja josta hän oli kuullutkin. Wolf kertoo päälli-

kön hämmennyksestä, kun ”soittorasian iloiset sävelet soivat” eikä tämä voinut käsittää, 

miten se tapahtui.68 Nämä tarinat jättävät nykylukijan ristiriitaisten ajatusten valtaan. Asia 

ei olekaan huvittava niin kuin sen kaiketi oli tarkoitus, mutta kertoo sitä vastoin tämän 

ajankohdan asennoitumisesta. On kiinnostava kysymys, miksi matkakirjoihin omaksuttiin 

tällainen tyyli, kun kuitenkin asiatiedot muodostavat tärkeän osan sisällöstä. 

Tordayn matkakumppanin, upseeri Hilton-Simpsonin tehtävä matkalla oli pitää päiväkir-

jaa, jonka hän julkaisi pian matkan jälkeen nimellä Lands and peoples of the Kasai. Hänen 

tekstinsä on monella tavalla tahattomastikin paljastavaa: kuinka matkalaiset toimivat on-

gelmien ratkaisijoina antamalla neuvoja ja ohjeita, vaikeuksista selviydyttiin oman neu-

vokkuuden ansiosta. Toisaalta hänen tekstistään käy ilmi, kuinka he hyödynsivät siirto-

maakoneiston tarjoamia palveluita mainitsematta muiden eurooppalaisten mahdollista 

osuutta. Hän ei myöskään esitä arvostelua siirtomaahallinnosta, vaan mainitsee erityisesti, 

kuinka he eivät kohdanneet mitään epäkohtiin viittaavaa. Itse asiassa Torday oli luvannut 

Compagnie du Kasaille, jonka entinen työntekijä hän siis oli, olla kirjoittamatta mitään 

kielteistä. Vastineeksi tästä hän sai yhtiöltä huomattavan rahoituksen ja oikeuden kerätä 

esineistöä yhtiön alueella, käyttää sen tiloja ja kuljettaa kokoelmansa rahtivapaasti.69  

Lähetyssaarnaaja Sheppardin muistelmat Presbyterian Pioneers in Congo oli tarkoitettu 

tietylle lukijakunnalle, kotona oleville kirkon jäsenille ja lähetystyön tukijoille ja myös 

uusien lähetyssaarnaajien värväämiseksi. Vaikka tekstin painopiste oli lähetystyön esitte-
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lyssä ja suunnattu kotiseurakunnalle, sisältönä afrikkalaisten uskonnottomuuden ja tapojen 

kauhistelua, Sheppard antaa kiinnostavan silminnäkijän kuvauksen näkemästään. Sankari-

rooliin astui tämän ohella hänkin kertoessaan laajalti ampumastaan riistasta. Toisaalta 

metsästystaidollaan hän saavutti menestystä miesten joukossa, sillä ampuma-aseet eivät 

olleet vielä näillä alueilla tuttuja eivätkä siten käytössäkään.70  

Tietynlaisen mielikuvan antaminen matkan vaaroista - olipa totta tai ei - ja jopa komiikka 

kuuluivat matkakirjojen tyyliin. Kuva valkoisesta tutkimusmatkaajasta tai lähetyssaarnaa-

jasta keittopadassa oli tunnettu laajalti pilakuvissa ja sarjakuvissa 1870-luvulta lähtien. 

Tämä kuvaus oli toisaalta niin kaukana todellisuudesta, että sellaista ei ole matkaajien 

omissa muistiinpanoissa. Niissä Sisä-Afrikka pelon ja kauhun paikkana ilmeni lähinnä 

kuvauksissa rangaistusten täytäntöönpanosta tai orjuuden kauheuksista toisin sanoen siir-

tomaahallinnon ja sen armeijan toimista.71 Taustalla oli myös muita kuin asiallisia tarkoi-

tusperiä, tarve saada lukijakuntaa, vakiintunut tapa esittää asioita eurooppalaisia kiinnos-

tavalla tavalla, vahvistaa vallinneita asenteita.   

Vieraat kulttuurit välittyivät erityisesti tutkimusmatkaajien ja lähetyssaarnaajien kirjoitus-

ten, matkakirjojen, luentojen ja esitelmien muodossa, joita julkaistiin runsaasti 1800-

luvulla eli aikana jolloin Afrikka ’löydettiin’. Tutkimusmatkojen tuloksista rahoittajat ja 

tilaajat edellyttivät yksityiskohtaisia raportteja, mutta myös muut kävijät kirjoittivat ko-

kemuksistaan, sillä kiinnostusta oli runsaasti. Kirjoitukset paitsi kuvastivat kirjoittajansa 

aatemaailmaa, ne myös muokkasivat lukijoiden asenteita, sillä aikaisempaa tietoa ei ollut. 

Matkakertomukset kuvauksineen ja kuvineen oudoista paikoista olivat erittäin suosittua 

lukemista. Ensimmäisestä tämän lajin edustajasta, englantilaisen Mungo Parkin matkakir-

jasta Travels in the Interior Districts of Africa vuodelta 1799 otettiin lukuisia painoksia ja 

se käännettiin pian saksaksi ja ranskaksi. Se loi tyylillään mallin, jota matkakirjoittajat sit-

temmin seurasivat. Muistelmissa ja matkakertomuksissa kirjoittajat esiintyivät sankareina, 

jotka kaikissa tilanteissa selvisivät voittajina neuvokkuutensa ansiosta ja vastoinkäymiset 

esitettiin kommelluksina.72 Afrikan tutkimusmatkaajista lähetyssaarnaaja David Livings-

tone saavutti suorastaan legendaarisen maineen ja hänen matkakuvauksensa olivat myös 

kaupallisia menestyksiä. Samoin H. M. Stanley oli paitsi tuottelias myös menestyksekäs 

kirjoittaja, jonka kirjat esittelivät kirjoittajan seikkailusankarina, joka voitti kaikki esteet 
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pyrkiessään päämääräänsä.73 Kirjoitusten luonne ja ajateltu kohderyhmä vaikuttivat teks-

tin tyyliin, mistä esimerkin tarjoaa Stanleyn teos The Congo and the Founding of its Free 

State, selostus tutkimusmatkasta, jonka hän teki kuningas Leopold II:n toimeksiannosta. 

Erona hänen seikkailukirjoilleen se ei pyri sensaatioon vaan korostaa maan luonnonrikka-

uksia ja kaupallisia mahdollisuuksia.74 

Kustantajat tiesivät myös kuvien merkityksen menekille ja ryhtyivät julkaisemaan run-

saasti kuvitettuja matkakertomuksia.75 Samalla kirjojen kuvittajat ottivat taiteellisia vapa-

uksia ja muokkasivat kirjoittajien luonnoksia vastaamaan enemmän piirtäjän käsityksiä 

kuin alkuperäistä luonnosta. Kirjojen kuvat eivät näin ollen välttämättä esittäneet oikein 

esimerkiksi ihmisten piirteitä, vaatteita, esineiden käyttötapoja, joita tutkija / matkaaja oli 

huolellisesti saattanut piirtää, vaan niissä toistettiin aikaisemmin hyväksyttyjä, mahdolli-

sesti myös taiteilijoille tutumpia piirteitä.76 Menekin takaamiseksi käytettiin myös kyseen-

alaisia keinoja, kun matkakertomusten kirjoittaminen ammattimaistui. Matkakirjoista oli 

tullut tuottavaa liiketoimintaa ja sekä matkailijat että heidän kustantajansa alkoivat käyttää 

ammattikirjoittajia ja toimittajia taatakseen kilpailukykyisiä tuotteita, jotka usein muutti-

vat käsikirjoituksen luonteen kokonaan ja yleensä romaanin suuntaan.77    

Käytettäessä matkakirjoja lähdeaineistona ongelmia koituu kirjoitusten tietojen luotetta-

vuuden suhteen, sillä kirjoittajilla ei välttämättä ollut ennakkotietoja, vaan he kirjoittivat 

näkemästään omista lähtökohdistaan ja olettamustensa perusteella. Kirjoittajilla oli illuu-

sio, että to see is to know, asenne jossa katsoja on tietäjä ja samalla vallankäyttäjä, mikä 

asenne toistui myöhemmin etnografisten näyttelyiden kohdalla.78 Tärkeä kysymys on, mi-

ten nämä tarkkailijat tulkitsivat kokemaansa ja miten ymmärsivät heille annetut selitykset. 

Taustalla oli myös muita kuin asiallisia tarkoitusperiä, tarve saada lukijakuntaa, vakiintu-

nut tapa esittää asioita eurooppalaisia kiinnostavalla tavalla, vahvistaa vallinneita asentei-

ta. Kirjoittajat kertoivat näkemästään, mutta tiesivätkö he mitä he näkivät.  

Historiallisen tekstin kriittisen tulkinnan vaatimukset voi ulottaa koskemaan myös esine-

kulttuureita. Tällä alueella etnografinen tutkija on yhtä oudossa ympäristössä kuin histo-

rioitsija tuntemattomassa aikakaudessa ja usein kielellisesti tulkin varassa. Sen vuoksi tie-
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tolähteen, kertojan tai kuvaajan luotettavuus on tärkeää.79 Esineiden merkityksen ymmär-

tämiseksi on niiden kontekstin, taustan selvittäminen ensiarvoisen tärkeä vaikkakin vaikea 

tehtävä. Kysymyksiä koskien tietojen todenperäisyyttä ja aitoutta on lukuisia: mikä oli tie-

donantajien tiedon taso; mitä ja millä tavoin kyselijät ymmärsivät saamansa vastaukset. 

Onko kyse kertojan omakohtaisesta kokemuksesta vai perimätiedosta, josta ei ole mahdol-

lista sanoa kuinka hyvin hän tuntee sen. Tietojen kerääjä ei välttämättä ole tuntenut koh-

dettaan riittävästi eikä siksi ole käsittänyt kuulemansa tiedon todellista sisältöä. On mah-

dollista, että tutkija jättää vaille huomiota ne kohdat, jotka eivät tunnu ’järkeviltä’ tai hän 

käsittää väärin esimerkiksi mystiset tai myyttiset kuvaukset. Vaarana on vielä, että tulkki 

on saattanut muuttaa tekstiä, jolloin jotain oleellista on mahdollisesti kadonnut.80 Kielivai-

keudet, tulkkausvaikeudet ja moninkertainen kääntäminen olivat epäilemättä melkoisia. 

Vaikeudet tulkinnoissa on tunnistettu jo varhain, kun esimerkiksi Evans-Pritchard koros-

taa paikallisten kielien osaamisen merkitystä. Silti eri taustoista olevat ihmiset tarkoittavat 

eri asioita sanoillaan, konnotaatiot ovat kunkin oman kulttuurin mukaisia.81 Drobin kuvaa 

tiedonhankinnan ongelmia, kuinka eurooppalainen tutkimusmatkaaja toteaa tilanteen toi-

vottomaksi, kun kysymykset (jotka lisäksi olivat kysyjän ajatusmaailman mukaisia) ja 

vastaukset kävivät neljän eri kielen ja henkilön kautta. Ei siten ihme, että hänen johtopää-

töksensä olivat virheellisiä ja haastateltavien kannalta leimaavia. Tapaus on samalla osoi-

tus eurooppalaisten tekemien johtopäätösten ajatellusta pätevyydestä huolimatta niihin liit-

tyvistä ongelmista.82   

Puutteellisen aineiston täydentämiseksi lisäinformaatiota on etsittävä muista lähteistä, jot-

ka liittyvät samaan kontekstiin, ja asioita olisi voitava tarkastella laajemmasta kulmasta 

kuin muutaman henkilön kannalta. Mahdollisen vääristymän tai yksipuolisuuden havait-

seminen on vaikeaa, koska vertailtavaa tietoa on vähän. Toisinaan päädytään tutkimaan 

vain seikkoja, joista on dokumentoitua tietoa.83 Mitä kauemmas mennään omasta ympäris-

töstä joko ajallisesti tai paikallisesti sitä kriittisemmin on suhtauduttava tietoihin itselle 

vieraasta kulttuurista, sen tavoista ja esineistä. Usein kaikilla tietyn aiheen käsittelijöillä 

on ollut sama lähdeaineisto käytössään ja voidaan olettaa, että tutkijat viittaavat toistensa 

tai edeltäjiensä kirjoituksiin. On myös mahdollista, että kaikki toistavat jotain tietoa hy-
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väksyttynä totuutena, joka ei pidäkään paikkaansa. Tieto on saattanut perustua väärinkäsi-

tykseen, se on kenties muuntunut matkan varrella tai ei ole enää uusimman tutkimuksen 

perusteella pätevä.  

Etnografisen esineistön kontekstin tulkitsemisvaikeuksien ohella luotettavuuden kannalta 

ongelmana ovat tietojen vähäisyys ja alkuperätietojen epätarkkuudet. Esineitä kerättiin 

vuosisadan vaihteen 1800/1900 aikoihin museo- ja yksityiskokoelmiin ja erilaisiin näytte-

lytarkoituksiin välittämättä niiden taustatiedoista, joten niitä ei juurikaan ole merkitty 

muistiin. Kerääjät olivat muiden alojen kuin keräämisen ammattilaisia, matkaajia, kaup-

pamiehiä, armeijan ja siirtomaahallinnon henkilöitä, lähetyssaarnaajia, merimiehiä eikä 

museoidenkaan esineiden hankkijoilla ollut välttämättä alan osaamista. Yleensä he ovat 

antaneet jonkin verran tietoja esineiden hankinta- tai ostotilanteista ja käyttöaiheista, mut-

ta usein tietojen todenperäisyys on varmistamatta. Muutamilta alueilta Keski-Afrikasta, 

kuten Kongo-valtiosta on olemassa varhaista kirjoitettua materiaalia eli on ollut mahdol-

lista verrata suullista ja kirjallista aineistoa. Sielläkin perimätiedon ja kulttuuritaustan tun-

nistaminen tulee vaikeaksi 1800-luvun tutkimusmatkaajien teksteissä sillä silloin perimä-

tiedon muistiinmerkitsijät olivat yleensä eurooppalaisia tutkimusmatkaajia, jotka kattoivat 

laajoja alueita ja siten harvoin viettivät kovinkaan pitkää aikaa yhdellä paikkakunnalla. 

Matkalla tavattiin lukuisia etnisiä ryhmiä, joilta hankittiin tietoja, vaikka informanttien pä-

tevyys oli vaihtelevaa.84 Osa museoesineiden selityksistä sisältää täsmällistä tietoa, mutta 

usein ne ovat puutteellisia ja kenties virheellisiäkin. Uudenaikaisen etnografisen tutkimuk-

sen käynnistyttyä Afrikassa 1950-luvulla hyvin paljon tietoa ja tietolähteitä oli menetetty, 

kun tradition tuntevat henkilöt olivat kuolleet tai vielä elossa olevat joko eivät halunneet 

kertoa yleisesti salattuina pidettyjä tietoja tai eivät olleet niistä perillä. 

Lähdeaineiston suhteen on siten melkoisia varauksia, mutta sitä vertaamalla lienee mah-

dollista päätyä luotettavaan käsitykseen vieraasta kulttuurista ja sen sisällöstä 
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7. Etnografisten esineiden elämänkaari tutkimuksen  
kohteena 

Esineet, joita ihmiset omistavat, sekä arvokkaat että arvottomat, liikkuvat heidän muka-

naan ja vaihtavat paikkaa saaden uuden merkityksen kulloisessakin tilanteessa. Esineillä 

voidaan siten ajatella olevan samanlainen elinkaari kuin ihmisillä, johon vaikuttaa kaikki 

sen aikana tapahtunut. Esineiden kohdalla tällaisia tapahtumia ovat siirtymiset omistajalta 

toiselle, muutos alkuperäisestä ympäristöstä ja käyttötarkoituksesta uudenlaiseen käyttöön 

uudessa ympäristössä. Esineet siirtyvät tilanteesta toiseen, kenties kauppatavaraksi, palau-

tuvat arvoesineeksi uudessa muodossa eli niille tapahtuu jotain silloin, kun ne vaihtavat 

omistajaa tai saavat muuten uudenlaisen aseman, joka oleellisesti määrittää esineiden yh-

teiskunnallista merkitystä. Nämä vaihdokset liittyvät mahdollisesti normaaliin elämänkul-

kuun, mutta voivat kuvastaa myös laajemmin yhteiskunnassa tapahtuvaa muutosta.85 Eri-

tyisen ryhmän esineiden joukossa muodostavat rituaaliset tai uskonnolliset esineet, joita 

yleensä on varjeltu joutumasta hyödykkeen asemaan. Niitä suojasi asema arvoesineinä, 

johon liittyi esteettisiä, rituaalisia ja yhteiskunnallisia elementtejä, erityinen rituaalinen 

elämänkaari mikä erotti ne hyötyesineistä ja kulutustavaroista.86  

Ajatus esineiden kulttuurisesta elämänkaaresta on Igor Kopytoffin, jonka hän esittää ar-

tikkelissa The Cultural biography of things; Commoditization as process. Artikkeli on osa 

teosta The Social life of things, Commodities in cultural perspective, toimittanut Arjun 

Appadurai, joka käsittelee laajasti hyödykkeen käsitettä ja asemaa yhteiskunnassa.  

Tavanomaisessa tapauksessa esineen reitti valmistajalta tilaajalle oli tiedossa ja siten 

poikkeaminen hyödykkeen totutulta reitiltä on merkki joko uuden luomisesta tai yhteis-

kunnallisesta kriisistä. Sellainen kriisiaika, jossa myös esine joutuu pois polultaan, on 

esimerkiksi sotatila ja historiallisesti sitä seuraava ryöstely. Taustalla voi olla myös talou-

dellisia vaikeuksia mikä pakottaa ihmiset luopumaan perintökalleuksistaan eli hyödyk-

keistämään ne. Esineille, niiden asemalle ja merkitykselle siis tapahtui jotain joko omassa 

kulttuurissaan tai ulkoisen kuten vaikkapa kolonialismin vaikutuksen vuoksi, joka puoles-

taan merkitsi aikaisemman elämänmuodon muuttumista ja ulottui myös kulttuuriin. 

Tällaiseen aikaisemmasta poikkeavaan vaiheeseen liittyvät myös etnografisten kokoelmi-

en syntyminen, niiden keräämisen ja museonäyttelyjen historia. Esineen käyttötarkoituk-
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sen muutoksessa ympäristöstä toiseen tapahtuu myös sen uudenlainen estetisointi, kun 

’toisten’ käyttöesineestä tai rituaaliesineestä tehdään koriste tai sitä käytetään eri tarkoi-

tukseen kuin on tarkoitettu. Tarkasteltaessa hyödykkeiden elämänkaarta tietyssä yhteis-

kunnassa tai tiettynä aikana etnografisen tutkimuksen haasteita on määrittää esineiden ta-

vanomaiset reitit niin että muutokset voidaan ymmärtää oikein ja suhteessa aikaisem-

paan.87 

Kopytoffin tärkeä ajatus on esineen singularisointi, eriytyminen/erityistäminen, jossa esine 

eristetään ja yksilöidään eroon muista hyödykkeistä.88 Hän määrittelee hyödykkeen esi-

neeksi, joka on tavalla tai toisella vaihdettavissa, sen arvo on määritelty erona lahjasta. 

Tavanomainen esine eli hyödyke on vastakohta ainutlaatuiseksi ajatellulle esineelle, joka 

asemansa vuoksi ei ole vaihdettavissa tai myytävänä.89 Esineiden hyödykkeen asema ja 

muutokset siinä ovat kulttuurinen ja kognitiivinen prosessi: hyödykkeitä ei vain valmisteta 

esineiksi vaan ne myös kulttuurisesti määritetään tietynlaisiksi esineiksi. Silloin sama esi-

ne saattaa eri aikoina olla joko vaihdettava hyödyke tai suojattu siltä. Esineillä on käyttö-

tarkoituksensa ohella myös kulttuurinen tehtävä, jolloin sama esine voi vaihtaa asemaa 

hyödykkeestä arvoesineeksi myös omistajasta riippuen. Kulttuuri pitää huolen siitä, että 

tietyt esineet pysyvät singulaareina ja samalla se vastustaa esineiden päätymistä hyödyk-

keiksi. Mahdollista on myös, että kulttuuri singularisoi uudestaan sen mistä oli tullut hyö-

dyke. Näin esine eristetään muiden joukosta; sen käyttö voidaan myös rajoittaa vain tiet-

tyyn tarkoitukseen, kun halutaan joidenkin esineiden pysyvän erillään muista. Singula-

risointia esiintyy kaikissa yhteiskunnissa, joka kohdistuu yhteiskunnan symboliseen esi-

neistöön. Tämän mukaisesti yhteisöillä on tarve pitää joitain esineitä pyhinä, joka tapahtuu 

antamalla niille erityinen asema. Näin on asian laita silloin kun esimerkiksi hallitsijoihin 

liitetään aseman lujittamiseksi tai sen merkiksi tiettyjä esineitä tai kun pyhyys tehdään nä-

kyväksi projisoimalla se pyhiksi määriteltyihin esineisiin. Valta usein vahvistaa itseään 

symbolisesti vaatimalla joidenkin esineiden tai esineryhmien singularisointia, kuten Afri-

kassa monille päälliköille kuuluva oikeus tiettyihin eläimiin, raaka-aineisiin ja symbolei-

hin. Näiden yksinoikeuksien tehtävä on laajentaa sakraalia valtaa näkyvällä tavalla edel-

leen sakralisoituihin esineisiin. Kyseessä voi myös olla arkipäivän esine, joka muuttuu eri-
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tyiseksi tietyssä tilanteessa. Hyödyke singularisoituu, kun sen käyttö rajoitetaan vain tiet-

tyyn tarkoitukseen.90  

Esine voidaan myös poistaa kiertokulusta, jolloin se muuttuu hyödykkeestä erityiseksi eli 

singuralisoituu tai se liikkuu näiden eri vaiheiden välillä. Esimerkkinä tällaisesta siirtymi-

sestä ovat yhteisen länsimaisen kulttuuriperinteen tietyt merkkiteokset, esimerkiksi patsaat 

tai maalaukset, joilla on muuta arvoa kuin niiden mahdollinen myyntiarvo.91 Esineen elin-

kaari on useimmiten määritetty etukäteen tiettyyn ympäristöön. Mikä tahansa tästä poik-

keava vie esineen uuteen vaiheeseen, pois tavanomaisesta kiertokulusta, joko sakraalina, 

eristettynä tai poisheitettynä. Esineiden ja ihmisten asema pienyhteisöissä (small scale so-

ciety) voidaan usein rinnastaa.  

[Esineiden] asema selvästi rakentuneessa vaihtoarvojen ja vaihtoympäristö-
jen järjestelmässä on yksiselitteinen. Esineen elämänkaaren tapahtumat sat-
tuvat useimmiten tietyssä ympäristössä. Mikä tahansa sellainen, joka ei sovi 
kategorioihin, on selkeästi poikkeus ja otetaan pois normaalista kiertokulus-
ta, se joko sakralisoidaan tai eristetään tai hylätään. Se mikä näkyy sekä 
ihmisten että esineiden elämänkaarissa näissä yhteiskunnissa, on ennen 
kaikkea yhteiskuntajärjestys ja kollektiivinen ymmärrys, jonka varaan no-
jaudutaan.92 

Yhteiskuntaelämän kohdalla on mahdollista nähdä yhteneväisyyksiä siinä, miten ihmisten 

ja esineiden asema rakentui yhteiskunnan osana. Ihmisten osa yleensä oli vakaa ja muu-

toksia tapahtui yhteiskunnan sisäisten sääntöjen mukaan, tietyn aseman puitteissa pikem-

min kuin henkilökohtaisen elämänkaaren aikana. Esineillä on samankaltainen asema sikä-

li, että niiden merkitys oli määritelty, olipa se sitten vaihdettava hyödyke tai tavanomai-

sesta kiertokulusta eristetty sakraali esine. Sekä ihmisten että esineiden elämänkulussa 

voidaan nähdä koko yhteiskunnan taustalla oleva järjestelmä ja yhteinen käsitys sen perus-

teista. Esineen elinkaaresta tulee erilaisten singularisointien, luokittelujen ja uudelleen-

luokittelujen kertomus erilaisissa yhteyksissä, joiden merkitys vaihtelee jokaisen konteks-

timuutoksen mukana.93 
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”Siten, vaikka teoreettiselta kannalta katsottuna inhimilliset tekijät antavat esineille merki-

tyksen, metodiselta kannalta nähtynä muutoksessa esineet kuvastavat niihin liittyvää in-

himillistä ja yhteiskunnallista kontekstia”.94 

Tutkimuksessa on kyse eri vaiheissa ja eri yhteyksissä aineiston esineille annetuista mer-

kityksistä ja tehtävistä. Esineiden eri vaiheet kertovat paitsi alkuperästään myös länsimai-

sesta kulttuurista ja ajattelutavasta suhtautumisessa afrikkalaisesineisiin eli niiden edusta-

maan kulttuuriin 1900-luvun taitteessa ja sen alkukymmeninä. Esineitä tarkastellaan nii-

den elinkaaren kannalta esimerkinomaisesti edustamassa kokonaista ryhmää vastaavia 

esineitä ja samalla niiden valmistajien yhteiskuntaa, miten esineen käyttötarkoitus tai 

asema on muuttunut ajan mittaan, onko sillä tiedossa myös loppu, jossa sen asema on py-

syvä.  

Toisen tason muodostaa se yleinen tilanne, jonka etäinen vaikutus tuntui kaikkialla eli 

ajankohdan taloudelliset ja poliittiset tapahtumat. Vaikuttavia tekijöitä henkilötason eli 

ihmisten kanssa toimineiden henkilöiden ja instituutioiden ohella olivat myös poliittinen 

tilanne Euroopassa, kolonialismi ja sen vaikutukset, kauppa ja teollisuus, yhteiskuntara-

kenteen muutos ja näiden kaikkien tekijöiden sekä välilliset että välittömät vaikutukset 

Afrikassa. Esineisiin vaikuttaneita ulkoisia ja sisäisiä syitä voi kuvata mallilla, jossa nii-

den ajatellaan kulkeneen lähtöpaikastaan lopulliseen sijoituspaikkaansa ja tarkastelemalla, 

minkälaiset tekijät vaikuttivat tämän matkan aikana: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                
94 Appadurai 2007:5 

ulkoiset tekijät 

Esineen päätepiste  

Euroopan po-
litiikka 

Lähetystyö 

Kolonialismi 

Tutkimusmat-
kat 

Teollisuus ja 
kauppa 

Matkaajat & tutkijat 
esinekerääjinä 

Yksityiskokoelmat ja 
lähetysnäyttelyt 

Maailmannäyttelyt 

Museokokoelmat, tie-
teellisyys 

Esineen vaiheet 

Esineen lähtöpiste  
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Matkailijat, varhaiset tutkijat ja myös lähetyssaarnaajat toimivat esineiden kerääjinä 1800-

luvun loppukymmeninä ja 1900-luvun alussa, joka oli laajamittaisten, uudenaikaisten et-

nografisten kokoelmien syntyaikaa. Näistä esineistä muodostuivat kerääjien omat koko-

elmat, erilaiset pysyvät ja kiertävät näyttelyt. Samoihin aikoihin syntyivät teollisuuden jär-

jestämät maailmannäyttelyt, joissa korostettiin länsimaisen teknologian ja yhteiskunnan 

ylivertaisuutta verrattuna nk. primitiivisiin kansoihin. Niistä saatiin monen etnografisen 

museon ensimmäiset kokoelmat. Myös museot toimivat aktiivisina toimijoina, minkä tu-

loksena olivat luonnontieteelliset tai taidemuseokokoelmat, museoiden vertailevat koko-

elmat, niiden tieteellinen tutkimus ja ’tietokirjamaisuus’. Museolaitos on edelleen etnogra-

fisten esineiden tärkein omistaja ja ylläpitäjä, jonka toimenpiteiden mukaan esineiden lo-

pullinen kohtalo määräytyy. 

Metodisesti esineiden elinkaarta seurataan lähtöpisteestä eli niiden omasta ympäristöstä eri 

kerääjien toiminnan kautta uuteen ympäristöön ja lopullista päätymistä museoon. Konk-

reettisesti esineiden vaiheita tarkastellaan keskittymällä erityisesti muutosvaiheisiin esi-

neiden siirtyessä uusille omistajille. Omistajavaihtojen kautta paljastuu erilaista suhtautu-

mistapaa esineiden edustamaan kulttuuriin niin yleisessä mielipiteessä, politiikassa kuin 

tutkimuksessa eli museoympäristössä.  

Historiallisen etnografisen aineiston tutkimuksen käytännön toteuttamisen kannalta on 

tarpeen mahdollisimman hyvä dokumenttiaineisto. Siitä tulee käydä ilmi esineiden käyttö-

tarkoitukset ja -tavat, mikä ei välttämättä ole ilmeistä. Analyysin apuna toimivat kuvaus-

ten ohella valokuvat ja piirrokset, joissa esineet toimivat alkuperäisessä ympäristössään. 

Tarpeen on myös kaikki muistiinmerkitty tieto esineistä, niiden käytöstä, valmistustavois-

ta ja niiden päätymisestä kerääjän haltuun. Museoilla harvoin on tätä aineistoa eikä sitä ai-

kaisemmin pidetty edes oleellisena osana kokoelmia. Esineisiin liittyvää tietoa on paljon 

kadonnut, jos sitä olikin, joten tukena toimivat erilaiset raportit ja muut tutkimukset, jotka 

liittyvät kyseiseen aineistoon.95 

Kirjoituksettoman kulttuurin kohdalla historiatieto on saatavissa suullisesta perinteestä, 

myyteistä ja kertomuksista. Niiden perusteella on mahdollista koota pätevä ajallinen ko-

konaisuus kulttuurin vaiheista. Tutkimus etenee kronologisesti esineiden vaiheiden muka-

na, sillä ”ilman kronologiaa ei voi olla historiaa” niin kuin Vansina on todennut.96 Histori-

                                                
95 Kingery 1995,10-11 
96 Vansina 1994:128 
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allisen taustan eli Kuban valtiomuodon ja kulttuurin syntyhistorian selvittäminen mahdol-

lisimman perusteellisesti on oleellista, koska silloin on luotu perusta 1800-luvun loppu-

puolella vallinneelle tilanteelle eli ajanjaksolle, jolloin esineet on valmistettu ja kerätty. 

Kyse ei ollut aikaisemminkaan kulttuurin tai yhteiskunnan staattisesta, ajattomasta tilasta, 

vaan aina on tapahtunut erilaisia kehityskulkuja. Vansina kirjoittaa kokemuksistaan kent-

tätyösta, jossa pitäisi huomioida kaikki ulkoiset ja sisäiset tapahtumat, joilla on ollut vai-

kutusta yhteiskuntaan ja ihmisten eli kertojien käsityksiin. Hän kertoo myös ihmetelleen-

sä, kuinka haastateltavat valikoivat kertomustaan eivät paljastaneet sen hetkisiä ajatuksi-

aan. 

Keräsin tietoja kuuntelemalla ihmisiä ja tekemällä havaintoja heidän teke-
misistään ikään kuin ajan kuluminen ei olisi vaikuttanut heidän käyttäyty-
miseensä eikä heidän ajatuksiinsa huolimatta siitä, että muutokset yleisessä 
ilmapiirissä silloin, etenkin 1954 ja I956 välisenä aikana olivat aivan ilmei-
siä minulle.97 

Lainaus osoittaa, kuinka läsnäolosta huolimatta ulkopuolinen ei välttämättä saavuta yhtei-

sön luottamusta tai ei uskota hänen kiinnostukseensa. Vaikeutena on, että ulkopuolisten 

tutkijoiden, joiden antamat tiedot kuitenkin muodostavat perustan, ei ole mahdollista täy-

sin sisäistää vierasta kulttuuria. Tämä seikka on otettava huomioon lähdeaineiston tulkin-

nassa.  

Tutkimuksen kohteena olevat esineet edustavat ensi sijassa kulttuuriaan ja yhteiskuntaansa 

eikä tarkoitus siten ole tutkia yksittäisiä esineitä. Ne ovat olleet osa suurta rituaalien ja se-

remonioiden kokonaisuutta, missä ne ilmensivät osaltaan tapahtumia, kansan historiaa ja 

maailmankäsityksiä. Historiallisten etnografisten esineiden muodostaessa tutkimuksen 

kohteen on tutkimusmenetelmän kannalta vaikeutena kirjallisen tiedon vähäisyys ja puut-

teellisuus. Esineet toimivat silloin osaltaan tiedonantajana, muun perinteen tukena tai täy-

dentäjänä. Tällaisten kulttuureiden tutkimukseen on vakiintunut etnohistoriallinen meto-

di.98 Se syntyi Amerikan intiaanien tutkimuksen käytännön tarpeeseen ja sieltä omaksut-

tiin muiden vastaavanlaisten kulttuureiden tutkimukseen. Fenton esittää, että etnohistoria 

poikkeaa yleisestä historiatutkimuksesta siinä, että se lisää tutkimukseen lisäulottuvuuden 

eli kriittisen suhtautumisen etnologisten käsitteiden ja aineistojen käyttöön tutkittaessa ja 

käytettäessä historiallisia aineistoja. Hänen mallinsa mukainen etnohistoria nojautuu kent-

                                                
97 Vansina 1994:27 
98 Hämäläinen 2011:16 
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tätyöhön, joka vanhan aineiston osalta tapahtuu toisaalta museossa ja toisaalta arkistoissa 

ja kirjastoissa.99  

Kirjoituksettomien kulttuureiden uskonnolliset ja kosmologiset kysymykset esitetään ker-

tomusten ja esitysten kautta ja esineiden rituaalisuus on samalla osa tätä kokonaisuutta. 

Niiden kautta perinne pysyy elävänä kansan mielessä, eikä yleensä ole erityisiä opinkap-

paleita, dogmia. Muutenkin suhtautuminen ontologisiin kysymyksiin oli käytännönläheis-

tä ja maallinen ja hengellinen elämä lomittuivat niin että eroa niiden välillä ei tehdä. Us-

konto on osa jokapäiväistä elämää, joka näyttäytyy ihmisten kaikessa toiminnassa ja asen-

teissa. Raimo Harjula on tuonut esille muiden uskontoelämää tutkivan ulkopuolisen on-

gelmia suhtautumisessa kohteeseen. Hän korostaa kriittisyyttä omaan länsimaiseen viite-

kehykseen erilaisen elämänmuodon tulkinnassa. 

Afrikkalaisissa elämänkuvioissa ’uskonto’ ei kuitenkaan ole selkeästi rajat-
tavissa oleva alue, vaan se mitä me kutsumme uskonnoksi kattaa heidän 
kulttuurissaan koko elämän, itse asiassa kaiken olemassa olevan. Tutkijan 
on oltava tästä tietoinen, mutta siitä ei tarvitse tehdä ongelmaa. Tutkijan on 
vain selkeästi rajattava tutkimustehtävänsä ja operationalisoitava tutkimuk-
sensa pääkäsitteet.100 

Uskontokysymyksiä tutkitaan tämän tutkimuksen puitteissa niiden ilmentymismuotojen 

valossa eli minkälaisia seremonioita, rituaaleja ja esineiden erilaisia käyttötapoja esiintyi. 

Tässä mielessä kyseessä on uskontofenomenologinen menetelmä, joka käsittelee uskon-

toelämää sen ilmiöiden ja esiintymisen kannalta. Tutkittaessa esineitä ja niiden käyttöta-

poja yhteydessään käyvät ilmi yhteisölle tärkeät käsitykset, jotka liittyvät kosmologiaan, 

moraalikysymyksiin, tuonpuoleiseen maailmaan eli kaikkiin niihin asioihin, jotka muo-

dostavat uskonnon sisällön.101  

 

8. Tutkimuksen kulku 

Tutkimuksessa seurataan tietyn esineryhmän elinkaarta lähtösijoiltaan lopulliseen sijoituk-

seensa ja niitä vaiheita, mitä tämän aikana on tapahtunut. Taitekohdan muodostavat ne ta-

pahtumat, jotka ovat merkinneet uudenlaista tilannetta esineympäristössä. 

                                                
99 Fenton 1966:75 
100 Harjula 2004, 126 
101 Hämäläinen 2011:15 
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Aineiston käsittelyn osalta ensimmäinen luku käsittelee esineiden alkuperäistä ympäristöä. 

Keskeinen aihe on Kuba-kulttuuri, sen historia ja yhteiskunta, niin pitkälti kun se on tie-

dossa, sen perustamisesta alkaen aina kolonialismin aikaan. Kuba-yhteiskunta oli sakraali 

kuningaskunta, jonka käsitys itsestä ilmeni erilaisissa rituaaleissa. Niiden kautta saivat 

muotonsa käsitykset kosmologiasta ja henkisestä / hengellisestä elämästä ja moraalikysy-

myksistä eli uskonnosta. Esineillä oli sakraalin merkityksensä lisäksi myös tehtävä vallan 

ja aseman osoittajana eli rituaalit olivat toisaalta salaisia ja suljettuja ja toisaalta kaikille 

tarkoitettuja juhlavia esiintymisiä. Yhteiskunnan muutokset kuvastuivat vahvasti esine-

kulttuurissa, kun valmistukseen ja koristeluun omaksuttiin uusia piirteitä ja materiaaleja. 

Kulttuuri myös loi esineistöä tarpeisiinsa. Ensin paikallisten ja myöhemmin pitkänmatkan 

kauppayhteyksien mukana tullut vuorovaikutus ympäristön kanssa näkyi yhteiskunnan 

vaurastumisena ja siinä kuinka esinekulttuuri rikastui tämän myötä.  

Tutkimuksessa on myös tarkoitus seurata ulkopuolisen vaikutuksen osuutta aina ensim-

mäisten eurooppalaisten tulosta Kongoon ja tämän merkitystä koko keskiselle Afrikalle. 

Mullistavin vaikutus oli orjakaupan alku ja leviäminen, jossa myös olivat eurooppalaisten 

keskinäisen kilpailun juuret. 

Luvussa käsitellään myös muutosta, jonka kolonialismi sai aikaan Afrikassa kaikkine vai-

kutuksineen perinteiseen elämänmuotoon, sen yhteiskuntaelämään ja elinkeinorakentee-

seen. Tämä ajanjakso merkitsi käännettä koko Afrikassa ja monin paikoin perinteisen kult-

tuurin tuhoutumista. Talouselämän ohella vaikuttivat erilaiset käsitykset työnteosta ja si-

vistyksestä; pakottaminen uuteen järjestelmään, myös lähetystyön vaikutus. Vaikka kan-

sainvälinen orjakauppa vähitellen lakkasi, maanosan sisäinen orjuus pakkotyön muodossa 

jatkui. 

Taustalla vaikutti kehityskulku Euroopassa, joten seuraavassa luvussa on katsaus niihin 

tapahtumiin, joilla oli seurauksia Afrikalle ja muillekin maanosille. Sotien päättyminen, 

tekniikan, talouselämän ja  lääketieteen uudet keksinnöt mullistivat Euroopan oloja. Sa-

malla se merkitsi uudenlaisen vaurauden aikaa, jonka seurauksena syntyi keskiluokka. 

Erittäin suuri merkitys oli Darwinin entisestä poikkeavalla todistuksella lajien synnystä. 

Evoluutioajatusta sovellettiin myös kulttuuriin, jonka seurauksena kehitettiin kulttuurievo-

luutioteoria. Sen omaksuminen johti kiinnostukseen muista kansoista, mikä merkitsi tar-

vetta valistuksen levittämiseen ja sivistystahtoa eli koettiin lähetystyö ja kansansivistys 

tärkeiksi tehtäviksi nk. luonnonkansojen saattamiseksi sivistyksen pariin. 1800-luku oli 
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myös tieteellisesti uuden ajattelun aikaa ja merkitsi monen uuden tieteenalan kuten antro-

pologian, etnologian ja psykologian syntyä.   

Kolmas luku esittelee Kuba-kulttuurin esineistöä ja sen kautta rituaali- ja seremoniaelä-

mää. Esineiden avulla on mahdollista selvittää yhteisön elämänmuotoa ja käsityksiä. Ky-

symyksenä on myös se, minkälaisia ongelmia sisältyy etnografisten esineiden tulkintaan. 

Tallella olevat tiedot ovat osin epätarkkoja ja ylimalkaisia. Olemassa olevaa lähdeaineis-

toa eli paikanpäällä tehtyjä havaintoja on sen vuoksi luettava kriittisesti myöhempien tie-

tojen ja tutkimusten perusteella. Ulkopuolisten tekemien muistiinpanojen osalta on otetta-

va huomioon kirjoittajan oman perinteen vaikutus esimerkiksi uskonto- ja taidekäsitysten 

osalta, ja sen ohella on muistettava ajankohdan ilmapiirin osuus mielipiteisiin.  

Esineiden vaiheisiin kuuluu myös se jakso, jossa ne siirtyivät omasta kontekstistaan uu-

teen ympäristöön. Tällöin niistä tuli näyttelyesineitä erilaisiin länsimaisiin kokoelmiin ja 

näyttelyihin. Esineiden elinkaaressa merkitsi tärkeää vaihetta niiden kerääminen, sen syyt 

ja taustat. Esineiden hankintahistoriaan liittyy myös erilaisten kulttuurimuotojen kohtaa-

minen monine ongelmakohtineen. Samoin nousee kysymyksiä siitä, miten niitä hankittiin, 

mihin tarkoituksiin esineitä haluttiin, millä perusteilla niitä kerättiin. Mitkä olivat kerääji-

en vaikuttimet ja toisaalta esimerkiksi museoiden intressit. Etnografisten esineiden kerää-

minen on samalla museokokoelmien karttumisen ja museolaitoksen kehityksen historiaa. 

Seuraavassa luvussa käsitellään esineiden asemaa ja sen muutosta 1800-luvulla, kun  

kaikkialla länsimaissa järjestettiin lukuisia etnografisten esineiden näyttelyitä, joiden jär-

jestäjillä oli eri tarkoitusperät. Tällaisia olivat teollisuuden suuret maailmannäyttelyt ja lä-

hetysseurojen kiertävät näyttelyt. Museotoiminta uudistui näiden ja uudenlaisen keräämis-

toiminnan vaikutuksesta. Museolaitos muuttui yhteiskunnan mukana johon vaikuttivat tie-

don lisääntyminen ja ajankohdan uudet kehitysteoriat. Uudet tieteenalat muokkasivat 

myös etnografisten esineiden keräämisen ja tallettamisen tapoja.   

Viimeisessä luvussa käsitellään esineiden sijoitusta lopullisesti museossa. Keskeinen aihe 

on museolaitoksen muuttuminen suhteessa etnografisiin kokoelmiinsa. Esineiden runsaus 

ja näytteille asettamisen vaatimukset  ovat muodostuneet ongelmaksi museoille, jota ei 

nykyaikainen digitalisointi kokonaan ratkaise. Nykyaika on nostanut esiin vastuukysy-

myksiä etnografisten esineiden kohtelusta ja niiden omistajista. Museolaitoksen pohditta-

vana on monia kysymyksiä koskien esineiden palautuksia mahdollisille oikeille omistajil-
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leen, eettisesti asianmukaista vieraiden esineiden kohtelua ja yleensä etnografisten koko-

elmien tulevaisuutta.  

Luvuissa, joissa käsitellään esineaineistoa ja sen taustalla olevaa kulttuuria, esiintyy myös 

paikallisia sanoja ja paikannimiä. Afrikkalaisten nimien ja sanojen kirjoitusasut vaihtele-

vat tekstissä kunkin kirjoittajan alkutekstin mukaan, sillä he kuulivat nimet ja sanat ja va-

litsivat kirjoitusasun oman kielensä mukaisesti. Siten esimerkiksi sama kaupunki on eng-

lanninkielisissä teksteissä Ibanji tai Ibanshe, Frobenius kirjoitti sen puolestaan Ibanschi.  

Bantukielissä alkuliite Ba- tarkoittaa kansaa, joten sanat BaKuba ja Kuba ovat tässä yh-

teydessä synonyymejä. Yksikköä merkitsee puolestaan etuliite mu-, jolloin esimerkiksi 

henkilöä merkitsee mukuba, joka myös esiintyy eri kirjoittajien teksteissä. Kuban pääkau-

pungista varhaiset kirjoittajat käyttivät muotoa Muscheng tai Muxenge, jonka Vansina kir-

joittaa muotoon Nsheng. Yleisesti Vansinan varhaisemmin käyttämät kirjoitusasut ovat 

tässä työssä käytössä, sillä vaihtelua esiintyy niissäkin muodoissa, niin että esimerkiksi 

hallitsijan nimi Kot aPe on hänen myöhemmissä teoksissaan muuttunut muotoon Kwet 

aPe. Kirjoitusasut vaihtelevat myös tutkimuksessa etenkin silloin kun on kyse kirjoittajien 

lainauksista, mutta sekaannuksen vaaraa ei näiden eri muotojen kohdalla yleensä asialli-

sesti ole. Vaikeampi on määritellä, onko samasta henkilöstä kyse (mikä vaikuttaa asiayh-

teyden perusteella todennäköiseltä), josta Sheppard käyttää muotoa Maxamalenge ja Fro-

benius Michaelenge; nykyinen kirjoitettu muoto on Mishamilyeen. 

Tekstissä vältän nykyisin epäkorrekteina pidettyjä termejä ’primitiivinen’ tai ’neekeri’. Ne 

ovat saattaneet esiintyä lainattavissa teksteissä ja silloin ne esitetään lainausmerkeissä tai 

muuten selkeästi asiayhteydestä käy ilmi sanan käyttö. Sama koskee ’alkuasukas’-sanaa, 

jonka sijasta käytän joko ’alkuperäiskansa’ tai ’kantaväestö’. Tietyt käsitteet ovat epätark-

koja tai harhaanjohtavia ja esimerkiksi ’heimo’-sanan tilalla käytän sanaa ’kansa’ tarkoit-

tamassa erillistä ryhmää, jolla on oma nimityksensä ja organisaationsa, esimerkiksi Kuba-

yhteisöön kuuluvista itsenäisistä ryhmistä. Eri kansoista käytän niiden kirjallisuudessa va-

kiintuneita nimityksiä puuttumatta niiden keinotekoiseen rajaukseen, joka liittyy kolo-

nialismihallinnon tarpeisiin. 
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Tutkimuksen varsinainen aikajänne on 1800 ja 1900-lukujen vaihde, mutta historialliset 

tapahtumat ulottuvat paljon pitemmälle jaksolle. Allaolevassa taulukossa on sekä Afrikan 

että Euroopan yhteisen historian kannalta oleellisia vuosilukuja, joilla on merkitystä tut-

kimuksen tapahtumille.   

tilanne Afrikassa tilanne Euroopassa 

1482 Portugalilaisten tulo Kongoon; or-
jakaupan alku 
 

Kolumbuksen Amerikan löytömatka 
1492 
 

1625 Kuba-valtion perustaminen 
1611 Kustaa II Adolf  Ruotsin kunin-
kaaksi  
1648 Westfalenin rauha 

 
 

1814-1815 Wienin kongressi  
1871 Saksan yhdistyminen 

 
1851 Näyttely Great Exhibition Lon-
toossa aloittaa maailmannäyttelyiden 
sarjan 

1874  / 1879  H M Stanley Kongossa 
1876 Belgian kuningas Leopold II pe-
rustaa hyväntekeväisyysyhdistyksensä 
Association Internationale Africaine  

1883- 1885 Wissmannin retkikunnan 
matka sisä-Afrikkaan, Wolfin  käynti 
Kuba-alueella 

1885 Berliinin kongressi, jossa päätettiin 
Afrikan jaosta Euroopan maiden kesken 

 1885 Kongon vapaavaltion perustami-
nen 

1891 Presbyteerilähetyksen perustami-
nen; Sheppardin vierailu kuninkaan pää-
kaupungissa 
 

 

1900 Kuba-pääkaupungin tuhoaminen 
siirtomaavallan toimesta 
 

 

1904-1905 Frobeniuksen matka Kuba-
alueella 
 

 

1907-1909 Tordayn ja Hilton-Simpsonin 
matka; vierailu Kuba kuninkaan luona 

1908 Kongon vapaavaltion lakkaaminen 
ja siirtyminen siirtomaaksi Belgian 
Kongo 

1911 Huotari ja Järvinen Kongossa  

  
1933-1934 Saga Roos Kongossa 
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II Esineiden historiallinen tausta 
 

1. Eurooppalaisten ensikosketus Kongoon 

Saga Roos kuvaa saapumista Kongo-joen suulle, kuinka vesi muuttui kullanruskeaksi ja 

miten joella vihreys tuli yhä intensiivisemmäksi, palmut reunustivat sen rantoja, liaanit 

muodostivat kaaria valtavien puiden välille, joiden varjossa liukui kanootteja.1  

Näkymä ei kenties sanottavasti 

ollut muuttunut siitä, kun en-

simmäinen portugalilaislaiva 

saapui samoille seuduille vuonna 

1482. Siellä tulijat kohtasivat 

mahtavan Kongo-valtion, jota 

hallitsi yksinvaltias hallitsija ho-

vinsa ja virkamieskuntansa kans-

sa. Kongo-valtio oli laaja, hallin-

nollisesti keskitetty monarkia, 

jonka johdossa oli hallitsijan 

ohella valtaapitävä yläluokka. 

Sen keskus, Mbanza Kongo eli 

kuninkaan asumus, jonka portu-

galilaiset nimesivät Sao Salvadoriksi, oli vaikuttava suurkaupunki.2  

Valtio oli laajentunut alistamalla muita ryhmiä ja tuloksena oli yhteenliittymä, joka hyö-

dytti kaikkia osapuolia, mutta vaurastutti ennen kaikkea pääkaupunkia. Kaupankäynti oli 

vilkasta laajalla alueella aina sisämaata myöten ja näitä reittejä pitkin tapahtui myös laajaa 

kulttuurivaihtoa.  

                                                
1 Roos 1950:5, 18-19 
2 Blier 1998:2002-3  

Kuva 2  kartta Belgian Kongo 
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Hallinto ei paljonkaan poikennut Portugalin vastaavasta ja olisi kiinnostavaa tietää, millai-

sin odotuksin tulijat saapuivat uuteen ympäristöön. Oliko ruhtinashovi heille yllätys vai 

pitivätkö he sitä kenties itsestään selvänä asiana. Kontaktien varhaisvaiheita ei tulla ajatel-

leeksi puhuttaessa Afrikan ja Euroopan suhteista eikä myöskään oteta huomioon näiden 

ensimmäisten yhteyksien laatua. Portugalilaisten tulo merkitsi myös kongolaisille ensim-

mäistä suoraa kosketusta ulkomaalaisiin. Vuorovaikutusta oli puolin ja toisin, tilanne oli 

tasavertainen, kunnes orjakaupasta tuli tärkein toimintamuoto, joka syrjäytti muun kau-

pankäynnin ja johti valtataisteluihin, yhteiskunnan hajaantumiseen ja muihin kauaskantoi-

siin vaikutuksiin.  

Kongolaisten ja tulijoiden välille syntyi nopeasti paljon kanssakäymistä ja portugalilaiset 

tekivät useita matkoja kotimaansa ja Kongon välillä tuoden mukanaan Kongon hallitsijan 

pyynnöstä Euroopasta sotilaita, käsityöläisiä, pappeja ja vieden puolestaan kongolaisia 

ylimyksiä esinelahjoineen Lissaboniin. Portugalilaisilla oli huomattava vaikutus kristinus-

kon tuojana Kongoon, mutta silti yllättävältä käänteeltä vaikuttaa kun Kongon hallitsijat 

omaksuivat sen uskonnokseen ja ottivat portugalilaiset nimet. Ensimmäisenä näin teki ku-

ningas Nzinga Nkuwu, Joao I jo vuonna 1491 ja seuraavan kuninkaan, Afonso I:n aikana 

kristinusko sai todellisen jalansijan Kongossa. Kongoon tuotiin myös erilaista kirkollista 

materiaalia, jota annettiin vastineeksi luovutetuista ’idoleista’. Voitokkaiden eurooppalais-

ten kulttiesineitä pidettiin tehokkaampina kuin omia ja niitä omaksuttiin vahvistukseksi 

omaan traditioon.3 Hallitsijat suhtautuivat uuteen uskontoon entistä kulttia vahvistavana 

magiana ja perimmäisenä tarkoituksena oli kuninkaan vallan lujittaminen. Edelleen luotet-

tiin myös entisiin uskomuksiin ja tapoihin. Kääntymisen syyt olivat paljolti poliittiset eikä 

tarkoitus ollut hylätä esi-isien uskontoa, vaan hyötyä tästä eurooppalaisten magiasta. Suu-

rin kiinnostus oli ennen kaikkea saada haltuun aseita, joilla lannistaa kapinallisten vasalli-

en valta.4 Kristinusko jätti yllättäviä jälkiä senkin jälkeen, kun sen vaikutus muuten oli la-

kannut. Tällainen kauaskantoinen ilmiö olivat erilaiset uskonnolliset maailmanlopun liik-

keet, jollainen oli myös Toni malau eli Pyhän Antoniuksen liike. Sen perustaja, kuningas-

perheeseen kuulunut prinsessa Kimpa Vita uskoi tehtäväkseen kuningaskunnan palautta-

misen entiseen loistoonsa. Liike kuihtui nopeasti, mutta sen jäänteitä, joitain sanontoja, 

                                                
3 Kohl 2003:19 
4 Edgerton 2002:12 
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Pyhän Antoniuksen patsaita, ristinmuotoista koristelua oli havaittavissa vielä silloin kun 

lähetystyö uudestaan 1800-luvulla saapui Kongoon.5 

Portugalilaiset puuttuivat yhä enemmän paikalliseen elämään ja politiikkaan huolimatta 

hallitsijoiden yrityksistä rajoittaa ulkomaalaisten oikeuksia ja heidän asettumistaan pää-

kaupunkiin. Orjakauppa laajeni ja sivuuttaen hallitsijan portugalilaiset olivat yhteydessä 

paikallispäälliköihin palkiten näitä ja siten vaarantaen kuninkaan auktoriteetin. Kongon 

ylimystö oli omaksunut portugalilaisia tapojen ohella myös kielen ja he olivat kirjeitse yh-

teydessä Portugalin kuninkaaseen ja paaviin orjakaupan riistäydyttyä käsistä, mutta heidän 

vetoomuksensa jäivät vaille tulosta. Yhä uusia maita saapui osallistumaan orjakauppaan, 

jonka voitot kasvoivat huimasti etenkin kun Brasiliaan perustetut sokeriviljelykset tarvit-

sivat uutta työvoimaa, ja sai myös kirkon ottamaan osansa tästä kannattavasta kaupasta.6 

Kongo-valtion tuhoutumista edesauttoi, että hallitsija liittouduttuaan portugalilaisten kans-

sa oli joutunut näiden valtaan ja siten osalliseksi orjakauppaan. Kuningas menetti aseman-

sa vasallivaltioille, jotka pyrkivät irtautumaan valtioliitosta. Silloin Kongon hallitsija jou-

tui yhä enemmän turvautumaan portugalilaisten tukeen, ja niin Kongosta tuli naapureiden-

sa kannalta pelottava orjanmetsästäjä. Pelkästään orjakauppa ei ollut syynä tyytymättö-

myyteen vaan hovin jäsenet olivat siinä määrin ihastuneita ulkomaisiin arvotavaroihin, 

etteivät suostuneet luopumaan niistä, vaikka hankinta tapahtui muiden kansojen ja osittain 

myös oman väestön kustannuksella.7 Kongon hallitsijat tekivät vielä 1700-luvun alussa 

yrityksen palata valtaan, joka kuitenkin epäonnistui. Se puolestaan johti jatkuviin sisällis-

sotiin ja Kongon vuosisataisen menestyksen päättymiseen. Mitään esteitä ei enää ollut laa-

jamittaiselle orjakaupalle, jossa Portugali oli menettänyt asemansa muille eurooppalaisille 

kilpailijoilleen ja paikallisille yrittäjille. Sen sijaan portugalilaiset laajensivat vaikutusval-

taansa sisämaankauppaan ja vaikuttivat uusien pitkänmatkan kauppareittien syntymiseen. 

Aikaisemmin kauppaa oli käyty lähietäisyydellä markkinoilla, vaikka kauppatavara saat-

toikin matkata pitkiä matkoja markkinapaikalta toiselle. Tässä kaupankäynnissä vaihdet-

tiin eurooppalaisilta kankaita, kaurikotiloita, aseita, ruutia, viiniä ja rautaa afrikkalaisten 

toimittamiin raffiakankaisiin, norsunluuhun ja kupariin. Tärkein vientiartikkeli olivat or-

                                                
5 On esitetty, että risti-muoto olisi kuulunut Kongon uskontoelämään jo ennen eurooppalaisia eikä sen 

omaksuminen siten ollut outoa. Risti oli heille kosmoksen metafora ja merkki ihmisen matkasta elävien ja 
kuolleiden valtakunnissa. http://www.metmuseum.org/Collections/ 16.1.2014 

6  Edgerton 2002:14 
7 Curtin 1978:260-261 
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jat, kunnes 1800-luvulla sen aseman sai raakakumi.8 Kaupankäynti loi vaurautta myös 

Keski-Afrikan eri kansoille, kun laaja ja kattava kauppareittien verkosto ulottui kaikkialle. 

Kauppa oli vastavuoroista ja niinpä täytyi myös Afrikassa olla kysyntää kauppatavaroille, 

jotka olivat lähinnä ylellisyysesineitä.9  

Kaupankäynnin ja sen mukanaan tuoman vuorovaikutuksen lisääntymisellä oli huomatta-

vat vaikutukset myös kulttuurin ja tapojen leviämiselle laajalle alueelle. Kauppaverkosto 

toimi siten infrastruktuurina, joka toi paikallisille yhteisöille ulkopuolisia vaikutteita sa-

malla kun loi uusia tarpeita.10 Kauppareittien ansiosta Kongo-valtion vaikutus oli tuntuva 

myös sisämaassa sekä kulttuurisesti että kaupallisesti, niin että 1600-luvun jälkipuoliskolla 

yhteydet ulottuivat Kasai-virran latvoille aina Kuba-valtion alueelle.11 Kaupan mukana 

saatiin monia uusia viljelykasveja samaan aikaan, etenkin 1700-luvulla ja yleensä osallis-

tuminen kaukokauppaan lisäsi vaurautta ja loi samalla vakautta. Tämän seurauksena oli si-

sämaahan syntynyt kolme huomattava valtioliittymää: Luba, Lunda ja Kuba.12 

Luba-valtio, jonka alkuvaiheet ajoitetaan 1400-luvun loppuun ja joka säilyi aina 1850-

luvulle eli eurooppalaisten tuloon, oli merkittävä kulttuurivaikuttaja. Siellä syntyi uuden-

lainen valtiomuoto, kuninkaan ja vanhimpien neuvoston kaksoishallinto. Keskeistä oli ku-

ninkaan asema, sakraalina kuninkaana hänestä tuli jumaluus kuolemansa jälkeen ja hänen 

kotipaikastaan pyhä. Kuninkuuden perustana oli myyttinen käsite hallitsemisesta, jonka 

mukaan kuningas oli henkiolento ja kaikki rituaalit, protokolla ja erilaiset vallanmerkit ko-

rostivat sakraaliutta. Kuninkaan valta keskittyi pääkaupunkiin, mistä käsin hän hallitsi 

ylimystönsä kanssa, joka samalla oli hänen armeijansa. Kuninkaan arvostettu asema sai 

vasallikansojen päälliköt omaksumaan Luba-kulttuurin ja liittymään tämän ’sateenvarjon’ 

alle.13 Orjakaupan vaiheissa lubat joutuivat kärsimään vainoista ja hyökkäyksistä siinä 

määrin, että heidän oli muutettava kotiseuduiltaan ja haettava turvaa siirtomaavallasta ja 

lähetysasemilta. He kuitenkin mukautuivat kolonialismiin ja hyvinä kauppiaina menestyi-

vät niin hyvin, että luba oli eurooppalaisten käyttämä yleisnimitys kaikille alueen asuk-

kaille. Lubat  olivat innokkaita oppimaan uutta ja kiinnostuneita hyödyntämään lähe-

tysasemien tarjoamaa koulutusta ja työpaikkoja. Seurauksena lubat saivat ajan mittaan 

                                                
8 Vansina 1962:376-8 
9 Oliver & Fage 1988:92 
10 Curtin 1978:275-6 
11 Vansina 1962:379 
12 Curtin 1978:251 
13 Curtin 1978:256 
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virkoja siirtomaakoneiston hallinnossa ja muodostivat myöhemmin itsenäisen Kongon en-

simmäiset virkamiehet.14 Vaikka Luba-valtio hajosi kolonialismin ja sen aiheuttamien 

kansojen liikkeiden vaikutuksesta pikkuryhmiin, sen kulttuuri levisi laajalle alueelle. Luba 

tunnetaan nykyisin parhaiten esinekulttuuristaan, jota päätyi suurin määrin keräilijöiden 

kautta eri museoiden kokoelmiin. Luban laajeneminen ulottui 1600-luvulla etelään myös 

Lunda-kansojen pariin, jotka omaksuivat sen käsityksen sakraalista kuninkaasta, valtio-

muodon ja hallintotavan. Muista poiketen Lunda-kuninkaat pysyivät itsenäisinä ja kasvat-

tivat vaikutusvaltaansa niin että laajimmillaan valtio kattoi suuret alueet jokialueesta. 

Lunda-valtio oli innokas kaupankävijä ja piti yllä reittejä rannikolle. Sen menestyksen 

taustalla olivat Katangan kuparikentät, joita se hallitsi 1600-luvun lopulta lähtien. Jo var-

hain Lunda-hallitsijat olivat vaikuttamassa osaltaan kauppareittien avaamiseen ja euroop-

palaisten tuotteiden pääsyyn Keski-Afrikkaan ja toisaalta orjien ja erilaisten tuotteiden 

vientiin rannikolle maan keskiosista, mikä tilanne jatkui vielä 1800-luvulla. Kolmannen 

valtion, Kuba-valtion vaiheet poikkesivat muista sikäli, että se säilytti itsenäisyytensä ja 

omintakeisuutensa siirtomaakaudellakin. Kuba-esineistö muodostaa tutkimusaineiston, jo-

ten Kuban historiaan ja kehitykseen on syytä perehtyä tarkemmin; yhteiskuntaan joka loi 

tämän esinekulttuurin. 

  

                                                
14 Curtin 1978:432-3 
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2. Kuba-yhteiskunta  

Keski-Afrikan varhaisista valtioista Kuba oli yksi huomattavimpia, ei niinkään kooltaan 

kuin omintakeisuudessaan ja erikoisuudessaan. Yksi syy sen kiinnostavuudelle on, että 

1880-luvulla se ainoana enää oli todistamassa päiväntasaajan valtioiden kukoistuksesta, 

joka muualla oli jo lakannut mutta Kubassa vielä oli voimissaan. Kuba-valtionkin kohtalo 

muuttui ratkaisevasti eurooppalaisten tullessa heidän alueelleen, sillä silloin avautuivat tiet 

ulkopuolisilta suljettuun valtioon, joka vaikutuksineen muutti koko yhteiskunnan, tuho-

tenkin sen osittain. Kaikesta huolimatta Kuba on nykyisinkin elinvoimainen kansanryhmä, 

jolla on asema nykyisessä Kongon Demokraattisessa Tasavallassa.  

 

Tutkimuksen kannalta on kuitenkin oleellista se, minkälainen yhteiskunta oli ennen vuotta 

1880, kun jo kaupan ja muiden yhteyksien kautta oli saatu kosketuksia ulkopuolisiin, mut-

ta näiden uusien elementtien vaikutus ei tuntunut vielä muuten kuin omaa kulttuuria rikas-

tuttavasti.  

Kuba-valtiolla käsitetään kaikkia niitä noin 16-18 kansanryhmää, jotka muodostivat Ku-

ban kuningaskunnan. Perimätieto näiden eri kansojen alkuperästä kertoo heidän tulleen 

pohjoisen suunnasta, kunnes saapuivat alueelle, jota rajaavat Sankuru-, Lulua- ja Kasai-

Kuva 3  Kartta Kongon eri kansanryhmistä 
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joet.15 Muuttoliike on tapahtunut useiden vuosisatojen kuluessa, kun lukuisia kansanryh-

miä on siirtynyt tänne aikaisemmilta kotiseuduiltaan. Syinä muuttoliikkeeseen on esitetty 

väestömäärän kasvua ja luonnonolojen huonontumista pohjoisempana. Ajan mittaan pie-

nistä sukukunnista kehittyi voimakas, keskitetysti johdettu valtio, jonka eri ryhmät vauras-

tuivat hyvin hoidetun maanviljelyn ja kaupan ansiosta. Tämän seurauksena syntyi myös 

huomattava esinekulttuuri, joka nykyisin tunnetaan Kuba-kulttuurina.  

Kuban varhaishistoriasta tiedetään melko vähän joidenkin arkeologisten todisteiden ja sen 

suullisen perinteen perusteella, jonka ulkomaiset matkaajat merkitsivät muistiin 1800-

luvun lopulla ja 1900-luvun alussa.16 Kuba-kulttuurissa oli monia henkilöitä ja asema-

tasoja, joille kuului erilaisen perinteen tallettaminen ja välittäminen edelleen. Hovin tie-

tyillä jäsenillä oli erityistehtävänään kansan historian muistaminen ja he pystyivät luette-

lemaan aikaisemmat hallitsijat ja näiden aikana tapahtuneet, yhteiskunnan kannalta tärkeät 

vaiheet valtakunnan perustamisesta lähtien. Ajan mittaan kertomuksessa tapahtui muutos-

ta, sillä kertojat olivat suorittaneet valintaa ja tehneet painotuksia sen mukaan mitä oli pi-

detty oleellisena ja tärkeänä. Näin muistihistoriaan oli otettu mukaan muualta omaksuttuja 

kertomuksia, joukossa myös kristinuskon vaikutusta jo 1600-luvulta, jotka olivat tuntuneet 

täydentävän ja selittävän aikaisempaa kertomusta. Samalla on jätetty kertomattakin joi-

tain, ehkä vaikeaselkoisia asioita. Suullisen perimätiedon ansiosta voidaan Kuban kunin-

gaskunnan kehittyminen itsenäiseksi valtioksi laskea alkaneeksi noin vuonna 1625. Silloin 

uusi johtaja Shyaam aMbul aNgoong syrjäytti muut päälliköt ja otti vallan itselleen ja 

Bushoong-kansalleen seuraavien vuosikymmenten aikana. Siinä vaiheessa kun tämä pe-

rustaja-kuningas alisti muut kansat alaisuuteensa, muutto oli todennäköisesti tapahtunut ja 

hän oli viimeisiä niiden joukossa, joiden juuret olivat Sankuru-virran pohjoispuolella.17  

Traditio korostaa Shyaamin vierasta alkuperää eli vaikutteiden tuloa muualta. Toisaalta ta-

rinat esittävät hänet tietäjän arkkityyppinä, millä selitetään, kuinka hänen onnistui saavut-

taa asema traditiossa valtion perustajakuninkaana. Hänet liitetään myös kaupankäyntiin, 

sillä tarinoiden mukaan hän oli laajasti matkustellut ja näin omaksunut ne tiedot ja keksin-

nöt, jotka toi mukanaan perustaessaan valtiota. Shyaam oli todennäköisesti liikkunut laa-

jalla alueella ja tutustunut moniin uusiin ajatuksiin ja keksintöihin, ja päässyt yhteyksiin 

Atlantille vieviin kauppareitteihin, mistä vaikutteet olivat peräisin. Niitä uusia taitoja, joita 

                                                
15 Sheppard 1917:119 
16 Vansina 1978:17 
17 Vansina 1978:44 
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hänen sanottiin tuoneen, olivat mahdollisesti raudankäsittely, rautaesineet ja uudet vilje-

lyskasvit (maissi, kassava, pavut), joiden avulla sittemmin viljely tehostui ja sadot kasvoi-

vat ja monipuolistuivat. Hänen sanottiin tuoneen myös palmuöljyn ja tupakan, keksineen 

tai luoneen palmuviinin valmistustaidon, miesten päähineen, seremoniaveitsen. Toisin sa-

noen hänen ansiokseen luettiin kaikki ne asiat, joiden alkuperä ei muuten ollut tunnettu. 

Näiden keksintöjen ja taitojen avulla valtio kehittyi ja vaurastui.18  

Shyaamin kenties tärkein teko oli, kun hän yhdisti erilaisia kulttuureiden piirteitä ja vai-

kutteita, loi Kuba-sivistyksen ja aloitti varsinaisen valtionrakenteen muodostamisen. Pe-

rustajakuninkaasta alkoi kuninkaiden aika ja hän seuraajineen vakiinnutti keskusvallan 

aseman ja sen byrokratian.19 Shyaamin ansiona pidetään perustavaa laatua olevaa innovaa-

tiota eli pääkaupungin perustamista valtakunnan hallinnolliseksi keskukseksi. Ennen hä-

nen aikaansa oli olemassa joukko heimokuntia mutta ei yhtenäistä kuningaskuntaa. Eri 

ryhmien omat kultit olivat uhka keskusvallalle, kuningaskunnan yhtenäisyydelle, joten 

niiden asemaa oli heikennettävä ja tilalle luotava yksi ja yhteinen Kuba-kultti. Vallan kes-

kittyminen jatkui seuraavien kuninkaiden aikana ja kuninkaan asema lujittui niin, että 

1700-luvun puolivälissä hallinnut kuningas kukisti aikaisemmat vertaisensa, muut päälli-

köt. Alkuvaiheessa maahanmuuton aikoina kuninkaan Bushoong-kansa oli ollut yksi mo-

nista, mutta ajan mittaan valta siirtyi lopullisesti eri klaanipäälliköiltä yhdelle hallitsijalle, 

joka oli tästä kansasta ja hänen mukanaan myös valtakunnan tärkeimmät henkilöt. Näin 

kuninkuuden ja kuningaskunnan asema ja valta lujittuivat kyläyhteisöjen ja sukulaisuuden 

kustannuksella, joskin heimoilla ja klaaneilla säilyi asema omissa kylissään ja edustus ho-

vin virkahierarkiassa.20  

Eri etnisten ryhmien asemaa heikensi myös alueen alkuperäisiltä asukkailta omaksuttu 

matrilineaalinen perimysjärjestys21, josta oli seurauksena kylien itsenäisen aseman heiken-

tyminen, kun nuorten miesten ikäryhmä ei ollut yhdessä vaan eli äitiensä kotikylissä. Jär-

jestelmä salli ihmisten suuren liikkuvuuden ja teki kylistä yhteiskunnan perusyksikön ja 

niihin syntyi vahva poliittinen organisaatio.22 Matrilineaalisen perimisjärjestelmän omak-

sumista perustellaan suullisessa perinteessä: Eräänä päivänä Woot oli juovuksissa, ja hän 

                                                
18 Vansina 1978:59, 63  
19 Vansina 1978:47 
20 Vansina 1978:128 
21 The term matrilineage refers to the lineage that is constituted by all the descendants of a single common 

ancestress through the female line only. Vansina 2010:49 
22 Vansina 1978:110-111 
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oli alaston. Hänen poikansa pilkkasivat häntä, mutta hänen tyttärensä haki vaatteen ja kul-

kien takaperin, välttyäkseen katsomasta peitti isänsä. Tultuaan tajuihinsa Woot teki poi-

kansa perinnöttömiksi ja asetti matrilineaalisen perimyksen. Vansina arvelee tämän ker-

tomuksen levinneen jo 1600-luvulla ja tulleen otetuksi osaksi poikien initiaatiorituaalia se-

lityksenä perimysjärjestelmälle.23 Kertomuksen yhtäläisyydet Raamattuun viittaavat var-

haisiin lähetyssaarnaajiin ja kauppayhteyksiin Kongo-valtion kanssa.24  

Samalla matrilineaalisuus vähensi sukulaisuussuhteiden merkitystä ja siitä johtuneita kiis-

toja vallanperimyksessä, vaikka kokonaan niiltä ei vältytty. Järjestelmä antoi eräille naisil-

le, etenkin hallitsijan äidille ja tärkeimmille vaimoille vaikutusvaltaisen aseman ja eräille 

muillekin se takasi oikeuksia tietyssä määrin hoitaa asioitaan. Vanhoilla naisilla oli kylissä 

tehtävä toimia oman sukulinjansa varojen ja avioliittoihin liittyvien taloudellisten sopi-

musten valvojina. He myös vastasivat kylätasolla oikeudenkäytöstä, kun tapaus koski vain 

naisia.25 

Kuninkaan pääkaupunki, valtakunnan henkinen ja maallinen keskus 

Pääkaupunki (Nsheng, Mushenge) oli valtakunnan keskus, mistä kaikkea hallittiin ja hal-

litsijan asuinpaikkana myös valtakunnan hengellinen keskus. Sen maine tunnettiin laajalti, 

vaikka hyvin harvat olivat nähneet kaupungin ja hekin olivat vaitiolovelvollisia. Lähetys-

saarnaaja Sheppard kuvaa, kuinka jo kaukaa pääkaupunki näytti komealta, kun näkyi tu-

hansia banaani- ja palmupuita ja ”saattajamme bakubat huusivat ’Muxenge’ (tarkoittaen 

pääkaupunkia)”.26 Pääkaupungissa asui hallitsijan perheen ja hovin ohella suuri joukko 

eriasteisia virkamiehiä ja vasallikansojen edustajia. Tuloksena oli ainutlaatuinen hallinto-

malli: vahva kuningaskunta, jonka perustana oli monimuotoinen ja moniportainen hallin-

tokoneisto oikeusistuimineen.   

                                                
23 Vansina 1978:52 
24 Vansina 1978:37 
25 Vansina 2010:239 
26 Sheppard 1917:109, 121 
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Valtakunnan menestys perustui vauraaseen talouteen ja keskitettyyn hallintoon, kuninkaan 

ja ylimystön toimivaan vallanjakoon. Kuninkaan vallan vastapainona toimi 18-jäseninen 

neuvosto, joka koostui huomattavien klaanien edustajista. Heillä oli veto-oikeus kaikissa 

päätöksissä, jonka merkkinä oli koristeellinen vyö, jota liikuttamalla he kertoivat päätök-

sensä ja murtamalla sen saattoivat tuomita jopa kuolemaan.27 Vaikutusvaltaisimmat viran-

haltijat, eri arvonimien haltijat valittiin kansojen joukosta ilman kuninkaan osallisuutta ja 

siten neuvosto edusti aidosti vapaita kyliä. Erilaisia arvonimiä oli niin lukuisasti, että ky-

lissä lähes kaikki varteenotettavat henkilöt saattoivat toivoa tulevansa valituiksi johonkin 

virkaan. Virka tarjosi mahdollisuuden osallistua yhteiskuntaelämän eri tilaisuuksiin, juh-

liin, seremonioihin ja lisäksi siihen kuului asemaa osoittava arvokkuus ja sen mukainen 

varustus. Suurin osa etuoikeuksista koski ennen kaikkea Bushoong-kansaa ja sen lä-

hisukulaisia. Muut kansat olivat edustettuja lähinnä hallitsijan haaremiin lähetettyjen vai-

mojen ja kuninkaan nimittämien yhteyshenkilöiden kautta. Näiden virkanimikkeiden halti-

joiden tehtävä oli välittää kuninkaan 

määräykset edelleen ja huolehtia kym-

menysten keräämisestä. Sen ohella heillä 

oli huomattava asema omissa yhteisöis-

sään.28  

Hallitsijan asema oli täysin ylivertainen 

muihin nähden ja nykyisin on vaikea kä-

sittää häntä kohtaan tunnettua kunnioi-

tusta ja osoitettua arvostusta. Sheppard 

antaa kuvauksen tapaamisestaan hallitsi-

jan,   Kueta Mboykin’n (Kot aMbweeky 

II) kanssa, kuinka tämä odotti virkamies-

tensä ja vaimojensa kanssa, kotkansul-

kakruunuineen muita ylempänä istuimel-

laan, joka oli tehty kaiverretuista norsun 

syöksyhampaista, jalkojen alla oli leijo-

nan nahkoja.  

                                                
27 Vansina 1978:130 
28 Vansina 2010:46-47 

Kuva 4: Sheppard ja kuningas Kot aMbweeky II  
Kuva : Yale University Library 
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Kuninkaan asuna oli punainen vaate, moninkerroin laskostettu ja kiinnitetty leveällä, kau-

rikotiloin ja lasihelmin koristetulla vyöllä. Ranne- ja nilkkarenkaat oli koristettu kaurikoti-

loin ja ne ulottuivat paljon yli nilkkojen ja ranteiden. (Kuva 4) Tapaamisen jälkeen kunin-

gas kannettiin pois kantotuolissa, sillä hänen jalkansa eivät saaneet koskettaa maata. Joka 

lauseen jälkeen taputettiin käsiä ja aina kun kuningas yskäisi, muutkin yskäisivät. Kaksi 

orjaa polvillaan muodostivat kuninkaan selkänojan.29 Seinät ja lattia oli peitetty matoin ja 

tukipylväät oli koristeltu kauttaaltaan kaiverruksin. Pääkaupungissa oleskelunsa aikana 

Sheppardin arvonanto Kubaa ja sen ihmisiä kohtaan kasvoi entisestään. He olivat hänen 

mielestään arvokkaita, tyylikkäitä, rohkeita, rehellisiä, ystävällisiä ja erittäin vieraanvarai-

sia.30 

Kuban kuningas, nyimi31 oli hallitsija Wootin, valtakunnan perustaneen sankariheroksen ja 

jumalan tahdosta, ja hallitsi henkien antaman maagisen voiman avulla ja oli riippumaton 

sukulaisuussuhteista.  

Hän ei ole vain Wootin seuraaja, vaan niin kuin maapallo ei voi elää ilman 
auringonsäteita, jotka antavat elämän, kansa ei voi elää ilman kuningasta. 
Auringon metafora ei esiinny vain kunnianimityksissä vaan on myös kai-
verrettu rasioihin.32  

Kuninkaan yksinvaltainen asema muiden yläpuolella teki hänestä kaikkien Kuba- yhtei-

söön kuuluneiden kansojen hallitsijan. Kuninkaan tehtävä oli suojella kansaansa vastuksil-

ta, turvata rauha ja taata kaiken, niin ihmisten kuin kasvien ja eläinten hyvinvointi ja li-

sääntyminen. Tämän edellytys oli, että kuninkaan tuli torjua muiden hyökkäykset ja onnis-

tua sotaretkillä orjien ja uusien vasallien hankkimiseksi. Sakraali kuninkuus oli Kuba-

yhteisön koko valtiojärjestelmän kantava voima, jota korostettiin erilaisilla kuningasta 

koskevilla menettelytavoilla ja kielloilla, joilla hänet eristettiin muusta yhteisöstä erityis-

asemaan. Hallitsija oli sakraali kuningas, jonka asemassa ei voida erottaa henkilöä ja ju-

maluutta vaan ne yhdessä edustavat sitä elinvoimaa (life force) joka oli tarpeen varmista-

maan hallitsijan tärkein tehtävä, kansan hyvinvointi ja sen jatkuvuus.  

Sakraali kuninkuus on uskonnollinen ja poliittinen käsite, jonka mukaan hallitsijaa pide-

tään pyhänä, yliluonnollisen ilmaantumisena, Jumala-kuninkaana. Se tunnetaan yhteis-

kunnista, joissa uskonto tai henkinen elämä liittyi saumattomasti koko yhteiskuntaan ja 
                                                
29 Sheppard 1917:112-114 
30 Sheppard 1917:148 
31 nyimi on kuba-kielen sana, lukenga, jota ulkomaalaiset kernaasti käyttivät, on luba-kielen sana 
32 Vansina 1978:122 
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sen kaikkien yksilöiden olemassaoloon. Yhtenä perusteena hallitsijan aseman pyhyydelle 

oli yhteys ylijumalaan ja heimon perustaja-sankariin, josta ajan mittaan myös tuli jumala 

ja jonka suora jälkeläinen kuningas oli ja siten itsekin jumalallinen. Kuninkuutta pidetään 

tyypillisesti pyhänä instituutiona yhteiskunnissa, jotka ovat yhdistyneet yhden kuninkaan 

vallan alle. Hänellä on uskonnollisia tehtäviä, jotka edustavat jumalallista järjestelmää sii-

nä maailmassa, jota hän hallitsee. Poliittisen järjestelmän ylläpito ei siten ole erillään pro-

sesseista, joilla tehdään  maa ja kansa hedelmällisiksi.33 

Eri kansojen luomiskertomuksissa kansojen synnystä, muuttoliikkeestä, asettumisesta ny-

kyisille asuinsijoilleen esiintyy perustajasankari, joka ajateltiin koko kansan yhteiseksi esi-

isäksi ja joka aikaa myöten yleni jumalaksi. Käsitys on syntynyt aikojen kuluessa yhteis-

kunnan muuttuessa, kun hajanaiset ryhmät alkoivat tiivistyä kiinteämmiksi ryhmiksi ja 

valtioksi tai valtioliitoksi. Tämä muutos näyttää tapahtuneen eri puolilla Afrikkaa itsenäi-

sesti, jolla on ollut yhteys taloudelliseen ja poliittiseen kehitykseen.34   

Yhdistäväksi voimaksi tarvittiin eri heimojen ja näiden omien kulttien ja henkien yläpuo-

lella oleva hallitsija. Siten sakraali kuninkuus oli yhtä paljon maallisen hallinnon tehtävä. 

Yhteiskuntien muuttuessa monimuotoisiksi ja samalla hierarkkisiksi, päälliköiden ja ku-

ninkaiden vallan kasvaessa tapahtui myös henkimaailman muutosta eriasteisiksi juma-

luuksiksi.35  

Kuban vauraus kulminoitui kuninkaaseen, hänen valtansa ja vaurautensa kasvoivat ennen-

näkemättömiin mittoihin, niin että ajan mittaan kuninkaan henkinen ja maallinen valta ja 

samalla hänen omaisuutensa arvo olivat paljon ylitse muiden. Kuninkaan asema lujittui 

vuosien mittaan, samoin kehittyi häneen liittyvä etiketti ja alati kasvava määrä kuninkaalle 

nimettyjä symbolisia esineitä, mitkä edelleen lisäsivät kuninkaan erityisyyttä. 1880-luku 

merkitsi vallan ja vaurauden kannalta huipentumaa Kuban kuningaskunnalle ja kuninkaan 

vallalle. Sitä mukaa kun kuninkaan valta lisääntyi, kuninkuuden arvostus kasvoi tavalla, 

joka näkyi myös ulkoisessa esiintymisessä. Vaurauden myötä seremoniat komistuivat niin, 

että esimerkiksi valtaanastumisrituaaleista tuli äärimmäisen monimutkaisia, joissa erilaiset 

yhteiskuntaryhmät esittivät omaa osaansa.36 

                                                
33 Smart 1998:315 
34 Smart 1998:309 
35 Drobin 1978:170 
36 Vansina 1978:129 
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Tietoisuus kuninkaan ylivertaisuudesta sen lisäksi, että kuninkaalla oli vahvoja taikaesi-

neitä eli keinoja toteuttaa käskynsä, säilyi ihmisten mielessä myös koko siirtomaakauden 

ajan ja käsitystä ylläpidettiin huhuilla ja rangaistuksilla. Käytännössä ihmiset myös pelkä-

sivät kuninkaan sotajoukkoja, jotka kukistivat mahdolliset kapinayritykset. Niitä ei kui-

tenkaan esiintynyt ennen kuin siirtomaakaudella, kun hallitsija oli menettänyt ihmisten 

luottamuksen eikä siis enää uskottu hänen suojeluunsa, kun luottamus hänen auktoriteet-

tinsa oli kärsinyt.37  

Kuba-valtakunnan uskonnollinen ja hengellinen elämä keskittyivät myös pääkaupunkiin, 

sakraalin kuninkaan ympärille vaikka luonnollisesti valtion eri kansojen parissa oli oma, 

rikas kulttuurielämänsä  myös tässä suhteessa. Rituaaliset menot olivat uskontoelämän 

tärkein ulkoinen muoto, joihin liittyi oleellisesti Kuban runsas esinekulttuuri. Uskonnon ja 

yhteiskunnan yhteys kirjoituksettomissa kulttuureissa on niin kiinteä, että usein on mahdo-

tonta vetää niiden välille mitään rajaa. Niissä uskonto, joka jo käsitteenä poikkeaa länsi-

maisesta kristillisestä ajatuksesta, on oikeastaan yhtä kuin maailmankäsitys ja kansakun-

nan identiteetti. Suulliseen perimätietoon perustuvalla tiedolla ei ole dogmin tai opin ase-

maa. Ninian Smart on esittänyt maailman eri uskonnoille joukon yhteisiä piirteitä, ulottu-

vuuksia selittämässä niiden sisältöä. Hänen mukaansa kokemus on usein ilmaistu rituaalin 

ohella myös kertomusten ja myyttien muodossa. Niissä käydään läpi maailmankäsityksen 

keskeisiä asioita, myyttistä maailmansyntyä, yhteiskunnan perustajasankareita ja pyhiä 

hahmoja tai henkiolentoja, joiden kautta nämä ilmiöt tulevat ymmärrettäviksi.38 Tällainen 

uskontokäsitys kuvaa myös kirjoituksettomien kansojen uskonnonharjoituksen muotoa.  

Kuba-yhteisön harjoittaman uskonnon sisällöstä on vähän tietoja ja ne ovat peräisin en-

simmäisten Kuba-alueella liikkuneiden kirjoituksista eli 1800-luvun lopun tilanteesta. 

Vansina on tutkimukssaan 1950-luvulla voinut varmistaa näitä käsityksiä. Tiedot perustu-

vat kuitenkin vain tältä kaudelta muistiinmerkittyyn eli havaintoihin silloisista rituaaleista 

ja muistitiedosta. Uskonnonharjoitus oli joka tapauksessa niin vahvasti sidoksissa muihin 

instituutioihin, että sillä ei ollut itsenäistä asemaa eikä omia traditioita. Vansina arvelee 

kuitenkin, että monet uskonnolliset käsitykset ja menot ovat pysyneet samanlaisina jopa 

vuosisatojen ajan ja muutokset ovat tapahtuneet hyvin hitaasti.39  

                                                
37 Vansina 2010:48 
38 Smart 1998:15 
39 Vansina 1978:197 
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Traditiossa esiintyy ylimmäinen Luoja-jumala monessa eri muodossa ja nimisenä. Jumal-

hahmot tarkoittavat ylintä jumalaa, mutta ne eivät ole sulautuneet yhteen, vaan kaikilla on 

omat merkityksensä ja tehtävänsä. Jumalista Mboom lienee Kuban alkuperäinen ylijuma-

la, joka oli tunnettu jo muuttovaiheen aikana ja muut ovat eri vaiheissa omaksuttuja lisä-

yksiä tarinaan. Ylijumala Mboom on luonut maailman ja taivaankappaleet mutta myös 

Sankuru-virran ja joukon tärkeitä eläimiä, kuten kotkan, papukaijan, leopardin ja krokotii-

lin, jotka esiintyvät monissa muodoissa myös esinekulttuurissa. Toiseen jumalhahmoon, 

Ngaaniin liitetään kertomuksia siitä, kuinka kuolema tuli ihmisten osaksi ja muutenkin eri-

laista pahuutta liitetään tähän hahmoon. Ngaan on samalla vedenhenki ja samalla nimellä 

kutsutaan sitä nestettä, johon on sekoitettu myrkky juomakokeessa. Näin liitetään yhteen 

pahuus tai kohtalo.40   

Kansan syntytarinassa ylijumala, Mboom loi maailman ja ensimmäisen ihmisen, Wootin, 

joka on samalla jumala. Bushoong-kansan alkuperätarinassa kerrotaan Wootin aikeesta 

jättää maailma oman onnensa nojaan; sitä ennen hän kuitenkin nimitti aamun ensimmäi-

sen vastaantulijan kuninkaaksi panemalla kaksi kotkansulkaa hänen tukkaansa ja näin kot-

kansulista tuli pysyvästi hallitsijan merkki, hänen kruununsa.41 Käsitys yhteisestä perusta-

jasta, jossa yhdistyi sekä jumala että ihminen, liitti Kubaan kuuluvat kansat toisiinsa. 

Kaikki keskeiset ja kaukaisetkin ryhmät tunnustivat Wootin kulttuurisankarikseen, sillä 

kubana oleminen merkitsi samaa kuin olla Wootin lapsi. Kaikki hallitsijat Wootin seuraa-

jina olivat pyhiä luonnonhenkiä (ngesh). Tämä tapahtui kenties jo Shyaamin aikana, mutta 

joka tapauksessa vakiintui pian hänen jälkeensä. Se oli kansakunnan ideologinen perusta, 

jonka käsityksen varassa oli valtakunnan kohtalo, ilman kuningasta sen sivilisaatio katoai-

si. Kuba onkin naapurikansan heistä käyttämä nimitys, sillä itseään he kutsuivat Wootin 

lapsiksi, perustaja-esi-isänsä ja jumalansa mukaan.42 

 

Kylä-yhteisöjen ja pääkaupungin suhteet  

Hallitsijan pääkaupunki oli valtakunnan ehdoton keskus, jossa tapahtui kaikkia koskeva 

hallinto. Sen lisäksi se oli salaperäinen ja pyhä kaupunki ja  

                                                
40 Vansina 1983: 20-31 
41 Torday 1969:128 
42 Vansina 1978:32, 129 
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[t]avallisimmallekin ihmiselle pääkaupunki oli unelmien täyttymys ja ku-
ningas hoveineen se aurinko, jonka loisteesta hän nautti. Mikään muu kau-
punki satojen kilometrien säteellä eikä yksikään kuningas ollut yhtä loista-
va. Miksi olettaisimme, että se teki vaikutuksen vain ulkomaisiin vieraili-
joihin?43 

Valtakunnan vauraus ja pääkaupungin ylimystön elämä olivat riippuvaisia tavallisten ih-

misten panoksesta. Kuba-kuningaskunta koostui monista kansanryhmistä, jotka olivat 

eriasteisesti itsenäisiä ja osallistuivat tässä suhteessa keskusvallan ylläpitoon. Kylät mak-

soivat kokonsa ja vaurautensa mukaisesti osuudet ruokaa, raffiakangasta, rautaa tai pal-

muöljyä ja työvoimaa pääkaupungille. Ihmiset tunsivat, että he olivat osa kokonaisuutta ja 

saattoivat vaikuttaa asioihin ja hallintoon. Kansanryhmät puolestaan jakautuivat pienem-

miksi päällikkökunniksi. Kun Shyaamin aikana oli tunnettu ilmeisesti vain kaksi ryhmää, 

vapaat miehet ja orjat, ajan mittaan yhteiskunta eriytyi sosiaalisesti ja syntyi uusia yhteis-

kuntaluokkia kuninkaan hovin lukuisten arvonimien haltijoista tavallisten kansalaisten 

kautta alimpiin kerroksiin, orjiin, pakkotyöllistettyihin, valloitettuihin kansoihin.  

Saga Roos kirjoittaa päiväkirjassaan, kuinka ”bakuba-negrerna” seuraavat jokilaivan ta-

pahtumia, mutta varovat tulemasta liian lähelle laivaa.44 Muistelmissaan hän kuvaa vaiku-

telmiaan mielenkiintoisesta ja älykkäästä ”Bakuba-rodusta” ja jatkaa kuinka ”bakubanee-

kerit pitävät itsepintaisesti kiinni ikivanhoista traditioistaan. Hän ei suhtaudu vihamielises-

ti valkoisiin, mutta ei salli kuitenkaan sivilisaation millään tavalla vaikuttaa tapoihinsa tai 

muuttaa niitä”.45 Muidenkin matkaajien antamat vaikutelmat olivat samansuuntaisia: ku-

bat esitettiin pidättyvinä ja arvokkaina ihmisinä, heidän maineensa tunnettiin laajalti, eris-

tyneisyys liioittelikin tarinoita. Wolfin kuvauksen mukaan Kuba-väestö oli ahkeraa ja työ-

teliästä, viljelyksen, metsästyksen ja kalastuksen ohella kaikki tekivät jotain, kutoivat 

kankaita, sepän paja toimi keskellä kylää, valmistettiin päähineitä, kasveista suolaa, ko-

hennettiin taloja. Kylät olivat lähekkäin, niissä viljeltiin maissia, maapähkinää, hirssiä ja 

sokeriruokoa, kotieläiminä olivat vuohet ja kanat. Palmuja istutettiin kylien lähelle, sillä 

niistä saatiin aineksia moniin tarpeisiin. Kylissä oli selkeä asemakaava, pienet talot, joiden 

seinät oli punottu palmunlehdistä, olivat riveissä katujen varsilla. Kaikkialla oli erittäin 

siistiä ja talojen edustat lakaistiin päivittäin. Miehet istuivat avoimessa katoksessa tai puun 

                                                
43 Vansina 1978:168 
44 3.8.1934 
45 Roos 1950:157-158 
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varjossa päivän kuumimpaan aikaan piippua polttaen.46 Ennen pääkaupunkiin tuloa Tor-

dayn retkikunta oli tutustunut Kuba-yhteiskuntaan vauraassa Misumban kylässä. Sen joh-

dossa oli kuningasperheen jäsen, joka oli varsin tietoinen asemastaan ja ylpeä yhteyksis-

tään pääkaupunkiin, joka oli ”heidän universuminsa keskus”.47 Kylä tai oikeastaan kau-

punki oli tehnyt tulijoihin vaikutuksen leveine suorine katuineen ja säännöllisine korttelei-

neen, punosmatoin koristeltuine taloineen. Kaikkialla ihmiset olivat ahkerassa työssä, 

”kangaspuut paukkuivat, seppien vasarat kilkattivat, miehiä oli kaivertamassa puuesineitä, 

kutomassa mattoja ja talojen edustalla naisia kirjontatyössä”.48  

Yhteisöt koostuivat useiden kylien muodostamista kokonaisuuksista, joita yhdisti yhteinen 

kantaäiti, käsittäen jopa useita satoja asukkaita. Keskusaukiolla oli luontohenkien muista-

miseksi istutettu puita tai puutarha (kiini), suojelemassa kylää ulkoa tulevalta pahalta ku-

ten taudeilta, kuivuudelta ja myrskyiltä. Kylien hallinto oli järjestetty hierarkkisesti: joh-

dossa oli kyläpäällikkö, järjestyksestä vastaava päällikkö, alempia päälliköitä (sekä naisia 

että miehiä), vanhempain neuvosto. Valitut henkilöt hoitivat yhteydet keskusvaltaan ja 

myös pitivät yllä oikeutta kylissään. Kylissä vallitsi hyvin organisoitu työnjako, jossa teh-

tävät oli määrätty iän ja sukupuolen mukaan kattamaan kaikki taloudellinen toiminta, pel-

tojen muokkaamisesta ruoan ja juoman hankkimiseen ja valmistamiseen.49 Elintason nou-

sun eräänä mahdollistajana olivat uudet viljelykasvit jo 1600-luvulta lähtien, vaikka ole-

tettavasti viljelykseen ne omaksuttiin lopullisesti vasta 1800-luvulla. Silloin maissi ja kas-

sava korvasivat asteittain entiset viljelykasvit, durran ja jamssin, joista etenkin kassavalla 

oli tärkeä ominaisuus, että se voitiin jättää maahan odottamaan, varastoon jopa kahdeksi 

vuodeksi. Tällä tuli olemaan merkitystä etenkin kolonialismin pakkotyön ja ruokapulan 

aikoina. Samalla kubat hallitsivat tehokkaan vuoroviljelyn, joka takasi kaksi vuosittaista 

satoa.50 Maata oli runsaasti tarjolla kaikille asukkaille, sillä väestötiheys ei ollut suuri. Pul-

lonkaulaksi muodostui työväen puute ja uusien kasvien käyttöönottoa tärkeämpää menes-

tykselle olikin työvoimakysymys. Ratkaisuna oli avioitumisiän alentaminen, sillä näin 

saatiin nuoret miehet aikaisemmin maanviljelykseen. Kuba-alueella nuoret miehet eivät 

osallistuneet ennen avioitumistaan peltotöihin lukuun ottamatta lyhyttä aikaa tulevan 

anoppinsa mailla. Sen jälkeen heidän osuutensa oli huomattavasti naapureiden käytäntöä 

                                                
46 Wolf 1888:245 
47 Torday 1969:99 
48 Torday 1969:80-81 
49 Vansina 2010:49-51 
50 Vansina 1978:175-177 
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merkittävämpi, ei vain peltojen muokkaamisessa vaan myös sadonkorjuussa ja sen käsitte-

lyssä.51 Taustalla lienee vaikuttanut Kuba-kuningaskunnan erityispiirre eli vallalla ollut 

yksiavioisuus (kuningas oli moniavioinen poliittisista syistä) ja siitä seurannut tapa, että 

myös miehet osallistuivat peltotöihin, mitä ei muualla tapahtunut.  

Hallitsijan vaikutus ulottui kylien elämään monella tavalla. Kuninkaan yksinvaltiasta ase-

maa korostettiin myös hänelle kuuluvien tiettyjen riistaeläinten muodossa ja niistä saadut 

arvoesineet kuten leopardin nahat, norsun syöksyhampaat, kotkansulat olivat kuninkaan 

omaisuutta. Ne oli toimitettava kuninkaalle ja siten osoitettiin kuulumista yhteisöön ja 

vastaavasti tästä kieltäytyminen olisi merkinnyt avointa kapinointia. Tämänkaltainen suh-

tautuminen tiettyihin esineisiin korostaa niiden symbolista merkitystä yhteiskunnalle eikä 

ilmiö ole vieras muuallakaan. Afrikassa päälliköt ja kuninkaat usein varasivat itselleen oi-

keuden tiettyihin eläimiin ja niiden osiin. Tähän on mahdollisesti ollut käytännöllisiä syi-

tä, mutta ennen kaikkea näin on laajennettu sakraalia valtaa konkreettisella tavalla liittä-

mällä se sakraaleihin esineisiin.52 

Vuosittain kylät toimittivat pääkaupunkiin kiintiönsä esineitä, artefakteja ja ruokaa, mutta 

pääkaupungin muukin huolto oli kylien vastuulla. Pääkaupungissa ei viljelty maata, sillä 

perimätiedon mukaan sinne oli kerran onnistuttu tekemään yllätyshyökkäys, kun kaikki 

asukkaat olivat pelloilla ja hyökkääjät tiesivät kaupungin olevan tyhjänä. Tiettyjen kylien 

tehtävä oli turvata sen ruoka- ja muu huolto. Nämä huoltotehtäviin pakotetut kylät olivat 

orjien asemassa ja onkin kiinnostava kysymys, kuinka ne saatiin toimimaan tehtävässään. 

Vaikka kapinoita esiintyi, jotka tukahdutettiin voimakeinoin alkuunsa, ilmeisesti näitä ky-

liä ei riistetty kohtuuttomasti, vaan vallitsi tasapaino, mikä takasi toiminnan jatkuvuuden 

ja tarjosi kylille suojellun aseman. Kansat alistuivat ylivaltaan peläten turvattomuutta ja si-

tä seuraavia monenlaisia vastoinkäymisiä. Senkin vuoksi myöhemmät tapahtumat olivat 

isku luottamukselle, kun kävi ilmeiseksi, että kuningas ei pystynytkään suojelemaan val-

takuntaansa vastoinkäymisiltä ja onnettomuuksilta kuten siirtomaahallinnolta, kulku-

taudeilta ja alenevalta syntyvyydeltä.53 

1800-luvun loppuvuosikymmenet olivat kaikista uhkaavista tekijöistä huolimatta Kuba-

yhteiskunnan suuren vaurastumisen aikaa, jolloin sekä elinkeino- että kulttuurielämä ku-

koistivat. Syntynyt ylijäämä teki mahdolliseksi panostuksen monipuolisesti taiteen ja käsi-
                                                
51 Vansina 1978:179-180 
52 Kopytöff 2007:73 
53 Vansina 2010:255 
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työn aloille, mistä tuloksena oli suuri määrä erilaisia taideteollisia ja käsityötaidon tuottei-

ta. Kulttuurisia ja taloudellisia vaikutteita oli saatu jo varhaisista ajoista, sillä kaupankäyn-

ti ja siten yhteydet aina rannikon Kongo-valtioon saakka olivat vanhaa perua. Kaukokau-

pan merkitys 1700-luvulta lähtien oli hyvin tärkeä Keski-Afrikassa ja se lisäsi ulkopuoli-

sia vaikutteita sisämaassa. Hallitsijat olivat samalla kauppiaita, jotka määräsivät kauppa-

paikkojen käytöstä, hyödykkeiden tarjonnasta ja hyötyivät voitoista. Kaurikotilokuorien 

ilmaantuminen näihin aikoihin Kubaan on osoituksena yhteyksien laajenemisesta tällöin ja 

osoittaa, että kubat olivat tässä kaupassa aktiivisesti mukana.54 Lähialueellaan kubat kävi-

vät kauppaa naapureidensa, etenkin Luban välityksellä. Tärkeimmät vientiartikkelit olivat 

kankaat ja norsunluu, mistä vastineeksi Kubaan saatiin välttämättömyys- ja ylellisyystar-

vikkeita kuten kuparia ja orjia.55 Vaikka orjakauppa periaatteessa oli kielletty, kokonaan 

se ei lakannut vielä pitkiin aikoihin. Maan sisäisesti orjia tarvittiin edelleen paikallisiin 

töihin, kauppatavaroiden kantajiksi ja yleensä niihin siirtomaakoneiston töihin, joihin ku-

bat eivät itse suostuneet.  

Kaupankäynti kasvatti hallitsijan ja ylimystön vaurautta ja se heijastui myös tavallisen 

kansan elämään. Taloudellinen toiminta kasvoi ennen tuntemattomiin mittoihin, joka puo-

lestaan johti elintason nousuun myös kylien ihmisten parissa, vaikka myös oma ylimystö 

vaati heiltä osansa.56 Menestyksen perustana oli erityisesti oman työn panos työstettäessä 

kaiverrettuja puuesineitä, raffiakankaita ja rautaesineitä sekä omiin tarpeisiin että vientiin. 

Kubat eivät pelkästään ostaneet raaka-aineita omaan käyttöönsä vaan vientikaupan väli-

neinä oli käsityötaidon tuloksena syntyneitä esineitä ja näin erilaiset paikallisesti valmiste-

tut ja jatkojalostetut tuotteet olivat tärkeä osa kauppaa. Alkuun kaukokauppa oli ylelli-

syysesineiden tuontia ja vientiä, mutta kaupan volyymit kasvoivat 1800-luvun puolivälis-

sä. Aikaisempi syrjäinen asema muuttui, kun Kuban toimittamat norsunluumäärät kysyn-

nän mukana kasvoivat. Tämän mukana seurasi uudenlainen vauraus ja vaihtokauppana 

hankittiin vuosisadan lopulla muiden hyödykkeiden ohella etenkin kaurikotilonkuoria ja 

orjia.57 Orjuus oli yleistä kaikkialla eikä orjan asema ollut yksiselitteinen. Länsimaisen 

ajattelun mukaan tavarat ovat ostettavia hyödykkeitä kun taas ihmiset eivät sitä ole. Tämä 

jaottelu on kuitenkin melko uusi eikä kulttuurisesti ajatellen yleinen. Ihmisiä on 
                                                
54 Curtin 1978:421 
55 Frobenius esimerkiksi ihmetteli monilla naisilla poikkeavia skarifikaatioita ja hänen saamansa tiedon mu-

kaan jatkuvaan väestön vähäisyyteen hankittiin etenkin Luba-naisia jalkavaimoiksi ja orjiksi. Frobenius 
1907:216 

56 Vansina 1978:186, 193 
57 Vansina 1978:236 
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hyödykkeistetty eli ostettu ja myyty kautta historian. Orja siepataan tai ostetaan ja tuodaan 

uuteen ympäristöön, missä hän on toisten omaisuutta. Orjuus voidaan määritellä ihmisen 

kohteluksi omaisuutena, jossa aseman epävarmuus ja marginaalisuus ovat siihen liittyviä 

yhteiskunnallisia piirteitä. Näin ollen orjuus on prosessi, jossa henkilö joutuu pois omasta 

ympäristöstään, hyödykkeeksi uuteen tilanteeseen ja ajan mittaan saavuttaa statuksen 

sulautuessaan isäntänsä yhteiskuntaan.58 

Kuba-valtio oli siten 19. vuosisadan lopulla kukoistuksensa huipulla, paradoksaalisesti 

osittain kolonialismin ansiosta, kun sen vientituotteet, etenkin norsunluu, olivat hyvin ha-

luttuja. Kuba-valtio oli suljettu, omaehtoinen yhteisö, joka rajoitti kanssakäymistä muiden 

kanssa ja kävi kauppaa vain tietyillä markkinapaikoilla. Kuningaskunnan yhtenäisyys tur-

vattiin tarvittaessa asevoimin, jonka ylläpitoon kuninkaalla suuren varallisuutensa ansiosta 

oli mahdollisuus. Kuban salaperäinen maine oli tunnettu lähialueilla ja hallitsijan asemasta 

ja teoista kiersi huhuja. Osatekijä oli kuninkaan eristyneisyys muista, hänen suljettu pää-

kaupunkinsa, johon ulkopuolisilla eikä edes kaikilla oman kansan jäsenillä ollut pääsyä. 

Huhut kertoivat Kuba-päällikön julmuuksista ja pelko rikkomuksista koituvia rangaistuk-

sia kohtaan oli yleisesti tiedossa. Myös ulkomaalaisia varoitettiin yrittämästä kaikille lu-

vallista markkinapaikkaa pidemmälle, jonne kubat tiettyinä markkinapäivinä toimittivat 

norsunluuta ja vaihtoivat sitä tarvitsemiinsa hyödykkeisiin. Portugalilaisia kauppiaitakaan, 

jotka toivoivat pääsevänsä käsiksi norsunluuhun ja olivat yrittäneet tunkeutumista alueel-

le, ei sinne päästetty, sillä kubat suojelivat norsunluukaupan monopoliasemaansa kaikin 

keinoin.59 Rajojen tiukkaan vartiointiin oli syynä paitsi kaupan turvaaminen 1800-luvun 

lopussa myös laajentuva siirtomaavalta, joka uhkasi perinteisiä elämäntapoja kaikkialla.  

Euroopan tapahtumilla, sen poliittisella ja taloudellisella tilanteella ja sivistysaatteiden 

mukaisella ajattelulla oli vaikutusta ratkaisevasti myös Afrikan tulevaisuuteen. Yksi seu-

rauksista oli, että näihin aikoihin alkoi myös Sisä-Afrikkaan tulla yhä enemmän ulkomaa-

laisia, jotka eivät tunnustaneet alueen aikaisempia valtasuhteita vaan liikkuivat kaikkialla 

tutkimusmatkoillaan. Ensimmäisinä Kuba-valtion alueelle tulivat saksalaiset tutkimusret-

kikunnat ja merkittävä tulevalle kehitykselle oli etenkin kuningas Leopold II:n rahoittama 

matka vuosina 1883-1885. Tähän matkaan osallistui retkikunnan lääkärinä kokenut afri-

kankävijä Ludwig Wolf, joka sai tehtäväkseen valmistella pääjoukon tuloa Kasai- ja San-

                                                
58 Kopytoff 2007:65 
59 Wolf 1888:220, 246 
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kuru-joille, siis Kuba-alueelle. Hän oli kuullut näistä salaperäisistä ryhmistä, jotka varjeli-

vat huolella omia alueitaan, kauppareittejään ja norsunluukauppaansa. Varsinaisen tehtä-

vänsä, alueen kartoittamisen ja jokireittien kulun selvittämisen ohella hän kuvasi matkara-

portissaan myös kylänäkymiä ihmisineen. Hänen kuvauksensa on tärkeä, sillä se on en-

simmäinen ulkopuolisen silminnäkijän havainto siihen asti tuntemattomasta alueesta.  

Sana tunkeutujista saavutti sijaishallitsijan, joka suostui tapaaman Wolfin Ibancissa, josta 

oli matkaa varsinaiseen pääkaupunkiin noin 40 kilometriä. Wolf oli nyt alueella, jossa ku-

kaan valkoihoinen ei ollut aikaisemmin käynyt ja joka oli tuntematon jopa lähinaapureil-

leen. Huolimatta tiedonsaannin ongelmista, sillä tarvittiin moninkertaista tulkkausta luba-

kielen kautta portugaliksi, Wolf sai kuitenkin tietää, että vanha kuningas eli vielä mutta oli 

hyvin sairas ja oli siirtänyt vallan sijaishallitsijalle. Tapaamiseen hallitsijan edustaja tuli 

suuren saattueen kanssa, jonka lukumääräksi Wolf arvioi tuhansia. (Kuva 5)  

 

 

Kuba-ylimys istui kantotuolissa, jota kahdeksan vahvaa orjaa kantoi, norsunluutorvien 

soiton ja mahtavan kättentaputuksen saattamana. Wolfin kertomuksen mukaan sijaishallit-

sija oli isokokoinen, puettuna kuninkaalliseen asuunsa: sulkakoristeinen päähine, otsanau-

ha, kaksi kämmenenlevyistä ristikkäistä vyötä ja vekitetty lannehame, kaikki runsaasti 

Kuva 5.  Kuba-sijaishallitsijan ja Wolfin tapaaminen. Kuva: Wolf 1888:233 
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kaurikuorin koristettuja. Oikealla puolella riippui kiiltävä, taidokkaasti messingistä taottu 

ja kupariupotuksin koristettu veitsi, käsivarsissa ja jaloissa oli kuparirenkaat, jalassa lisäk-

si kaurein koristellut saappaat. Wolfin matkakirjan kuva tästä tapaamisesta on varsin ha-

vainnollinen.  

Wolfin matkaraportin tyyli muuttuu suorastaan kaunopuheiseksi, kun hän kertoo tehneen-

sä sijaishallitsijalle selkoa, kuinka hän ei ollut kiinnostunut norsunluusta vaan oli tutki-

massa reittiä isommalle joukolle, joka oli samoin ystävällisissä aikeissa ja halusi vain löy-

tää uuden kulkuväylän tämän alueen kautta. Selitys tyydytti päällikköä ja hän antoi luvan 

Wolfille liikkua Kuba-alueella. Se olisi muuten ollut mahdotonta, koska vallitsevan lain 

mukaan jokaista Kuba-maahan tulevaa vierasta pidettiin vihollisena. Samalla Wolf sai 

huomata hallitsijan mahdin vaikutuksen. Luvan saatuaan kansanjoukkojen uhkaavuus 

muuttui kunnioitukseksi ja hän sai osakseen arvohenkilön kohtelun, kun ”tervehtiessään 

kaikki laskivat keihäänsä maahan, kävivät polvilleen ja koskettivat molempien käsien 

sormenpäillä ensin maata ja sitten rintaansa”.60 Hän kuvaa tapahtumaa tietämättä taustate-

kijöitä, sillä varsinainen syy kansanjoukon ja hallitsijankin käytökseen oli Wolfin yllättävä 

ilmaantuminen valtakunnan rajalle, minkä lisäksi hän ratsasti puhvelihärällä, joka oli pelä-

tyin eläin Kubassa. Wolfin saama vastaanotto saattoi siis johtua hänen aiheettomasta mai-

neestaan suurena maagikkona. Toisaalta tilanne Kubassa oli odotettavissa olevan hallitsi-

janvaihdon vuoksi vaikea ja perheen sisällä vallitsi riitoja aina veljesmurhiin asti. Kaikki 

eivät hyväksyneet uudeksi hallitsijaksi tehtyä valintaa, minkä vuoksi sijaishallitsija järjesti 

näyttävän tilaisuuden omalle väelleen eikä niinkään ulkomaalaisille.61  

Saksalaiset tutkimusmatkaajat olivat perustaneet Lueboon, aivan Kuba-valtion rajalle 

asemansa, josta kehittyi aikaa myöten vilkas kauppapaikka, missä kaikki kauppiaat yritti-

vät saada aikaan (norsunluu)kauppaa Kuban kanssa. Sijainti oli Kuban kannalta ongelmal-

linen ja hallitsijat suhtautuivat uuden kauppapaikan perustamiseen tapansa mukaan torju-

vasti eli kieltäytyivät ottamasta huomioon tulijoita. Vuoteen 1892 saakka he torjuivat 

kaikki kauppiaiden ja virkamiesten yhteydenotot, palauttivat lahjat ja kielsivät pääsyn 

maahan kuten ennenkin oli tehty. Pääsy pääkaupunkiin ja valtakunnan sisäosiin oli kiellet-

ty kuolemanrangaistuksen uhatessa niitä, jotka neuvoisivat reitin sinne. Mahdollisesti hal-

litsija ei ottanut huomioon, että näin toimiessaan ja pysymällä itse näkymättömissä hän li-
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säsi kaupunkinsa ja kansansa myyttistä mainetta ulkopuolisten kertomuksissa.62 Seurauk-

sena oli - tottako vai huhua - että Lukengo antoi vallitsevan oikeudenkäytön mukaisesti 

uhrata orjan jokaisen valkoisen käynnin jälkeen ja pestä näin hänen verellään eurooppa-

laisten jäljet, niin kuin Frobenius kirjoittaa matkakirjassaan.63 

Tällaiseen tilanteeseen saapuivat amerikkalaisen presbyteerikirkon lähetyssaarnaajat 

Sheppard ja Lapsley perustamaan lähetysasemaansa huhtikuussa 1891 Lueboon. Siellä he 

kohtasivat myös Kuba-kansan edustajia, jotka muiden uteliaiden mukana olivat tulleet 

katsomaan tulokkaita. Lähetyssaarnaajien tarkoitus oli ryhtyä näiden käännyttäjiksi, aja-

tuksena että sen jälkeen kun Kuba olisi kääntynyt, muut seuraisivat esimerkkiä. He pyysi-

vät tapaamista näiden kuninkaan kanssa, joka torjuttiin ehdottomasti, sillä kuningas ei 

koskaan sallisi muukalaisen pääsyä maan sisäosiin. Tietoisesti uhmaten varoituksia ja 

kieltoja Sheppardin onnistui päästä lähelle pääkaupunkia. Kuninkaan lähettämän etujou-

kon yllätykseksi Sheppard puhui heidän kieltään, jota oli opetellut kohtaamiltaan kauppi-

ailta.64 Kuninkaan ja hänen neuvostonsa johtopäätös oli, että Sheppardin täytyi olla Mua-

na Mi eli yksi perheestä, kuninkaan esi-isä Bope Mekabe.65 Kuba-ylimystön käsitys Shep-

pardista heimon jäsenenä, joka oli palannut kuolleista takaisin, vahvisti heidän uskomuk-

sensa jälleensyntymisestä todeksi. Sheppard yritti esittää vastaväitteitään, sillä vaikka ei 

kieltänyt taustaansa tummaihoinen Sheppard oli ehdottomasti amerikkalainen lähetyssaar-

naaja eikä yhdistänyt itseään afrikkalaisiin. Asemaansa hän tuntui suorastaan korostaneen 

käyttämällä aina valkoisia vaatteita, saappaista lähtien ja kaikkien ulkomaalaisten tunnus-

merkkiä, hellekypärää. Kuningas otti Sheppardin vastaan ja salli jopa julistuksen, mikä ei 

kuitenkaan tavoittanut kaupungin asukkaita, sillä heidän kannaltaan ei voinut olla ketään 

omaa kuningasta suurempaa.66  

Ilmassa oli kuitenkin jo merkkejä tulevasta kehityksestä, joilta suljettu Kuba-yhteisö pyrki 

välttymään. Wolfin ja Sheppardin antamat tiedot ovat ensimmäiset ulkopuolisten havain-

not suljetusta Kuba-kulttuurista, mutta samalla heidän tulonsa merkitsi näidenkin seutujen 

joutumista siirtomaahallinnon vaikutuspiiriin ja siten päätti yhden vaiheen kansojen elä-

mässä. Ensimmäiset vieraan kulttuurin kohtaamiset puolin ja toisin olivat ratkaisevia 

                                                
62 Vansina 2010:21-23 
63 Frobenius 1907:211-212 todenperäisyys on epävarma; missä määrin on kyse Kuba-kuninkaan julmasta 

maineesta huhujen perusteella 
64 Sheppard 1917:85-87 
65 Sheppard 1917:113 
66 Shaloff 1968:55 
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myöhemmillekin tapaamisille ja vaikuttivat siihen, millaisiksi suhteet ulkomaalaisiin 

muodostuivat. Jo silloin syntyivät käsitykset Kubasta ja sen asukkaista samoin kuin Kuba-

väestön mielipiteet ulkomaalaisista, jotka pysyivät vallitsevina koko kolonialismin kau-

den. Kuningaskunnan ulkomaalaisiin tekemä vaikutus osoittautui ratkaisevan tärkeäksi 

myöhemmin, sillä se vaikutti Kuban asemaan siirtomaakaudella. Kuba-valtiolle hyväksyt-

tiin autonominen asema, joka pitkään turvasi sen riippumattomuuden, vaikka sekin joutui 

kokemaan siirtomaahallinnon voiman.67 1800-luvun viimeiset vuosikymmenet olivat ai-

neellisen vaurauden aikaa Kubassa ja kuningaskunta oli vakaa huolimatta sisäisistä kiis-

toista ja aika ajoin naapureiden kanssa käydyistä sodista. Aika oli menestyksellistä kaikille 

sen kansalaisille sekä aineellisesti että henkisesti. Valtion asemaa ei mikään ulkoinen 

näyttänyt horjuttavan, ulkopuoliset onnistuttiin pitämään loitolla näiden puuttumatta valti-

on asioihin aina vuoteen 1900; silloin pääkaupunki tuhottiin ja Kubakin alistettiin siirto-

maahallinnon tarpeisiin.  

Miksi sijaishallitsija oli halukas tapaamaan Wolfin, vaikuttiko uteliaisuus tunkeutujaa 

kohtaan, ulkomaalaisten kunnioitus, pelkokin jo tässä vaiheessa? Myöhemmin saapunei-

den ulkomaalaisten tapaan myös Wolf ihaili Kuba-kansan alkuperäisyyttä. Häneen teki 

vaikutuksen aitona ja alkuperäisenä pitämänsä sisäafrikkalainen elämänmuoto, johon eu-

rooppalaisuus ei vielä ollut tunkeutunut ja missä kaupankäyntikään muiden kanssa ei ollut 

tuhonnut heidän alkuperäistä kulttuuriaan niin kuin muualla oli jo tapahtunut.68 Kuitenkin 

juuri hän oli avaamassa tietä muille ja siten aiheuttamassa osaltaan tämän rauhan mene-

tyksen. Wolf niin kuin eivät muutkaan ulkopuoliset tienneet, minkälaisesta erittäin järjes-

tyneestä ja hyvin organisoituneesta valtiosta oli kyse eivätkä siten käsittäneet, kuinka suu-

ria muutoksia siirtomaavallan ulottuminen Kubaan toi mukanaan.69 Kolonialismi näkyi 

Afrikassa lukuisien tutkimusmatkojen muodossa, siirtomaakoneiston otteen tiukkenemi-

sena, ulkomaalaisten lukumäärän lisääntymisenä kaupan ja raaka-aineiden hankkimisen 

alueilla. Kuban tilannetta ajatellen on pidettävä mielessä, että siirtomaavalta ei kohdistu-

nut vain joihinkin perinteisen yhteiskunnan piirteisiin, vaan muutti niitä peruuttamatto-

masti.70 Ulkomaalaiset kävijät eivät yleensä olleet perillä yhteiskunnan ja kylien sisäisestä 
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rakenteesta ja vaikutuksesta kulttuuriin eivätkä he siten voineet käsittää kuinka paljon siir-

tomaa-aika muutti Kuba-yhteiskuntaa.71 

 

3. Kuba-valtio kolonialismin kaudella 

Euroopan taloudellinen ja poliittinen kehitys ja siellä tehdyt päätökset vaikuttivat Afrikan 

oloihin huomattavalla tavalla ja siten niillä oli merkitystä myös Kuban olosuhteille. Afrik-

ka politisoitui, kun se aikaisemmin oli ollut kaupan, tutkimuksen ja lähetystyön kohteena. 

Sivistämispyrkimyksistä siirryttiin selvästi Eurooppaa hyödyttävään kauteen, sillä siirto-

maiden piti tuottaa, mutta paikallisten ihmisten mielipidettä ei missään vaiheessa kysytty. 

Kuitenkin eurooppalaiset tulivat keskiseen Afrikkaan mielestään hyväntekijöinä, eivät sor-

tajina. Kolonialismin alkuaikoina afrikkalaisella kantaväestöllä ei ollut syytäkään epäillä 

asemaansa kauppakumppaneina, sillä päälliköt, joiden kanssa tulijat olivat tekemisissä, ei-

vät mitenkään pitäneet itseään alisteisina näille. Heillä oli myös omia etuja ajettavinaan ja 

he olivat usein taitavia hyötymään tulijoiden tietämättömyydestä tai retkikuntien kohtaa-

mista vaikeuksista.72 Kun Wolf ja Stanley tekivät maa-alueita koskevia sopimuksia, joilla 

maat siirtyivät siirtomaahallinnolle, päälliköt eivät todellakaan tienneet, mihin sitoutuivat 

vaikka kirjalliset sopimukset olisi käännettykin heille, sillä tapoihin eivät kuuluneet tällai-

set maakaupat. Siirtomaahallinto muutti aikaisemman käytännön, sillä sen lähtökohtana 

oli, että kaikella maalla oli omistaja ja tämän perusteella kaikki näennäisesti asumaton tai 

viljelemätön maa julistettiin valtion omistukseksi. Tällainen asennoituminen poikkesi täy-

sin aikaisemmasta, ennen kolonialismia vallinneesta tilanteesta. Silloin omistusta merkitsi 

maan viljely, oikeus säilyi suvuilla ja päälliköt päättivät tulijoille jaettavista alueista. Heil-

lä oli oikeus ottaa vastaan tai torjua tulijoita, ajatuksena että maata riitti kaikille. Tulijat 

olivat tervetulleita osallistumaan yhteiskunnan hyvinvointiin ja puolustamiseen. Ajatus 

maan myymisestä oli täysin vieras, sillä maa ei ollut kaupan. Toinen maaoloja koskeva 

muutos johtui myöhemmin lukuisista väestönsiirroista, kun siirtomaavalta otti haltuunsa 

yhä enemmän alueita kaupalliseen käyttöön ja tehoviljelyn tarpeisiin.73  

Ajan mittaan siirtomaahallinto ulottui kaikkialle ja myös syrjäiset alueet joutuivat sen 

toimenpiteiden piiriin. Ulkomaalaisten yhä kasvava läsnäolo alkoi vaikuttaa ihmisten elä-
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mään monella tasolla muuttaen entistä järjestystä ja elinkeinorakennetta. Seuraukset eivät 

olleet myönteisiä alueen alkuperäisen väestön kannalta, sillä heiltä vaadittiin entistä suu-

rempaa panosta siirtomaavallan tarpeisiin kantajina, ruokatarvikkeiden toimittajina ja työ-

voimana kaupallisilla viljelyksillä. Norsunluu, joka perinteisesti oli ollut Kuba-kansojen 

tärkeä vientiartikkeli, oli edelleen haluttua, mutta kumista oli tullut uusi tärkeä raaka-aine 

Euroopan suuren kysynnän vuoksi ja se ohitti merkityksessä norsunluun. Nämä tekijät yh-

dessä toivat Kuba-alueelle monia yrittäjiä, jotka perustivat kauppa-asemiaan jokien varsil-

le ja ottivat alueita käyttöönsä kysymättä lupaa paikallisilta päälliköiltä. Samaan aikaan 

siirtomaavaltakin perusti uusia asemia, lisäsi sotaväkeä perimään kiintiöitä kumia ja nor-

sunluuta eli osallistumaan samaan kaupankäyntiin, josta kaikki halusivat osansa. Kolo-

nialismin eteneminen muutti kansojen totuttuja rajoja ja asuinpaikkoja, mikä puolestaan 

aiheutti jännitteitä entisten asukkaiden ja tulijoiden välillä. Sinänsä kaupankäyntiä ja ku-

minkeruuta ei pidetty pahana, koska alkuun myyjät saattoivat valita ostajan eli parhaan 

hinnan tuotteilleen.74  

Miten Kuba, joka oli toimiva valtiojärjestelmä ja vaurautensa huipulla, selviytyi tässä uu-

dessa tilanteessa, yrityksessä säilyttää itsenäisyytensä, estää vieraiden tulo ja sen vaikutus 

oloihinsa. Vielä niinkin myöhään kuin 1880- ja 1890-luvuilla Kubassa onnistuttiin huoli-

matta sisäisistä kiistoista estämään ulkopuolisten, sekä afrikkalaisten että eurooppalaisten 

tulo omille alueille ja pitämään kiinni omista tavoista.75 Ero näkyi viimeistään siinä kuin-

ka erilaiseen hoviin Sheppard tuli kuin myöhemmin Torday. Vaikka Wolfin käynti Kubas-

sa merkitsi vallan siirtoa Kongon vapaavaltiolle, sillä ei ollut käytännön merkitystä ennen 

vuotta 1897 kun näihin kauppakirjoihin vetoamalla siirtomaahallinto otti alueet käyttöön-

sä, pakotti ihmiset töihinsä ja siirsi asukkaita uusille asuinpaikoille. Tähän asti Kubat oli-

vat välttäneet työvelvoitteet, mutta nyt siirtomaahallinto alkoi vaatia myös näiltä osallis-

tumista kuminkeruuseen ja maksamaan veroja entistä tarmokkaammin ja painostuskeinoja 

käyttäen.76  

Kuba-valtion pääkaupunkia kohdannut hyökkäys merkitsi koko valtion kannalta käännet-

tä. Samalla nämä tapahtumat kuvastavat laajemminkin siirtomaahallinnon laajenevaa otet-

ta myös näiden alueiden luonnonrikkauksien hyödyntämisessä. Huolimatta kasvavista le-

vottomuuksista lähialueilla kuningas torjui pitkään presbyteeri-lähetyssaarnaajien neuvot 
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taipua hallinnon tahtoon, kunnes hän taipui pytämään heiltä apua siirtomaahallinnon tun-

keutumisen estämiseksi ja lopettaakseen jatkuvat hyökkäykset, jotka ajoivat ihmiset pa-

kosalle kylistään. Silloin lähetyssaarnaajat Sheppard ja Morrison vierailivat pääkaupun-

gissa, joka Morrisonin mukaan oli suurin alkuasukaskylä jonka hän oli nähnyt, mutta talot 

olivat romahtamaisillaan ja kadut rikkaruohojen peitossa.77 Siirtomaakoneiston järjestämä 

ensimmäinen isku yllätti täysin Kuban, mutta se unohtui seuraavan hyökkäyksen jälkeen 

vuonna 1900, joka tuhosi pääkaupungin, valtakunnan henkisen ja symbolisen keskuksen. 

Silloin, vain vuosi ensimmäisen iskun jälkeen kuningas oli kuollut ja pääkaupunki hävitet-

ty valkoisen miehen toimeksiannosta.78 Syitä hyökkäykseen ja pääkaupungin tuhoamiseen 

on arveltu, mutta on ilmeistä että paikallinen siirtomaakomentaja toimi omasta aloittees-

taan toteuttaakseen vaatimuksia kuminkeruusta ja kerätäkseen itselleen ryöstösaalista. 

Kertomukset pääkaupungin tuhosta vaihtelevat kertojasta riippuen: hyökkäyksen toteutta-

jan, belgialaisen siirtomaakomentajan mukaan hän lähti rankaisemaan ihmisten uhraami-

sesta kuninkaan hautajaisissa, mistä tiedon hän oli saanut ilmeisesti luba-orjilta. Hän val-

loitti kaupungin, otti satoja vankeja, heidän joukossaan kuninkaalliset vaimot, ja paljon 

ryöstösaalista. Hyökkäyksen kohteiden, asukkaiden muistama tapahtumien kulku eroaa 

tästä raportista oleellisilta osin: heidän mukaansa kuningas kuoli hyökkäyksen aikana saa-

tettuaan turvaan osan perheestään. Myös hyökkäyksen perusteluna käytetty syy hautajais-

ten ihmisuhreista on jollei perätön, ainakin liioiteltu ja vain peitetarina ryöstämiselle. Pää-

kaupungin tuhoaminen ja sen ylimystön vangitseminen merkitsivät käännettä Kuba-

valtiolle ja käytännössä sen itsenäisyyden loppua. Ihmiset pakenivat kaupungista ja alkoi-

vat palata sinne vasta pitkän ajan kuluttua ja sillä välin erilaisia kauppa-asemia oli perus-

tettu entisen suljetun kaupungin alueelle.79 

Ratkaisevaa siirtomaahallinnon toiminnalle oli kumin maailmanmarkkinoiden suuri ky-

syntä ja hintojen nousu ensin ja sitten yhtä nopea lasku, kun Aasiasta alkoi tulla suuria 

määriä raakakumia. Siirtomaavalta halusi yhä enemmän tuloja ja sen jokainen edustaja 

yritti kerätä omaisuuksia. Norsunluu oli edelleen haluttua mutta etenkin Kuba-valtion alu-

eella kasvanut köynnös tuotti hyvälaatuista raakakumia. Sen korjuu toi paikalle paljon uut-

ta väkeä, mutta myös siirtomaahallinnon joukkoja. Hallinnollinen tilanne muuttui kun ko-

ko laajan Kasain alueen vuokraoikeudet annettiin vuonna 1902 yhdelle yritykselle, Com-
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pagnie du Kasai’lle, johon muiden toimijoiden oli sulauduttava. Sen jälkeen kaupallisen 

monopolin toiminnan ja siirtomaahallinnon puuttuvan kontrollin yhdistelmä koitui kohta-

lokkaaksi Kuba-alueelle. Paikallisten kauppa-asemien hoitajien oli toimitettava tietyt kiin-

tiöt tuotteita ja tarvikkeita yhtiölle ja kun tämä ei aina onnistunut, he ryöstivät puuttuvan 

erän paikallisilta ihmisiltä eli ostivat kumia alle jo valmiiksi yhtiön määräämien alhaisten 

hintojen tai huijasivat mitoissa ja painoissa.80  

Siirtomaahallinto merkitsi alueen asukkaille pakkotyötä viljelmillä ja kantajina, josta ei 

voinut kieltäytyä ja sen ohella kokonaisten kansanryhmien pakkosiirtoja tai pakoa uusille 

asuinsijoille. Koneiston toiminnan ylläpitämiseksi toimi palkka-armeija, pahamaineinen 

Force Publique eli Bula Matari81, jonka kuningas Leopold II oli vuonna 1885 perustanut 

taistelemaan itärajan islamilaistuneita orjakauppiaita vastaan. Upseerit olivat eurooppalai-

sia ja näitä paikkoja tarjottiin myös skandinaaveille, johon ainakin ruotsalaiset tarttuivat 

mielellään.82 Armeija oli todella monietninen ja monikielinen, sillä sotilaita oli värvätty 

kaukaa länsi- ja itä-Afrikasta asti. Myöhemmin sotilaat pestattiin Kongosta, mutta silloin-

kin leimallista oli, että heidät sijoitettiin mahdollisimman kauas kotipaikastaan. Morrison 

kertoo tavanneensa Bomassa, Kongojoen suulla luba-sotilaita, jotka olivat lähes 2000 km 

päässä kotipaikastaan. Hän piti tätä tapaa asettaa kansat toisiaan vastaan yhtenä Kongo-

valtion häpeällisimmistä piirteistä.83  

Afrikkalaissotilaiden joukosta nimitettiin aliupseereita, joiden tehtävä oli toimia hallinnon 

määräysten toteuttajina. Vastarintaa kohdatessaan tai jos eivät saaneet kokoon tarvittavaa 

määrää kumia, tarvikkeita tai miehiä, he saattoivat kutsua paikalle rankaisujoukon tuhoa-

maan kylän tai rankaisemaan koko seutua.84 Kumin ostoista kerääjiltä vastasivat ’capitat’ 

(portugal. capitao), afrikkalaiset yrittäjät, jotka tulivat Kuban ulkopuolelta ja joita kubat 

sekä halveksivat että pelkäsivät.  

Nämä toteuttivat kautsu- ja norsunluukiintiönsä täyttämisen virtahevonnahkaisen ruoskan 

välityksellä. Pelätty chiqotte-ruoska oli yleinen joka puolella siirtomaata. Se on kiinnosta-

nut myös suomalaisia, sillä kokoelmissa näitä on useita kappaleita. Oskari Järvinen kuvaa 

ruoskan (kuva 6) käyttöä seuraavasti:  

                                                
80 Vansina 2010:84-88 
81 Bula matari, ”kallioiden murskaaja” on alun perin kongolaisten H M Stanleystä käyttämä nimitys ja silloin 

jo peijoratiivinen sävyltään   
82 Svinhufvud 1942:28 
83 Benedetto: S 210-211 
84 Curtin 1978:475 
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Tehty virtahevosen nahasta, jolla kurinpitorangaistuksena annetaan 25 is-
kua valtion palveluksessa olevan neekerin paljaalle takapäälle. Lyönnit an-
taa neekeripäällysmies ’Kapita’, valkoisen miehen lukiessa iskut. Lyönnit 
keskeytetään, jos syntyy haava.85 

Tällainen ruoska oli ilmeisesti jokaisen siir-

tomaatoimijan varuste, jota käytettiin sääli-

mättä kurinpitoon ja rangaistuksiin. Ruoskan 

käyttöä pidettiin brutaalina ja se tapahtui 

väärin perustein eli rangaistuksen toimeen-

panija ei läheskään aina ollut tilanteen tasal-

la, mikä edelleen kärjisti mustan ja valkoi-

sen väestön ja yleensä siirtomaahallinnon ja 

alkuperäisväestön välejä. Eri kansanryhmien välinen suhde oli erittäin epätasa-arvoinen, 

johon saattoi lisäksi vaikuttaa vahvemman osapuolen mielivalta. Näin ollen ei olekaan 

ihme, että tästä ruoskasta, chiqottesta tuli koko siirtomaavallan symboli Kongossa.86 

Kuba-kansannousun vaikutuksia 

Pääkaupungin tuhoamisen seurauksena oli Kuban yhteiskuntajärjestyksen sortuminen, 

pakkotyö ja myös nälänhätä, sillä enää ei jäänyt aikaa hoitaa viljelyksiä. Hallitsija oli 

kuollut äkillisesti ja seuraaja, kuningas Kot aPe oli komennettu Lueboon maksamaan ve-

roja siirtomaahallinnolle. Hän oli tottunut arvonsa ja asemansa mukaisesti liikkumaan 

omaan tahtiinsa ja ’viivytti’ (virkaintoisen) Belgian siirtomaavirkailijan mielestä tahallaan 

tuloaan, jonka vuoksi hänet määrättiin maksamaan 100 000 kaurikotilon sakko ja määrän 

puuttuessa hallitsija vangittiin. Sakkosumman hän joutui lainaamaan presbyteeri-

lähetyssaarnaajilta.87  

Levottomuuksia oli laajalla alueella ja huhut onnistuneista kapinoista levisivät kaikkialle. 

Oli keksitty taika, jonka oli määrä suojella siirtomaahallinnon järjestämiltä hyökkäyksiltä, 

sillä luodit eivät osuisi kohteeseensa. Kuningas ei halunnut kultin leviävän alueelleen, 

mutta käsitykset muuttuivat, kun hän sai käskyn lähettää miehiään sotaväkeen, jota kubat 

pitivät yhtenä orjuuden muotona. Epäilemättä myös aikaisemmin koettu nöyryytys mieles-

sään hän suostui vanhimpien painostuksesta hyökkäykseen Ibancin lähetysasemalle ja lä-
                                                
85 Antell 3 
86 Vansina 2010:54 
87 Benedetto 1997:230-231 

Kuva 6.  Virtahevon nahkainen ruoska, VK4828:81 
Kuva: Museovirasto; Markku Haverinen  
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heiselle siirtomaa-asemalle. Tämä lyhyt, noin kolme kuukautta kestänyt kansannousu ja 

sen voimallinen kukistaminen oli merkittävä vaihe Kuban tilanteessa. Vaikka välitön syy 

hyökkäykseen oli kuninkaan saama kohtelu siirtomaahallinnon taholta, taustalla vaikutti-

vat myös kuminkeruuvaatimusten lisääntyminen. Lisätekijä kuninkaan kannalta oli se, että 

presbyteerien lähetysasema tarjosi suojan prinssi Mishamilyeen’lle, jolle oli julistettu kuo-

lemantuomio vallanperimyskiistojen johdosta. Kansannousun tukahduttamisen opetus 

Kuba-valtiolle ja sen päälliköille oli, että asemastaan ja tehtävistään huolimatta kaikki ul-

komaalaiset olivat heidän kannaltaan siirtomaahallinnon edustajia, jotka yhdistivät voi-

mansa tarpeen tullen.88  

Frobeniuksen tullessa Ibanciin vuonna 1905 tilanne oli varsin tulehtunut kansannousun 

jäljiltä. Hänen huomiotaan kiinnitti ihmisten varauksellisuus, he halusivat kylläkin myydä 

esineitään, mutta muuhun yhteydenpitoon he eivät olleet halukkaita. Esineiden myyntiin 

heillä oli suoranainen pakkokin, sillä kansannousun kukistamisen seurauksena yhteiskunta 

oli hajallaan, kylät ja viljelykset tuhottuina, ihmiset pakosalla ja miehet pakkotyössä niin 

että ihmiset kärsivät nälkää.89 Frobeniuksen retkikunnan tehtävä oli alueiden kartoitus, 

mutta myös esineiden hankinta ja suullisen perinteen kerääminen Hampurin etnografiselle 

museolle. Vallitsevassa tilanteessa ihmiset olivat epäluuloisia ja kesti kauan ennenkuin 

Frobenius saavutti heidän luottamuksensa; se tapahtui varsinaisesti vasta kun hän tapasi 

uudestaan prinssi Michaelengen (Mishamilyeen). Hänen kanssaan käydyistä keskusteluis-

ta on peräisin valtaosa Frobeniuksen Kubaa koskevasta materiaalista.90  

Frobenius pohti kansannousun syitä ja antoi joukon vastauksiakin: kauppa-agenttien har-

joittama pakkovalta ja ihmisten huono kohtelu, toisaalta lähetystyön vastustaminen ja 

yleensä ulkopuolisten tulo, joka uhkasi Kuban itsenäisyyttä. Nämä syyt olivat - vaikkakin 

välittömiä käynnistäjiä - kuitenkin ulkokohtaisia eivätkä osuneet ongelman ytimeen. Hä-

nen käsityksensä mukaan kyseessä oli Kuba-valtakunnan sisäinen kiista, taistelu vallasta 

’vanhojen’ ja ’nuorten’ ryhmien välillä, jonkalaisia oli käyty kautta aikojen, mutta ristiriita 

kasvoi eurooppalaisten tultua Kuban intressialueelle. Vanhimpien ryhmä halusi pitää kiin-

ni suljetuista rajoista, nuoret puolsivat kanssakäymistä ulkomaalaisten kanssa. Tämä muu-

kalaisvastainen voima sitten leimahti vuonna 1904, mutta on muistettava, ”kuinka yksi-

kään mukuba ei suostunut vapaaehtoisesti eurooppalaisten palvelukseen tai työhön, vaan 
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lähetti tilalleen orjan tai palkkasi sijaisen itselleen” niin kuin Frobenius kirjoittaa.91 Myös 

Hilton-Simpsonin mielestä osasyy ongelmiin oli pääkaupungin jakautuminen vanhoillisten 

neuvonantajien kannattaessa entistä järjestelmää kun nuoret sen sijaan olivat kuninkaan 

tavoin halukkaita yhteistyöhön valkoisten kanssa. Bushoongot, etenkin vanhimmat heistä 

halveksivat yhtälailla ulkomaalaisia kuin niitä, joilla ei ollut yhteyttä kuninkaan hoviin.92  

Kansannousun seuraukset eivät ulottuneet kaikkialle Kubassa, syrjäiset seudut säästyivät 

niiltä. Frobenius tapasi kertomansa mukaan myös säilyneen perinteen Pyang (Bieeng)-

kansan parissa, joka hänen mielestään heijasti sen aikaisempaa johtoasemaa.93 Mitä Fro-

benius ei tiennyt, oli se että erityisesti tämä kansanryhmä oli joutunut kokemaan jo aikai-

semmin alkuperäisen kotipaikkansa tuhoutumisen ja pakenemisen sieltä. Siirtomaahallinto 

tai sen edustajat ilman suoranaista määräystä oli ryhtynyt keräämään saataviaan eli mah-

dollisimman paljon kumia, ruokatarvikkeita, norsunluuta ja orjia. Kohtuuttomia vaatimuk-

sia ei pystytty täyttämään, minkä seurauksena suuri osa ylimystöä (ne jotka olivat tulleet 

neuvottelemaan) tuhottiin ja loput pakenivat. Eloonjääneet rakensivat kylät uudelleen toi-

seen paikkaan ja tänne Frobenius saapui vuonna 1905. Hän antoi suuren arvon kaikelle 

näkemälleen ja ihmisten arvokkuudelle, jota hän piti aristokraattisena, mitä se epäilemättä 

oli mutta myös muukalaisia kohtaan tunnetun epäluottamuksen aiheuttamaa varautunei-

suutta.94  

Siirtomaavallan toimet alkoivat tästä alkaen tehostua kaikkialla Kuba-valtiossa vaikeutta-

en ja huonontaen ihmisten arjen toimeentuloa. Kylien huonosta tilanteesta kertoo, kuinka 

ihmiset eivät ehtineet hoitaa viljelyksiään tai korjata asumuksiaan, mikä käy ilmi Britanni-

an konsulin Wilfred G Thesiger’n raportista Report of a Journey into the Kasai District 

vuonna 1908. Hänen mukaansa Kuba-kuningas oli siirtomaahallinnon käskyläinen, jonka 

alamaiset kärsivät hallitsijaa kohtaan tuntemansa kuuliaisuuden vuoksi. Kubat olivat näin 

vailla mitään tukea, kun jopa oma kuningas painosti väkeään kumiyhtiön etujen tähden ja 

toisaalla yhtiön agentit sotilaineen käyttivät pakkovaltaansa. Vapaavaltiosta ei todellakaan 

ollut tullut heidän osalleen mitään hyvää vaan päinvastoin, niin kuin Thesiger raportissaan 

jatkoi, kuinka heidän oma teollisuutensa on tuhottu, vapaus viety ja väestön määrä alenee. 

Aseiden käyttö oli kielletty, jopa jouset ja nuolet. Tämän lisäksi myös pyynti verkoilla ja 
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ansoilla oli kielletty ajan haaskauksena. Asekielto oli vaikea hyväksyä, sillä se ei koskenut 

kaikkia ryhmiä, vaan yhtiö aseisti muita myymällä aseita ja ruutia.95 

Siirtomaavalta toteutti toimenpiteitään edustajiensa kautta. Jo vuonna 1891 hallinto oli 

ryhtynyt jakamaan ’mitaleita’ päälliköiksi nimeämilleen henkilöille, joiden aseman se näin 

muutti aivan uudenlaiseksi. Virkamiehet tunnistivat päällikön antamastaan merkistä, mutta 

kylän todellinen johtaja oli saattanut nimittää jonkun alaisistaan toimimaan puolestaan 

siirtomaahallinnon suuntaan. Hilton-Simpson pitää tätä systeemiä tavallisena Belgian 

Kongossa ja muuallakin Afrikassa ja oli hänen mielestään peräisin upseereilta, jotka eivät 

tienneet mitään ihmisistä, joiden maata heidän odotettiin hallinnoivan.96 Tehtävä ei ollut 

kadehdittava, sillä näiden nimellisten päälliköiden oli paitsi huolehdittava sääntöjen nou-

dattamisesta mutta ennen kaikkea hankittava riittävästi kantajia eurooppalaisten yhä kas-

vaviin tarpeisiin ja koottava pakolliset verot ja maksut, pelotteenaan ammattisotilaiden 

joukot ja niiden käyttämä väkivalta.97  

Lähetyssaarnaaja Sheppard ei ollut näkemässä kansannousun seurauksia ja sen jälkeen ta-

pahtunutta muutosta, sillä hän oli silloin kotilomalla. Hän palasi aivan toisenlaiseen tilan-

teeseen, joka johti hänet ja lähetysaseman esimiehen Morrisonin konfliktiin siirtomaavi-

ranomaisten kanssa. Sheppardin seurakuntansa paikalliseen lehteen, Kasai Heraldiin kir-

joittamalla artikkelilla oli jopa vaikutusta kuningas Leopoldin käynnistämään vastakam-

panjaan. Artikkeli, joka toimi alkusysäyksenä konfliktille, tiivistää kolonialismin aiheut-

taman tilanteen Kuba-maassa: 

‘From the Bakuba country’, William H Sheppard 

These great stalwart men and women, who have from time immemorial 
been free, cultivating large crops of Indian corn, tobacco, potatoes, trapping 
elephants for their ivory and leopards for their skins, who have always had 
their own king and a government not to be despised, officers of the law, es-
tablished in every town of the kingdom; these magnificent people, perhaps 
about 400000 in number, have entered a new chapter in the history of their 
tribe. Only a few years since travelers through this country found them li-
ving in large homes, having from one to four rooms in each house, loving 
and living happily with their wives and children, one of the most prospero-
us and intelligent of all the African tribes, though living  in one of the most 
remote spots on the planet. One seeing the happy, busy, prosperous lives 
which they lived could not help feeling that surely the lines had fallen unto 
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this people in pleasant places. But within these last three years, how chan-
ged they are! Their farms are growing up in weeds and jungle, their king is 
practically a slave. Their houses now are mostly only half-built single 
rooms, and are much neglected. The streets of their towns are not clean and 
well-swept as they one were. Even their children cry for bread. Why this 
change? You have it in a few words. There are armed sentries, of chartered 
trading companies, who force the men and women to spend most of their 
days and nights in the forests making rubber, and the price they receive is 
so meagre that they cannot live upon it. In the majority of the villages these 
people have not time to listen to the gospel story, or give an answer concer-
ning their soul’s salvation. Looking upon the changed scene now, one can 
only join with them in their groans as they must say: ‘Our burdens are grea-
ter than we can bear …’.98  

Kirjoituksessa luettavissa oleva Compagnie du Kasai’n toimien arvostelu suututti belgia-

laiset, jotka haastoivat lähetyssaarnaajat oikeuteen sen johdosta. Oikeudenkäynneillä pe-

lottelu oli muutenkin hallinnon tapa, jota menestyksellä oli käytetty arvostelun hiljentä-

miskeinona.99 Lähetysaseman johtaja Morrison kieltäytyi perumasta kirjoitusta, jollei väit-

teitä osoitettu vääriksi puolueettomassa oikeudenkäynnissä ja näin presbyteerit mukanaan 

suuri joukko todistajiksi valmiita Kuba-miehiä matkustivat koko pitkän matkan Leopold-

villeen. Kongon Vapaavaltiossa toimivat lähetyssaarnaajat alkoivat myös tuoda ilmi huo-

mioitaan siirtomaavallan pakkotoimista ja etenkin Morrison oli erittäin aktiivinen puolus-

taessaan oman lähetysasemansa asemaa tai puuttuessaan havaitsemiinsa epäkohtiin. Hän 

ei epäröinyt osoittaa kirjeitä aina Leopold II myöten ja oli yhtenä ensimmäisistä kertomas-

sa Kongon tilanteesta muulle maailmalle. 100 Kongon Vapaavaltion tilanteeseen  ja sen 

asukkaiden huonoon kohteluun oli vuosisadan vaihteen jälkeen havahduttu Euroopassa-

kin. Se oli jo niin paljon kansainvälisen huomion kohteena, että Kuba-miesten puolus-

tusasianajajaksi saapui Belgiasta tunnettu sosialistipoliitikko Emile Vandervelde ja epäi-

lemättä osittain hänen väliintulostaan oikeudenkäynti peruuntui.101 

Uudenlaisen tilanteen ja sen väestölle aiheuttamien seurauksien todistajina olivat Torday 

ja Hilton-Simpson, jotka liikkuivat eri puolilla Kuba-valtiota vuosina 1907-1909 ja vietti-

vät pääkaupungissa neljän kuukauden ajan vuoden 1908 loppupuolella. Pääkaupunki ei 

vastannut odotuksia, sillä se mitä heille oli kuvattu ihmeellisenä paikkana, olikin rapistu-

nut ja huonokuntoinen kylä, missä entisestä loistosta oli jäljellä vain joitain esineitä, kan-
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kaita, siellä täällä veistetty pylväs ovenpielessä tai pala kaunista mattoa.102 Siirtomaaval-

lan yliotteesta ja asemansa menetyksestä huolimatta kuningas oli edelleen sekä maallinen 

että hengellinen johtaja, jonka arvonimistä yksi oli chembu kunji, Jumala maan päällä. Ta-

paamiseen Tordayn kanssa kuningas Kot aPe oli pukeutunut arvonsa mukaisesti pitkään, 

vaaleaan, poimutettuun lannehameeseen, vyön alla leveäteräinen veitsi, samanlainen kuin 

kaikilla hänen alamaisillaan, paitsi että hallitsijan veitsen terään oli upotettu messinkinen 

krokotiilia esittävä kuvio. Päässään hänellä oli kartionmallinen päähine, jota piti paikal-

laan kuparinen neula, jollaiseen vain hovin jäsenillä oli oikeus. Ainoat koristeet olivat 

rannerenkaat, toinen kuparia toinen rautaa, molemmissa käsivarsissa, rautasormus kum-

massakin isovarpaassa ja kapea seeprannahkainen (joka oli tuotu kaukaa etelästä) kaistale 

toisen olan yli.103 

Tordayn Kuba-kulttuurin ihailu ja ystävyys hallitsijan kanssa sai hänet selittämään tämän 

toimintaa eikä hän suostunut näkemään siinä epäkohtia. Hän kuvaa kuningasta täydelli-

seksi herrasmieheksi, joka oli ollut haluton ryhtymään kapinaan ja suostunut siihen vasta 

painostettuna.104 Kuninkaan myöntyväisyys ei ollut kaikkien mieleen, neuvoston vanhim-

mat ja vaikutusvaltaisimmat suorastaan halveksivat häntä. He eivät arvostaneet kuningas-

ta, joka salli pyhän asemansa nöyryyttämisen, sillä Nyimi oli elävä yhdysside, joka ainoa-

na yhdisti heidät kansan perustajaan edeltäjiensä kautta.105 Kun tilanne paheni avoimeksi 

kiistaksi, ”hallitsija alistui arvokkuutensa kustannuksella ja vuosien mittaan Bushoongo 

oli enää vain nimi, Nyimi titteli vailla valtaa”.106 Mitä Torday piti hallitsijan joustavuutena 

ja humaanisuutena, hänen vastustajansa ovat saattaneet tulkita päättämättömyydeksi.107  

Koettelemukset olivat muuttaneet kuninkaan ja hänestä tuli siirtomaahallinnon apuri, jolla 

oli siirtomaahallinnon tuki suhteessa Kasai-yhtiöön, alueen todelliseen vallankäyttäjään 

eikä häntä pidetty syypäänä tapahtuneeseen kansannousuun. Kuba-pääkaupungilta ei vaa-

dittu kumitoimituksia, mutta siellä ei myöskään voitu turvautua entiseen tapaan kylien 

apuun ja toimituksiin kaupungin jälleenrakentamisessa tai ruokatoimituksissa.108 Vasti-

neeksi asemastaan hallitsijan odotettiin toimivan siirtomaavallan tahdon mukaisesti, esi-

merkiksi toimittavan tarpeeksi työvoimaa. Kuningas ei ollut vastuussa kuminkeruusta, 
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mutta hänet saatettiin määrätä paikalle jos yhtiön capita-päälliköitä vastaan kapinoitiin. 

Kuningas jopa vaurastui tässä yhteydessä ja saattoi varustaa siirtomaahallinnon luvalla 

oman sotajoukon, jota hän ei epäröinyt lähettää kukistamaan kapinoita alueellaan.109 Ku-

ninkaan asema ei ollut kadehdittava, sillä se riippui Kasai-yhtiöstä ja siirtomaavallasta. 

Kuba-vanhimpien neuvosto ei pitänyt sen paremmin yhtiöstä, joka riisti heitä, kuin siirto-

maahallinnosta, joka oli alistanut heidät. Kuningas oli hyötynyt Kasai-yhtiöstä, mutta hän 

oli epäilemättä myös tietoinen siitä, että hänen toimintansa yhtiön toiveiden toteuttajana 

oli ristiriidassa hänen velvollisuuksiinsa alamaisiaan kohtaan. Tilanne saattoi helposti joh-

taa kuningaskunnan hajoamiseen, mutta vuoden 1905 kokemuksien perusteella hän myös 

tiesi, että viime kädessä siirtomaahallinto oli todellinen voimatekijä.110  

Torday on Kuba-kulttuurin tunnetuksitekijänä tehnyt paljon ja itse hän arvosti työtään ja 

sen aikaansaannoksia. Hänen matkansa tarkoitus oli esineiden ja suullisen perinteen ke-

rääminen British Museumille. Vierailulla Misumban kylään oli merkitystä sikäli, että siel-

lä Torday sai ensikosketuksen suullisen perinteen taitajaan.111 Häneltä Torday kuuli pai-

kallisia versioita perimätiedosta, jota hän käytti muualla hyväkseen esittämällä tämän tari-

nat ja sai muut kertomaan omat versionsa ja siten hänen onnistui koota huomattava määrä 

perinnekertomuksia.112 Pääkaupungissa Tordayn kuninkaan suhteen nauttima luottamus 

sai aikaan sen, että hänelle kerrottiin kansan historiasta ja perinteestä, jota yleensä ei pal-

jastettu ulkopuolisille. Merkittävää oli Tordayn suhtautuminen vakavasti suulliseen tradi-

tioon aikana, jolloin ajateltiin, että ”primitiivisillä kansoilla” ei ollut historiaa. Hänen on-

nistui osoittaa, kuinka kertomuksissa oli todistettavia tapahtumia. Kuban suullisen perimä-

tiedon tallettajat (bulaam) pystyivät luettelemaan kaikki kuningassukupolvet aina perusta-

jaan saakka ja kunkin hallitsijan aikaansaannoksia ja mainetekoja. Kertomuksiin oli sisäl-

lytetty myös outoja tai erityisiä tapahtumia. Yksi tällainen tapaus oli auringonpimennys, 

joka on voitu ajoittaa tapahtuneeksi 30.3.1680 ja sen mukaisesti laskea valtakunnan syn-

tyhistoria vuosilukuina. Kuningasluettelon perusteella tiedetään silloisen hallitsijan nimi ja 

kausi, samoin edelliset hallitsijat ja projisoitaessa tapahtuma-aikaa taaksepäin Shyaamin 

valtaanastumisvuodeksi on päätelty vuosi 1625.113 Tämän tiedon avulla oli mahdollista si-

joittaa perimätiedon pitkä kuningasluettelo ajallisesti ja samalla osoittaa, että perinneker-
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tomukset olivat historiaa tietyin varauksin. Torday piti kuulemaansa todellisena historialli-

sena tietona, vaikka se ei ollut asiallisesti koettuja tapauksia vaan historiaa tulkittuna.114  

Perimätietoa ja sen säilyttämistä vaalittiin tarkoin, mutta ne tapahtumat, joita tallettajat ar-

vostivat muistissa säilytettäviksi eivät kenties ole niitä, joita nykyhistorioitsija odottaisi. 

Suullinen perimätieto oli arvokasta ennen kaikkea sen omalle kansalle. Perimätieto on tal-

lettanut kylläkin vuoden 1904 kansannousun, mutta sen näkökulmasta ei ole onnistunut 

selittämään siirtomaavallan aikana tapahtunutta kehitystä eikä traditio viittaa esimerkiksi 

hirmuhallintoon ja kuminhankintakeinoihin 1900-luvun alussa. Yhteiskunnan muutos ta-

pahtui asteittain eikä traditio pystynyt sen enempää käsittelemään sitä kuin aikaisemmin 

kaupankäynnin muutoksia, joista myös on vain vähän mainintoja perimätiedossa. Tapah-

tumien kulku oli perinteisen elämänmuodon kannalta käsittämätön, vailla selkeää kiinne-

kohtaa, ulkopuolisten tulijoiden äkillisesti aiheuttama loukkaus vakiintunutta elämänmuo-

toa kohtaan, jonka käsittelemiseksi ei ollut keinoja. Kuba-yhteisön ohella koko Afrikka 

koki 1800-luvulla erittäin suuren mullistuksen kolonialismin muodossa. Silloin monin 

paikoin koko perinteinen elämänmuoto muuttui muutamassa vuosikymmenessä, kun ul-

kopuoliset hallitsijat toivat oman sivistyksensä ja kulttuurinsa väkivalloin entisen tilalle. 

Vastaavanlaiseen tapahtumaketjuun olisi aikaisemmissa olosuhteissa kulunut vuosisatoja, 

niin että ihmiset nykyvaiheessa eivät pysyneet tilanteen tasalla. Suullinen perinne, joka oli 

tottunut tallettamaan tärkeät vaiheet kansakunnan historiassa, ei pystynyt käsittelemään 

näitä tapahtumia.115  

Vapaavaltiosta siirtomaaksi 

Nykyisestäkin perspektiivistä vaikuttaa uskomattomalta, miten nopeasti tapahtumat eteni-

vät Afrikassa ja miten pysyviä jälkiä 1800-luvulla tehdyillä päätöksillä oli. Tordayn ja 

Hilton-Simpsonin matkan aikaan osui myös Kongon vapaavaltion lakkaaminen ja sen siir-

tyminen Belgian valtion siirtomaaksi vuonna 1908. Kuba-valtio koki kohtalokkaasti siir-

tomaavallan vaikutukset, mutta kolonialismi mullisti oloja kaikkialla. Ulkopuoliset tahot, 

mukana myös presbyteerilähetys olivat kiinnittäneet huomiota väestön huonoihin olosuh-

teisiin Kongossa ja toisaalta niihin rikkauksiin, jotka hyödyttivät yksinomaan Belgian ku-

ningasta. Vuonna 1908 kansainvälisen painostuksen vaikutuksesta Belgian hallitus päätyi 

ottamaan alueen siirtomaakseen ja lakkautti Kongon vapaavaltion. Muut Euroopan maat 
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eivät sitä halunneet, eikä ehdotus Kongon jakamisesta eri valtioiden kesken saanut kanna-

tusta. Kongon asukkaiden mielipidettä ei tässäkään vaiheessa kysytty. Belgian valtio oli 

melkolailla valmistautumatta joutunut vastuuseen siirtomaasta, mutta siitä kuitenkin val-

litsi yksimielisyys, että sen tuli kattaa kulunsa ja mielellään tuottaa myös voittoa. Tulojen 

saamiseksi Belgia jatkoi aikaisempaa tapaa myöntämällä maa- ja mineraalioikeuksia suur-

yrityksille, joiden voitoista valtio otti osan.116 Siirtomaahallinto - ottamatta huomioon al-

kuperäisväestön kulttuuria tai edes heidän tarpeitaan - merkitsi perinteisen yhteiskunnan 

täydellistä muutosta, jonka vaikutukset tuntuvat osittain vielä tämänpäivänkin tilantees-

sa.117  

Merkittävin muutos Kongon siirtyessä Belgian siirtomaaksi oli rahatalouden käyttöönotto 

myös maaseudun kylissä. Vuonna 1910 määrättiin verot, jotka piti maksaa rahana eikä 

muita välineitä enää hyväksytty, mikä pakotti ihmiset työhön eurooppalaisten omistamiin 

yrityksiin ja viljelmille. Kolonialismi merkitsi maanviljelyksen muuttumista teolliseksi 

vientikasvien viljelemiseksi kuten öljypalmu-plantaaseiksi. Eurooppalaiset eivät ymmär-

täneet perinteistä maanviljelystä kesannointeineen, joka vastasi maankäytön, työvoiman ja 

tuotannon vaatimuksia, vaan uskoivat oman teknologiansa ylivertaisuuteen. Yhden vilje-

lykasvin suosiminen yksipuolisti ruokavaliota ja kavensi satoja entiseen monipuoliseen 

viljelyyn verrattuna. Nälänhädän torjumiseksi ja luodakseen ruoka-ainekauppaa palkan-

saaja-työläisille siirtomaahallinto suosi ja pakottikin kassavan viljelyyn. Sen hyvä satoi-

suus tiedettiin, minkä piti vapauttaa ihmisiä työhön muualle. Silloin ei otettu huomioon si-

tä suurta työmäärää, minkä sen valmistaminen ruoaksi vaati eikä myöskään sen alhaista 

ravintoarvoa. Kaikkia väestöryhmiä hallinto ei tavoittanut yhtä hyvin ja siten syrjäseutujen 

asukkaat olivat toistaiseksi systeemin ulkopuolella, kunnes 1920-luvulla hiedätkin otettiin 

töihin plantaaseille ja kaivoksille.118  

Kubassa alkoivat muutokset tuntua kesällä 1909, kun Kasai-yhtiö oli hyväksynyt uudet 

periaatteet toiminnassaan koskien ihmisten kohtelua, sen jälkeen kun yhtiö oli hävinnyt 

Morrisonia ja Sheppardia vastaan nostamansa jutun Leopoldvillessä. Kuitenkaan olot eivät 

juuri parantuneet ja siirtomaavallan asenne pysyi entisenkaltaisena, jonka mukaan ihmis-

ten vastahakoisuus työntekoa kohtaan oli syynä ongelmiin. Kuba-kylät olivat jälleen siis-

tejä ja menestyviäkin, mutta taloja oli korjaamatta eikä niitä koristeltu entiseen malliin. 
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Kun sallittiin perinteiset aseet ja metsästys, pahin ruokapula vältettiin, vaikka elintaso ei 

noussut entiselle tasolle. Ihmisiltä kului paljon aikaa pakollisen verorahan ansaitsemiseen, 

kun samalla oli maksettava osuus hovin ylläpidosta tai toimitettava työvoimaa pääkau-

punkiin. Kubat kieltäytyivät edelleen kumin keräämisestä ja ansaitsivat rahat veroihin öl-

jypalmusta saaduista tuotteista ja muista ruokatarvikkeista, tekstiileistä, matoista ja eten-

kin taide-esineiden valmistuksesta ja myynnistä ulkomaalaisille. Heidät voitiin kuitenkin 

pakottaa kantajiksi, mitä he erityisesti pyrkivät välttämään, vaikka tästä työstä nyttemmin 

maksettiin.119  

Koska rahan ansaitseminen palkkatyöllä ei noudattanut aikaisemmin totuttua tapaa, yh-

teiskunnan sisäiset valtarakenteet muuttuivat ratkaisevasti. Samalla oli paikallishallintoa 

tehostettu määräyksin, jossa kaikki määrättiin jonkun tietyn päällikkökunnan alaisiksi, 

jonka velvoitteena oli hankkia työntekijät ja kantaa verot.120 Päälliköistä tuli hallinnolle 

alisteisia ’alempia’ virkamiehiä, joiden ei onnistunut puolustaa asemaansa muuten kuin 

turvautumalla siirtomaakoneiston apuun, pakkokeinoihin. Yritykset maksimoida afrikka-

laisten työaika ja sopeuttaa heidät kolonialismin järjestelmään johtivat taisteluun perintei-

sen kulttuurin riittejä vastaan. Siirtomaahallinto taisteli moniavioisuutta, noituudenharjoi-

tusta ja uskonnollisia liikkeitä vastaan, mutta tärkein motiivi oli taloudellisen toiminnan 

tehostaminen. Aikaa ei saanut tuhlata, ja niinpä tanssiminen kiellettiin muulloin kuin lau-

antai-iltaisin ja sunnuntaisin. Saga Roos kuvaa päiväkirjassaan kyläläisten tanssia, jota 

heitä oli pyydetty esittämään. Siihen oltiin erittäin halukkaita ja jo paljon ennen sovittua 

aikaa alkoi kuulua rummutusta. Saga Roosin tekstistä käy ilmi, että esitys oli tanssijoille 

mieleinen. Oliko syynä eurooppalaisten tarjoama luvallinen tilaisuus tanssiin vaiko palk-

kana annetut savukkeet ja rahasumma, jonka aiheuttama ilo oli kuulunut pitkän matkaa 

poistuvien paluumatkalla.121 

Kaikkea siirtomaahallinto ei kuitenkaan pystynyt kontrolloimaan ja monet määräykset jäi-

vät vaille tehoa, sillä ihmiset oppivat kiertämään ne.122 Heillä oli kuitenkin varsin vähän 

keinoja vastarintaan. Voitiin kieltäytyä tottelemasta ja tai tekeydyttiin ymmärtämättömik-

si, mistä seurasi ’neekereiden’ tyhmyyden päivittelyä, ylemmyyttä ja holhoavaa asennoi-

tumista. Kaikkialla ihmiset vastustivat pakkotyötä, kaivoksilta paettiin ja maaseudulla ih-
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miset piiloutuivat kun värvääjät tulivat. Siirtomaahallinnon tehokkuutta vastaan ei ollut 

keinoja, kun orastavatkin yhteiskuntaliikkeet tukahdutettiin alkuunsa. Kun vallitsevaa asi-

aintilaa ei voitu käsittää entisen elämäntavan perusteella eikä siihen voitu mitenkään vai-

kuttaa, yritettiin perinteisiä onnen ja epäonnen toteamisen menetelmiä entisenkaltaisen 

elämän ja sen harmonian palauttamiseksi: hoito- tai taikakeinoja, yhteyttä henkimaail-

maan, suojautumista pahalta. Erilaisia kulttiliikkeitä, niin kuin esimerkiksi Kuba-alueella 

vuonna 1904 koettiin, ilmaantui yhä uusia entisten epäonnistuttua lupauksissaan.123 Yllät-

tävästi samalla lisääntyi myös turvautuminen vanhoihin noituussyytöksiin ja niiden ratkai-

suna käytettyyn myrkkyjuomakokeeseen (poison ordeal). 1900-luvun alussa tässä paljas-

tui se jännitys, joka aiheutti ikäryhmien, sukulaisuuksien ja perheiden asettamisen toisiaan 

vastaan, kun ne yrittivät sopeutua ulkoapäin tuleviin vaatimuksiin, jotka edellyttivät yhä 

enemmän tuotantoa ja joita vauhditettiin kasvavilla raakuuksilla capitoiden ja kauppiaiden 

taholta.124  

Samalla koko yhteiskunnan rakenne muuttui, kun aikaisemmin pienestä ulkomaalaisten 

ryhmästä tuli kaikkea hallitseva, etuoikeutettujen luokka. Kongossa oli paitsi belgialaista 

hallintokoneistoa myös huomattava määrä muita ulkomaalaisia: lähetyssaarnaajia, kaup-

pamiehiä, tutkimusmatkaajia. Pohjoismaista tuli paljon laivojen kapteeneita, lääkäreitä ja 

satamakapteeneita ja Suomesta etenkin koneenkäyttäjiä jokilaivoille; vuosisadan vaihtees-

sa jopa 16 % eurooppalaisista oli skandinaaveja.125 Belgian valtio palkitsi siirtomaassaan 

työskentelevän valkoisen väestön hyvin, ja heitä riitti sinne töihin vielä 1930-luvullakin 

vaikka suurin kiinnostus oli laantunut I maailmansodan jälkeen. Kaupungeissa, jotka oli-

vat muodostuneet jokivarsille erilaisten kauppa-asemien ja liikenteen risteyskohtien pai-

koille, oli erilliset asuma-alueet valkoiselle ja värilliselle väestölle ja mustan palveluskun-

nan oli poistuttava ennen pimeää työpaikoiltaan omalle puolelleen.126 Suhteet paikallisen 

väestön ja tulijoiden välillä olivat parhaimmillaankin etäiset ja pitkälti ongelma ei ollut 

niinkään taloudellinen kuin yhteiskunnallinen. Ulkomaalaiset pysyttäytyivät omissa olois-

saan ja ottivat hyödyn kaikesta haluamastaan sen perusteella, että katsoivat olevansa af-

rikkalaisten yläpuolella.127 Afrikkalaisten ääni tuskin kuului ja silloinkin ulkopuolisten eli 

eurooppalaisten kirjoittajien kautta. Niinpä avustavat joukot, ihmiset, jotka esimerkiksi 
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seurasivat eurooppalaisia tutkimusmatkaajia, tunnettiin yleensä vain työnantajiensa ker-

tomuksista ja niiden ihmisten näkemykset, joiden maiden halki kuljettiin, jäivät yleensä 

kuulematta.128 

Lähetystyön menestyksen kannalta oli merkitystä, kuinka sen työntekijät sopeutuivat olo-

suhteisiin, minkälaiset suhteet solmittiin paikalliseen päällikköön, jonka suopeuden varas-

sa he saattoivat toimia, vaikkakin myöhemmin kolonialistihallinto turvasi tämän etenkin 

katolisen lähetyksen osalta. Kääntyneet eli lähetysasemaan turvanneet olivat usein niitä, 

jotka olivat menettäneet kotipaikkansa ja entisen elämänmuotonsa tai he olivat orjia, jotka 

lähetyssaarnaajat olivat vapauttaneet, kuitenkin yleensä juurettomia ihmisiä. Monet kan-

sanryhmät olivat joutuneet jättämään kotiseutunsa vahvempien tulijoiden haltuun ja sen 

vuoksi etsiytyivät siirtomaahallinnon ja lähetystyön turviin. Yksi perheenjäsen saatettiin 

sijoittaa seurakuntaan yhdyshenkilöksi, sillä haluttiin oppia hallinnon käyttämää kieltä, 

saada ammattitaito ja koulutus. Ihmisiä koulutettiin myös esimerkiksi opettajiksi, mutta 

ensimmäinen kääntynyt vihittiin papiksi Kongossa vasta vuonna 1917 eikä ihmisten tasa-

arvo edennyt puheista käytäntöön.129 Opiskelleet, kristityiksi kääntyneet kongolaiset eivät 

hyväksyneet kokemaansa suhtautumista ja heidän parissaan nousikin vastarintaa siirto-

maahallintoa vastaan erilaisten uskonnollisten liikkeiden muodossa. Vuonna 1905 eräs 

Ruotsin lähetysseuran kääntynyt opettaja luopui uudesta uskonnosta ja asemastaan vasta-

lauseena sille, että musta alkuperäisväestö oli joka suhteessa valkoisille alisteinen.130 

Vaikka Kongon vapaavaltion hirmuteoista oli kuultu yhä enemmän Euroopassa, mitään 

väärinkäytöksiä Torday ja Hilton-Simpson kielsivät nähneensä, päinvastoin Torday kir-

joittaa Kuban kuninkaasta, kuinka ”[b]elgialaiset menettivät hänessä liittolaisen ja 

bushoongot hallitsijan, joka oli täydestä sydämestään omistautunut maansa hyvinvoinnil-

le”.131 Huomattava seikka on myös, että Tordayn tutkimusmatkan onnistumisen edellytyk-

senä oli Kasai-yhtiön, jonka palveluksessa hän oli aikaisemmin ollut, tarjoama monenlai-

nen, myös rahallinen apu varastotilojen, majoituksen ja kuljetuksen muodossa. Vastineek-

si hän lupasi olla kirjoittamatta mitään negatiivista sen toimista tai siirtomaavallasta. Hän 

keräsi esineitä myös Kasai-yhtiölle.132 
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Ulkomaalaisilla oli lisäksi käsityksensä, miten Kongo ja sen asukkaat ’kehittyisivät’ niin 

kuin ajan hengen mukaan oli tarkoitus. Frobenius korostaa kuinka ihmisten vastahakoi-

suuden poistamiseksi siirtomaahallinnon olisi löydettävä keinot, miten saada alkuasukkaat 

töihin  

joko vapaaehtoisesti tai pakolla, kuitenkin meidän kulttuurimme tapaan. 
Mutta pitää tuntea ihmiset, joiden maassa asuu, joiden maasta haluaa siir-
tomaa-hyötyjä, on vietävä ihmiset työhön ja tarpeen vaatiessa pakotettava 
osallistumaan siirtomaatyön kautta saatavaan hyötyyn. Tätä ei savuteta ny-
kyisillä valtion, lähetystyön tai kaupan järjestelmillä, sillä on aina huonoa 
alkuasukaspolitiikkaa, joka ei pidä päämääränään, että valtio tuntee asuk-
kaansa – ei etnografisesti tai etnologisesti vaan inhimillisesti ja yhteiskun-
nallisesti.133  

Tämä lainaus osoittaa, kuinka eurooppalaiset, sen paremmin siirtomaavirkamiehet kuin 

tutkimusmatkaajat, eivät tuominneet siirtomaavaltaa yleensä, vaan sitä pidettiin pysyvänä 

ja oikeutettuna järjestelmänä. Tarkoitus oli sivistää afrikkalaiset eurooppalaiselle tasolle - 

tästä ei ollut epäilystä eikä nähty vaihtoehtoja. Toisaalta paheksuttiin niitä afrikkalaisia, 

jotka olivat liiaksi omaksuneet valkoisten valloittajien tapoja ja naureskeltiin vaatetusta, 

joka yhdisteli eurooppalaisia vaateparsia omiin. Ristiriita oli siinä, että samalla kun halut-

tiin muuttaa yhteiskuntaa, yritettiin säilyttää entinen ’idylli’, haaveissa jonkinlainen reser-

vaatti. Vaikka Torday kieltäytyi myöntämästä, että eurooppalainen vaikutus oli tuhonnut 

vanhan elämänmuodon, Kuban ainutlaatuisen yhteisön hän olisi halunnut ’museoida’. Hä-

nen mielestään eurooppalaisten tulo, orjakauppaa lukuun ottamatta, ei merkinnyt kirousta 

vaan esimerkiksi lopetti heimojen väliset sodat. Hän katsoi, että Kuban ja muiden sen kal-

taisten kansojen yhteydessä ei olisi ollut tarvetta puuttua asioihin. Ilman vierasta vaikutus-

ta ja muiden sekaantumista nämä kansat olisivat hyvinkin löytäneet omat ratkaisunsa. Siir-

tomaahallinnolta hän toivoi Kuban pienen maa-alueen suojelemista ulkopuoliselta vaiku-

tukselta ja uskoi, että ”tuleva tiedemiesten sukupolvi kiittäisi tästä kaukonäköisyydestä. 

Ajatus olisi lisäksi helppo toteuttaa, sillä maakaistale on pieni eikä siellä ole mitään halut-

tavia rikkauksia”.134  

Kuba-kansojen korkeatasoinen ja monipuolinen käsityötaito oli tehnyt vaikutuksen myös 

Hilton-Simpsoniin, joka näki mahdollisuuksia asukkaiden taitojen hyödyntämiseen. Hä-

nen mielestään puuttui vain jonkinlaisen teollisuuden käynnistäminen vaikkapa puunkäsit-

telyn alalla. Hän epäili suunnitelman onnistumista, sillä ihmiset olivat  

                                                
133 Frobenius 1907:210-213 
134 Torday 1969:237-238 
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äärimmäisen vanhoillisia ja olisivat luultavasti hitaita omaksumaan mitään 
uutta toimintaa. Heidän konservatiivisuutensa näkyy heidän täydellisessä 
piittaamattomuudessaan valkoisen miehen ja tämän luba-työmiesten suh-
teen, vaikka Kasai-yhtiön asema sijaitsee heidän kylässään.135  

Ulkopuolisten osuus Afrikan tämän ajan kehityksessä ja siitä eteenpäin oli varsin huomat-

tava. Paikallisesti ei kuitenkaan tiedetty eikä ymmärretty näin tapahtunutta muutosta totu-

tussa elämänmenossa. Selitys tapahtuneelle olikin Euroopan tilanteessa ja siellä tapahtu-

neessa kehityksessä ja vaikutukset tuntuivat Afrikassa asti.   

 

4. Euroopan tapahtumien vaikutuksia Afrikassa  

Monet tapahtumat 1800-luvulla muokkasivat Eurooppaa 1800-luvulla: Napoleonin sotien 

vuonna 1815 tehdyn rauhan jälkeinen tilanne, ’Euroopan hullun vuoden’ 1848 yritykset 

muuttaa poliittisia oloja ja parantaa ihmisten asemaa, Italian yhdistyminen vuonna 1861 ja 

myös USA:n sisällissodan päättänyt rauha vuonna 1864. Kaikki tämä vaikutti tilanteeseen 

Euroopassa, joka sai erään päätöksensä vuonna 1871 Saksan yhdistyessä, joka puolestaan 

oli ratkaisevan tärkeää tulevalle kehitykselle. Eurooppa vaurastui keskinäisten sotien lak-

kaamisen mutta ennen kaikkea uusien keksintöjen ansiosta. Etenkin vuosisadan jälkipuoli 

oli tieteellisyyden, rationalismin ja positivismin aikaa. Tiedeuskoa vahvistivat lukuisat 

uudet keksinnöt: teräksen valmistus, röntgen, sähkö, vesivoiman käyttö, valokuvaus, len-

nätin. Samalla tapahtui kulkuneuvojen kehityksessä uutta, kun rakennettiin rautatiet ja oli 

keksitty polttomoottori. Euroopan väkimäärä noin kaksinkertaistui vuosien 1850-1914 vä-

lillä, jonka saivat aikaan uudet viljelymenetelmät, lääketieteen kehitys ja niitä seurannut 

elintason ja hygienian parantuminen. Siirtomaat olivat 1800-luvulla Euroopan teollisuu-

den raaka-aineiden lähde ja toisaalta viennin kohde, sillä teollisuustuotannon jatkuva kas-

vu aiheutti ylituotantoa, joka oli voitava viedä muualle. Englannissa valmistetusta puuvil-

lakankaasta tuli käypä valuutta Afrikassa, millä maksettiin kantajat, erilaiset palvelut ja 

tavarahankinnat. Afrikasta puolestaan tuotiin raaka-aineita kuten kultaa, kuparia, palmuöl-

jyä saippuateollisuuteen ja etenkin Kongosta kumia teollisuuden tarpeisiin (sähköjohdot, 

ilmarenkaat autoihin ja polkupyöriin). Lisääntynyt vauraus teki mahdolliseksi täyttää kas-

vavan keskiluokan ylellisyysesineiden tarpeitakin, esimerkkinä norsunluun käyttö pianon-

                                                
135 Hilton-Simpson 1911:95 
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koskettimissa, ruokailuvälineissä, biljardipalloina. Tämä kehityskulku teki tietä porvaris-

ton vallan lisääntymiselle ja samalla talouden kasvulle ja kapitalismin synnylle.  

Luonnontieteellinen ajattelu tuli uuteen aikaan, kun Darwinin teoksen Lajien synty osoit-

tama luonnonvalinta ja ominaisuuksien periytyminen muutti aikaisempia käsityksiä. Li-

säksi esihistorialliset löydöt kuten Neanderntalin ihmisen löytäminen vuonna 1856 tuntui-

vat osoittavan evoluutioteoriat oikeiksi. Usealla alueella ajatteluun vaikutti olettamus, että 

luonnonjärjestys oli pitkä kehitysketju ja sen mukaisesti uskottiin ihmiskunnankin asettu-

van kehityshierarkiaan. Luokittelijat olivat eurooppalaisia ja siten oli oikeastaan selvää, et-

tä he sijoittivat oman kulttuurimuotonsa ylimmäksi ja muut siitä asteittain alenevasti.136 

Henkisellä alueella koettiin uudenlaisen ajattelutavan seurauksena tehtäväksi muiden kan-

sojen sivistäminen ja saattaminen kehityksessä uusille portaille, josta seurasi lähetystyön 

voimakas nousu. 

Ennen vuotta 1880 kiinnostus Afrikan olosuhteita kohtaan ja erilaiset toimet kuten kau-

pankäynti tai lähetystyön harjoittaminen saivat edetä omalla painollaan valtioiden puuttu-

matta kaupallisiin tai uskonnollisiin pyrkimyksiin. Vaikka oli harjoitettu pitkäaikaisia 

kauppayhteyksiä, lähetystyötä tehty kauan ja tutkimusmatkat olivat kartoittaneet manner-

ta, yleensä Euroopan hallitsijat eivät tunteneet poliittista kiinnostusta Afrikkaan vaan oli-

vat tyytyväisiä vallitsevaan tilanteeseen. Maanosan merkityksen katsottiin vähentyneen 

orjakaupan loputtua ja vasta 1800-luvun loppupuolella se alkoi kasvaa raaka-ainelähteenä. 

Siirtomaapolitiikassa Euroopan valtioista tuli kilpailijoita keskenään ja 1880-luku oli 

aluevaltausten aikaa. Saksan poliittisen aseman vahvistuminen näkyi myös siirtomaapoli-

tiikassa, kun se halusi uuden valta-asemansa tueksi laajoja maa-alueita. Tässä tilanteessa 

Britannia pyrki lujittamaan aikaisempia suhteitaan, Ranska samoin, Portugalin yrittäessä 

säilyttää kauppa-asemansa rannikolla.  

Ratkaiseva tapahtuma Afrikan kannalta oli Berliinin kongressi syksyllä 1884, jonka Sak-

san kansleri Otto von Bismarck kutsui koolle. Kokouksessa oli määrä sopia Euroopan val-

tioiden asemasta Afrikassa, ja sen lopputuloksena käytännössä koko manner jaettiin Eu-

roopan valtioiden kesken. Miksi yleensä tuli tarpeen tällaisen kokouksen koollekutsumi-

nen? Varsin vaikutusvaltainen tekijä tässä suhteessa oli Belgian kuningas Leopold II, joka 

oli päättänyt saada oman siirtomaan. Hän oli jo varhain ryhtynyt toteuttamaan siirtomaa-

haavettaan ja sijoittanut siihen jo ennen Berliinin kokousta huomattavasti varoja. Kokous 
                                                
136 Curtin 1978:450 
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hyväksyi Leopold II:n suunnitelman Kongon vapaavaltiosta, jonka oli määrä pysyä kan-

sainvälisenä, kaikille avoimena alueena sekä kaupan että lähetystyön kannalta, mikä seik-

ka vakuutti myös USA:n presidentti Arthurin. Kokouksen päätöksien, jotka kaikkien 14 

maan edustajat hyväksyivät (joukossa Ottomaanivaltio ja USA), lopputuloksena oli Kon-

gon vapaavaltio eli käytännössä kuninkaan yksityinen siirtomaa. Kokouksessa piirretyt ra-

jat säilyivät eli silloisten päätösten seuraukset ulottuivat valtioiden itsenäistymisvaihee-

seen 1960-luvulla ja sen jälkeiseen aikaan. Sitä ennen oli Kongon alueen ja siten myös 

Kuban kohtalon kannalta tapahtunut kauaskantoisia seikkoja, joiden vaikutukset eivät ol-

leet välittömiä mutta sitäkin huomattavampia. Berliinin kongressin asiakirjat ja tapahtumat 

ovat luettavissa internetissä, joista käy ilmi miten Afrikkaan suhtauduttiin osallistujamai-

den kannalta.137 

Kongon Vapaavaltion perustamisen alkuvaiheissa oli Belgian kuninkaan ohella varsin 

huomattava vaikuttaja tunnettu tutkimusmatkaaja ja lehtimies Henry Morton Stanley, joka 

oli tullut kuuluisaksi vuonna 1874 halki Afrikan ulottuneesta matkastaan.138 Matkansa jäl-

keen hän jatkuvasti toi esille Afrikan tarjoamia kaupallisia mahdollisuuksia Euroopan te-

ollisuudelle, mutta vain Leopold II kiinnostui hänen esityksistään. Kuningas oli perustanut 

jo vuonna 1876 filantrooppisen yhdistyksensä Association Internationale Africaine, jonka 

toiminta-ajatukseksi ilmoitettiin väestön sivistäminen ja hyvinvoinnin luominen, mm or-

jakaupan poistaminen. Yhdistyksen nimissä hän oli kustantanut tutkimusretkiä Keski-

Afrikkaan. Vuonna 1879 Stanley sai tehtäväksi siirtomaan kartoittamisen, minkä hän teki 

seuraavien kuuden vuoden aikana. Samaan suunnitelmaan liittyi myös Wissmanin retki-

kunnan matka Kuba-alueelle vuonna 1885.139 Alkuun vapaavaltion hanke ei ollut menes-

tys, vaan kohtasi monia vaikeuksia, kun kävi ilmi että koko Kongon alue oli vaikeakul-

kuista, kartoittamatonta viidakkoa, josta ei ollut saatavilla välittömästi tuloja. Tässä vai-

heessa mitkään siirtomaat eivät olleet tuottoisia, sillä kaikki mahdolliset rikkaudet olivat 

tiettömien taipaleiden takana, joten oli turvauduttava ihmistyövoimaan eli alkuperäisväes-

tön käyttämiseen työväkenä. Jokireitit olivat vanhastaan käytettyjä kulkuväyliä, mutta 

Kongon virtojen suuret putoukset ja vaikeakulkuiset osuudet pakottivat tulijat kiertämään 

nämä kohdat rakentamalla teitä ja rautateitä suurin sekä inhimillisin että rahallisin uhrauk-

                                                
137 http://www.africafederation.net/Berlin_1885.htm (6.8.2015) 
138  Vuonna 1871 hän oli New York Herald-lehden reportterina ’löytänyt’ kuuluisan tutkimusmatkaaja-

lähetyssaarnaajan David Livingstonen. Heidän kohtaamisestaan on jäänyt elämään Stanleyn’Dr Livingsto-
ne, I presume’. 

139 Vansina 2010:19 
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sin. Leopold käytti palkkaamaansa Stanley’a ensin tien (1879-81) ja sittemmin rautatien 

(valmistui 1898) rakentamiseen ohi suurten putousten, jotka siihen asti olivat estäneet pää-

syn sisämaahan. Stanley valtuutettiin myöhemmin rakennuttamaan reitin varteen kauppa-

paikkoja ja lunastamaan maat. Tällä matkalla Stanley joutui näkemään sen tuhon mitä 

idästä tulleet orjakauppiaat olivat saaneet aikaan - hävitettyjä kyliä, ryöstettyjä ihmisiä -  

seurattuaan hänen aikaisemmin avaamaansa reittiä läpi Kongon sisäosien.140  

Berliinin kongressin jälkeen Kongoon alettiin luoda hallintokoneistoa, joka tuli ulottu-

maan kaikkialle. Maa jaettiin 14 hallintoalueeseen, jotka jakautuivat pienemmiksi yksi-

köiksi; näiden kunkin johdossa oli yleensä belgialainen ja joka tapauksessa eurooppalai-

nen siirtomaavirkamies. Kun Kongon Vapaavaltio syntyi, siellä oli enemmän muunmaa-

laisia kuin belgialaisia, varhaisten portugalilaisten jälkeläisiä, muita eurooppalaisia, hei-

dän joukossaan varsin paljon pohjoismaalaisia, sillä Belgialla ei ollut ennestään siirtomai-

ta eikä yleensä kontakteja Afrikkaan.141 Vaikka Kongon Vapaavaltion piti olla vapaa-

kauppa-aluetta, valtaosa siitä jäi Leopold II:n yksityiseen omistukseen, mitä hän ajan mit-

taan vielä laajensi. Ulkomaisille kauppahuoneille myytiin pitkiä vuokraoikeuksia luon-

nonvarojen hyödyntämiseen. Kongressille esitetyt ihanteet eivät siten toteutuneet, vaan 

Kongon alueella vallitsi varsin itsekäs siirtomaahallinto, joka oli aikanaan kuninkaalle 

erittäin tuottava sijoitus.142  

Kulttuurievoluutioteoria 

Euroopan tapahtumat eivät kohdistuneet vain teollisuuteen ja kauppaan vaan ajan hengen 

mukaisesti oli myös tuotava sivistystä niille kansanryhmille, joilta se vielä puuttui niin ko-

tona kuin muuallakin. Pidettiin tärkeänä levittää eurooppalainen elämänmuoto uskontoi-

neen muillekin ja uskottiin vilpittömästi että tämä sanoma otettaisiin vastaan. Eurooppa-

laisten ja afrikkalaisten varhaisista ensikontakteista oli kulunut niin paljon aikaa, ettei 

1800-luvulla alkanut Afrikan valloitus enää muistanut, tiennytkään niistä, vaan tutkimus-

matkaajat lähtivät löytämään ’uutta’ maanosaa. Euroopan valtioilla ei ollut selkeää käsi-

tystä siitä mihin olivat ryhtyneet, mutta ainakin tarkoitus oli tuoda alueelle rauha eli lopet-
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taa kansojen väliset kiistat (mitä niistä sitten tiedettiin tai kuviteltiin) ja tukahduttaa ne ta-

vat joita eurooppalaiset pitivät vastenmielisinä.143  

Euroopan henkisellä kehityksellä, jonka taustalla olivat valistus ja sen jälkeinen romantii-

kan aika, oli ratkaiseva merkitys siinä, miten muihin kansoihin ja niiden kulttuureihin suh-

tauduttiin. Kulttuurievoluutioteoria oli vallitseva ajattelumalli 1800-luvulla. Tietosanakir-

jan määrittelyn mukaan kulttuurievoluutio tai sosiokulttuurinen evoluutio tarkoittaa kehi-

tystä yksinkertaisesta monimuotoisemmaksi kulttuuriksi. Sen mukaan kaikki inhimilliset 

yhteiskunnat käyvät tai ovat käyneet saman reitin, vaikkakin muutoksen nopeus saattaa 

vaihdella. Tämän ajatuskulun mukaisesti ihmisryhmä, heimo ja päällikkökunta olivat toi-

siaan seuraavat vaiheet.144 

Teoria voidaan nähdä ajatuksena, joka pyrkii kuvastamaan inhimillistä käyttäytymistä ko-

konaisuutena tai ilmiönä, missä se kuvaa yksittäisten kulttuureiden tai yhteiskuntien tai 

niiden tiettyjen osien kehitystä. Se ilmensi aikansa tiedeuskoa, kehitysoptimismia ja et-

nosentrismiä, joka löi leimansa kolonialismiin. Länsimaissa oltiin vakuuttuneita, että tek-

nisesti ja yhteiskunnallisesti yksinkertaiset, kirjoituksettomat yhdyskunnat, luonnonkansat 

tai primitiiviset kansat niin kuin niitä kutsuttiin, edustivat sellaisia varhaisia kehitysvaihei-

ta, jotka länsimaissa jo oli ohitettu. Aikaperspektiivi uskottiin niin lyhyeksi, että ajateltiin 

voitavan todeta ihmisten kehityksen kaikki vaiheet sillä hetkellä elävien parissa. Teorian 

mukaan ”luonnonkansat” olivat jonkinlainen tieteen kuriositeettikabinetti.145 Sosiokulttuu-

risesta evolutionismista tuli hyväksytty teoria, jonka mukaan kaikki yhteiskunnat olivat 

kehittyneet alkukantaisista muodoista vaiheittain kohti korkeakulttuuria. Evoluutioteoria 

alettiin käsittää yhteiskunnallisesti sosiaalievoluution tapaan ja sen perusteella syntyi aja-

tus, että inhimilliset yhteisöt muodostivat pitkän olemassaoloketjun, joka oli verrattavissa 

luonnonkulkuun ja näin maailman kulttuureista alettiin rakentaa hierarkioita käsittämään 

ihmisen kehityshistoria.146  

Kolonialismin ajalla kulttuurievoluutioteoria hyväksyttiin laajalti ja sen periaatteiden mu-

kaan länsimaiset toimivat siirtomaissa. Länsimailla eli nk. sivistyskansoilla oli tehtävä 

tuoda kulttuuria ja sivistystä nk. villikansoille ja samalla turvata omat etunsa.147 Maantie-

                                                
143 Curtin 1978:473 
144 http://www.oxfordreference.com/5.9.2015 
145 Drobin 1978:164 
146 Burris 2001:64 
147 ’White man’s burden’ on Rudyard Kiplingin runo vuodelta 1899. Ensimmäinen säkeistö: Take up the 

White Man's burden, Send forth the best ye breed/ Go bind your sons to exile, to serve your captives' 
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teellisten ja luonnontieteellisten tutkimusmatkojenkin taustalla oli usein taloudellinen hyö-

ty eikä lähetystyökään kolonialismin osana ottanut juuri huomioon paikallisten asukkaiden 

tarpeita ja toiveita. Afrikka oli eurooppalaisten kannalta kiitollinen kohde, sillä sieltä ei 

löydetty kirjallista perinnettä niin kuin Aasiasta, ja afrikkalaiset esineetkin olivat riittävän 

outoja eli vastasivat käsitystä primitiivisestä kulttuurista. Luokittelun vuoksi ihmiset eli 

”rodut” jaettiin sosiaalisen kehityksen perusteella asteisiin, patriarkaalisessa kyläyhteisö-

vaiheessa elävistä hierarkkisesti johdettuihin valtioihin. Teknis-sosiaalisen ja henkisen ke-

hityksen välille pantiin yhtäläisyysmerkki. Uskottiin, että nämä kansat elivät primitiivises-

ti sen vuoksi, että heidän henkiset kykynsä olivat alkeellisia; ”he olivat kuin lapsia suh-

teessa täysikasvuiseen länsimaiseen ihmiseen, luomakunnan kruunuun”.148  

Kulttuurievoluutioteoria oli antropologian yritys löytää systemaattinen etnologinen teoria 

selittämään maailman kansojen erilaisuutta. Etenkin kiinnostusta herättivät erilaiset us-

kontokäsitykset ja pyrittiin uskontojen teoretisoimiseen ja luokitteluun, luomaan kaikkia 

yhdistävä yleislaki (universal law). Eri puolilta maailmaa kerättyjen tietojen perusteella 

yritettiin osoittaa yhteinen alku-uskonto, josta kaikki nykyiset muodot olisivat kehittyneet. 

Alkukantaisia uskontoja kuvailtiin magiaksi tai animismiksi erona nk. kehittyneisiin us-

kontoihin. Samalla luotiin käsitteitä, jotka ovat jääneet elämään, kuten ’fetisismi’ tarkoit-

tamassa sekä afrikkalaista uskontoa että primitiivistä suhtautumistapaa luontoon, uskon-

non alkuperäiseen lähteeseen.149 Portugalilaisten käyttämä sana ’feitico’ merkitsemässä 

maagisia esineitä, joiden haltijoita pidettiin noituuden harjoittajina tai paholaisen palvojina 

ja menoja noituutena, oli peräisin latinan sanasta ’factitius’, valmistettu, tehty.150 Sen pe-

rusteella pääteltiin, että afrikkalaiset palvoivat esineitä jumalina.151 Afrikassa ajattelutapa 

oli pikemmin sellainen, että rituaaliesineillä ei ole itsessään henkistä voimaa vaan ne piti 

aktivoida tehtäväänsä jollain tavalla, yleensä rituaalimenoin tai uhrauksin, joiden suoritta-

jat olivat vihittyjä tehtävään. Esineet saivat tässä yhteydessä persoonallisuuden, jota ulko-

puolisten oli vaikea ymmärtää. Vastaus on osaksi siinä, että käsitykset esineellisyydestä ja 

henkilöllisyydestä ovat kulttuurin luomia. Euroopalaisten suhtautumisen taustalla oli kris-

tinuskon vaihe kuvakieltoineen ja siitä johtunut kulttiesineiden käytön kieltäminen. Nyky-

aikana on hämärtynyt käsitys siitä jumalallisesta voimasta, jonka keskiaikainen kristilli-
                                                                                                                                             

need;/ To wait in heavy harness, On fluttered folk and wild--/ Your new-caught, sullen peoples, Half-devil 
and half-child. Runo herätti heti erilaisia tulkintoja sivistystehtävästä sortotoimiin. 

148 Drobin 1978:157 
149 Drobin 1978:160 
150 Kohl 2003:14 
151 Drobin 1978:163 
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syys antoi pyhäinjäännöksille.152 Nämä ajatukset saattoivat kuitenkin olla 1800-luvulla 

vielä taustalla ja siten kaikenlaisia esineitä, oli ne sitten ajateltu suojelu- tai pyhitystarkoi-

tuksiin, pidettiin taikauskona. Etenkin katolisen kirkon mutta muidenkin kirkkokuntien 

kielteinen suhtautuminen näihin tapoihin tulee ymmärrettäväksi kun otetaan huomioon, 

kuinka noituuden tai magian olemassaoloa ei epäilty ja niiden tehokkuuteen uskottiin osa-

na silloista maailmankuvaa.153 Vielä 1800-luvulla oli noituus tuttua Skandinaviassakin, 

sillä samoihin aikoihin kun vuonna 1907 valmisteltiin etnografista lähetysnäyttelyä, kerät-

tiin museoihin maagisia taikakaluja myös Ruotsin talonpoikaisyhteiskunnan viimeisiltä 

”viisailta mummoilta ja ukoilta”.154  

Evoluutioteoria oli vakiintunut teoria, joka säilytti asemansa huolimatta pätevistä vasta-

väitteistä ja oli samalla ylimielinen etnosentrismissään pitäessään länsimaista sivistystä 

ihmiskunnan korkeimpana asteena. Suosiosta huolimatta teoriaa myös arvosteltiin ja sen 

huomattavia kriitikoita oli Amerikan intiaanien kulttuureja tutkinut Franz Boas, joka vai-

kutti mielipiteisiin toimiessaan 1900-luvun alussa professorina Columbia Universityssä. 

Hänen mielestään yksi kulttuurimuoto ei tarjonnut vastausta muiden kehityshistoriaan ja 

siten jokaista kansaa tai ryhmää oli tutkittava erillisenä kokonaisuutena. Boasin merkitys 

uskontotieteelle oli ennen kaikkea evoluutioteorian vierastaminen ja samalla hän muutti 

käsityksiä unilineaarista evoluutiosta kohti kulttuureiden itsenäistä arvostusta. Sen mu-

kaan jokaista kulttuuria tulee arvioida sen omilla ehdoilla, riippumattomana muista ja suh-

teessa omaan taustaansa.155  

Kritiikistä huolimatta kulttuurievoluutioaatetta ei haluttu hylätä, vaikka tunnustettiin että 

teoria perustui rasistisille oletuksille rodullisesta ylemmyydestä ja suoraviivaisesta kehi-

tyskulusta, sillä tietyiltä osin se sopi etnografiaan hyvin edellyttäen että sitä sovellettiin 

systemaattisesti ja tiukan asiallisesti.156 Nykyisin tämä teoria on hylätty, sillä sen avulla ei 

voida selittää, miksi ihmiset elävät erilaisissa yhteiskunnissa nykyisinkin, ei valottaa kult-

tuurien erilaisuuksia eikä myöskään joidenkin kulttuureiden taantumista tai katoamista. 

Samalla tämä antropologian / etnografian vaihe on pidettävä mielessä luettaessa sen ajan 

tekstejä; niitä ei voi käsittää pelkästään nykyhetken tiedon perusteella. 

                                                
152 Hackett 1996:49 
153 Kohl 2003:15 
154 Gustafsson Reinius 2005:32 
155 Sharpe 1975:188   
156 Coombes 1997:149 
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Lähetystyön vaikutuksia 

Lähetystyö koki siirtomaakaudella uuden ja voimakkaan tulemisen, jossa taustalla olivat 

evolutionistiset käsitykset ja samalla sivistystehtävä, jota oli harjoitettu jo kotimaassa sisä-

lähetyksenä. Edelleen ajateltiin uskonnon kehittyvän animismista kohti monoteismia, mitä 

tukivat tutkijoiden käsitykset ”primitiivisten kulttuureiden” luoja-jumalasta, kaiken luojas-

ta, joka piti yllä maailmanjärjestystä ja heimon etiikkaa. Käsitys luoja-jumalasta oli tun-

nistettava ajatus ja kuului monien kansojen uskontoon. Tästä käsitteestä kiinnostuttiin 

myös teologien parissa; siinä haluttiin nähdä perusmonoteistinen uskontokäsitys, vaikka 

tulkinta oli usein tarkoitushakuista, sillä tavallisesti uskonto suuntautui käytännön elä-

mään, sen onneen ja hyvinvointiin. Tarinoissa esiintyviä luomis- ja syntiinlankeemusker-

tomuksia ei voi yhdistää kristinuskon tarkoittamaan käsitykseen.157 Monoteistinen ten-

denssi on korostanut korkeimman voiman asemaa ja muita jumaluuksia ja henkiolentoja 

on tarkasteltu ylimmän jumalan ilmauksina eli niin kuin Drobin sanoo, afrikkalaisuskon-

not on teologisoitu.158 

Lähetystyö liittyy kolonialismiin, molemmat palvelivat ja tarvitsivat toistaan. Samalla lä-

hetyssaarnaajat yrittivät erottautua siirtomaiden hallintokoneistosta ja korostivat kaikin ta-

voin tehtävänsä sivistysluonnetta, samalla kuitenkin liittyen kolonialismin aatteeseen. He 

pyrkivät monin tavoin muuttamaan huonoina ja pahoina pitämiään tapoja, joita esiintyi af-

rikkalaisessa yhteiskunnassa. Tarkoitus oli parantaa moraaliset heikkoudet, joiden uskot-

tiin olevan ihmisissä itsessään ja haitallisia alkuperäisen rodun yhteiselle hyvälle. Käsityk-

sillä oli myös vääristymisen mahdollisuus lähtökohdista johtuen, sillä lähetystyön tavoit-

teena oli paitsi käännyttää ja opettaa ’alkuasukkaita’ myös osoittaa sen kannattajille ja tu-

kijoille työn tärkeyttä ja menestystä kotimaassa. Näissä kuvauksissa afrikkalaiset esitettiin 

erehtyväisinä lapsina, jotka oikealla ohjauksella oli mahdollista saattaa noudattamaan siir-

tomaaisännän toiveita. Tämä lähetyssaarnaajan näkökulmasta optimistinen kuva, harhaan-

joutuneesta mutta sopeutuvasta afrikkalaisesta oli sisältönä myöhemmin kotimaassa järjes-

tetyissä näyttelyissä ja esitelmätilaisuuksissa ja tätä kautta levisi uskottavana tietona katso-

jien ja kuulijoiden keskuudessa.159  

Evolutionistinen ajattelu piti sisällään käsityksen, että aikaisempi vaihe häviäisi väistämät-

tä uuden tieltä. Sen mukaan Afrikassakin oltiin jättämässä yksi kehitysvaihe ja siirryttäi-
                                                
157 Drobin 1978:182, 203 
158 Drobin 1978:216 
159 Coombes 1997:176-177 
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siin seuraavalle tasolle, minkä vuoksi entisen kulttuurin ja sen esineistön talteenottoa pi-

dettiin tärkeänä. Samalla näiden, useimmiten protestanttisten lähetyssaarnaajien tai muu-

ten lähellä tätä ajatusmaailmaa olevien henkilöiden tekemät havainnot muodostavat suuren 

osan varhaisesta tapojen ja rituaalien tiedoista, joita tutkimuksella on käytössä. Käytän-

nössä etnografisten aineistojen kannalta lähetyssaarnaajien työ oli merkittävä, sillä he oli-

vat monin paikoin afrikkalaisen perinteen tallettajia, esineiden kerääjiä samalla kun tuho-

sivat sitä. Luultavasti tämän periaatteen vuoksi eli menneestä oli saatava talteen esimerk-

kejä, lähetyssaarnaajat myös ottivat talteen esineitä. Niiden avulla tarjoutui myös tilaisuus 

osoittaa lähetystyön merkitys tärkeässä sivistämistyössä omille kannattajille ja myös laa-

jemmalle yleisölle erilaisissa näyttelyissä.160  

Evoluutiokäsitykseen sisältyvä ajatus nk. primitiivisten kulttuureiden katoamisesta selittää 

afrikkalaisten esineiden kiihkeää keräämistä ja perinteen tallettamista 1900-luvun taittees-

sa. Etnografia oli keräämistä ja artefaktit olivat todisteita kehityksestä, joka voitiin niiden 

avulla dokumentoida.161 Painopiste oli esineissä, sillä niiden ajateltiin sisältävän tietoa kir-

joituksettomien kansojen menneisyydestä ja kulttuurista. Museolaitoksen tehtäväksi tuli 

ottaa talteen näiden kulttuureiden esineistöä. Korostamalla tieteellisyyttä, luokittelemalla 

ja järjestelemällä kokoelmia museot vahvistivat asemaansa ja toimivat samalla mielipi-

teenmuokkaajana. Samaan aikaan uusi oppiaine, antropologia luotti museokokoelmiin tä-

män alan tiedon tuottajana ja museoista tuli oleellinen osa siirtomaavirkamiesten koulutus-

ta. Lisäksi evolutionistinen suhtautumistapa ylläpiti rodullisia stereotypioita, kun siirto-

maiden esinekulttuuria esiteltiin erilaisissa näyttelyissä, joista osalla oli enemmän tai vä-

hemmän propagandistisia tarkoitusperiä, toisin sanoen oman kulttuurin ylemmyyden esil-

letuominen siirtomaiden alkeellisuuteen vertaamalla.162  

Eurooppalaiset ihailivat käsityön aikaansaannoksia ja muutenkin afrikkalaisten taitavuutta 

ja hyvää käsityskykyä - pidettiinkö sitä vain osoituksena näiden kehityskyvystä? Arvoste-

lijoiden moitteet kohdistuivat vääryyksiin, ihmisten huonoon kohteluun, liiallisiin vaati-

muksiin ja kohtuuttomiin rangaistuksiin, mutta eivät järjestelmään sinänsä. Perinteen ja 

siihen liittyvän esinekulttuurin talteenottaminen koettiin tärkeäksi ja varmasti esineet 

miellyttivät myös kerääjien esteettistä makua. Samalla taideteollisuus oli Kuban vaurau-

den salaisuus ja myös heidän keinonsa selviytyä siirtomaavallan paineessa. Esinekulttuu-

                                                
160 Coombes 1997:167 
161 Schildkrout 1998:181 
162 Coombes 1997:127 
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rin kautta tietoisuus Kuba-kulttuurista pääsi myös eurooppalaisten matkaajien tietoisuu-

teen, kun he hankkivat erilaisia käsitöitä muistoikseen tai kun kerääjät museoiden toimek-

siannosta toimittivat niitä edelleen. Mutta mitä merkityksiä ja tehtäviä niillä oli alkuperäi-

sessä ympäristössään. Mitä tietoja museokerääjät ja matkaajatkin onnistuivat tallettamaan 

keräämistään esineistä ja mitä myöhempi tutkimus on sen perusteella saanut selville? 

Minkälainen oli kuuluisa ja ihailtu Kuba-esinekulttuuri? 
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III Esinekulttuuri 

  

1. Käsityksiä afrikkalaisesta esinekulttuurista   

Afrikan esinekulttuurin kohdalla niiden kerääjien yleinen ja kattava selitys kaikenlaisille 

esineille oli, että ne olivat uskonnollisen kultin ja erilaisten rituaalien elementtejä, sillä 

näin eurooppalaiset halusivat käsittää afrikkalaisen taiteen tai käsityön.1 Kuitenkaan afrik-

kalainen esinekulttuuri tai eurooppalaisittain taide ei ole pelkästään sitä, vaikka siihen 

luonnollisesti liittyy Afrikan yhteiskuntaelämälle tyypillisenä maagis-uskonnollisia piirtei-

tä. Afrikkalaisten esineiden merkitys on niiden käyttötavoissa ja veistos, patsas tai naamio 

käsitettiin osana kokonaisuutta eikä esineen esteettisyyttä, tunnetta tai käsitteellisyyttä eri-

telty. Hackett muistuttaa, että huolimatta länsimaisen etnografian pyrkimyksestä selityk-

siin ja johdonmukaisuuteen, monet afrikkalaiset tyytyivät elämään elämän mysteereiden ja 

moniselitteisyyden kanssa.2 Siten esineet saattoivat olla joko uskonnollisia tai maallisia ri-

tuaaliesineitä tai arkiesineitä, joilla oli myös rituaalisia tehtäviä. Ennen kolonialismia ja 

osittain vieläkin useimmat esineet, joita nykyisin pidetään taiteena, olivatkin muistin tuek-

si tarkoitettuja välineitä kommunikaatiossa materiaalisen ja hengellisen olemassaolon ta-

sojen välillä. Esineisiin, niiden käyttöön ja valmistukseen liittyi kuitenkin lukuisia uskon-

nollisia elementtejä. Esineillä oli voimaa, jonka ne saivat kun ne aktivoitiin tehtäväänsä ri-

tuaalin keinoin, minkä jälkeen ne vasta muuttuivat artefaktista vaikuttavaksi naamioksi, 

patsashahmoksi tai muuksi rituaaliesineeksi.3  

Ei ole syytä kieltää esineisiin liittyvää uskonnollisuutta ja symboliikkaa, mutta tämän 

ohella merkittävä oli niiden poliittinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys. Af-

rikkalaisessa yhteiskunnassa ei tehty rajavetoa hengelliseen tai maalliseen, sillä uskonto 

eli rituaalielämä oli käytännössä sama kuin yhteiskuntakäsitys. Esineiden käyttötarkoituk-

set vaihtelivat suuresti, eikä kaikkia tehty salaiseen tai uskonnolliseen rituaaliin. Ilmeisen 

uskonnollisen tai henkisen ulottuvuuden ohella, kuten yhteiskunnan menestyksen, sadon 

                                                
1 Brain 1980:187 
2 Hackett 1996:76 
3 Hackett 1996:44,46 
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ja väestönkasvun takaavina rituaaliesineinä, esineillä oli myös moninainen tehtävä toimia 

aseman ja arvovallan symbolina, mutta myös juhlien viihdykkeenä. Niiden ohella on myös 

ollut paljon esineitä, joita on tietoisesti käytetty esimerkiksi poliittisen vallan välineenä, 

hallintovallan mahdin osoittamiseen. Joidenkin esineiden tarkoitus oli ihmisten pelottelu 

ja tälläkin tavoin käytettiin naamioita tai patsashahmoja, keinona lain noudattamisessa tai 

oikeudenkäytön välineenä. Esineet ja koko esinekulttuuri oli oleellinen osa ihmisten joka-

päiväistä elämää, liittyi sen kaikkiin puoliin, seremonioihin ja uskonnolliseen toimintaan 

ja arkityöhön yhteisössä, jonka ajatusmaailmaa se ilmaisi.4  

Sekä esineiden omistajuus että niiden käyttöedellytykset ja -ehdot osoittivat mihin yhteis-

kunnan instituutioon ne kuuluivat ja tilanteet, joissa niitä käytettiin. Erityisen selkeästi 

esineet liittyivät moniin siirtymärituaaleihin korostamassa näiden tilanteiden merkitystä ja 

siitä seuraavaa henkilön uutta asemaa. Syntyminen, aikuistumisinitiaatiot, virkaanastumi-

set, avioliiton solmiminen ja hautajaiset olivat tällaisia vaiheita ja niihin liittyi erityisiä 

esineitä, erityistehtävissään. Hautajaiset olivat vahvasti rituaalinen ja uskonnollinen tilai-

suus naamioineen, niihin kuuluvine asuineen ja aseineen, mutta ne olivat samalla tilaisuus 

maallisen mahdin ja kuninkaallisten arvonmerkkien esiintymiselle. Samoin kriisitilanteet 

vaativat oman esineistönsä, sotien, noituuden paljastamisen tai parantamisen välineet, niin 

kuin myös maallinen valta, oikeuslaitos ja hallitsijat tarvitsivat omat esinesymbolinsa.  

Tähän liittyy myös se, että vaikka esineet on valmistettu tiettyyn rituaaliseen tarkoituk-

seen, niiden esteettinen ja visuaalinen puoli on myös ollut tarkoituksellista. Usein sano-

taan, että afrikkalaisista kielistä puuttuu taidetta merkitsevä sana, mutta niissä on yleensä 

käsitteet taiteellisuudelle, koristelulle, kauneudelle tai niissä tehdään ero erityisen ja arki-

päiväisen esineen välillä. Esimerkiksi kuba-kielissä on käsitteitä, joilla luonnehditaan mal-

leja tekstiileissä ja veistoksissa ja jotka hyvinkin vastaavat ajatusta taiteesta.5 Samoin on 

arvioinnissa otettava huomioon, että esteettiset käsitykset poikkeavat kulttuurisesti eivätkä 

ne välttämättä täysin avaudu ulkopuoliselle.6  

                                                
4 Vansina 1990:121 
5 Vansina 1990:123 
6 Hämäläinen 2011:14 
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Varsin yleinen käsitys on, että länsimaisen kulttuurin tulo merkitsi Afrikan taiteen tuhoa 

1800-luvun lopulta lähtien, kun kolonialismi muutti yhteiskuntien aikaisemman rakenteen 

ja tilalle tulivat vieraat virkamiehet, sotilaat, lähetyssaarnaajat ja kauppiaat omine käsityk-

sineen.7 Samat henkilöt toimivat afrikkalaisesineiden kerääjinä, joten heidän mieltymyk-

sensä vaikuttivat suhtautumisessa esineisiin. Myöskin ne perustelut, joilla kerääjät ja tutki-

jat erottivat etnografiset esineet, artefaktit taiteeksi olivat länsimaisia. Länsimaissa afrik-

kalaisesineitä on ollut tapana esitellä taide-esineiden tapaan yksittäisinä kohteina. Tällöin 

ne ovat varsin kaukana siitä tavasta miten niitä käytettiin omassa ympäristössään. Tällai-

nen esillepano korostaa niiden irrallista luonnetta, kun ne sijoitetaan joko yksittäin tai esi-

neryhminä vitriineihin katsottaviksi eikä koettaviksi niin kuin kuvan 7 esimerkki Tervure-

nin museosta osoittaa 

 

Afrikkalaisesineiden arvostus ja kiinnostus niitä kohtaan muuttui 1900-luvun alussa, kun 

erityisesti länsiafrikkalaisia veistoksia oli esillä näyttelyssä, josta nykytaiteilijat löysivät 

niistä innoitusta omiin töihinsä. Siitä alkoi niiden arvostus taiteena, joka merkitsi siirty-

                                                
7 Brain 1980:107-8 

Kuva 7. Kuba-esineitä museon vitriinissä asetelmana. RCAM, Tervuren.  
Kuva R Korpela 
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mistä taide-esineen suuntaan aikaisemmin vallinneesta tavasta pitää etnografisia esineitä 

todisteina katoamaan tuomituista kulttuureista.8 Uusikaan arvostus ei muuttanut vallitsevia 

evolutionistisia käsityksiä ja ahdas käsite heimosta jäykistää edelleen afrikkalaiset esineet 

heimotaiteeksi. Luokittelun ja luetteloinnin kannalta oli tarkoituksenmukaista, että heimot 

eli näin määritellyt etniset ryhmät erosivat selkeästi toisistaan visuaalisen taiteensa suh-

teen ja että ne noudattivat tarkasti perinteistä esinekulttuuriaan. Sittemmin tällainen yksin-

kertaistava luokittelu on osoittautunut kolonialismin ilmiöksi, joka auttoi siirtomaahallin-

toa, mutta ei vastannut todellista tilannetta.  

Afrikassa on ollut monenlaista vuorovaikutusta kautta aikojen sekä maanosan sisäisesti et-

tä sen ulkopuolelta. Tällä on ollut vaikutuksensa myös kansojen esinekulttuuriin, joka nä-

kyi siinä uusina piirteinä, materiaaleina ja ideoina. Materiaalikulttuuri sinänsä säilyi oma-

ehtoisena ja heijasti kunkin kansan omia käsityksiä ja rituaaleja aina 1800-luvulle. Eri 

ryhmien kanssakäyminen oli paljon monimuotoisempaa kuin aikoinaan uskottiin. Afrikka-

laisesineisiin liittyi paljon perinteitä ja niiden valmistuksessa pidettiin kiinni tradition 

kunnioittamisesta. Huolimatta näistä esinekulttuurin tai taiteen kollektiivisista ja vanhoil-

lisista piirteistä kyse ei ollut yhtenäisestä ’heimotaiteesta’.9 Kansojen nimiä tai rotuja, niin 

kuin niitä kutsuttiin, käytettiin keräämistoiminnassa määritteinä muunlaisten termien puut-

tuessa, ja tästä tavasta tuli eräänlainen kulttuurien systemaattinen järjestelmä.10 Siitä ei ole 

mahdollista päästä enää eroon, sillä kaikki afrikkalaisen taiteen kirjallisuus ja luettelointi 

noudattaa samaa kaavaa, jossa edetään maantieteellisesti lännestä itään ja käytössä ovat 

aikoinaan omaksutut kansojen nimitykset. Käsitys afrikkalaisesta taiteesta on monissa ta-

pauksissa jähmettynyt tiettyjen tyypillisten piirteiden esittelyksi alueellisesti ja vailla ajal-

lista erottelua. Luokittelu on keinotekoinen vaikka olisikin käytännöllinen esineiden koh-

dalla, joiden taustaa ei tunneta. Koska tyylit ja esinetyypit vaihtelevat suuresti alueelta toi-

selle, systeemi toimii mutta paikallisesti laadittuna se ei ota huomioon esineiden ajallista 

sijoittumista eikä siten niiden historiaa. Haittana ovat ne vakiintuneet käsitykset, jotka esi-

neisiin tätä kautta liitetään, kun yhdistetään toisiinsa etninen ryhmä ja tyyli. Afrikka-

laisesineitä ei juuri millonkaan ole päivätty tekijän toimesta ja siten niiden kronologinen 

järjestäminen on lähes mahdoton tehtävä. Tämän seurauksena esineille on laadittu tyypil-

lisiä piirteitä alueittain ja ajallisesti samanaikaisesti. Luettelot lisäksi kulkevat maantieteel-

                                                
8 Koloss 1999:8-10 
9 Vansina 1990:31 
10 Feest 1992:8 



   

    
- 99 -

lisesti lännestä itään ja etelään, koska Vansinan mukaan luemme vasemmalta oikealle ja 

jatkaa, että näin saavutettu luokittelu on täysin keinotekoinen, vaikkakin hyödyllinen muu-

ten taustaltaan tuntemattomien esineiden kohdalla. Tällöin ei oteta huomioon ajallista vai-

kutusta esineisiin vaan pelkästään maantieteellinen.11 

Työkaluina ja symboleina esineet toimivat yhteisössään eri tilanteiden materiaalina. Ne oli 

valmistettu merkitsemään jotain tarkoitusta yhteiskunnallisesti ja niillä oli myös kulttuu-

riarvoa, vaikka tuskin mitään on tehty vain taiteen vuoksi. Jotta voisi ymmärtää tätä taus-

taa, esineitä ei voi irrottaa kontekstistaan. Länsimaisittain voidaan puhua afrikkalaisesta 

taiteesta, mutta senkin arvostaminen edellyttää sen yhteiskunnan tuntemista, jonka käyttö-

tarkoituksiin esineet on valmistettu. Taide-esineitä etnografisista artefakteista tuli siinä 

vaiheessa, kun ne oli irrotettu omasta ympäristöstään. Silloin rituaaliesineet menettivät 

hengellisen voimansa, pyhyytensä, ja niistä tuli länsimaisissa kokoelmissa taidetta, ilman 

varsinaista merkitystään. Kuitenkaan nämä esineet eivät ole satunnaisia esineitä vaan niillä 

on ollut merkitys ja tehtävä omassa kulttuurissaan, missä ne heijastelivat yhteiskunnan 

kaikkia puolia. Siten näiden artefaktien merkityksen käsittäminen edellyttää niiden yhteis-

kunnan, valmistustapojen ja tarkoituksen tuntemista.12 Kun esineet ovat historiallisen tar-

kastelun kohteina ja välineitä kulttuurin ymmärtämisen kannalta, on oleellista, että niitä 

tutkitaan alkuperäisistä lähtökohdista osana rituaalia tai seremonioita. 

Esineillä on monenlaisia tehtäviä, jotka lisäksi saattavat muuttua aikojen kuluessa. Kult-

tuuri vaikuttaa esineiden hyödykkeistymiseenkin. Tästä syystä yhteiskuntien on tarpeen 

eristää tietty osa ympäristöstään merkitsemälle ne pyhiksi. ”Kulttuuri varmistaa, että jot-

kin esineet pysyvät ehdottomasti singulaareina, se vastustaa toisten hyödykkeistymistä; ja 

se toisinaan uudelleensingularisoi sen minkä on hyödykkeistänyt”.13 Tämän ajattelun vai-

kutus näkyy yläluokan esineistön saamassa erityisasemassa. Afrikassa niin kuin myös Eu-

roopassa vaurauden ja poliittisen vallan keskittyminen on usein tuottanut tulokseksi mer-

kittävää taidetta. Päälliköt hoveineen ja lähipiireineen ovat halunneet korostaa asemaansa 

ja merkitystään, missä taide oli eräs ilmeisimpiä keinoja. Taiteen ja yhteiskunnallisten ins-

tituutioiden välisestä yhteydestä erityisen esimerkin antaa nk. palatsitaide, joka oli Keski-

Afrikan kuningaskunnissa vaikuttanut, hallitsijaan keskittynyt järjestelmä taide-esineiden 

valmistuksessa. Siinä taide liittyi kiinteästi kuninkaalliseen kulttiin ja hovin ylelliseen 

                                                
11 Vansina 1990:174 
12 Vansina 1990:41 
13 Kopytoff 2007:73 
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elämään. Arvokkaat materiaalit kuten norsunluu, metallit, helmet ja kaurikotilonkuoret ko-

risteluina esineissä korostivat ylimystön tai hallitsevan luokan asemaa ja olivat ulkoinen 

ilmaus yhteiskunnan vauraudesta, mahdollisuudesta käyttää näitä ja teettää esineitä am-

mattilaisilla, kaivertajilla, veistäjillä ja muilla artefaktien tekijöillä.14  

 

2. Esinekulttuurin asema ja merkitys Kubassa 

Esinekulttuurin kentässä Kuba-esineet muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden, joka 

länsimaisissa kokoelmissa ja kirjallisuudessa tunnetaan Kuba-taiteena. Tällä esinekulttuu-

rilla tarkoitetaan kaikkien Kuba-valtioliittoon kuuluvien etnisten ryhmien valmistamia 

esineitä, jotka olivat tunnettuja korkeatasoisesta ja kullekin ominaisista puuesineistä, teks-

tiileistä ja metallitöistä. Taide-esineet olivat merkittäviä sekä taloudellisesti että sosiaali-

sen elämän ja poliittisen toiminnan kannalta. Eri kansoilla oli toisistaan poikkeava kulttuu-

ri, mutta erityispiirre kaikkialla oli esineiden runsas koristelu, joka sai vaikutteita hovitai-

teesta. Keskeinen oli hallitsevan Bushoong-kansa esineistö, joka sai ilmaisunsa pääkau-

pungissa, ja se on myös kiinnostanut tutkijoita eniten.15 Kuba-esineitä ja niitä tapoja, ritu-

aaleja ja seremonioita, joihin ne liittyvät, on tutkittu osittain perusteellisesti kuten tiettyjä 

veistoksia, kankaita ja aseita. Joistain rituaaliesineistä kuten rummuista ja naamioista on 

jonkin verran tietoja, mutta monet esineet kuten puurasiat, piiput ja juoma-astiat ovat kiin-

nostaneet vähemmän, vaikka niillä on ollut tärkeä asema yhteiskunnallisessa elämässä. 

Esineiden elinkaaren kannalta olisi oleellista voida esittää niille samanlaisia kysymyksiä 

kuin ihmisten vastaavissa tutkimuksissa. Mitä piirteitä sisältyy niiden statukseen kulttuuri-

sesti ja ajallisesti ja miten nämä ilmenevät? Onko mahdollista tietää esineiden eri vaiheita 

ja ihmisten suhtautumista niihin? Omassakin ympäristössään esineet saattavat kokea eri-

laisia vaiheita eli missä tilanteissa niitä hylätään käytöstä tai tuhotaan. Vastauksilla olisi 

merkitystä tutkittaessa historiallisia ja yhteiskunnallisia käsityksiä ja arvokäsityksiä tai-

teeksi määritellyistä esineistä.16  

Taide-esineet eli esinekulttuurin tuotokset liittyivät Kuba-yhteiskunnassa kaikkiin elämän-

tilanteisiin kuninkaan erityisistä arvonmerkeistä ja asusteista aina tavallisten ihmisten 

käyttämiin arkiesineisiin. Sysäyksen kuninkaallisen taidekäsityön kehittymiselle antoi ho-
                                                
14 Brain 1980:117-120  
15 Binkley & Darish 1998:55 
16 Kopytoff 2007:66-67 
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vin syntyminen ja etenkin nuorten miesten initiaatiorituaalit jo varsin varhain. Erityisesti 

esinekulttuuri alkoi kukoistaa 1700-luvulta lähtien, jolloin kehittyi monimuotoinen virka- 

ja arvonimijärjestelmä, jonka myötä esineet saivat merkitystä arvon ja aseman osoittaji-

na.17 Kauppareittien kautta monet vaikutteet ovat kulkeutuneet rannikolta sisämaahan ja 

esimerkiksi näin Kubaan saatiin sille sittemmin tyypillisen raffia-sametin valmistustaito. 

Hovin teoksista ja taiteesta sai alkunsa myös tavallisten esineiden koristeleminen, josta tu-

li Kuba-esineiden erityispiirre. Siinä myös arjen esineet olivat yhtä viimeisteltyjä ja koris-

tettuja kuin yläluokan seremoniaesineet. Puuesineiden kaivertamiskoristelu ulottui kaik-

kiin esineisiin, aina padankansiin ja kuokkien varsiin, puhumattakaan arvoesineistä kuten 

puurasioista. Ylimystön ja tavallisen kansan käyttämissä, samankaltaisissakin esineissä on 

kuitenkin eroja, jotka ilmenivät ylhäisön esineiden runsaana koristeluna ja sellaisten raa-

ka-aineiden käyttönä, jotka olivat sallittuja vain tietyille asematasoille tai vain hallitsijal-

le.18 Kaikki esineet, sekä arvonmerkit että käyttöesineet olivat todisteita Kuban tuntemasta 

yhteiskunnallisesta ylemmyydestä naapureidensa suhteen. Esineiden valmistus ja niiden 

käyttö olivat oleellinen osa kansan yhteistä identiteettiä.19 

Kuba-yhteiskunnan esinekulttuurissa oli vahvana mallin tai designin käsite, jolla itse asi-

assa tarkoitettiin taidetta. Taide designin muodossa liittyi myös hallitsijan virkaanastumi-

seen, sillä ensitöikseen kukin hallitsija laati itselleen oman mallin rumpuunsa noustessaan 

valtaan. Kuba-taiteelle tyypilliset geometriset mallit peittivät esineitä ja samoja malleja 

kudottiin tekstiileihin ja mattoihin, punottiin seiniin, kaiverrettiin puuesineisiin ja niillä 

koristettiin naamiot. Kyse ei ollut pelkästään koristelusta vaan luomisesta, mallien sisäl-

löstä ja niiden symbolisista merkityksistä. Esineestä voidaan useimmiten päätellä sen 

käyttötarkoitus, mutta aina näin ei käy ilmi koko totuus, sillä esineet tai niiden koristelu 

kuvaavat jotain käsitystä, joka tunnistetaan tietyistä piirteistä. Esineet ovat lisäksi osa tra-

ditiota tai rituaalia, ja siten merkitys muuttuu käytön mukaan. Koristelun runsaus ei ollut 

pelkästään esteettistä vaan kyse oli esineiden merkityksestä ja mallien sanomasta.20 Tor-

day erotti noin 200 erilaista mallia, joilla oli nimet ja monia symbolisia merkityksiä. Ni-

miä oli paljon, sillä puuhun kaiverrettu kuvio ei ollut samanniminen kuin kankaan kuvio, 

                                                
17 Brain 1980:118-120 
18 Vansina 1990:47 
19 Kriger 1999:171 
20 Vansina 1990:113 
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vaikka näyttäisi samalta, sillä niillä oli eri tekijät – varsinkin silloin kun oli kyse miesten 

tai naisten töistä.21 

Esineiden runsaus ja arvokkaat materiaalit edellyttivät ylijäämiä eli yhteiskunnan vauraut-

ta, missä yhteydessä varsinkin pitkänmatkan kauppareiteistä tuli huomattavia taide- ja 

kulttuurivaikutusten levittäjiä. Eri kansat eivät eläneet muista erillään vaan kanssakäymi-

nen oli erittäin vilkasta myös taidevaikutusten osalta. Siten eivät vain kuninkaalliset in-

noittaneet taideteoksiin ja niiden arvostukseen, vaan myös paikalliset markkinat olivat 

paitsi perustarvikkeiden myös taide-esineiden tärkeitä kauppapaikkoja, jossa ne vaihtoivat 

omistajaa. Samalla saatiin vaikutteita, joita omaksuttiin esineisiin uusina piirteinä entisten 

joukkoon. Ulkopuoliset yhteydet eivät vain vaikuttaneet malleihin ja koristeluun vaan 

markkinat ja kauppaverkostot saivat aikaan sen, että esineistä tuli myös kaupan kohteita.22 

Taide-esineet eivät olleet pelkästään paikallisia eikä ole yllättävää, että työpajat toimivat 

tuotteidensa jakelussa niin kuin mikä tahansa tuotantolaitos. Talouden lainalaisuudet vai-

kuttivat täälläkin, tuotannon määrä, työpajan koko, markkinointialueen laajuus, esineiden 

uudet muodot merkitsivät menestyksessä samoin kuin kilpailu, muiden taiteilijoiden pajo-

jen määrä ja ostajien makumieltymykset. Tällä kaikella oli vaikutusta esineiden valmis-

tukseen, määriin ja levinneisyyteen. Kyse oli samalla ammatista ja sen kannattavasta har-

joittamisesta. Monet yhteisöt ja ammattiryhmät valmistivat tuotteitaan laajoille markki-

noille ja onkin tiedostettava se mahdollisuus, että tietyt esineet levisivät kaupan välityksel-

lä naapureidenkin keskuuteen. Samaan aiheeseen liittyy myös se, että valmistuksesta ai-

heutui kustannuksia, sillä kaikki taiteilijat ja valmistajat eivät olleet kuninkaan tai ylimys-

tön palkkalistoilla ja taidepajoja myös verotettiin. Taiteenharjoittamisen eli esineiden val-

mistuksen tilanteet vaihtelivat materiaalien saatavuuden ja arvostuksen mukaan. Artefakti-

en määriin ja levinneisyyteen vaikuttivat siten niin taloudelliset kuin arvostukselliset teki-

jät samoin kuin tekijöiden taitavuus ja heidän suojelijoidensa mieltymykset. Silloin kun 

materiaali oli harvinaista ja kallista, tekijöitäkin oli vähän ja ylimystöllä oli mahdollisesti 

enemmän vaikutusvaltaa esineiden tyyliin ja muotoon kuin laajoille markkinoille tarkoite-

tuissa esineissä. Harvinaiset yksittäisesineet määrittivät vallitsevaa tyyliä ja vaikuttivat 

muiden teosten malleihin, jotka levisivät edelleen.23  

                                                
21 Mack1980:164 
22 Brain 1980:199 
23 Vansina 1990:52 
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Esineiden valmistajat saattoivat työskennellä joko itsenäisinä toimijoina kuten sepät työ-

pajoissaan tai esineet valmistettiin mestari / oppipoika- tai isältä pojalle-periaatteella. Tällä 

tavoin traditio, valmistusmenetelmät ja työn vaatimat rituaalit välittyivät samalla sukupol-

velta toiselle. Tradition seuraaminen oli tärkeää, sillä tekijän oli otettava huomioon tilaaji-

en toivomukset, mitä nämä arvostivat ja halusivat. Tässä mielessä esineet olivat yhteisön 

taidetta, jossa tekijän vapaus oli rajallinen. Taiteilijan asemaan liittyi odotuksia ja vaati-

muksia ja häneltä edellytettiin toisinaan tietyn roolin omaksumista, joka oli lähellä tietäjän 

asemaa. Määrättyjen rituaalisesti tärkeiden esineiden kuten naamioiden ja joidenkin metal-

liesineiden valmistukseen liittyi erilaisia tabuja ja sääntöjä kanssakäymisestä muiden 

kanssa, yksinäisyyden ja keskittymisen vaatimuksia. Taiteilijan oli sopeuduttava tilantee-

seen, mutta hän saattoi tietyin ehdoin myös uudistaa ja muuttaa totuttua perinnettä tuomal-

la esineisiin uusia piirteitä.24 Valmistus tapahtui aikaisempien esineiden antaman mallin 

mukaan ja taito opittiin seuraamalla oppi-isiä ja harjoittelemalla. Tekijöillä saattoi olla lu-

kuisia samankaltaisia esineitä joko työn alla tai odottamassa tulevaa käyttöä, mutta ne 

kaikki olivat yksilöllisiä. Siten vaikka traditio oli voimakas, esineet olivat erilaisia eikä 

muistinvarainen työtapa tarkoittanut entisen toistamista tai jäljentämistä.25  

Esinekulttuuri ei ollut muuttumatonta, mutta silti harvoin syntyi täysin uusi muoto tai mal-

li. Tällainen tilanne saattoi olla jokin yhteiskuntaelämässä tapahtunut muutos, joka merkit-

si katkosta perinteessä.26 Uuden innovaation syntymisen sai aikaan paitsi jokin ongelmal-

linen tilanne myös varallisuuden kohentuminen, vallan keskittyminen, keskinäinen kilpai-

lu tai byrokratian lisääntyminen. Yleensä tällainen tapaus liittyi johonkin uuteen vaihee-

seen tai muutokseen yhteiskunnassa. Siten esimerkiksi hallitsijoita esittävien ndop-

patsaiden ilmaantuminen Kuba-kulttuuriin on käsitettävä historian valossa eli ne osuivat 

yhteiskunnan muutosvaiheeseen vallan keskittyessä kuninkaalle ja hänen kohottamiseensa 

yliluonnollisen hengen asemaan paikalliskulttien väistyessä yhteisen kultin tieltä.27 Poik-

keaminen hyödykkeen totutulta reitiltä on merkki paitsi uuden luomisesta myös kriisistä. 

Yleisiä kriisitapauksia, joissa esineet joutuvat pois tavanomaisesta tilastaan, ovat esimer-

kiksi sodat ja niihin liittyvät ryöstelyt ja seurauksena olevat taloudelliset vaikeudet, mikä 

pakottaa ihmiset myymään arvoesineitään. Tällainen vaihe Afrikan oloissa oli kolonialis-

min aika ja sen monet vaikutukset aikaisempaan elämänmuotoon ja kulttuuriin. Esineen 
                                                
24 Vansina 1990:45 
25 Vansina 1990:143 
26 Vansina 1990:148 
27 Vansina 1990:154, 156 
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siirtyessä uudenlaiseen ympäristöön eli sen käyttötarkoituksen muutoksessa tapahtuu 

myös sen uudenlainen arviointi, kun käyttö- tai rituaaliesinettä käytetään eri tarkoitukseen 

kuin mihin se on valmistettu.28 

Kuninkaan ja hänen hovinsa vahva asema sai aikaan sen, että arvoesineet valmistettiin ti-

laustöinä joko yksilöille tai tietyille ryhmille. Tilaajina toimivat päälliköt, ylimykset, eri-

laiset seurat ja suvut ja yhtenä syynä taiteen aseman muuttumiseen ja perinteen katoami-

seen 1900-luvulla oli juuri näiden ryhmien vaikutusvallan heikkeneminen. Kukoistaak-

seen esinekulttuuri tarvitsi siis paitsi taitavia tekijöitä myös yhteiskunnan vaurautta, joka 

mahdollisti tilaukset ja näin valmistettujen esineiden arvostuksen.29  

Kuningaskunnan keskus oli pääkaupunki, jonne keskittyivät sekä valta että vallankäyttä-

jät, heistä kuningas ylimpänä, jonka asema oli yhteiskuntaa koossapitävä voima, häneen 

kulminoitui ajatus koko Kubasta. Se oli hallintokaupunki, jossa eri kansoilla oli edustajan-

sa ja aikaa myöten virkojen ja arvonimien määrä kasvoi niin suureksi, että pääkaupungin 

väestöstä valtaosalla oli jokin titteli. Pääkaupunki oli samalla taide-elämän keskus, jossa 

syntyivät ja jonne päätyivät uudet aiheet ja josta ne levisivät ympäri valtakunnan. Pääkau-

punki oli paikka, jossa taiteilijoita arvostettiin ja jossa heillä oli mahdollisuus toimia hal-

litsijan suojeluksessa ja siellä taiteilijoita muistettiin ja kunnioitettiin juhlin. Taiteen tehtä-

vä oli lisätä kuninkaan arvoa ympäröimällä hänet vaurauden ja vallan symbolein. Taiteella 

oli tärkeä osa hovissa jopa niin, että monet kuninkaat sanoivat olevansa taiteilijoita ja ai-

nakin he toimivat taitelijoiden mesenaatteina. Ajan mittaan kuninkaalliset symbolit ja eti-

ketti kehittyivät yhä monipuolisemmiksi lisääntyvän vaurauden ansioista niin, että 1800-

luvun lopussa kuninkaan henkinen ja maallinen valta olivat ylitse kaikkien muiden. Sa-

malla se merkitsi kansalle turvaa ja vakautta, sillä yksi vallan edellytys, uskomus oli, että 

kuninkaan tuli olla rikas. Siihen tarvittiin esineiden keräämistä aarrekammioon. Osa hänen 

vallankäyttöään oli päättää niiden käyttämisestä rituaaleissa tai lahjojen antamisesta.30  

                                                
28 Appadurai 2007:26, 28 
29 Vansina 1990:51 
30 Vansina 1978:185 
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Kuba-taide korosti esineissään asemaa, arvostusta ja hovin merkitystä, jotka kaikki ilmen-

sivät yhteiskunnallista ja poliittista hierarkiaa. Kuba-taide liittyi hallitsijaan ja ylimyksiin, 

sillä vain heillä oli mahdollisuus ylellisyysesineisiin. Kuningaskunnan hierarkkinen arvo-

järjestelmä ilmeni myös ylimystön asuissa ja vallanmerkeissä. Tietyt materiaalit kuten 

rauta ja kupari olivat sallittuja vain kuninkaalle ja hänen luvallaan joillekin ylimyksille. 

Helmien, kaurikuorien ja kuparin saatavuus 

lisääntyi 1860-luvulta lähtien ja niitä alettiin 

käyttää runsaasti kaikessa koristelussa siinä 

missä niitä aikaisemmin oli nähty vain sääs-

teliäästi. Muutoksen entisistä ajoista on täy-

tynyt olla melkoinen, niin kuin käy ilmi ku-

ninkaan juhla-asusta verrattuna aikaisempi-

en hallitsijoiden asuihin. Silloinkin asu oli 

juhlava, myöskin varustettuna arvonmer-

kein, mutta vaatimaton verrattuna tähän. 

Kasvava vauraus alkoi näkyä esineissä, jotka 

aikaisemmin olivat perustuneet malliin ja 

muotoon ja vain arvokkaimmissa esineissä 

käytettyihin muihin materiaaleihin. Kunin-

kaallinen asu, jollaisessa hallitsija esiintyy 

kuvassa 8, olikin myöhemmin kolonialismin 

aikana käytössä vain valtaanastujaissere-

moniassa ja hänen hautajaisissaan.31  

Juhla-asun tutkimus puuttuu edelleen, mutta tiedetään sen jokaisen osan, koristelun sisäl-

täneen viestin; asu oli ideologian ilmaus.32 Hallitsijan vaatetus ja juhla-asut etenkin olivat 

erittäin koristeellisia ja saattoivat sisältää eri virka-asteiden kaikki merkit. Hallitsija sai 

muista poiketen valita mieleisensä elementit, mutta virkatoimet kuitenkin edellyttivät 

näyttävyyttä. Kuninkaalla oli lisäksi vain hänelle varattuja juhla-asuja varusteineen. 

                                                
31 Kuva 8: Eliof Elisofon (1911-1973), Life Magazinen toimittaja otti kuvan hallitsijasta, Mbop Mabiinc 

maMbeky (1939-1969) http://africa.si.edu/exhibits/focus/kuba.html, 8.9.2015 
32 Vansina 1978:130 

Kuva 8. Kuba-hallitsija juhla-asussaan.  
Kuva: National Museum of African Art 
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Bushoong-hallitsijan asu oli ulkoinen osoitus kansakunnan arvoista ja myös koristelun ja 

kirjailun hienosta tasosta ja laadusta.33 

Naamiot ja raffiakankaat rituaalien oleellisia tekijöitä 

Käsitykset Kuba-valtiossa harjoitetuista uskonnollisista rituaaleista ovat peräisin 1800-

luvun aikana kerätyistä tiedoista eli silloin vallinneesta tilanteesta. Aikaisemmista tavoista 

ei ole juuri muuta tietoa kuin mitä perinnekertomuksista voidaan päätellä, mutta varsinai-

sesti uskonnon sisältö on tuntematon, ehkä siitä haluttukaan kertoa ulkopuolisille, joita 

muistiinmerkitsijät olivat. Initiaatioseremonioista ja samoin hautajaismenoista, niiden ku-

lusta ja menoista on paljonkin ulkopuolisten havaintoja, mutta ei tunneta tapojen historial-

lista taustaa.34 

Afrikan uskontojen yhteydessä ei puhuta primitiivisistä uskonnoista, animismista eikä 

heimouskonnoista, vaan käytetty termi on traditionaalinen uskonto, African traditional re-

ligion. Sillä halutaan korostaa tämän uskonnon olemassaoloa ennen kristinuskon ja isla-

min tuloa ja samalla kuvastaa sen sisältöä. Keskeinen ajatus on uskonnon yhteiskunnalli-

suus ja perinteisyys, mikä tarkoittaa tiedon siirtymistä sukupolvelta toiselle suullisena ker-

tomuksena. Suullinen perimätieto muuttuu matkan varrella, osa unohtuu ja siihen lisätään 

uutta aineistoa. Kubankin perinteessä on esimerkkejä, kuinka Raamatun kertomuksia on 

sovellettu omaan traditioon tai naapurikansoilta on omaksuttu joitain tarinoita, jotka ovat 

tuntuneet täydentävän omaa kertomusta ja sopivan siihen hyvin. Näin tästä lisäyksestä tu-

lee osa suullista perinnettä. Vaikka suullinen perinne ei ole luotettavaa historiaa, siinä kui-

tenkin muistetaan tärkeitä tapahtumia, jotka ovat olleet merkityksellisiä kansan vaiheille. 

Kyse ei ollut niinkään lopullisesta totuudesta vaan jatkuvasta kertomuksesta, joka muuntui 

ajan mittaan. Perimätieto oli kansan historiaa, jonka tehtävä oli muistaa menneisyyttä, sen 

avulla selitettiin ja siten oikeutettiin maailmanmeno, ihmiskunta ja käytännön tasolla Ku-

ba-yhteiskunnan tapa toimia. Tämä oli keskeinen osa suullista perimätietoa, joka samalla 

muodosti kosmologian eli uskonnon ytimen. 

Yleensä tradition siirtäminen oli tietyn oppineiden joukon tehtävä ja nämä historian tunti-

jat ylläpitivät harjoituksilla taitoaan ja myös sopivat tradition sisällöstä. Siten perimätieto 

on valikoivaa: myytit ja kertomukset tulivat totuudeksi sopimuksesta ja niitä voitiin sa-

                                                
33 Cornet 1982:247-248 
34 Vansina 1978:205 
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moin muuttaa. Perinteen siirtäminen edelleen liittyi kaikin tavoin yhteiskuntaan, se oli yh-

teisöllistä toimintaa jossa kuunneltiin ja otettiin vastaan. Traditio muuttui eläväksi yhtei-

sön muistellessa menneisyyttään ja luomiskertomustaan, mikä tapahtui yleensä tärkeissä 

juhlissa, poikien initiaatioseremonioissa ja kuninkaan virkaanastumisissa. Tieto oli kerto-

musten muodossa, joka välittyi ihmisille naamioiden esittämien tanssien ja esitysten kaut-

ta. Näin uskonto tai traditio ei ollut irrallaan muusta elämästä, vaan jatkuvasti muistutettiin 

siitä kuinka yhteiskunta oli se mihin kaikki kuuluivat, elämän edellytys, jonka puolesta 

ihmisten tuli toimia, ei toisinpäin.35 

Uskonto tai hengellisyys vaikutti kaikkialla yhteiskunnassa ja oli yhteydessä yhteiskunnan 

muihin instituutioihin eikä sillä välttämättä ollut itsenäistä asemaa tai omia traditioita.36 

Käsitykset olivat muuttuneet aikojen kuluessa esi-isäkultin antaessa tilaa yhtenäiselle Ku-

ba-kultille, kun valtion rakenteen tiivistyessä sukujen omien esi-isien merkitys väheni. 

Henkisen ja aineellisen elämäntavan ero ei ollut jyrkkä. Perusajatus on, että kuningas oli 

sakraali yksinvaltias, joka valtion perustaja-hallitsija Shyaamin luoman ideologian mu-

kaan hallitsi henkien tahdosta. Hän oli itsekin henkiolento maanpäällä, jolle oli omistettu 

tiettyjä eläimiä kuten leopardi. Uskontoa tai maailmankaikkeutta ja kosmologiaa käsitel-

tiin rituaaleissa, joiden yhteydessä nousi monimuotoisia symbolitasoja, jotka palauttavat 

ihmisten mieleen myyttisiä ja historiallisia tapahtumia ja toivat esiin jumalallisia voimia ja 

kokemuksia, jotka ovat oleellisia auktoriteetin rakentamisessa ja ylläpitämisessä.37  

Uskonnon käsitykset nivoutuivat saumattomasti koko yhteiskuntaan, ne olivat läsnä kai-

kessa toiminnassa, ei siis pelkästään juhlissa ja seremonioissa. Uskonto oli sama kuin ko-

ko yhteiskunta, niitä ei voinut erottaa eri osa-alueiksi eikä ilmeisesti tunnettu tarvettakaan 

selittää sen enempää. Koko yhteiskunta oli siinä mielessä sakraali, että kaikkeen olemas-

saoloon liittyi uskonnollisia tai tuonpuoleisia voimia, henkimaailma. Mikään sairaus tai 

luonnonvitsaus ei tapahtunut ilman yliluonnollista syytä, joka pyrittiin selvittämään erilai-

sin keinoin niin kuin noitien paljastustestein. Uskonnossa oli kyse maailmankäsityksestä, 

maailman ja ihmisen luomisesta, välittömästä yhteydestä ylimpään jumalaan ja tämän yh-

teyden katkeamisesta. Tarinoiden mukaan se oli tapahtunut eri syistä kuten jumalan vihan 

seurauksena, ihmisen ylimielisyyden tai itsenäistymishalun vuoksi, erotuksena yhteisön 

hyvän ajatuksesta, minkä seurauksena kuolema tuli ihmisen osaksi aikaisemman kuole-

                                                
35 Booth 1978:85-89 
36 Vansina 1978:97 
37 Hackett 1996:96 
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mattomuuden sijaan. Ilmaisunsa nämä käsitykset saivat erilaisissa rituaaleissa, jotka liit-

tyivät kaikkiin elämän siirtymävaiheisiin, jollaisina varsinaisten initiaatioiden ohella voi 

hyvin pitää myös hallitsijan vaihtumista ja erilaisia vuodenvaihteen ja sadonkorjuun juh-

lia. Esinekulttuurilla oli näissä tilaisuuksissa tärkeä osansa, taide oli osa yhteiskuntaa. 

Naamiot niin kuin ei esinekulttuuri yleensä ollut alkuperäisympäristössään yksittäinen tai 

irrallinen ilmiö, vaan sillä oli yhteys rituaalielämään ja siihen liittyviin seremonioihin. 

Esineet eivät itsessään olleet merkityksellisä, vaan ne saivat arvon vasta osana kokonai-

suutta. Joukko esineitä kuului erityisesti tai jopa pelkästään rituaalikäyttöön tai seremoni-

oihin, tällaisia olivat etenkin naamiot. Naamioilla oli tärkeä osa monissa osissa Afrikkaa 

välittämässä inhimillisen ja hengellisen maailman välillä. Tämän tehtävän voi ymmärtää, 

jos naamiot sijoitetaan osaksi laajempaa, draamallista tapahtumaa, missä luodaan tietyn-

laisia elämyksiä ja rajat esiintyjien ja katsojien välillä katoavat kaikkien osallistuessa ja 

eläytyessä esityksen kertomukseen. Naamiot olivat osa kokonaisuutta, symbolisia hahmo-

ja, jotka esittävät käänteisesti sen mikä on normaalia eli ihmiset ovat näkyviä mutta henget 

eivät.  

Naamiot eivät Kuba-kulttuurissa olleet enää 1800-lopulla yhtä merkittäviä kuin aikai-

semmin. On ilmeistä, että ne jo ennen eurooppalaisten tuloa olivat menettäneet uskonnol-

lista merkitystään samalla kun kuningasvalta lujittui ja muiden kulttien asema heikkeni. 

Kuitenkin käytössä oli edelleen lukuisia naamioita, sillä niillä oli tärkeä tehtävä kaikissa 

rituaaleissa, ne antoivat hahmon näkymättömälle.38 Henget tulivat uskottaviksi naamioi-

den, niihin liittyvien asusteiden, tanssin ja musiikin kautta. Naamiot olivat niin konkreetti-

nen osoitus henkimaailmasta, että kukaan ei epäillyt niiden olemassaoloa, sillä kaikki tie-

sivät miltä jokin henkiolento näytti, esimerkiksi luonnonhenki bwoom-tanssijalta visuaali-

sesti.39 Koska naamio oli henkiolento, häntä esittävä ihminen ei saanut tulla ilmi ja siksi 

kaikkiin naamioihin kuului kantajan täysin peittävä raffiavaate. Myös kädet ja jalat olivat 

piilossa helmin ja kaurein koristetuissa käsineissä ja saappaissa. 

Naamioilla oli tärkeä rooli poikien initiaatioseremonioissa esitettäessä kansan syntykerto-

mus eli perustaja-jumala Wootin myyttinen matka. Tarkoitusta varten rakennettiin koko-

nainen seinämä erilaisine naamiohahmoineen, jonka jokainen osa oli symbolinen ja niistä 

muodostui historiallinen kokonaisuus. Kulkiessaan Wootin matkan nuoret omaksuivat 

                                                
38 Hackett 1996:51-52 
39 Vansina 1990:101 
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Kuba-esinekulttuurin symbolien sisällön, kun hahmot ilmaisivat erilaisia asiayhteyksiä ja 

abstrakteja käsitteitä konkreettisella tavalla, jolloin mielikuvat säilyivät muistissa parem-

min kuin sanallinen selitys. Initiaatioseremonia on myös osoitus taiteen merkityksestä ja 

sen monimuotoisista käyttötavoista.40  

Kuba-yhteiskunnassa vakiintui erityisesti kolmen kuninkaallisen naamion, Mwaash aM-

booy, Bwoom ja Ngaadi aMwaash aMbooy esittämäksi perinnekertomus kansakunnan 

syntyvaiheista, valtion synnystä ja ideologiasta. Se omaksuttiin kaikkialla valtakunnassa. 

Kaikki hahmot olivat kuninkaallisten miesten esittämiä ja naamiot koristeltiin aikaa myö-

ten hyvinkin runsaasti. Kuba-taiteen tyypillinen piirre oli sen arvokkuus ja tasapainoisuus 

ja erityisesti pahuutta ilmaisevien elementtien puuttuminen. Initiaatiossa esiintyvä naami-

oitu hahmo, joka kohtasi nuoret veitsi kädessä tarkoituksena symbolisesti tappaa heidät 

lapsina, oli liikkeissään ja esiintymisesssään majesteettisen pelottava mutta ei pahaa tar-

koittava.41  

Puusta veistetty bwoom-naamio (kuva 9) on todennä-

köisesti alkuperäinen ja ollut käytössä jo paikallisella 

Kete-kansalla ennen muiden kansojen maahanmuut-

toa. Se on peittävä naamio, jonka tyypillisinä piirteinä 

ovat voimakas otsa, leveä nenä ja selkeästi erottuvat 

korvat. Naamion iästä riippuen siinä oli käytetty me-

tallityötä ja lasihelmikoristelua siten, että vanhojen 

naamioiden koristelu oli vaatimatonta. Arvokkaim-

missa niistä on leopardinnahkaa ja runsaasti metalli-

koristelua. Koska bwoom-naamio on puuta, sen val-

mistuksessa puunkaivertajalla oli tärkeä osuutensa, 

mutta niin kuin muissakin naamioissa, valmistusvai-

heita oli useita ja niillä erikoisosaajansa. Naamio tun-

netaan varhaisessa suullisessa perinteessä ja se kuului poikien initiaatioseremoniaan. Ritu-

aaleissa naamio edusti tilanteesta ja esityksestä riippuen joko kuninkaan nuorempaa vel-

jeä, tavallista ihmistä, luonnon tai vedenhenkeä pygmin hahmossa, mikä kuvaa sen kuu-

lumista menneeseen aikaan. Bwoom-naamio ei esiintynyt hautajaisissa eikä sitä myöskään 

                                                
40 Vansina 1990:113-114 
41 Vansina 1968:25 
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haudattu vainajan mukana. Muista naamioista poiketen tämä naamio voi periytyä henki-

löltä toiselle ja siten nuorella miehellä voi olla hyvinkin vanha tällainen naamio hallus-

saan. Naamio edustaa osaltaan dynastian jatkuvuutta.42  

Esityksissä bwoom-naamio toimi vastapanona kuninkaal-

liselle Mwaash aMbooylle (tai moshaambwooy)-

naamiolle (kuva 10), jossa on alunperin käytetty elefan-

tinnahkaa ja raffiakangasta, koristeluna helmiä ja kauri-

kotiloita.43 Kyseessä on nimenomaan Bushoong-kansan 

naamio ja se liittyy perustaja-jumalaan, Wootiin ja hänen 

seuraajaansa Shyaamiin, kansan sivistyksen luojaan. 

Naamio kuului seremoniaan, jossa Kuban hallitsijat kävi-

vät läpi oman initiaation osana hallitsijaksi tulon proses-

sia, jonka aikana heille paljastettiin perimätieto uskonnos-

ta ja historiasta. Ennen käyttöönottoa hallitsija vihki 

naamion tehtäväänsä rituaalisesti. Tämän jälkeen se säily-

tettiin palatsissa muiden hallitsijan rituaaleihin liittyvien 

esineiden kanssa. Hallitsija myös valvoi nuorten miesten 

initiaatiota pääkaupungissa ja silloin hän käytti tätä naa-

miota, koska se yhdisti hänet edeltäjien pitkään ketjuun ja 

edusti kuninkaallisen linjan jatkuvuutta.44 Hallitsija myös 

lainasi naamioita esityksiin tai arvohenkilöille, mutta näi-

den kuoleman jälkeen ne oli palautettava hänen aarre-

kammioonsa, jollei niitä oltu haudattu vainajan mukana.45  

Mukyeem eli Mukenge-naamio (kuva 11) on versio 

Mwaash aMbooy- naamiosta, ja on peräisin valtakuntaan 

jo varhain liittyneeltä Ngende-kansalta. Naamio on run-

saasti koristeltu kaurikuorin ja helmin, mutta erot vanho-

jen ja uudempien välillä ovat huomattavat, koristelun li-

sääntyessä ja runsastuessa aikaa myöten. Naamiossa on 

                                                
42 Cornet 1982:270 
43 http://www.oxfordartonline.com.libproxy.helsinki.fi   
44 Blier 1998: 236 
45 Cornet 1982:251-252 
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tyylitelty norsun kärsä symboloimassa norsun voiman kautta kuninkaan valtaa. Kärjessä 

saattoi olla kimppu värikkäitä sulkia. Naamion sivuilla olevat pyöreät helmikoristelut 

edustavat syöksyhampaita. Norsu edusti yleensä voimaa ja korosti hallitsijan ja luonnon-

henkien välistä myyttistä suhdetta. Toisaalta se myös oli symboli vauraudelle, sillä nor-

sunluu oli valtakunnan rikkauksien lähde.  

Naamio on kuulunut kylän päällikölle, jota hän on 

käyttänyt ottaessaan vastaan virkansa ja se on saa-

tettu myös pukea vainajalle, kun hänet on varustet-

tu hautajaisiaan varten.46 Naamion käytöstä anne-

taan erilaisia käsityksiä niin että esimerkiksi Shep-

pardin mukaan perinteinen käsitys oli, että kunin-

gas Shyaam oli perustanut salaseuran, jonka jäsenet 

toimivat eräänlaisena poliisivoimana. Tämän seu-

ran kolmesta ylimmästä johtajasta yksi käytti täl-

laista nahasta ja raffiakuiduista valmistettua naa-

miota uusien jäsenten initiaatioseremonioissa.47  

Naishahmoinen naamio Ngaady aMwaash (kuva 12) on museokokoelmissa tunnetuimpia 

Kuba-naamioita. Naamio on varsin vanha, senkin esikuva on omaksuttu keteiltä ja sopeu-

tettu uuden nimisenä Kuba-naamioiden joukkoon.48  

Naamio on kauttaaltaan koristettu vaihtelevilla geometrisilla kuvioilla, viivoilla ja kolmi-

oilla, väreinä musta, valkoinen ja okra. Tyypillinen piirre on tiettyjen linjojen korostami-

nen joko maalauksin tai lasihelmi- ja kaurikotilorivein. Vinottaiset viivat poskilla symbo-

loivat kyyneleitä, merkkinä naisen elämän kovuudesta. Naamio esiintyi myös hautajaisse-

remoniassa. Naamioon kuuluva päähine muistuttaa malliltaan nuoren kuninkaallisen pää-

hinettä, jota hän käytti ennen kuin oli oikeutettu aikuisen miehen hattuun.49 Toisaalta pää-

hineessä on nähty myös viittaus naispuolisen ennustajan vastaavaan ja siten naamio liittyi 

myös siihen luontohenkeen, joka antoi voiman Kuba-ennustajille.50 Otsasta nenän yli leu-

                                                
46 Blier 1998:237 
47 Hultgren 1993:36, 56 
48 Vansina 1978:216 
49 Cornet 1982:270 
50 Koloss 1999:222 
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kaan ulottuva viiva, joko helmikoristelua tai maalattu, olisi kuvannut vaikenemista ja ollut 

merkkinä salaisuuden säilyttämisestä.51  

Esityksessä Mwaash aMbooy-naamion alkuperä on henkimaailmassa, hän on esi-isä ja 

jumala Woot, joka oli kansan perustaja-heros ja jumala, joka täydentyi Shyaamissa, Ku-

ban yhteiskuntajärjestyksen varsinaisessa luojassa. Kaikki Kubaan kuuluvat ryhmät tun-

nustivat Wootin aseman ja merkityksen. Kubat ajattelivat, että ylijumala oli luonut maail-

manjärjestyksen ja ensimmäisen ihmisen, Wootin, joka jatkoi luojan työtä: erotti ihmisen 

eläimistä, antoi nimet eläimille ja kasveille. Hän myös loi kulttuurin erottamalla maanvil-

jelyksen muusta luonnosta. Tämä tietoisuus antoi heille käsityksen ja tietoisuuden itses-

tään; he aidosti pitivät itseään muita parempina, koska olivat Wootin lapsia. Tämä oli ku-

ninkaan naamio, joka symbolisoi kuninkaanvallan periytymistä ja hänen tanssinsa oli juh-

lallisen hidas kuvaamassa hahmon arvokkuutta ja viisautta, jota korostettiin vielä kotkan- 

ja papukaijan sulilla. Ngaady aMwaash on hänen sisarensa / vaimonsa.  

 

Tarinassa Bwoom kiistää Mwaash aMbooy’n oikeutuksen valtaistuimeen ja liiton sisarensa 

kanssa. Viimeksimainitun liikkuminen tanssissa oli ylimyksellisen arvokasta, kun vastaa-

                                                
51 Jefferson 1974:260 (kuvateksti) 
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vasti Bwoomin rooli hallitsijan kilpailijana näkyi hahmon aggressiivisissa liikkeissä ja 

naishahmon esiintyminen puolestaan kuvasi naisen alistettua asemaa.52 Kuvassa 13 ovat 

naamiohahmot, missä asujen komeus ja esittäjien asennotkin tuovat ilmi hahmojen merki-

tyksiä ja niiden välisiä suhteita. 

Raffiakankaat olivat rituaalisesti Kuba-yhteisölle erittäin tärkeä esineryhmä. Niiden avulla 

tuotiin esille kansan identiteettiä ja siten niillä oli suuri osuus erilaisissa rituaaleissa. Saga 

Roos kuvaa näkemäänsä tanssia Kuba-kylässä, kuinka ”de vida raffia-kjolarna svansade 

hit och dit - de kunna ha ända till 7 m på sig och chefen själv var skrudad i en ypperlig 

brokig raffia-tygskjol.”53 

Kuba-yhteiskunta säilytti muita naapureitaan pidempään oman kulttuurinsa ja siten myös 

kutomis- ja kirjontataito oli elinvoimainen vielä 1900-luvun alussa. Bushoongot eivät ol-

leet luopuneet perinteisestä vaatetuksestaan, koska he pitivät sitä ulkomaalaisia kankaita 

parempana.54 Osaltaan tähän oli syynä Kuban syrjäinen sijainti ja toisaalta muutamilla 

alueilla vallinnut kielto käyttää eurooppalaista puuvillakangasta, joka muualla oli syrjäyt-

tänyt raffiakankaat. Raffia-kuituvaatteita käytettiin vielä pitkälti siirtomaakaudella, vaikka 

eurooppalaiset kankaat alkoivat syrjäyttää ne, kun siirtomaavalta Kubassakin oli kumon-

nut niiden käyttökiellon 1910-luvulla.55 Jopa vuosisatojen ajan raffialla oli myös rahan ar-

vo, kunnes kaurikotilot syrjäyttivät sen. Kankaat kuuluivat hallitsijalle annettaviin ’kym-

menyksiin’, ne olivat osa morsiusmaksua ja jopa laina voitiin maksaa vaatteella.56 Raf-

fianeliöitä (mbala) käytettiin myös paikallisena arvonmittana yhteisillä markkinoilla, mis-

sä kankaat kaupattiin edelleen ja tällaisena termi tunnettiin laajalla alueella. On arveltu, et-

tä Tordayn Kuba-kansoista käyttämä nimitys Bambala viittaisi juuri näihin mbala-

nimityksellä tunnettuihin raffiakankaisiin eli Ba-mbala, kankaan kansa.57 Noin 1700-

luvun puolivälistä alkaen Kuba oli mukana mantereen poikki kulkevassa kauppaverkos-

tossa ja jo silloin ilmeisesti raffiakankaita punavärin ja norsunluun kanssa on toimitettu 

tämän kaupan piiriin ja määrät kasvoivat merkittäviksi 1800-luvulla. Samoin kuin tuonti-

tavarat myös muu kauppatavara oli paljolti ylellisyystuotteita.58  

                                                
52 Cornet 1982: 262, 270 
53 SR 7.9.1934 
54 Hilton-Simpson 1911:95 
55 Meurant 1989:105 
56 Darish 1991:127-128 
57Washburn 1990:20 
58 Vansina 1978:191-192 
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Raffiakankaat olivat monimuotoisia tekstiilejä, kudotuista matoista aina pellavankaltai-

seen hienoon kankaaseen, josta valmistettiin ne leveähelmaiset ’hameet’, joita ulkomaalai-

set kuvasivat tyypillisenä Kuba-asuna. Asuihin ja kankaisiin tarvittava kuitu saatiin tietys-

tä vinifera-palmusta ja sen merkitys yhteiskunnassa oli suuri. Palmuja istutettiin aina siir-

ryttäessä uuteen paikkaan, se tarjosi suojaa, siitä saatiin paitsi kudottava kuitu myös arvo-

kas ja kaikissa seremonioissa tarpeellinen palmuviini. Palmun kaikki osat hyödynnettiin 

eri tarkoituksiin, sitä käytettiin talojen rakenteisiin, siitä punottiin seinien ja kattojen kat-

teet.59 Palmu liittyi monella tavalla myös myyttiin Kuba-valtiosta; kuningas Shyaamin 

kerrottiin kiivenneen palmuun ja ottaneen siitä itselleen nimen, sillä shyaam tarkoittaa raf-

fia-palmua. Edelleen sanonnan mukaan uskottiin, että niin kuin palmu ei koskaan lakkaa 

tuottamasta viiniä, samalla tavalla kuninkaan tiedot ovat rajattomat. Valtaistuimeen oli 

kaiverrettu kimput palmunoksia osoittamassa raffia-palmun tärkeyttä Kuba-myytille ja yh-

teiskunnalle. Kankailla oli siten huomattava merkitys yhteisölleen muutenkin kuin esteet-

tisinä esineinä. Tekstiilit liittyivät kiinteästi Kuba-käsityksiin yhteiskunnallisista velvolli-

suuksista, etnisestä identiteetistä ja uskonnollisista käsityksistä.60  

Käsityötaidoille annettiin arvoa ja osoituksena kankaan kutomisen arvostuyksesta on 

Sheppardin muistelmien kuvaus hallitsijan 70 pojasta kutomassa kangasta kangaspuil-

laan.61 Nuorta poikaa ei myöskään initioitu ennen kuin hän oli oppinut taidon valmistaa 

mattoja.62 Varsin yksinkertaisilla pystykangaspuilla, jotka oli sijoitettu puiden alle var-

joon, kudottiin neliöitä kooltaan noin 50 x 60 cm tai suorakaiteita, 30 x 60 / 100 cm riip-

puen kuidun pituudesta.63 Raffiakankaiden valmistuksen eri vaiheisiin tarvittiin koko yh-

teisön panos. Kaikki osallistuivat työhön, joka oli monivaiheinen ja työläs, sillä mitä hie-

nompaa kangasta haluttiin sitä enemmän valmistuksessa oli työvaiheita. Raffiakankaiden 

kutominen ja koristelu eivät olleet erikoisten ammattilaisten työtä vaan sitä tekivät kaikki 

siten, että kankaiden kutominen ja värjäys oli miesten työtä ja koristelu naisten tehtävä. 

Tekstiilityö oli vapaa-ajan toimintaa tai sitä tehtiin silloin kun oli aikaa muilta töiltä. Se 

kuului myös suruajan töihin, kun naisten oli pysyttävä kotona. Koristelun valmistus oli hi-

dasta ja yhteen pitkään hameeseen tarvittiin monta palaa, jotka saattoivat olla eri tekijöi-

                                                
59 Vansina 2010:123 
60 Darish 1991:118 
61 Vansina 1978:183 
62 Torday 1969:203 
63 Tunis 1989:10-11 
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den valmistamia. Kankaiden ominaisuuksiin kuului myös se, että kaikki eivät olleet yksi-

tyistä omaisuutta vaan niitä kerättiin kyläpäällikön haltuun vastaista käyttöä varten.64  

Raffiakankaiden joukossa tärkeitä olivat erityisellä nukitustekniikalla koristellut kankaat. 

Näin kertoo hankkimastaan kankaasta koneenkäyttäjä August Järvinen: 

”Kangaskappale, kudottu met-

säkylässä Sankurujoen rannalla 

jonkun kasvin säikeistä. Pai-

koittain musta- ja valkeanuk-

kainen ja on siihen neulottu 

mustia ja valkoisia viivoja 

muodostaen geometrillistä kuo-

risysteemiä” 

 ja jatkaa kuinka ”sen kutomis-

taito alkaa olla unohduksissa, 

että valtio ym. käyttävät Euroo-

pan kankaita maksuvälineinä, joten ne ovat tulleet yleiseen käytäntöön.”65 (kuvaus esi-

neestä VK4329:31) Järvisen kuvaus tuo esille oleellisen asian, miten perinteinen kutomis-

taito vähitellen unohtui. Samalla tästä lyhyestä tekstistä käy ilmi, kuinka palkkana työstä 

tai maksuna esineistä annettiin määrämitta eurooppalaista puuvillakangasta (kaliko).  

Tällaiset nukkatekniikalla koristetut raffiakudonnaiset ovat olleet kerääjien suosiossa ja ne 

olivat myös alkuperäisten omistajiensa ja valmistajiensa arvoesineitä. Kankaiden tiheä ja 

sileä nukkapinta vaikuttaa sametilta. Tästä onkin seurannut nimityksiä kuten Kasai-velvet 

tai Kuba-velour, Raphia-Plüsch, sametti, veluuri, plyyshi, joita on käytetty kuvaamaan 

tämän tekniikan synnyttämää kolmiulotteista vaikutelmaa.66 

Raffiakankaat mainitaan jo 1500-luvun alussa monissa varhaisissa kirjoituksissa, joissa 

ihaillaan niiden hienoa laatua ja verrataan niitä hienoimpiin italialaisiin kankaisiin. Eu-

rooppaan ensimmäiset näin valmistetut tekstiilit saapuivat muiden lahjojen joukossa Lis-

sabonin hoviin. Kyseessä olivat kuninkaan lahjat toiselle hallitsijalle, sillä varhaiset kroni-

kat mainitsevat kiellon, että tavalliset ihmiset eivät saaneet käyttää parhaanlaatuisia kan-
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kaita, vaan ne oli varattu kuninkaalle ja ylimystölle, joiden alaisuudessa kankaankutojat 

työskentelivät. Kongon-valtion tuhoutumisen jälkeen sen hienoista raffia-kudonnaisista 

tuli haluttuja etenkin Angolassa, jossa niitä 

vaihdettiin erilaisiin ylellisyystarvikkeisiin, mut-

ta ennen kaikkea orjiin. Ostotapahtumasta on 

kuvaus vanhassa matkakirjassa 1600-luvulta 

(kuva 15), joka esittää kauppiasta esittelemässä 

raffia-kangasta arvohenkilölle.67  

Portugalilaiset arvostivat afrikkalaista käsityötä 

jo 1500-luvulla. He sovelsivat afrikkalaisia ma-

teriaaleja ja tekijöiden taitoa teettäen näillä 

oman kulttuurinsa mukaisia esineitä. Myös ai-

dosti afrikkalaisia tuotteita saatiin Eurooppaan, 

jossa niitä käytettiin uusilla tavoilla niin kuin 

nukitettuja raffiakankaita tyynynpäällisinä, mis-

tä Rooman Pigorini-museon ja Kööpenhaminan 

Nationalmuseetin kokoelmien monet esimerkit 

ovat osoituksena. Samalla nämä eri museoiden kokoelmissa nykyaikaan asti säilyneet 

vanhat kankaat ovat todisteina tämän käsityötaidon varhaisesta kukoistuksesta ja tradition 

kestävyydestä. Kankaankudonta on yksi aidosti afrikkalaisia käsityötaitoja, jota on harjoi-

tettu kaikkialla, kaikkina aikoina. Näiden kankaiden olemassaolo ja koristelun geometri-

nen malli kertovat pitkään jatkuneesta korkeakulttuurista Kongossa jo paljon ennen eu-

rooppalaisten tuloa.68  

Nukkakankaiden valmistustekniikka on saatu Kubaan naapurikansoilta, joille taito puoles-

taan oli tullut kauppareittien mukana Kongo-valtiosta. Onkin mahdollista, että kankaiden 

malleja oli päätynyt Kuba-alueelle jo valtion perustajakuninkaan aikana, sillä perimätieto 

kertoo Shyaamin valinneen vaimonsa tämän kankaan kirjomistaidon perusteella, jonka 

tämä sitten opetti muille. Nukkakankaan valmistus ja moniväristen kuitujen värjäysteknii-

kan keksiminen, joka luultavasti alkoi kopioimalla maahan tuotujen kankaiden malleja, 

                                                
67 Bassani 2000:279 Mercante che mostra un velluto di raffia ad un personaggio di rango. Da un manoscritto 

attribuito al missionario G A Cavazzi da Montecuccolo de’ tre Regni Congo, Matamba et Angola, Bolog-
na 1687 

68 Bassani  2000:277-278 

Kuva 15. Raffiakankaan esittely Angolassa 
1600-luvulla (Kirjan kuvitusta, alaviite 65) 
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tapahtui jo 1600-luvulla ja eri kansanryhmät kehittivät muista erottuvia tyylejä ja malleja. 

Etenkin syrjäinen Shoowa-kansa on valmistanut kulttuurilleen tyypillisiä kankaita aina 

näihin päiviin asti. Varsinaisesti vasta 1800-luvulla kuninkaallinen Bushoong omaksui 

taidon ja liitti siihen muiden käyttämän tekniikan.69 Ajan mittaan värjäys- ja kuviointitek-

niikoita kehitettiin edelleen, niin että lopulta kyseessä oli aidosti Kuba-innovaatio.70 

Esteettisen ulkonäön ohella useimmiten korostetaan näiden tekstiilien merkitystä yhteis-

kunnallisen arvoaseman osoittajana, mutta sen lisäksi myös tekstiilien valmistukseen liit-

tyi erityistä arvostusta.71 Kankaan kutomisen jälkeen kankaat koristeltiin käyttötarkoituk-

sen mukaan, jonka vaatimat koristelu- ja nukkatekniikat naiset hallitsivat. Nukka saadaan 

aikaan vetämällä raffia-kuidun ohuita säikeitä kankaan läpi tiiviisti niin, että kuitua jää nä-

kyviin toiselle puolelle, joka leikataan terävällä veitsellä lyhyeksi. Niitä ei solmita vaan 

nukka pysyy paikallaan tiukan pohjakankaan avulla.72 Koristelu tehdään samalla kuidulla 

kuin pohjakankaaseen käytetty, mutta sitä on käsitelty monin tavoin niin että tuloksena on 

ohut ja taipuisa kuitulanka. Lisäksi se voitiin valkaista tai värjätä, väreinä oranssia, pu-

naista, keltaista, mustaa tai sinistä.73 Nukkakoristelu oli naisten työtä, jota tekivät etupääs-

sä hovin naiset ja ylimystön jäsenten vaimot, sillä työ eteni hitaasti ja vaati paneutumista 

ja taitoa. Yksi henkilö ei välttämättä tehnyt koko kangasta valmiiksi, vaan se syntyi moni-

en yhteistyönä jopa kuukausien aikana. Pitkä valmistusaika oli tarkoituskin, sillä toisaalta 

näin haluttiin osoittaa ylhäistä asemaa, jossa aikaa riitti tällaiseen vaativaan työhön ja toi-

saalta valmistus oli oma prosessinsa, joka oli yhtä tärkeä kuin valmis kangas.74 Pääkau-

pungin ulkopuolellakin kirjottiin nukkatekniilla. Silloin jopa pienen kankaan valmistus vei 

aikaa, sillä työ oli mahdollista vain muiden töiden jälkeen, mikä edelleen vahvisti nukitet-

tujen raffiakankaiden suurta arvostusta. Valmiit, koristellut kankaat eivät yleensä olleet 

yksityistä omaisuutta vaan kuuluivat koko yhteisölle.75 

Nukitettujen raffiakankaiden monimuotoisuus ja mallien lukuisa määrä kertovat niiden 

pitkästä kehityshistoriasta ja eri kansojen omasta perinteestä. Emil Tordayn hankinta (ku-

va 16; 1909 5-13.408) British Museumille, on kankaiden maineen veroisesti pehmeä ja si-

                                                
69 Meurant 1989:108 
70 Vansina: 1978:219-220 
71 Darish 1991:117 
72 Darish 1991:121 
73 Mack 1980:165 
74 Darish 1991:137 
75 Cannizzo 1989:47 
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leä, jota Torday on ilmeisesti arvostanut kulumista huolimatta tai kenties juuri niiden 

vuoksi. 

Bushoong-tyylille ominaista on yk-

sivärisyys; siinä koko pinta on kir-

jottu samalla, vaalean tai punerta-

van ruskealla sävyllä. 76  Kangasta 

leimaava kuvion säännönmukai-

suus symbolisoi Washburnin käsi-

tyksen mukaan kuninkaallista tai-

detta erottamassa näin valmistetut 

kankaat muiden Kuba-ryhmien 

valmistamista malleista.77  

Kuba-alueella vierailleet ovat ol-

leet yhtä mieltä siitä, että kuvioin-

nilla oli merkityksiä niiden sisällön 

tuntijoille. Samoja kuviointimalleja esiintyi muissakin esineissä kuten pikareissa ja rum-

muissa ja myös talojen seinien punotuissa kuvioissa. Perusmalleja varioitiin värin, viivan 

ja tekstuurin vastakohtien vaihtelulla. Näitä piirteitä eri kansanryhmät käyttivät eri tavoin, 

jolloin syntyi niille ominaisia tyylejä.78 Malleissa yhdistettiin erilaisia tekniikoita, joilla 

syntyi erilaisia kuvioita. Idea oli mallin jatkuvuus, jossa kuitenkin oli vaihtelua erilaisten 

mallikuvioiden yhdistelyllä. Välillä työ on saattanut jäädä kesken ja sitä on jatkettu myö-

hemmin niin, että alkuperäinen kuvio ei ollut enää muistissa ja loppuosa on aivan erilaista. 

Joskus kuvioissa näyttäisi olevan virheitä, kun koristeaihe on ollut vain tekijän mielessä, 

mutta ilmeisesti tekijä on halunnut katkaista toiston ja luoda uusia ideoita ja yllätykselli-

syyttä ja siten nämä poikkeamat perusmallista ovat tietoisia. Kubat arvostivat uusia malle-

ja ja niiden kehittäjiä, kuitenkin tiettyjen sääntöjen puitteissa eli perustana olivat aina 

geometriset, kulmikkaat kuviot.79   

Washburnin tutkimuksen mukaan kuvioita on nimetty henkilöiden mukaan. Ne kuvaavat 

luontoa kuten kasveja, niiden osia tai esineitä, salaman leimahdusta, kameleontin liikettä. 

                                                
76 Washburn 1990:102 
77 Washburn 1990:25 
78 Washburn 1990:98 
79 Mack 1980:167 

Kuva 16 Nukitettu raffiatekstiili, Tordayn kokoelma. 
Kuva: R. Korpela 
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Kuviomalleja luotiin kaiken aikaa uusia ja esimerkiksi jokaiselle kuninkaalle suunniteltiin 

oma malli.80 Ei siten ole ihme, että jumala-Wootin merkki (myös kuvan 16 kankaassa) 

esiintyy runsaasti raffiakudonnaisissa, sillä nämä kankaat eivät olleet käyttöesineitä vaan 

niissä oli runsaasti viitteitä perinteisiin kertomuksiin ja myös muihin henkimaailman hah-

moihin.  

Ulkomaalaiset  havainnoitsijat ja kankaiden tutkijat ovat pohtineet mallien merkityksiä ja 

yrittäneet selittää niiden osuutta kulttuurissa. Sen perusteella nimeäminen oli tapa luokitel-

la esine, erottaa se muista ja antaa sille merkitys. Heidän mukaansa esineiden nimeäminen 

oli osoitus Kuba-ajattelutavasta ja keinosta hallita asioita, osoitus järjestyksen arvostuk-

sesta. Tässä on arveltu myös olevan selitys sille, miksi kubat niin hitaasti luopuivat omista 

kankaistaan huolimatta työläästä valmistustavasta. Omien tekstiilien merkityksestä kerto-

nee myös se, että oli jopa hallitsijan asettama kielto käyttää eurooppalaisia kankaita, kun-

nes siirtomaavalta pakotti luopumaan siitä. Vieraista kankaista puuttuivat oleelliset merki-

tykset ja niinpä kubat värjäsivät tuontikankaat omilla väreillään, etenkin punaisella tukula-

värillä, joka oli rituaalinen aine ja väri. Omia kankaita ei unohdettu myöhemminkään, 

vaan ne jäivät juhla- ja rituaalikäyttöön pitkälle vielä itsenäistymisen jälkeen.81  

Nukitetut raffiakankaat erityisesti mutta myös muut kankaat kehittyivät omintakeisiksi ja 

ne muodostuivat tärkeäksi osaksi Kuban kulttuuri-identiteettiä ja rituaalielämää. Nukitetut 

ja koristellut raffiakankaat olivat arvoesineitä ja perintökalleuksia, joita ajan mittaan kertyi 

melkoiset määrät hallitsijan palatsin tai muiden päälliköiden varastoihin. Kankaita käytet-

tiin tärkeissä valtiollisissa seremonioissa ja rituaaleissa.82  Nukkakankaiden rituaalista 

merkitystä korostaa sekin, että miehet, jotka muuten koristautuivat runsaasti, vierastivat 

näiden kudonnaisten käyttöä. Mack esittää syyksi sen, että nämä kankaat oli valmistettu ri-

tuaaliin ja kuuluivat naishahmoisen Ngaadi aMwaash naamion asuun. Kankaiden yhteys 

rituaaliin teki niistä erityisiä, niin että käyttö ei olisi ollut sallittua muille kuin hovin ar-

vokkaimmille naisille, etupäässä hallitsijan äidille ja olivat siten joko nykyisen tai tulevan 

hallitsijan äidin merkki.83 Näitä suuritöisiä, moniosaisia kankaita ei käytetty vaatteina, 

vaan ne olivat osa rituaalia ja yhteistä omaisuutta. Hallitsija sai kankaita kymmenyksinä, 

jotka talletettiin kuninkaan aarrekammioon otettaviksi esille tietyissä tilaisuuksissa, kuten 

                                                
80 Vansina 1978:221 
81 Darish 1991:135 
82 Washburn 1990:143 
83 Mack1980:171-173 
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initiaatioseremonioissa, kuninkaan virkaanastujaisissa mutta ennen muuta hautajaisissa. 

Raffiakankaita tarvittiin myös pohjakankaaksi asusteisiin, helmin ja kaurikotiloin koristet-

tuihin vöihin, rannekkeisiin. Niitä ei käytetty juuri muulloin kuin hautajaismenoissa, sillä 

kokonaisuudella, tekstiilien ja asusteiden moninaisuudella oli erittäin suuri merkitys Ku-

ban hautajaisestetiikalle.84 Sekä naamiot että raffiakudonnaiset muodostivat oleellisen 

osan Kuba-yhteisön hautajaisseremonioita. Niissä molemmilla esineryhmillä oli monipuo-

linen ja tärkeä tehtävä.  

Hautajaiset, tärkein rituaali 

Hautajaiset olivat kenties kaikkein tärkein siirtymärituaali ainakin siinä mielessä että se 

kosketti kaikkia ja oli lopullisuudessaan ehdoton ja samalla huomattava seremonia Kuba- 

yhteiskunnassa. Toinen suuri juhla, initiaatioseremonia koski vain sen osanottajia ja oli 

muille salainen ja suljettu rituaali. Hautajaisten kohdalla korostuu ennen muuta tapahtu-

man merkitys lopullisena siirtymänä, missä se poikkeaa muista rituaaleista. Hautajaiset 

olivat siten keskeinen seremonia, johon suhtauduttiin vakavasti ja johon alettiin valmistau-

tua jo etukäteen ja johon ’panostettiin’ monin tavoin. Hilton-Simpson kuvaa arvokkaan 

naisen hautajaisaikaa pääkaupungissa ja siihen liittyviä monia seremonioita: siinä kunin-

gas määräsi surutanssin pidettäväksi vainajan muistoksi. Tämä tanssi oli samanlainen kuin 

muutkin usein pääkaupungissa järjestetyt. Siihen kuului komeasti varustettujen vanhimpi-

en tanssi piirissä, jotka kohottivat ilmaan suuria seremoniaveitsiään. Vainaja, jonka peit-

tona oli raffia-kudonnaisia, säilytettiin tänä aikana erityisesti pystytetyssä majassa jonkin 

matkaa kylän ulkopuolella, matoin vuoratussa arkussa, suvun naisten vartioimana.85  

Hautajaisiin ja siten myös uskontoon liittyi käsitys, jonka mukaan ajateltiin, että kuoleman 

jälkeinen olotila muistutti elämää maan päällä. Hautaan mukaan vainaja sai monenlaisia 

esineitä ja kaurikotiloita. Palmunlehdistä tehty arkku oli muodoltaan kuin talo, sillä usko 

tuonpuoleiseen elämään oli vahva. Tätä tuonpuoleista kautta kesti tietyn ajan, jonka jäl-

keen vainajat palasivat takaisin maan päälle. Uskomukset vaihtelivat niin että henki saattoi 

tulla lapsen syntymän muodossa takaisin tai joissain tapauksissa eläimen hahmossa, joko 

krokotiilina eli luontohengen inkarnaationa tai leopardina, joka oli pyhä eläin. Joskus jäl-

leensyntyminen tapahtui aikuisena, jonka sai kokea lähetyssaarnaaja Sheppard. Hänen yl-

lättävä ilmestymisensä lähelle kiellettyä pääkaupunkia ja kubakielen taitonsa saivat ku-
                                                
84 Darish 1991:134 
85 Hilton-Simpson 1911:211-212 
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ninkaan ja neuvoston päättelemään, että Sheppard oli kauan sitten kuollut kuningas, joka 

näin palasi ihmisten joukkoon.  

Hautajaiset olivat yksi tärkeimmistä rituaaleista ja kuoleman mysteeri ja käsittämättömyys 

saivat symbolisen ilmaisunsa erityisesti naamioiden muodossa.86 Hautajaismenot ja niiden 

varusteet olivat erittäin tärkeät Kuba-yhteiskunnassa ja niihin kaikki pyrkivät säästämään 

ja varaamaan arvokkaat kankaat ja varusteet.87 Hallitsijan hautajaiset olivat muista poik-

keavat monine sääntöineen ja rituaaleineen. Tärkeimmät naamiot esiintyivät Bwoom-

naamiota lukuun ottamatta myös hautajaisissa. Hallitsijan kuolemasta ilmoitettiin viralli-

sesti vasta päivien kuluttua, jolloin oli valittu hänen seuraajansa. Valvojaiset kestivät 

yleensä useita päiviä tai viikkoja ja kuningas-vainaja haudattiin kenties vasta kuukausien 

kuluttua. Tänä aikana valmisteltiin hautapaikka ja kerättiin haudattavat arvoesineet ja tar-

peelliset tarvikkeet ja aineet, kuten punaväri, kaurikuoret, helmet. Kuningas-vainajan ja 

myös tiettyjen arvohenkilöiden ja ylimysten hautaamiseen liittyi runsaasti varusteita raf-

fiakankaista aseisiin. Mukaan hautaan pantiin myös ruoka-astioita ja palmuviinikalebasse-

ja. Edellisenä iltana vainajalle tuotiin vielä erilaisia tuoreita ruokia hyvitykseksi, jotta hän 

ei muistaisi pahalla kansaansa.88 Kuninkaan kuoltua hänen Mwaash aMbooy-naamionsa 

sijoitettiin joko kuninkaalliseen kammioon hänen muistokseen tai varsin usein haudattiin 

omistajansa kanssa. Hänen seuraajansa käytti tällaista naamiota hautajaismenoissa ja sai 

silloin Wootin voiman, joka siten symbolisoi kuninkaallisen linjan jatkumista.89 Myös vä-

reillä oli merkitystä punaisen ilmaistessa sekä kärsimystä että lisääntymistä, valkoisen su-

rua ja uskonnollista puhtautta, sinisen korkeaa asemaa ja valtiaan vaikutusvaltaa.90 Kun 

päälliköt saapuivat aiemmin kuninkaan hautajaisiin, heillä oli mukanaan omat naamionsa. 

Hautajaisissa naamioitunut mies ampui nuolia kaikkiin suuntiin karkottaakseen pahoja 

henkiä.91  

Hautauksiin on myös liittynyt uhrauksia. Eläinuhrit olivat käytössä 1800- ja 1900-luvuilla, 

mutta yleensä tiedot aikaisemmasta käytännöstä ovat epävarmoja, sillä osa myöhemmistä 

kertojista piti uhraamista vieraana tapana.92 Frobeniuksen muistiinpanojen mukaan kunin-

kaan kuollessa aikaisemmin päälliköt olivat tuoneet uhreina kanoja, hunajaa ja palmu-
                                                
86 Hackett 1996:167 
87 Cornet 1982:257   
88 Cornet 1982:311-314 
89 Hackett 1996:88 
90 Blier 198:236 
91 Klein 1987:28 
92 Vansina 1978:202 
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viiniä. Hautauksiin liittyi myös ihmisuhreja, valtaosa heistä naisia, jotka tuonpuoleisessa 

toimivat erilaisissa palvelutehtävissä.93 Kertomusten mukaan ja ilmeisesti vain 1800-

luvulla orjia uhrattiin huomiota herättävän tuhlaavasti. Eri kertojien antamat lukumäärät 

vaihtelivat tavallisen päällikön muutamasta hallitsijan äidin hautajaisten ’tuhannen’ välil-

lä. Tordayn aikana vanhimmat muistelivat tyranni Bope Mobenjin hautajaisia, joka oli 

hallitsijana Wolfin käynnin aikaan, joissa uhrattiin kaksituhatta ihmistä, laskematta naisia 

ja orjia, jotka haudattiin hänen kanssaan. Vaikka luvut eivät ole luotettavia, määrät olivat 

melkoisia. Tämänkaltainen (myös kaurikotiloiden) tarkoituksellinen tuhlaaminen oli mah-

dollista, koska omaisuutta ja orjia oli runsaasti 1880-luvulla vilkkaan ja tuottoisan kau-

pankäynnin ansiosta, mutta käytäntö oli ilmeisesti poikkeuksellinen. Ihmisuhreja oli ollut 

aiemminkin, mutta silloin määrät olivat vaatimattomia ja vasta myöhemmin vaurautensa 

aikoina bushoongot alkoivat uhrata myös ihmisiä. Itse asiassa ihmisuhrit eivät olleet tyy-

pillistä Kuba-traditiota. Se että tapa jossain vaiheessa yleistyi, ei johtunut pelkästään arvon 

tai vaurauden korostamisesta, mitä on esitetty, vaan pikemmin uskottiin, että tällä tavoin 

vainaja oli asianmukaisesti varustettu tuonpuoleiseen maailmaan, missä maanpäällinen 

hierarkia toistui.94 1900-luvun alussa pidetyissä hallitsijan sisaren hautajaisissa ei uhrattu 

ketään vaikka sitä odotettiin. Hallitsija näyttäytyi kuitenkin asemansa mukaisesti punai-

sessa vaatteessa, kotkansulkapäähineessä.95 

Hautajaiset olivat se tilaisuus, jossa raffianukkakankaat saivat näyttävimmän esiintymi-

sensä, etenkin silloin kun oli kyseessä ylimystöön kuuluvan henkilön tai kuninkaallisen 

hautajaisista. Kuvassa 17 on raffiakangas ja vieressä samalla tavalla valmistettu kotelo, 

johon kangas pakattiin rullalle odottamaan tulevaa käyttöä, hautajaisia.  

 

 

 

 

 

                                                
93 Klein 1987:28 
94 Josefsson 1988:157 
95 Torday 1969:113, 120 
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Hautajaisiin tuodut erilaiset kankaat haudattiin vainajan mukana, mutta tätä ei pidetty tuh-

lauksena vaan se tuki Kuba-identiteettiä ja vahvisti käsityksiä kuolemanjälkeisestä elä-

mästä. Vainajan pukeminen runsaasti erilaisiin arvokankaisiin heijasti sekä yksilöllistä että 

kollektiivista käsitystä oikein suoritetuista hautajaismenoista. Tärkeä merkitys oli myös 

sillä, kuinka vainajalle annettiin mukaan suu-

riakin määriä kankaita muiden tarvikkeiden 

kanssa matkalle tuonpuoleiseen.96 Tälle mat-

kalle vainaja tuli pukea hyvin ja Kuba-

käsityksen mukaan vain raffia-tekstiilit olivat 

asianmukaisia.97 Punainen väri viittaa käyt-

töön hautajaisissa. (kuva 18)  

Kubassa eli vahvana käsitys, että kuolleet su-

kulaiset eivät tunnistaisi vainajaa ilman raf-

fia-tekstiilejä. Lisäksi sukulaiset pelkäsivät 

vainajan hengen aiheuttavan vaikeuksia, jollei 

                                                
96 Meurant 1985:133 
97 Darish 1991:135 

Kuva 17 Raffiakangas säilytyskoteloineen (VK5149:35 ja :36) 
Kuva:  Museovirasto; Markku Haverinen 

Kuva 18 Punainen raffiakangas VK5149:33;  
Kuva: Museovirasto; Markku Haverinen 
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osoitettaisi tarpeellista kunnioitusta. Arvostuksen ja vainajan aseman osoituksena toimi 

riittävä määrä laadullisesti hienoja tekstiilejä.98 Vainajat piti uhrauksin ja muistamisin pi-

tää hyvällä tuulella niin, että he eivät sekaantuisi jälkeläistensä elämään muuten kuin sil-

loin, kun heidän apuaan tarvittiin.99 

Hautajaisiin kohdistui monenlaisia seremoniallisia vaatimuksia ja tapoja, joiden merkitys 

ei välttämättä aukea eli minkä vuoksi näitä arvokkaita kankaita, joiden valmistukseen oli 

uhrattu niin paljon aikaa ja vaivaa, surutta tuhlattiin hautavaatteina. John Mack on pohti-

nut kysymystä ja tullut tulokseen, että vallankäytön varmistamisen kannalta vaurauden ei 

voitu sallia kasaantuvan hovin ulkopuolella. Arvonimistä kaikki eivät olleet perinnöllisiä, 

mutta ne olivat elinikäisiä eikä ollut mahdollista siirtyä virasta toiseen. Tällöin oli oman 

arvon korostamiseksi tarvetta esiintyä mahdollisimman vauraana, näin lisäten tittelinsä ar-

vostusta. Toisaalta rikkauden osoittamiseen kuului myös tuhlaaminen, joka hautajaisissa 

näyttäytyi monin tavoin, kun hautaan pantiin runsaasti esineitä ja seremonian lopuksi sin-

ne heitettiin kaurikotiloita. Samaan ilmiöön Mack lukee Kuba-yhteisön runsaan koriste-

lun, joka ulottui kaikkiin esineisiin ja siten myös näiden kankaiden hitaan ja vaikean työ-

tavan; näin voitiin osoittaa, että aikaa riitti näennäisesti turhaan työhön ja sellaistenkin 

esineiden koristeluun, joiden käyttö ei sitä edellyttänyt.100 

Raffiakankaat olivat tärkeitä Kuba-yhteisössä jo varhaisista ajoista. Ne myös säilyttivät 

asemansa ensin kolonialismin kaudella ja sen jälkeen Kongon itsenäistyttyä. Kubat olivat 

kehittäneet värejä tekstiileihinsä ja pitäneet tekniikkansa salassa, sillä nämä moniväriset 

kankaat olivat jo 1700-luvulla tärkeä vientituote ja ovat sitä edelleen, mikä kertoo niiden 

arvostuksesta aikanaan naapurikansojen ja nyttemmin muiden ostajien parissa.101 Niiden 

valmistus ja myynti Euroopan markkinoille alkoi pian vuoden 1885 jälkeen eikä kysyntä 

laantunut koskaan, niin että 1930-luvun lopulla vientikankaita alettiin tehdä tehdasmaisesti 

tilauksesta etenkin pääkaupungissa. Kuba-yhteisölle tällä kaupalla oli suuri merkitys, kos-

ka näin tarjoutui keino ansaita rahaa verojen maksuun ja oli mahdollista välttää siirtomaa-

vallan asettamat työvelvoitteet.102  

Kuba-alueella kutomot säilyivät, koska ne olivat löytäneet uuden asiakaskunnan: ulko-

maalaiset. Kuban pääkaupungissa toiminut lähetysasema kehitti ja tuki näiden vientikan-
                                                
98 Hackett 1996:168 
99 Darish 1991:135-136 
100 Mack 1980:173 
101 Vansina 1990:77 
102 Vansina 2010:124 
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kaiden valmistusta eli vanhasta menestystuotteesta tuli uudestaan suosittu vientituote ja 

matkaajien keräämiskohde. Katolinen nunnajärjestö perusti pääkaupunkiin v 1938 kuto-

moita, joissa naiset valmistivat organisoidusti määrätyn määrän kankaita, mistä tekijöille 

maksettiin tietyn taksan mukainen palkkio. Nunnat suunnittelivat uusiakin malleja, jolloin 

vanhat mallit muuttuivat ja vääristyivät teollisen valmistuksen seurauksena.103  

Vanhojen kankaiden merkitys on enää museoesineinä kertomassa menneestä suuruuden 

ajasta:  

Geometristen kuvioiden rauhallinen rytmi ilmensi ihmisten tasapainoista 
luonnetta ja myös tyylikkäät, murretut sävyt toivat lisänsä tähän kuvaan ja 
nykyaikaisten kankaiden kirkkaat värit ovat kenties merkki kadotetusta ta-
sapainosta ja epävarmasta poliittisesta tilanteesta, joka ei enää takaa sitä 
turvallisuutta, johon Kuba ennen oli tottunut.104 

Kankailla ei enää ole entisenkaltaista yhteyttä valtaan ja arvostukseen, mutta nykyisinkin 

valmistettavat kankaat muistuttavat entisiä malleja. Niiden malleissa ja kuvioissa on edel-

leen heijastusta 1800-luvulla vallinneesta Kuba-kulttuurista.105 Aikaa vievää koristelua 

malleineen ei enää kuitenkaan arvosteta entiseen tapaan, sillä ne eivät toimi näkyvinä ar-

voaseman merkkeinä nykyaikaisessa Kuba-yhteisössä. Kuningaskunta muuttui kolo-

nialismin aikana. Kankaiden valmistuksen tradition lakattua ei enää ollut tarvetta osoittaa 

kudonnaisilla arvoa tai asemaa ja kankaat menettivät tämän merkityksen. Yleisimmin käy-

tetyt mallit ovat kuitenkin säilyneet vuosikymmenet lähes entisellään. Tavallisimpia mal-

leja esiintyi sekä vuosisadan vaihteen kokoelmissa yhtä hyvin kuin nykyaikana valmiste-

tuissa kankaissa. Vaikka kankaiden kirjontataito on pysynyt elävänä kulttuurina näihin 

päiviin asti, entiset aiheet ja niiden merkitykset ovat unohtuneet eivätkä Washburnin haas-

tattelemat naiset tunnistaneet aikaisempia malleja, he ainoastaan tiesivät ne vanhoiksi. 

Kankaita viedään lisäksi sellaiseen ympäristöön, joka ei tunne niiden estetiikkaa. Kaupal-

lisuus on yhdenmukaistanut malleja, eikä eri ryhmiä enää voi erottaa malleista entiseen ta-

paan. Huolimatta näistä muutoksista Kuba-kutojat ja kirjojat ovat jatkaneet näiden myyn-

tiartikkeleiden valmistamista säilyttäen perusmallit ja perinteiset taideperiaatteet.106  

Monissa museoissa on lukuisia kankaita, joiden hankinta-ajankohdaksi ilmoitetaan 1970-

luku. Milloin ne on valmistettu, on eri asia, sillä ennen vuotta 1960 raffia-kudonnaisia oli 
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vaikea saada, mutta Kongon itsenäistymisen jälkeen kankaita alkoi ilmestyä Euroopan 

markkinoille suuria määriä, kun afrikkalaiset välittäjät toimittivat niitä kerääjille ja taide-

kauppaan. Kenties mallit olivat sekoittuneet ja yksinkertaistuneet, laatu myös huonompi 

kuin vanhoissa, mutta silti säilynyt taito todistaa vahvasta perinteestä, joka on liittynyt 

Kuba-valtion yhteiskunnalliseen elämään ja traditioon.  

 

Seremonialliset aseet ja asusteet 

Kuba-miesten asuun kuuluva noin 30 cm pitkä 

veitsi ja sen kauniisti koristeltu kädensija työnnet-

tynä vyön alle oikealla kupeella107 kiinnitti kaik-

kien ulkomaalaisten huomiota. Se oli Wolfin mie-

lestä todiste korkeatasoisesta sisäafrikkalaisesta 

kulttuurista, jonka alkuperä ei ollut vielä kadon-

nut.108 Lähetyssaarnaaja Sheppard muisteli, kuin-

ka oleelliselta veitsi oli vaikuttanut vapaan mie-

hen esiintymiselle ja kuinka tärkeää oli olla kadot-

tamatta sitä.109 Osoituksena Sheppardin saamasta arvostuksesta on kuninkaan hänelle lah-

joittama ikul-veitsi seremoniassa, jossa hänestä tuli heimon jäsen. Tervehtiessään kunin-

gas veti vyönsä alta veitsen ja antaessaan sen Sheppardille sanoi, että se oli kulkenut seit-

semän kuninkaiden sukupolven ajan.110  

Seremoniallisen käytön ohella veitsiä käytettiin myös käytännön tarkoituksiin, kun vies-

tinviejälle annettiin tunnusmerkiksi jokin esine, esimerkiksi juuri ikul-veitsi kuninkaan 

aarteista, kun tämä välitti määräyksiään eri alueiden päälliköille. Samoin hallitsijan asioil-

la liikkuvilla kymmenysten kerääjillä oli ikul-veitsi osoituksena tehtävänantajastaan. 111 

Tällainen ainutlaatuinen arvoesine, jota ei voinut kopioida ja joka tunnistettiin, toimi nä-

                                                
107 Torday 1969:112 
108 Wolf 1888:225  
109 Kriger 1999:93 
110 Hultgren & Zeidler 1988:101 
111 Vertailuna Sheppardin sanomalehti, jonka hän antoi eräälle miehistään, joka halusi palata kotiin: ”I gave 

him an old magazine as his transport papers and he started for home”. Sheppard  1917:120 

Kuva 19 Ikul-veitsi , VK6320:3 
Kuva:  Museovirasto; Markku Haverinen 
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kyvänä vahvistuksena viestin aitoudesta suulliseen sanomaan perustuvassa yhteiskunnas-

sa.112 

Seremoniallinen ikul-veitsi edustaa rauhaa ja 

tarinan mukaan se korvasi siihenastiset heitto-

veitset, joiden ansiosta kubat olivat olleet voit-

tamattomia.113 Perimätieto kertoo ensimmäi-

sen hallitsijan, Shyaamin kieltäneen heitto-

veitset ja ottaneen ikul-veitsen käyttöön sere-

moniallisena esineenä.114 Missä määrin ikul-

veitsi on ollut käytössä aseena tai työkaluna ei 

ole tiedossa, sillä useimmissa museoissa ole-

vissa esineissä on käytön jälkiä vain kahvassa, ei terässä. Veitsiä ei juuri ole ajoitettu, 

mutta jotkut niistä ovat epäilemättä hyvin vanhoja. Ne ovat myös siirtyneet perintönä ja 

niihin on saatettu vaihtaa uusi puinen kädensija.  

Ikul-veitsi on ainutlaatuinen Kuba-esine ja sepät kehittivät uusia malleja kattamaan kasva-

vaa kysyntää arvoesineistä ja kuninkaallisista varusteista. Nämä esineet kuuluvat aikaan, 

kun kuningaskunta oli voimissaan, kun vauraus ja poliittinen valta olivat yhä enemmän 

keskittyneet hoviin. Hallitsijat keräsivät kaikkialta kuningaskunnasta metalliesineitä ku-

ninkaalliseen aarrekammioon, josta niitä otettiin käyttöön tarpeen mukaan, annettiin kun-

nianosoituksena ansioituneille. Tietyt taokset valmistettiin erityisesti yhteiskunnallisen ja 

poliittisen vaikutuksen osoittamiseen, jotka muiden arvometallien kanssa muodostivat nä-

kyvän osoituksen henkilön yhteiskunnallisesta asemasta ja siten vahvistivat kuninkaan ja 

hänen tukijoidensa ideologista merkitystä. Vaikka joitain metalliesineitä valmistettiin 

kaikkialla yksinkertaisissa pajoissa, jotka voitiin pystyttää kylän keskelle, usein metal-

liesineiden valmistus tapahtui muualla. Itsenäisten seppien muodostamat killat olivat kes-

kenään kilpailevia tuotannon keskuksia. Samalla kasvava kysyntä johti valmistuksen ja 

pajojen erikoistumiseen, joten myös ikul-veitset ovat erilaisia malleiltaan ja koristeluil-

taan. Perusmuodosta oli lukuisia variaatioita osoituksena seppien luovuudesta, yksinker-

                                                
112 Kriger 1999:179-180 
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Kuva 20 Ikul-veitsi (VK6320:4)  
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taisesta arkikäyttöön tarkoitetusta aina erilaisin metallein koristeltuihin arvohenkilöiden 

veitsiin, joita heillä oli useita eri tilanteisiin.115 

Veitset säilyttivät alkuperäisen lehdenmuotoisen mallin, mutta niiden kädensijaan kehitel-

tiin ja luotiin jatkuvasti uudenlaisia koristeluita ja metalliupotuksia, joissa näkyi tekijän 

taito. Koristelu ja materiaalit eivät kuitenkaan olleet veitsen vaikuttavimmat piirteet, vaan 

taidokkain osa veitsissä on niiden lape. Ikul-veitsi oli haasteellinen valmistettava, joka 

edellytti hyvää ammattitaitoa. Alkuperäisen mallin suunnittelijan ja tekijän on täytynyt ol-

la etevä mestari, joka varsin mahdollisesti on elänyt 1600-luvulla. Krigerin mielestä tämän 

esineen tyylikkyys, sen vaativa valmistus ja taidon ylläpito asettivat Kuba-sepät aivan 

omalle tasolleen.116 Raudan valmistustaitoa pidettiin jumalallisena ja siten sen katsotaan 

olevan hyvin vanha taito, joka on todennäköisesti hallittu jo silloin, kun kansat muuttivat 

nykysijoilleen.117 Sepäntaitoa pidettiin nimenomaan pääkaupungin bushoongojen ominai-

suutena ja kertomusten mukaan kaikki kuningasperheen pojat hallitsivat sen ja yhden ku-

ninkaan sanottiin olleen itsekin seppä. Seppämestarit olivat alansa taitajia, jotka eivät vain 

tehneet perinteisiä malleja vaan pystyivät suunnittelemaan uutta ja jäljittelemätöntä. He 

olivat taiteilijoista kenties arvostetuimpia, myös materiaalinsa hallintaan liitettyjen mystis-

ten ominaisuuksien vuoksi. Samalla näiden mestareiden erityisasema yhteiskunnassa liitti 

heidät ylimystöön.118  

Vaikka ikul-veitsi oli seremoniallinen, kuuttomina öinä se piti korvata puisella vastineel-

la.119 Hilton-Simpson kertoo tämän olevan perustajakuningas Shyaamin määräys ja olisi 

johtunut tarpeesta estää rikoksia, minkä vuoksi oli omaksuttu käyttöön puinen jäljennös, 

”sillä Mushengen nuorukaiset eivät pitäneet asuaan täydellisenä muuten”.120  

Muitakin selityksiä oli puuveitsen käyttämiselle, kuten kuinka huhujen mukaan kuningas 

Kot a-Pe olisi osallistunut edeltäjänsä kuolemantuottamukseen121 ja pelätessään henkien 

kostoa vaati vaarallisina kuuttomina aikoina alaisiaan vaihtamaan veitset puisiin.122  

                                                
115 Kriger 1999:169-171 
116 Kriger 1999:174, 176 
117 Kriger 1999:166 
118 Kriger 1999:150-151 
119 Torday 1969:212 
120 Hilton-Simpson 1911:207 
121 Kuninkaan äkillisen kuoleman syy oli todennäköisesti isorokko; Shaloff 1968:57 
122 Cornet 1982:303 
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Uudenkuun aika, kun kuu on lähes näky-

mättömissä, oli vaarallista aikaa. Silloin 

kuningas ei saanut poistua palatsistaan, 

kenenkään ei ollut hyvä kuolla silloin eikä 

naisten synnyttää. Tämän ajan jälkeen ku-

ningas sai jälleen kaikki voimansa takai-

sin. 123  Luonnon kiertokulussa erityisesti 

kuu liitettiin hallitsijaan, sillä se merkitsi 

hedelmällisyyttä. Käsitys kuunkierron  ja hedelmällisyyden yhteydestä on vanhaa perua, 

joka on laajalti levinnyt Keski-Afrikassa.124 Tällaisten uskomusten perusteella ei ole ihme, 

että puuveitsien käytölle on etsitty tästä selitystä. Kuitenkin Kuba-metallitöitä ja seppien 

merkitystä tutkineen Nancy Krigerin mielestä nämä selitykset ovat jälkiviisautta, sillä 

vaikka näin epäilemättä tehtiin, ne eivät tunnu riittäviltä syiltä vaan kenties oli muitakin 

selityksiä puiselle veitselle. Kuningaskunta vaurastui 1700- ja 1800-luvuilla ja samalla 

kasvoi arvoesineiden tarve ja niiden valmistus erikoistui. Kysynnän kasvaessa raudasta al-

koi olla pulaa ja ikul-veitsiinkin 

käytettiin raudan sijasta muita 

materiaaleja, esimerkiksi kuparia 

ja siis jopa puuta. Juuri raudan 

puute ja sen käyttö tarvekaluihin 

ja muihin kuin koristetarkoituk-

siin vaikuttaa Krigerin mukaan 

järkevimmältä selitykseltä sille, 

miksi puunkaivertajat ryhtyivät 

tekemään tarkkoja jäljitelmiä me-

talliveitsistä.125 Joka tapauksessa 

niiden käyttö on ollut laajaa, mi-

hin viittaa myös Tervurenin mu-

seon kokoelmissa olevien puisten 

ikul-veitsien määrä. (kuva 22).   
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124 Vansina 1978:208 
125 Kriger 1999:170 

Kuva 22  Puisia ikul-veitsiä, RMCA Tervuren.  
Kuva: R. Korpela 

Kuva 21 Puinen ikul-veitsi (VK5149:20)  
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Suomalaiskokoelmassa on puinen veitsi, mutta se tuskin oli lelu, niin kuin se on luetteloon 

merkitty. Oli kuitenkin myös pieniä puuveitsiä, lapselle sopivan kokoisia, jonkalaisia Fro-

beniuksen mukaan noin kahdeksan vuoden ikäiset Bushoong-pojat kantoivat sivullaan. 

Myöhemmin he saivat oikeankokoisen puuveitsen, joka oli kuulunut enolle. Nämä veitset 

periytyivät edelleen, ja niitä oli hyvin vaikea saada, aikaisemmin ei lainkaan. Metalliveistä 

nuorukaiset eivät saaneet ennen kuin ovat tulleet naimakelpoiseen ikään.126 

 
Vaurauden mukana esineiden määrä kasvoi ja vilkas vuorovaikutus ja kaupankäynti toi 

uudenlaisia esineitä, kuten kilonda-kirveen, jotka 

olivat laajalti levinneitä Kongon kaakkoisosissa. 

Kuba-ylimystön kesken oli kilpailua varustelun ja 

asusteiden komeudessa ja määrässä. Monet arvo-

henkilöt, tietäjät ja yläluokan jäsenet suosivat näitä 

veitsiä saadakseen arvostusta muiden joukossa. Nii-

tä on myös suomalaiskokoelmassa useita. Näin 

Huotari kuvaa hankkimaansa esinettä: 

Rautainen sotakirves omituista muotoa. Lape on jaettu moneen eri osaan, 
joista muutamissa nähdään ihmisen naamoja. Varsi on kokonaan peitetty 
vaskilevyillä. Ostettu Kassaijoen varsilta Bakongoneekerien luota.” (kuva 
23) 

Saga Roosin kokoelman vastaavanlaisen aseen 

(kuva 24) puuvarsi on päällystetty käärmeenna-

halla, poikkipienan koristeena on ilmeisesti leo-

pardin pää. Tämä esine muistuttaa kenties alkupe-

räistä seremoniakirvestä.  

Aitamurron tuomassa kirveessä (kuva 25) on ku-

vattuna ihmiskasvot. Aseiden pienoihin on kuvat-

tu erilaisia kasvokuvia, joiden merkityksestä on 

lukuisia selityksiä. Sheppardin mukaan tällaista asetta käyttivät vahvat miehet sodassa tai 

metsällä ja kuvat pienoissa olisivat merkkinä surmatuista vihollisista tai saaliista.127 Pitt-

                                                
126 Klein 1987:26 
127 Hultgren 1993:65 

Kuva 23  Kilonda-seremoniakirves (VK4828:26)  
Kuva: Museovirasto; Markku Haverinen 
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Rivers Museumin tekstin mukaan niiden oli tarkoitus kuvata päälliköiden alistamia kanso-

ja tai toisaalta antaa kantajalleen kuvatun eläimen voimaa, mikä näin yhdisti raudan ja 

aseet henkimaailmaan.128 

Kilonda-kirveet eivät olleet alunperin aseita, 

vaan ne olivat osa paikallista, vanhaa traditioi-

ta ja tarkoitettu ylimyksille arvoesineiksi eikä 

niitä ilmeisesti valmistettu kuin rajoitetusti. 

Näitä aseita ei käytetty muuhun kuin sere-

monialliseen tarkoitukseen, vaikka niiden al-

kuperäinen muoto on saattanut olla heittoveit-

si. Siten ne eivät olleet käyttöesineitä tai aseita 

vaan ne oli tarkoitettu palvelemaan vaurauden 

osoituksena. Vanhat kirveet olivat kooltaan pienempiä kuin myöhemmät, ne oli valmistet-

tu erittäin huolellisesti, niiden eläin- ja ihmishahmot oli tarkoin suunniteltu toisin kuin 

usein melko summittaisesti tehdyt, markkinoille tarkoitetut esineet. Verrattuna uusiin kir-

veisiin, näitä perusmuodon esineitä on hyvin vähän museoissa.129 Tordayn British Mu-

seumille hankimassa kokoelmassa sellainen on ja hän korostaa erityisesti kuinka niitä ei 

pidä sekoittaa uusiin kirveisiin.130 

Uusien kilonda-kirveiden valmistajia olivat erään Songue-kansan ryhmän sepät, jotka 

omaksuivat valmistustaidon varhaisemman perinteen perusteella. He olivat joutuneet 

muuttamaan Kasain jokilaaksoon paetessaan idän orjanmetsästäjiä ja perustivat valmistuk-

sen ja markkinoinnin keskuksen Luluabourgin siirtomaahallinnon aseman lähelle vuoden 

1885 jälkeen. Sieltä aseet levisivät laajalle alueelle jokilaivojen mukana, sillä eurooppalai-

set pitivät näistä metalliesineistä, joita nsapo-sepät valmistivat lähes teollisesti malleja 

muunnellen.131 Matkaajat, myös lähetyssaarnaajat ja muut esineiden kerääjät hankkivat 

niitä ja näin ne päätyivät museoihin. Tällaisten esineiden avulla on mahdollista ymmärtää, 

kuinka esineitä valmistettiin erilaisissa työpajoissa, mistä ne levisivät hyvinkin kauas val-

mistuspaikastaan ylittäen erilaisia kulttuurirajoja. Samoin ne kertovat olosuhteiden muu-

toksesta, kuinka perinteisen esineen kaupallisesta valmistuksesta tuli uusissa olosuhteissa 

                                                
128 http://web.prm.ox.ac.uk/weapons/region/Axe (3.2.2014) 
129 Kriger 1999:147 
130 Kriger 1999:115 
131 Kriger 1999:146-147 
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elinkeino. Esineet, joita valmistettiin 1800-luvulla, kuvastavat silloin tapahtunutta talou-

dellista laajenemista. Seppien toiminnan mahdollistivat vaurastuneet henkilöt, jotka hank-

kivat ylellisyysesineitä todistamaan saavutuksiaan ja yhteiskunnallista nousuaan samoin 

kuin matkaajat, jotka ostivat niitä matkamuistoikseen. Usein mainittiin kilonda-aseita käy-

tetyn rahana. Kirveiden teräosissa oli erilaisia kierteitä ja lenkkejä, jotka oli tehty säännöl-

lisen mittaisista rautatangoista. Nämä tangot olivat paikallinen rahayksikkö, joita sepät siis 

kekseliäästi käyttivät uuteen tarkoitukseen. Aseet itsessään eivät olleet valuuttaa.132 

Rauta oli paitsi tarvekalujen metalli samalla arvostettu ylellisyys- ja erikoisesineiden ma-

teriaali. Sitä käytettiin harkkoina ja muinakin muotoina vaihdon välineenä, jolla hankittiin 

tavaroita ja arvonimiä, maksettiin palkkoja ym. maksuja, morsiusrahana. Rauta toimi mo-

nenlaisessa käytössä ja silloin kun se ei ollut käytössä rahana, siitä saatiin tarve-esine, 

kuokka, veitsi tai keihäs. Sepät pystyivät valmistamaan puolivalmiista tai ostamastaan 

raudasta uusia tai muokkaamaan valmiita esineitä uuteen uskoon ja siten rauta säilytti ar-

vonsa tarvekalujen raaka-aineena. Rauta oli siten sekä abstraktia rahaa että hyödyke, jota 

voitiin käyttää vaihtokaupassa tai valmistaa esineiksi ja jopa palauttaa aikaisempaan muo-

toon. Rautatangot muodostivat vaurauden varaston, kun niitä kertyi ylimystön haltuun ja 

tässä suhteessa rautatangolla oli sekä taloudellinen että sosiaalinen rooli arvoesineinä. 

Osoitus tämänkaltaisesta raudan käytöstä ovat erilaiset ylellisyystuotteet, paikalliset ja 

henkilökohtaiset seremonialliset aseet. Rauta oli hallitsijan yksinoikeus ja arvostettu mui-

den metallien ohella, mikä käy ilmi esimerkiksi Tordayn kuvauksesta hallitsijan varustei-

siin kuuluvista rautaisista rannerenkaista ja sormuksista.133 Rauta liikkui ylöspäin sosiaali-

sessa asteikossa aina ylimystöpiireihin, kun siitä tuli miesten keino esitellä rikkauksiaan ja 

vaikutusvaltaansa. Eurooppalaiset käyttivät maksuvälineinään kuparia, helmiä, raffia- ja 

puuvillakankaita ja kaurikotiloita, eivätkä huomanneet raudan merkitystä. Ajan mittaan 

messinkitanko syrjäytti kuparin ja raudan, kun siirtomaahallinto teki siitä virallisen väli-

neen. Samalla rauta väistyi rannerenkaiden ja muiden koriste-esineiden materiaalina ja se 

korvattiin muilla metalleilla kuten messingillä (brass wire unit) niin kuin esimerkiksi ki-

londa-kirveen varsi Huotarin kokoelmassa.134 

Rauta pysyi arvokkaana ja harvinaisenakin materiaalina aina 1900-luvun taitteeseen, mut-

ta kysynnän kasvaessa alettiin käyttää ulkomailta tuotettua rautaa, joka ei ollut laadultaan 
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soveliasta seppien taontaan ja näin se oli omiaan alentamaan rautaesineiden arvoa.135 Tä-

män saivat kokea myös Torday ja Hilton-Simpson, kun he yrittivät värvätä kantajia ja vain 

viidakkoveitset ja rautatangot olisivat kelvanneet maksuksi. Ne olivat kuitenkin arvoonsa 

nähden varsin painavia kannettavia, joka käytännössä tarkoitti että raudan arvo tuskin riitti 

kantajansa palkan maksuun, puhumattakaan muista tavaroista.136 Asiaan liittyi alkuperäis-

väestön kannalta muutakin, niin kuin tulijat huomasivat:  

Eläen niin kuin alkuasukkaat kaikkialla Afrikassa ennen valkoisen miehen 
tunkeutumista ‘Pimeään Maanosaan’ Bakongot (bushoongot) eivät oikeas-
taan tarvitse mitään Euroopasta tuotuja tavaroita, lukuun ottamatta veitsiä 
tai rautatankoja, joista heidän seppänsä takovat nuolenkärkiä ja siten jokai-
nen kantaja vaati maksuksi joko veitsen tai 4 paunan painoisen rautatangon 
kaikkein lyhimmästäkin kantomatkasta.137  

Torday totesikin ymmärtävänsä päällikön kannan, sillä kun sallitaan kauppiaan tulo pai-

kalle, pian häntä seuraavat lähetyssaarnaajat, viranomaiset, verojen kerääjät, sotilaat ja 

“muut hankalat ihmiset, joiden teot saavat aikaan poikkeuksetta koko alkuperäisen yhteis-

kunnan romahtamisen, niin kuin tapahtui bushoongoille”.138 Rautaesineiden arvostuksen 

muutosvaiheissa näyttäytyvät samalla esineiden materiaalien kiertokulkuun liittyvät vaih-

telut, kun niitä tilanteiden mukaan poistettiin kiertokulusta ja jälleen palautettiin eri muo-

doissa.139 

Ylellisyysaseidenkin merkitys alkoi vähetä ja arvo laskea kun siirtomaahallinto ryhtyi 

1900-luvulla antamaan paikallisille johtajille erilaisia merkkejä osoitukseksi palveluksesta 

hallinnolle. Nämä henkilöt olivat virallisia hallituksen edustajia, joilla oli osoituksena 

asemastaan Belgiassa valmistettu mitali. Näin ei pelkästään sivuutettu historiallisesti voi-

massa olleita tapoja valita johtajat vaan myös paikallisesti valmistetut arvonmerkit. Sa-

malla seppien työt vähenivät ja he ryhtyivät valmistamaan esineitä ulkomaalaisille turis-

teille, mutta aikaisemman työn merkitys ja innovaatiot olivat mennyttä. Kolonialismin ai-

kainen kehityskulku merkitsi alkuperäisen sepäntaidon loppumista ja vuosituhantinen 

ammattitaito, joka oli selvinnyt muuten mullistavalla 1800-luvulla, päättyi 1900-luvun al-

kupuoliskolla eurooppalaisen siirtomaahallinnon vaikutuksesta.140  

                                                
135 Kriger 1999:113 
136 Hilton-Simpson 1911:287 
137 Hilton-Simpson 1911:302 
138 Torday 1969:234-5 
139 Kriger 1999:91, 97 
140 Kriger 1999:234, 236-237 
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Henkilökohtaisten esineiden joukossa päähineellä oli erittäin tärkeä merkitys. Niiden avul-

la osoitettiin monia yhteiskunnalliseen elämään liittyviä seikkoja, jotka tehtiin näkyviksi 

juuri päähineiden kautta.  

Tietynlainen pieni, kartionmallinen päähine oli veitsen ohella Kuba-miehen tunnusmerkki, 

joka kiinnosti lähes kaikkia ulkomaalaisia. Saga Roos kirjoittaa, kuinka miehillä oli pääs-

sään pieni bakuba-hattu, siinä koristeena kimppu punaisia papukaijansulkia ja kiinnitetty-

nä hiuksiin ”jättineulalla”.141 Myös Wolf  kuvaa Kuba-miesten päähineitä, jotka on punot-

tu raffiakuidusta koristeena sulkakimppu ja kiinnitetty neulalla.142 Samoin Sheppard mai-

nitsee Kuba-miesten päähineen sulkineen, kun hän oli menossa tapaamaan kuningasta.143  

Torday ja Hilton-Simpson panivat merkille eroja kansanryhmien välillä, kuinka toisinaan 

vain vanhimmat käyttivät päähinettä, toiset eivät 

käyttäneet sitä ollenkaan, mutta pääkaupungissa sitä 

pitivät lähes kaikki.144 ”Bakubaneekerit ovat hyvin 

ihastuneita pieniin hattuihin” kertoo Saga Roos.145 

Pelkästään siitä ei ollut kysymys, vaan ne kuuluivat 

oleellisesti Kuban yhteiskuntaan ja päähineillä ja 

pääkoristeilla oli tietty merkityksensä. Päähineet 

olivat itse asiassa eräs yleisimmistä keinoista osoit-

taa arvoasemaa ja johtajuutta Afrikassa, merkki 

vaikutusvallasta ja auktoriteetista yhteiskunnan sekä 

maallisilla että hengellisillä alueilla riippuen muo-

dosta, käytetyistä koristeista ja materiaaleista.146  

Tällainen päähine, laket (kuva 26) kuului aikuisen miehen asuun vuosisadan vaihteen ai-

koihin, jolloin kävijät näitä huomiotaan tekivät. Päähine liittyi etenkin nuorten miesten yh-

teiskuntakelpoisuuden saavuttamiseen initiaatioseremonioiden jälkeen, näin saatuun aikui-

sen asemaan. Tämä kartionmallinen, punottu päähine todella oli niin oleellinen osa asua, 

että Kuba-mies erottui kaikkialla sen ansiosta. Päähine oli perheellisen miehen merkki ja 

                                                
141 Roos 1950:157 
142 Wolf 1888:242 
143 Sheppard 1917:111 
144 Hilton-Simpson 1911:189 
145 Roos 1950:164 
146 Cannizzo 1989:76 
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mallista riippumatta se liittyi Kuba-käsitykseen aikuisen velvollisuuksista ja tehtävistä.147 

Frobenius kuvaa päähineen ansaitsemista, kuinka nuori mies ensin saa luvan ikul-veitsen 

kantamiseen, minkä jälkeen hän voi kasvattaa hiustupsun ja isä ostaa hänelle hatun neu-

loineen.148 Sitten hän voi mennä naimisiin valitsemansa tytön kanssa. Miehellä oli yksi 

aviovaimo ja varojensa mukaan jalkavaimoja. Yksiavioisuudestaan he kertoivat Fro-

beniukselle, että tapa oli peräisin kuninkaan kansan vanhimmilta.149 Sheppardin kertoman 

mukaan nuori mies tuo ennen naimisiinmenoaan kuninkaalle lahjan ja tämä omakätisesti 

antaa hänelle päähineen ja pitkän hattuneulan, eikä hän saanut käyttää hattua tai mennä 

naimisiin ennen kuin oli tavannut kuninkaan ja saanut siunauksen päähineseremoniassa.150 

Päähineeseen liittyvät seremoniat eivät liene kovin vanhoja, sillä Vansinan mukaan vuo-

den 1892 aikoihin kuningas vahvisti hatun aikuisuutta osoittavaksi asusteeksi ja voimak-

kaasti kehoitti heitä menemään naimisiin. Pääkaupungissa hän ilmeisesti osallistui henki-

lökohtaisesti tapahtumaan.151 Miksi nämä seremoniat oli otettu käyttöön näihin aikoihin, 

oliko syynä työvoimapula, syntyvyyden lasku, joten miehet oli saatava aikaisemmin pelto-

töihin? 

Päähineistä on lukuisia variaatioita yksinkertaisista aina erittäin runsaasti koristeltuihin. 

Niissä on saatettu käyttää sulkia, nahkaa ja muita materiaaleja, joilla on ollut tietty symbo-

liikkansa. Päähineiden valmistus oli erikoistuneiden hatuntekijöiden, miesten taito ja siinä 

näkyi eri aikojen muoti- ja tyylivaihteluita.152 Vanhojen miesten päähineet olivat matalia, 

nuorempien lähes puolta korkeampia. Torday sai tietää, että korkeat päähineet olivat nuor-

ten aloittama muoti, mutta kunnianarvoiset vanhat miehet eivät suostuneet sellaiseen.153 

Mallien moninaisuus ja koristelun vaihtelut, tummien ja vaaleiden kuitujen käyttö, kerto-

vat tekijöiden ammattitaidosta ja kunnianhimosta. Monimutkainen arvonimijärjestelmä, 

kilpailu titteleistä ja toisaalta hatuntekijöiden luovuus olivat seikkoja, jotka vaikuttivat 

päähineiden monimuotoisuuteen. Käytetyt arvokkaat materiaalit kuten nahka, helmet, kau-

rikotilot ja etenkin sulat ja tietyt metallit sisälsivät merkityksiä käyttäjän asemasta hierar-

kiassa. Mitä korkea-arvoisemmasta henkilöstä tai asemasta yhteisössä oli kyse sitä enem-

män päähineissä oli koristeluita. Oleellinen osa päähinettä oli se pitkä neula tai kaksikin 

                                                
147 Darish & Binkley 1995:167-168 
148 Klein 1987:133 kuva 209 
149 Klein 1987:26 
150 Sheppard 1917:138 
151 Vansina 1978:180 
152 Darish & Binkley 1995:161-163 
153 Torday 1969:112 
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neulaa, jolla se kiinnitettiin päälaen hiustupsuun. Korkean aseman merkki oli messinkinen 

tai kuparinen (kuninkaallinen) neula ja siihen kuuluva pieni kello, jonka 1800-luvun mat-

kaajatkin havaitsivat, joten paitsi koristelusta myös hattuneulasta voi päätellä päähineen 

kantajan asemaa yhteiskunnassa.154 Sulat muodostivat neulojakin selvemmän osoituksen 

arvosta: mitä ja miten sulkia käytettiin riippui henkilön asemasta. Kullakin tittelillä oli 

tiettyjen lintujen sulat, korkeimmassa asemassa olivat kotkansulkapäälliköt, kuningas 

heistä ylin. Seuraavana arvoasteikossa olivat initiaatiojärjestön päälliköt pöllönsulkineen, 

kun taas alempiin titteleihin liittyi papukaijan tai kanalinnun (guinea fowl) sulkia. Kunin-

kaan täyteen varustukseen kuuluivat kaikkien asematasojen sulat.155  

Tavanomaisen laket-päähineen lisäksi juhlatilaisuuk-

siin ja tiettyjen viranhaltijoiden asuihin kuului monil-

la eri tavoilla koristettuja päähineitä. Tällainen oli 

myös runsaasti koristelteltu kalyeem-päähine (kuva 

27) Saga Roosin kokoelmassa. Sen hankinnasta hän 

kertoo, kuinka Batatele-kylässä hän ”jutteli asukkai-

den kanssa bangalaksi, osti munia ja ”en ypperlig Ba-

kuba-kapp”.156  

Kalyeem-päähine, joka oli vanhimpien arvohenkilöi-

den käytössä, oli mainitulle kansalle ominainen. Eri-

laisia malleja oli lukuisia, mutta yleensä näitä run-

saasti koristeltuja päähineitä käytettiin juhlavissa ti-

lanteissa ja hautajaisissa. Päähineen merkityksestä yleensä kertonee jotain se, kuinka niistä 

arvokkaimpia säilytettiin tallessa odottamassa hautajaisseremonioita. Silloin vainaja puet-

tiin arvokkaisiin kankaisiin ja koristeisiin, joihin kuuluivat myös päähineet kaikkine ase-

maan kuuluvine symboleineen ja merkkeineen.157 

  

                                                
154 Darish & Binkley 1995:166-167 
155 Vansina 1978:132, 135 
156 SR 21.9.1934 
157 Darish & Binkley 1995:167-168 
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Käyttöesineiden rituaalisuus 

Yleensä arkiesineiden käyttötarkoitus oli ilmeinen, ne olivat käyttöesineitä eivätkä tarvitse 

erityisselityksiä. Se ei kuitenkaan ole koko totuus, sillä esineiden merkitykset olivat usein 

moninaiset ja samoin niiden käyttötarkoitukset. Siten yksi tarkoitus ei sulkenut pois esi-

neen toisenlaistakin merkitystä. Esinekulttuurin tehtävä oli myös vahvistaa omistajansa tai 

käyttäjänsä suhdetta esi-isiin.158 Kaikille Kuba-esineille oli ominaista niiden runsas koris-

telu, joka ulottui arkisiinkin tavaroihin. Päivittäisten esineiden pinnat peitettiin kauttaal-

taan taidokkain mallein ja näin tekijät korostivat esineiden visuaalista ja käsinkosketelta-

vaa viehätystä. Sheppard kiinnitti jo huomiota siihen, kuinka Kuba-veistäjien kolmiulot-

teiset käyttöesineet, kupit, piiput ja muut esineet ovat osoitus heidän taidoistaan.159 Esi-

neiden taidokkuus ei ollut vain ylimystön esineiden piirre, vaan myös tavalliset ihmiset 

saivat osansa vauraudesta ja sai nämä jäljittelemään samoja aiheita, materiaali kenties oli 

vaatimattomampi mutta koristelu yhtä runsasta ja taidokasta.  

Onkin kiinnostava seikka, miksi esineet olivat tietyllä tavalla ja niin runsaasti koristeltuja. 

Oliko syy käyttöesineidenkin 

koristeluun huolimatta siitä 

aiheutuvasta ylimääräisestä 

vaivasta ja jopa pelkän kau-

neuden vuoksi statuksen 

osoittaminen, tarve näyttää 

vaurautta kun oli varaa käyt-

tää varoja ja ennen kaikkea 

aikaa suuritöiseen käsityöhön 

vai liittyikö koristeluun muita 

arvoja. Seremoniallisen tai 

käytännön merkityksen ohel-

la esineillä ei välttämättä tar-

vinnut olla muita kuin esteet-

                                                
158 Vansina 1990:42, 52-53 
159 Cureau 1982:342 

Kuva 28   Juoma-astioiden paljoutta varastossa RMCA, Tervuren.  
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tistä arvoa, ne olivat kenties ylellisyysesineitä tai esineitä, joilla veistäjä esitteli osaamis-

taan.160  

Erilaiset ja eri malliset juomapikarit tai kolpakot kuuluivat kaikkien varusteisiin. Se oli 

henkilökohtainen varuste ja käyttöesine, joka riippui vyöstä ja kulki siten aina mukana.161 

Myös Sheppardin muistelmien mukaan miehillä oli kyläillessään ja matkoilla oma juoma-

astia, joka oli vyössä kiinni tukevalla köydellä.162 Juomapikarit muodostavat suuren ja 

monimuotoisen esinevalikoiman, joille on yhteistä huolellinen työstäminen, olkoon pinta 

sileäksi käsitelty tai kauttaaltaan koristeltu niin kuin useimmiten on laita. Suomalaisko-

koelmassa on vain muutamia juomapikareita, mutta ne ovat vain pieni esimerkki koko 

runsaudesta, josta voi saada käsityksen Euroopan suurten museoiden kokoelmista (Kuva 

28 Tervuren-museon kokoelmaa).  

Näiden pikareiden suuri määrä ja muotojen ja mallien runsaus kertonee osaltaan niiden 

merkityksestä jokapäiväisessä elämässä. Sosiaaliseen elämään ja viranhoitoon kuului pal-

muviinin avokätinen tarjoilu, se oli myös seremonioiden pyhä juoma ja siten pikareiden-

kin ulkoasulla oli merkitystä ja symbolista arvoa. Palmuviini oleellisena osana seremoni-

oita ja yleistä vieraanvaraisuutta käy ilmi Hilton-Simpsonin kuvauksesta ulkomaalaisia 

kohtaan vihamielisessä kylässä, missä päällikkö siitä huolimatta tarjosi tulijoille palmu-

viiniä “taitavasti kaiverretuista mustista puukupeista”.163  

                                                
160 Vansina 1968:19 
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Juoma-astioiden mallit vaihtelivat pikarista tuoppiin, aivan pienistä isoihin. Joidenkin 

malli on kuin rumpu pienoiskoossa, usein on kahvaan taitavasti veistetty jokin kuvio. 

Tuopeissa on samoja malleja, joita on myös muissa esineissä kuten rasioissa, rummuissa 

ja raffiakankaissa. Abstraktien mallien ohella on pikareita, joissa voi tunnistaa selkeän 

lehti- tai kasviaiheen, niin kuin kuvan 29  rummunmallisessa tuopissa. Toisissa pikareissa 

kuvioiden sanottiin esittävän aurinkoa, kuuta tai eläinhahmoja, mutta usein mallit olivat 

niin pitkälle tyyliteltyjä, että alkuperäinen aihe on vaikea tai mahdoton tunnistaa. Kuviot 

saattavat myös viitata henkimaailmaan ja myyttisiin hahmoihin.164 

Segy arvelee, että kuviot eivät olleet vain estetiikkaa vaan niiden merkitys on ollut rituaa-

linen, tarkoituksena lisätä astian maagista voimaa. Joissain esineissä on käytetty valkoisia 

kaurikotiloita, joita pidettiin hedelmällisyyden symboleina, mikä voisi viitata niiden ritu-

aaliseen käyttöön. Olipa kyse rituaalisesta mallista tai pelkästä koristamisesta, esineet ovat 

tasapainoisia ja huolella valmistettuja. Niissä yhdistyi puunkaivertajan taito ja mielikuvi-

tus ja uudenlaisia muotoja syntyi entisten lisäksi. Kuvan 30 tuopissa huomiota kiinnittää 

sangan punos, jossa on ihmiskasvot. Erityistä taitoa tekijä osoitti juuri kahvojen koriste-

lussa, joka oli vaikea tehtävä ja hitaasti valmistuva, sillä koko astia on koverrettu yhdestä 

puusta. Kaivertajalla oli aikomansa malli mielessään, mutta ei luonnosta tai mallia jota 

seurata.165 

Erikoisia esineitä ovat antro-

pomorfiset juoma-astiat, kuten 

kokoelman ihmishahmoinen 

astia, jossa korostetun kokoi-

nen pää muodostaa varsinaisen 

juoma-astian (kuva 31) ja ih-

mispään muotoinen pikari (ku-

va 32), jossa on tyypillinen 

Kuba-hiusmalli. Kerääjät ovat 

yrittäneet päätellä niiden alku-

perää ja merkitystä hahmojen 

hiusmalleista ja skarifikaatiois-
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ta. Kuba-taiteessa on esitetty ihminen tai eläin monissa yhteyksissä yksityiskohtana kuten 

kasvot, käsi tai pää, mutta usein vain mallin nimi kuten ”jumalan pää” kertoo aiheen. Lu-

kuunottamatta hallitsijaa esittäviä ndop-patsaita ihmishahmoa ei kuvata selkeästi Kuba-

taiteessa, mutta antropomorfiset juoma-astiat olivat yleisiä esineiden keräämisen aikoihin. 

Niissä on joko pää tyylitelty astiaksi tai on veistetty koko ihmishahmo.166 Segy esittää, et-

tä alkuperäinen rituaalinen merkitys on saattanut unohtua ajan mittaan, sillä yleensä ih-

mishahmot esimerkiksi naamioiden muodossa liitetään henkimaailmaan.167  

Ihmishahmoisia juoma-astioita valmistettiin laajalla alueella ja vaikutteita saatiin lisäksi 

toisilta kansoilta. Kesckesi kirjoittaa Kuba-juomapikareista, että naapurit jäljittelivät niitä 

kuten muitakin Kuba-taiteen piirteitä.168 On vaikea päätellä, miten vaikutukset siirtyivät 

alueen kansojen kesken, kuinka erilaisia esinemalleja omaksuttiin. Cannizzon mukaan 

Kongon koillisosien Mangbetu-kansan antropomorfiset juoma-astiat ilmestyivät kulttuu-

riin lyhyeksi aikaa siirtomaahallinnon aikana ja siten eurooppalaisten tulo olisi saanut ai-

kaan uudenlaisia esineitä, joukossa ihmismuotoiset juoma-astiat. Ne ovat näyttäneet olleen 

paitsi arvoesineitä myös 

päälliköiden lahjoja ul-

komaalaisille ja osa 

niistä on valmistettu 

suoraan ei- afrikkalai-

sille, kun tekijät olivat 

aktiivisesti mukana alu-

een kasvavassa rahata-

loudessa. 169  Antropo-

morfisia pikareita on 

museokokoelmissa var-

sin runsaasti, niin kuin 

kuva 33 osoittaa.  

Jollei muusta se kertoo keräämisen laajuudesta ja siitä että nämä esineet ovat kiinnostaneet 

ulkomaalaisia, joille ne Cannizzon arvelun mukaan kolonialismin aikana oli tarkoitettu. 
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Haastatellut sanoivat noudattaneensa vanhoja muotoja ”koska isät ja isoisät tekivät niin” 

eivätkä he osanneet kertoa rituaaleista, missä niitä käytettiin. He myöskin kertoivat nou-

dattavansa perinteisiä malleja kaikessa kaiverruksessaan, koska niin piti tehdä sillä muu-

ten esineillä ei olisi tehoa. Esineellä oli myös rituaalinen tehtävä, sillä oli panoksensa se-

remoniassa, jonka piti tapahtua tradition mukaan; muutos siinä muuttaisi myös lopputulos-

ta. Palmuviini oli jokaiseen juhlaan, seremoniaan mutta myös kyläelämän vapaa-aikaan 

liittyvä juoma, johon näitä astioita tarvittiin.170 Muutenkin tiedot juomapikareiden valmis-

tuksesta ja käytöstä ovat vähäisiä ja samoin niiden rituaalisesta käytöstä. Tutkimusta näi-

hin esineisiin liittyvistä seremonioista tai käyttötarkoituksista ei edelleenkään ole.171 

Esimerkki juoma-astian rituaalisesta käytöstä liittyy syyllisten paljastamiseksi käytettyyn 

myrkkyjuomakokeeseen. Käytetyn astian osuudesta tässä oikeudenkäyttöön kuuluvassa ri-

tuaalissa on vain muutamia mainintoja. Vaikka tapa herätti paljon huomiota ulkomaalai-

sissa havainnoitsijoissa, he eivät mainitse astiaa, mistä se nautittiin. Maria Kecskesi mai-

nitsee juomapikareita käytetyn myös myrkkyjuomakokeessa. ”Tällaisia pikareita käytettiin 

pääasiassa maallisiin tarkoituksiin (palmuviin tarjoiluun esim.), mutta hienosti koristettuja 

pikareita käytettiin myös antamaan myrkky syytettyjen henkilöiden testaamiseksi myrk-

kykokeessa”.172 Segy viittaa artikkeliin Museum Journal-lehdessä vuodelta 1922, jossa 

Tordayn mukaan juoma-astioita on käytetty myrkkykokeessa. Segy on lisäksi sitä mieltä, 

että jokin väline tähän tarvittiin ja koska kyseessä oli rituaalinen tilaisuus, myös astian tuli 

olla sen arvoinen.173 Näin on perusteltua ottaa esille tämä rituaali juomapikareiden yhtey-

dessä, sillä sen käyttö oli yleistä ja jatkui koko kolonialismin ajan, itse asiassa kiihtyvässä 

määrin sen aikana. 

Myrkkyjuomakoe oli siirtomaakaudella kielletty ja jatkuvan huolen aihe hallintokoneistol-

le, mutta tavasta ei luovuttu. Konsuli Wilfred G Thesiger kuvaa raportissa vuonna 1908 

Kuba-yhteiskunnan huonoa tilannetta ja myrkkyjuomakokeen oikeuskäyttöä, jota harjoi-

tettiin yleisesti ja julkisesti.174 Myös Sheppard paheksui myrkkykokeen käyttöä ja yritti 

osoittaa, että myrkkykuppi (poisonous cup) oli hyvin julma ja epäoikeudenmukainen tapa. 

”Kuningas piti minua hyvin hölmönä sanoen: Jos henkilö on syytön, hän ei kuole”.175 Ta-
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van voimakas lisääntyminen vielä niinkin myöhään kuin vähän ennen itsenäistymistä 

vuonna 1960 tukee käsitystä, että taustalla oli pelko epänormaalia tilannetta kohtaan, joka 

johtui yhteiskunnan muuttumisesta. Myrkkyjuomakokeeseen turvauduttiin epävakaina ai-

koina, kun yhteiskuntaa ravistelivat hallitsemattomat tapahtumat, joiden syitä ei käsitetty 

ja jotka eivät johtuneet omasta yhteisöstä vaan ulkopuolisista tekijöistä.176  

Myrkkymaljan käyttö oikeudenkäytössä oli varsin yleistä kaikkialla Keski-Afrikassa. Sen 

avulla pyrittiin paljastamaan noituus, joka oli selitys pahalle, jota jokin yliluonnollinen 

käytti. Usko noituuteen oli keino antaa syy sairaudelle, kuolemalle tai koetulle epäonnelle, 

kun mikään järkevä selitys ei ollut riittävä.177 Tämä oikeudenkäytön tapa koski tavallisia, 

hierarkian alapäässä olevia ihmisiä, yleensä naisia,178 kun selvitettävänä oli kylää tai per-

hekuntaa koskevia asioita. Tällä tavoin ei ratkaistu vakavia rikoksia tai poliittisia asioita, 

vaan noituutta pidettiin yksilön rikoksena, joka ei kohdistunut yhteiskunnan rakenteisiin 

vaan sukuun tai kyläryhmään. Kokeen suorittamisessa noudatettiin tiettyä kaavaa ja tuo-

miota langettaessaan tuomitsija käytti rituaalista asua sulkineen ja leopardinnahkoineen. 

Varustus muistutti ylimyksen asua ja sen tarkoitus oli antaa arvovaltaa päätökselle ja oi-

keuttaa ipweemy-myrkky, joka myös oli asianmukaisesti asetettu tarkoitukseen. Myrkky-

juomasta oli mahdollista kieltäytyä, mutta sitä pidettiin osoituksena syyllisyydestä. Ilman 

rituaaliakin tarkoitus saavutettiin, sillä aine sekoitettiin epäillyn palmuviiniin ja hän joko 

kuoli tai oksensi myrkyn, mutta jäi vaille rituaalin tuomaa arvokkuutta. Myrkkymalja oli 

voimakas rituaali, jonka leimallinen piirre oli sen laillisuus. Siinä oli viittauksia uhrauk-

seen olematta kuitenkaan varsinaisesti uhrirituaali.179 

Juomapikareiden ohella erityisesti piippu oli miehen varuste, joka leimasi neuvottelutilan-

netta, yhteenkuuluvuutta ja vieraanvaraisuutta. Frobeniuksen kokemuksen mukaan halu-

tessaan päästä tekemään kauppoja oli kerääjän varottava tekemästä tarjousta piipusta, sillä 

se on miehen tärkein esine. ”Kaikenlainen naisten tavara myydään mielellään, mutta tämä 

ainoa pelkästään miesten esine, piippu pidetään huolellisesti tallessa”.180 Piipuistaan Ku-

ba-miehet eivät olisi mitenkään halunneet luopua ja juuri niitä Frobenius olisi halunnut 

                                                
176 Vansina 1969:255 
177 Brain 1908:207 
178 Vansina käyttää johdonmukaisesti noidasta puhuessaan muotoa ”she” ja tuomion täytäntöönpanijasta 

”he”  
179 Vansina 1969:248-260 
180 Frobenius 1907:355 
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hankkia, ”sillä ne ovat niin ihmeellinen ornamenttien aarre, että museolle olisi pitänyt 

varmistaa riittävä määrä erilaisia variaatioita”.181  

 

 

Piippu on ollut tärkeä väline neuvonpidossa ja tupakalla oli lisäksi oma vaikutuksensa. 

Tupakka oli tunnettu jo hyvin varhain ja niinpä senkin tulo Kuba-valtioon on luettu hallit-

sija Shyaamin ansioksi. Torday on merkinnyt muistiin käyttötapoja, kuinka Kuba-miehillä 

on jokaisella oma piippu, joka ei kierrä muilla.182 Piipun ja tupakan käyttö oli laajaa ja 

usein mukaan liittyi erilaisia rituaalisia, lääkinnällisiä ja vapaa-aikaan liittyviä käyttötar-

koituksia. Samalla kun piiput olivat käyttöesineitä, ne olivat erittäin kauniita ja huolell-

liseti veistettyjä.183 Piippu (kuva 34) on tyypillinen Kuba-piippu, kauttaaltaan koristettu, 

kaareva malliltaan, tässä suukappale on luuta. Toisinaan piipun koppa oli ihmisen pään 

muotoinen (kuva 35).  

Piipunpoltto oli miehille tärkeää ja Bushoongojen tutustumisesta tupakkaan on tarina:  

Vuosia sitten yksi heistä palasi matkalta ja kertoessaan toisille ihmeistä, joi-
ta oli nähnyt hän otti esille piipun ja tupakkaa ja alkoi polttaa. Hänen tove-
rinsa ihmettelivät: “katsokaa tuota miestä”, he huusivat, “hän juo savua”. 
Matkamies kertoi tupakanpolton vaikutuksista ja kehoitti heitä kokeilemaan 
sitä. Sitten mies sanoi: ”kun riitelet veljesi kanssa, raivoissasi voit aikoa 
tappaa hänet; istu silloin alas ja polta piipullinen. Kun se on loppunut, ehkä 
ajattelet, että kuolema on liian suuri rangaistus veljesi loukkauksista ja pää-
tät selvittää asian pieksämisellä. Sytytä piippu ja polta vielä. Kun savu nou-
see ylöspäin, tulet johtopäätökseen, että muutama kova sana korvaa iskut. 

                                                
181 Frobenius 1907:196 
182 Torday 1969:239 
183 Cannizzo 1989:51 

Kuva 34 Kuba-piippu (VK6383:12)  
Kuva: Museovirasto; Markku Haverinen 

Kuva 35 Kuba-piippu (VK5295:14)  
Kuva:  Museovirasto; Markku Haverinen 
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Sytytä vielä piippusi ja kun se on poltettu, menet veljesi luo ja pyydät häntä 
unohtamaan menneet.184  

Kuba pääkaupungissa 1890-luvulla työpajat olivat pitkälle erikoistuneita. Esineiden val-

mistuksessa esiintyneestä työnjaosta piippujen valmistustapa on hyvä osoitus. Se oli eri-

koistuneiden ammattilaisten työtä. Piippuja tarvittiin niin suuria määriä, että työpajat saat-

toivat erikoistua johonkin tiettyyn valmistukseen, jopa vain tietyn osan tekemiseen. Kai-

vertajat saattoivat keskittyä valmistamaan puisia piipunpesiä tai niiden varsia ja toiset 

valmistivat luusta tehdyt suukappaleet.185 

 

Puiset, eri malliset, mutta aina runsaasti koristel-

lut rasiat olivat myös haluttuja keräilykohteita. 

Suomalaiskokoelman rasia (kuva 36) on yleinen 

puolikuun muotoinen malliltaan. Niissä oli ko-

risteluna varsin usein aurinko, joka puolestaan 

oli Wootin kosmologinen symboli. Alkutarinan 

mukaan yksi luontohengistä asui auringossa ja 

tämä identifioitiin ensin etniseksi Bushoongo-

hengeksi ja myöhemmin kuninkaaksi.186 Malleja 

on hyvin paljon erilaisia, josta voi päätellä, että 

nämä rasiat ovat kuuluneet yleisesti ihmisten va-

rusteisiin. Niissä säilytettiin henkilökohtaisia 

tarvikkeita, mutta erityisesti oli rasioita punaisen 

tukula-pulverin valmistamista varten, mistä on 

vielä selviä jälkiä monissa rasioissa Tervurenin 

kokoelmissa, kuten kuvassa 37. Paitsi erilaisten 

esineiden värjäämisessä punaväriä käytettiin 

myös onnen tuojana ja kauneusaineena ihmis-

kehossa ja sillä värjättiin vartalo ja hiukset eri-

laisiin rituaaleihin ja vainaja hautajaisissa.  

                                                
184 Hilton -Simpson 1911:216 
185 Vansina 1990:51 
186 Vansina 1978:199 

Kuva 36 Puurasia  (VK5295:19)   
Kuva: Museovirasto; Markku Haverinen 

Kuva 37 Puurasia, RMCA, Tervuren.  
Kuva R. Korpela 
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Kuba-taiteen kaikkialla näkyvä runsas koristelu ilmeni erityisesti näissä rasioissa ja puuas-

tioissa ja ne tarjosivat tekijöille hyvän tilaisuuden taitojensa esittelyyn. Rasiat saivatkin 

erittäin monenlaisia muotoja. Vansinan käsityksen mukaan vanhimmissa esineissä vaihte-

levuus on ollut vielä suurempaa kuin 1900-luvun esineissä, joiden mallit vakiintuivat tie-

tynlaisiksi osittain vastauksena turistitaiteen vaatimuksiin.187  

Rummut ovat esine, jotka kiinteästi liitetään afrikkalaisiin yhteiskuntiin ja niiden asema  

myös Kuba-yhteiskunnassa oli tärkeä. Rumpujen moninaisuus liittää ne sekä rituaaleihin 

että käyttöesineisiin. Saga Roos kuvailee rumpujen käyttöä ja harvinaisesti kertoo hankin-

nastaan, kenties koska se ei käynyt aivan helposti.  

Man trummade två tam-tamer och dessa voro verkligen enastående origi-
nella. Efter ett långt köpslående fingo vi dock köpa den ena tam-tammen 
för 60 frs. .... I alla fall är trumman en riktig kuriositet.188  

Frobeniuskin mainitsee rummun hankintansa, vaikka epäili tulleensa huijatuksi:  

Jälkeenpäin osoittautuivat myyjät melkoisiksi konniksi! Illalla leirissämme 
kuulimme virran yli kumisevaa tanssimusiikkia ja aivan selvästi voi erottaa 
useiden rumpujen äänen, vaikka he olivat aamulla väittäneet, että heillä oli 
vain se yksi rumpu.189  

Rummut olivat tärkeitä monissa eri tehtävissä, joita 

käytettiin viestinvälittäjinä ja lähes kaikissa rituaa-

leissa. Kuninkaiden henkilökohtaiset rummut, jotka 

olivat runsaasti koristeltuja, olivat erityisen merki-

tyksellisiä, sillä kukin hallitsija ennen virkaanastu-

mistaan suunnitteli itselleen oman mallin rumpuun-

sa, joka sitten oli hänen kuninkaallinen sinettinsä. 

Muutenkin dynastioiden rummut, jotka oli koristettu 

kupariupotuksin, helmin ja kaurikuorin, säilytettiin 

pääkaupungissa. Ennen 1800-lukua koristelu ei ollut 

kovinkaan runsasta, silloin yleensä yksi massiivinen 

kuparikoriste oli merkkinä kuninkaallisesta esinees-

                                                
187 Vansina 1978:217 
188 SR 7.9.1934 
189 Frobenius 1907:222 

Kuva 37  Rumpu VK6383:1  
Kuva: Museovirasto; Markku Haverinen 
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tä.190 Muutkaan rituaalirummut kuten kylien ja päälliköiden omat rummut eivät olleet  

myytävinä. Ne eivät olleet edes kaikkien nähtävinä, sillä ne pidettiin tietyissä paikoissa 

tallessa, tavallisten ihmisten ulottumattomissa.191 Sen sijaan tanssien säestäjä, tanssirumpu 

bulup ei ollut pyhä esine vaikkakin oleellinen osa seremonioita. Siinä missä Kuba-

kulttuurille tyypillinen kaikkien pintojen runsas koristaminen näkyi kuninkaallisissa rum-

muissa, tavalliset tanssirummut olivat tässä suhteessa vaatimattomia; niissä oli yleensä 

vain muutama reliefi koristeena.192  

Eräissä tiedoissa sanotaan, että rumpuihin ja tuoppeihin usein kuvattu käsi viittaisi sotilai-

den kiltaan (yolo) ja olisi merkkinä surmatuista vihollisista, edellytys päästä killan jäse-

neksi.193 Mahdollisesti tämä käsitys on peräisin siirtomaahallinnon aikaisesta teoksesta 

Negro art in Belgian Congo, jonka kirjoittaja Leo Kochnitzky viittaa tutkija Joseph Mae-

sin tällaiseen tulkintaan.194 Esimerkiksi Berliinin Museon näyttelyjulkaisun Kunst und 

Kultur teksti ei ota tähän kantaa vaan tyytyy kuvailemaan veistettyjä kasvoja ja punosta, 

joka päättyy käteen ja viittaa samantapaiseen koristeluun myös juomapikareissa.195 

Esineiden merkitys niiden omistajille oli suuri ja niitä arvostettiin. Myöskin ulkomaalaiset 

ensimmäisistä kävijöistä alkaen ihastelivat Kuba-esineitä, joiden mallien ja kuvioiden he 

huomasivat sopivan omaan makuunsa. Esineet olivat viimeisteltyjä, runsaasti koristettuja 

kaiverruksin, eikä tällainen voinut olla miellyttämättä ulkomaalaisia kerääjiä, jotka hank-

kivat suuret määrät esineitä matkamuistoiksi. Ulkomaalaisten yhä kasvava kiinnostus Ku-

ba-esineistöä kohtaan sai aikaan niiden kaupallisen valmistuksen, turistitaiteen. Tällä ta-

voin esineitä alkoi päätyä erilaisiin kokoelmiin ja museoihin ja ne tulivat myös osaksi tai-

de-esineiden kauppaa. Keräämistoiminta oli erityisen vilkasta ja samalla tehokasta 1800-

luvun loppupuolelta lähtien. Useat näin Eurooppaan tuodut esinet ovat ajan mittaan pääty-

neet museoiden kokoelmiin. Kerääjien toiminnalla on siten ollut huomattava vaikutus sii-

hen, minkälaisiksi nämä kokoelmat muodostuivat. 

Ulkopuolisten suhtautuminen afrikkalaisiin esineisiin on vaihdellut sen ajanjakson aikana, 

jona niitä on kerätty tietoisesti. Esineitä on myös tutkittu monella eri tavalla kuten museo-

                                                
190 Vansina 1978:47-48 
191 Torday 1969:179 
192 Vansina 1987:222 
193 The relief carving of a hand below the handle is generally described as a warrior's emblem (yolo). It re-

fers to his investiture where, at least symbolically, he presented the hand of an enemy. Object no 73-7-
445. 26.8.2015 

194 Kochnitzky 1948:23 
195 Koloss 1999:222 
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esineinä kansatieteelliseltä kannalta tai taide-esineinä. Asenteista, henkilöistä ja monista 

muista tekijöistä riippuen esineet ovat olleet historiallisia todisteita kulttuureista, henkilö-

kohtaisia muistoja kokemuksista vieraassa maassa tai etnografisia tutkimuskohteita. Joka 

tapauksessa siirtyessään alkuperäisestä kulttuuristaan täysin erilaiseen ympäristöön, näyt-

telyihin ja museoihin, kerääjien matkamuistoiksi, alkujaan rituaaliset tai seremonialliset 

esineet saivat samalla uusia merkityksiä. Myös esineisiin kohdistunut arvostus vaihteli eri 

aikoina ja tilanteissa. 
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IV Etnografisten esineiden päätyminen uuteen 
ympäristöön 

 

1. Etnografisten esineiden kerääminen ja autenttisuus 

Etnografisten esineiden kerääminen voidaan määritellä menneen kulttuurin tallettamisena, 

prosessina, jossa esimerkkejä jostain kokonaisuudesta irrotetaan niiden merkityksellisestä 

ja toimivasta yhteydestä säilytettäviksi keinotekoisissa olosuhteissa ja uudenlaisessa viite-

kehyksessä. Näin keräämisen määrittelee Christian Feest ja jatkaa kuinka esineiden sys-

temaattinen kerääminen ja säilyttäminen ei kuitenkaan ole yleismaailmallinen käytäntö, 

vaan oikeastaan on vain muutamia kulttuureita, jotka ovat ”katsoneet tarkoituksenmukai-

seksi kuormittaa itsensä tarpeettomien tavaroiden kokoamisella”.1 Kerääjän toiminnan 

kohteena on esineitä tai kokoelmia, jotka eivät hankinnan jälkeen enää palvele alkuperäis-

tä tarkoitustaan. Esineiden siirtäminen keräämistoiminnan perusteella pois alkuperäisestä 

ympäristöstään tekee niiden käyttötarkoituksistakin entisestä poikkeavia. Tällöin niiden 

yhteiskunnallisesti tai aatteellisesti tarkoitettu funktio muuttuu eikä esineellä siten ole enää 

yhteyttä tähän kontekstiin. Esineen hankintatavasta riippumatta, olipa ostettu, vaihdettu tai 

saatu lahjaksi, se joutuu uudessa tilanteessa hyödykkeen asemaan, uudelleenarvioitavaksi. 

Afrikkalaisesineet, jotka oli kerätty paikanpäällä, sijoitettiin keräämisen alkuaikoina au-

tomaattisesti pyhän kategoriaan. Usein niillä oli kerääjälleen erityistä arvoa, joko esteettis-

tä tai tieteellistä. Esineiden hankkimisen välittäjiltä tai markkinoilta katsottiin alentavan 

niiden arvoa, vaikka ne olisi myöhemmin sijoitettu samaan tilaan kuin muut esineet. Ko-

pytoff kirjoittaa, kuinka vaihtokauppa oli hyväksyttävää, samoin lahjat. Oli myös tapana, 

että opiskelijat toivat ohjaajilleen kenttätyönsä tuloksena joitain esinelahjoja.2 

Tästä seuraa kiinnostavia kysymyksiä keräämisen merkityksestä ja vaikutteista. Mitkä oli-

vat ne perusteet, joilla esineiden autenttisuus määritettiin ja kuinka suhtauduttiin eri ikäi-

siin esineisiin. Samoin keräämisen yhteydessä näyttäytyivät eri ryhmien väliset suhteet, 

siirtomaavallan edustajat vs. alkuperäisväestö ja toisaalta kerääjien mahdollisuudet hank-
                                                
1 Feest 1992:7 
2 Kopytoff 2007:76, 78 
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kia esineitä eli minkälaisia esineitä haluttiin saada kerätyksi. Etnografisten museokokoel-

mien muodostumisen kannalta merkityksellistä on lisäksi, miksi esineitä kerättiin niin val-

tavat määrät. Oliko kyseessä tieteellisten tarkoitusten ohella myös poliittisia vaikuttimia, 

ylemmyyden osoitusta vahvemman kulttuurin voimasta.3  

Museoita tai näyttelyitä ei ole ilman esineitä ja siksi on syytä tarkastella, miten etnografi-

set kokoelmat ovat karttuneet, ketkä esineitä keräsivät, minkälaisissa olosuhteissa, minkä-

laisin tavoittein ja tarkoitusperin. Mitä esineiden keräämisellä tarkoitetaan, miten sen eri-

laisia ilmenemismuotoja voidaan tarkastella. Vaikka museot olivat huomattavia esineke-

rääjiä ja rahoittajiakin, on syytä pitää mielessä, että satunnainen ja epäsystemaattinen ke-

rääminen oli kuitenkin tavallinen käytäntö.4  

Esineillä on ollut myös historiallisesti ihmisten välisessä kanssakäymisessä ja toisenlaisen 

kohtaamisessa merkittävä asema. Kolonialismin vaikutuksen lisääntyessä hallinnossa ja 

käytännön töissä tarvittiin yhä enemmän virkamiehiä ja eri alojen asiantuntijoita. Siten 

Kongossakin 1800-luvulla ja 1900-luvun alkukymmeninä toimi lukuisa joukko ihmisiä 

erilaisissa siirtomaahallinnon tehtävissä, armeijan upseereina mutta myös monissa sivii-

liammateissa, niin kuin pohjoismaalaiset jokialuksilla kapteeneina ja konemestareina. 

1800-luvulla Afrikassa liikkui monenlaisia tutkimusretkikuntia, joiden päätehtävä oli 

maantieteellinen ja luonnontieteellinen kartoitus tilaajiensa ja rahoittajiensa tarpeisiin, 

mutta jotka sen ohella keräsivät esineitä todisteiksi havainnoista ja perusteluiksi tutki-

musmatkojen hyödyllisyydestä, ylläpitämään kiinnostusta tällaista toimintaa kohtaan ko-

timaassa.5 Lisäksi monet matkaajat halusivat esineiden muodossa muistoja matkastaan 

vieraaseen maahan ja outojen kulttuureiden ja omista poikkeavien käsitysten kohtaaminen 

oli tärkeä syy tuoda kotiin matkamuistoja näistä kokemuksista.6 Lähetyssaarnaajien työn 

painopiste ja tarkoitus oli väestön käännyttämisessä ja opettamisessa, mutta se ei sulkenut 

pois esineiden keräämistä. Heillä oli asuessaan ja toimiessaan ihmisten keskuudessa muita 

parempi tilaisuus kanssakäymiseen paikallisten asukkaiden kanssa, jos kohta on muistet-

tava heidän työnsä tarkoitus. Samalla he saivat paljon esineistöä, joka oli esimerkiksi pääl-

likön kääntymisen vuoksi menettänyt merkityksensä tai muuten lahjoina ja huomionosoi-

                                                
3 Clifford 1985:240 
4 Feest 1992:10 
5 Feest 1992:8 
6 Cannizzo 1989:16 
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tuksina.7 Usein lähetyssaarnaajat toimivat myös aktiivisina kerääjinä sen vuoksi, että oli-

vat aidosti kiinnostuneita kulttuureista ja niiden esineistä, joiden tallettamista he pitivät 

tarpeellisena. Lähetyssaarnaajat saivat ammattiapua eli ohjeita ja neuvoja museoiden ku-

raattoreilta ja monista tuli tällä tavoin varsin kelpoja asiantuntijoita.8 Monet kuten Shep-

pard keräsivät esineitä voidakseen kotiseurakunnissaan esitellä sitä kulttuuriympäristöä, 

missä he toimivat ja herättää uusien lähetyssaarnaajien kiinnostusta työhön. Hän käytti ke-

räämiään ja esimerkiksi Kuba- kuninkaalta saamiaan lahjaesineitä esitelmiensä havainto-

materiaalina ja osoituksena Kuban kulttuurin korkeasta tasosta.9  

Etnografisten esineiden kerääminen myös kaupallisiin tarkoituksiin oli laajamittaista ja 

näin hankitut esineet muodostivat monen eurooppalaisen museon Afrikan aineiston perus-

tan. Parantuneet kuljetusolot ja yhteydet esineitä hankkiviin yrityksiin ja laivanvarustajiin 

tekivät tämän toiminnan mahdolliseksi ja järjestelmälliseksi. Tällä tavoin Eurooppaan tuli 

suorastaan valtavia esinemääriä. Museot myös toimivat esineiden hankkijoiden toimek-

siantajina. Esimerkiksi Torday ja Frobenius olivat osittain saaneet tehtävän ja rahoitusta 

British Museumilta ja Hampurin Völkerkundemuseumilta, joille näiden kuraattorit esitti-

vät toivomuksiaan esineiden ja tietojen hankinnan suhteen. Etnografinen kerääminen oli 

myös osa siirtomaapolitiikkaa ja sitä kautta tiedon hankintaa alueista ja väestöstä hallin-

non tarpeisiin. Erityisen esimerkin tällaisesta toiminnasta tarjoaa siirtomaahallinnon toi-

minta Kongon vapaavaltiossa. Kongosta ryhdyttiin keräämään esineitä määrätietoisesti ja 

kuningas Leopold varusti retkikuntia nimenomaisena tehtävänä koota esineistöä ja näyttei-

tä luonnosta tähän tarkoitukseen eli perusteluiksi ja tueksi siirtomaapolitiikalleen. Esineet 

lähetettiin Brysseliin voitonmerkiksi, kuvaamaan afrikkalaisten kansojen valloitusta. Ke-

räämisen tehostamiseksi siirtomaavirkamiehet luokittelivat Kongon asukkaat etnisen ryh-

män, kielen ja esinekulttuurin perustella ja määrittivät näille ryhmille tarkat maantieteelli-

set rajat. Belgian hallitus antoi ohjeita esineiden ja materiaalinäytteiden keräämiseen ja 

toimittamiseen museolle. Virkamiesten ja muiden virallisten kerääjien ohella Kongosta tu-

li myös muilta siellä syystä tai toisesta oleskelleilta ihmisiltä paljon esineitä kokoelmiin, 

joita oli hankittu enemmän esteettisin kuin etnografisin perustein.10 

                                                
7 Binkley & Darish 1998:49 
8 Adams 2009:19 
9 Hultgren & Zeidler 1993:17 
10 Wastiau 2000:13 
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Erilaisten kerääjien vaikutus museokokoelmien laatuun ja määrään on niin huomattava, et-

tä esinekulttuuriin liittyvässä tutkimuksessa ei voi sivuuttaa kysymystä, miten ja miksi yk-

sittäiset kerääjät ovat hankkineet haluamiaan esineitä, kuinka niitä säilytettiin ja kuinka 

kokoelmat sittemmin hajosivat, muodostuivat uudelleen ja liikkuivat yhteiskunnissa.11 

Marjorie Akin erottaa viisi erilaista syytä yksilöllisessä keräämisessä, millä on vaikutusta 

siihen, mitä esineitä arvostettiin ja siten kerättiin. Näitä ovat (1) henkilökohtaiset syyt, ke-

rääjän omien esteettisten tarpeiden tyydyttäminen; (2) pyrkimys täydellisyyteen tai asioi-

den hallintaan, jolloin kerääjä pyrkii aikaansaamaan mahdollisimman täydellisen kokoel-

man, mikä etnografisen esineistön kohdalla näkyy kerääjän tavoitteena pelastaa esineitä 

joutumasta unohduksiin tai tuhoutumasta; (3) henkilökohtainen maine; kerääjän kunnian-

himoinen tavoite päästä jättämään merkkinsä historiaan; (4) kerääminen hyödyn tavoitte-

luna, jolloin kerääjä toivoo jossain vaiheessa hyötyvänsä esineistä taloudellisesti tai lisää-

vänsä kokoelmansa arvoa muuten; (5) kerääminen sen tuoman jännityksen vuoksi, kun ke-

rääjä on onnistunut saamaan tai löytämään harvinaisen tai muuten erityisen esineen.12  

Kiinnostava kysymys onkin, mitä nämä kaikki erilaiset ryhmät keräsivät ja miten se tapah-

tui. Valitsivatko kerääjät itseään miellyttäviä ts. länsimaista makua myötäileviä esineitä 

vaiko sellaisia, joita heille tarjottiin ilman valinnan mahdollisuutta eli yksinkertaisesti sel-

laisia, joita oli tarjolla. Monet tavalliseen elämään liittyvät esineet olivat vilkkaan kerää-

misen kohteita, sillä niitä oli tarjolla eivätkä omistajat ilmeisesti pitäneet niitä kovin ar-

vokkaina luopuakseen niistä. Toisaalta kerääjät ottivat vastaan lähes kaikkea, mitä tarjot-

tiin, kuten esimerkiksi arkiesineitä päästäkseen käsiksi tallessa pidettyihin rituaali- ja ar-

voesineisiin. Ajankohdan tapaan museot halusivat edustavan ja monipuolisen kokoelman 

erilaisia versioita esineistä tavoitteena koota typologisia sarjoja ja näin ollen kerääjä osti 

kaiken tarjotun, myös ne esineet, jotka oli valmistettu myyntitarkoituksessa.13 Museoiden 

hankintojen taustalla oli ajatus tieteellisestä kokoelmasta, joka mahdollisimman täydelli-

senä eli lukumääräisesti riittävänä olisi vahva perusta tutkimuksen päätelmille. Esineitä oli 

hankittava suuria määriä laajalta alueelta. Esineiden laajamittainen kerääminen oli siten 

iso ja kallis projekti ja näin koottuja esineitä käytettiin myös lahjoina tutkimusten ja kerä-

ysmatkojen tukijoille. Tämä suhde ei ollut pelkästään hyödyksi, sillä seurauksena oli han-

kintojen ja kiinnostuksen kohdistuminen tutkimattomille seuduille aina vain harvinaisem-

                                                
11 Akin 1996:102 
12 Akin 1996:108-114 
13 Adams 2009:21 
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pien esineiden löytämiseksi. Lopputulos oli entistä kiivaampi kilpailu aitoina pidetyistä ja 

vaikeasti saatavista esineistä, mikä puolestaan syrjäytti varsinaisen etnografisen tutkimuk-

sen tarpeet.14 

Yksityishenkilöt eivät varmaankaan tietoisesti keränneet määrättyjä esineitä vaan ostivat 

satunnaisesti, mitä oli saatavilla tai kenties saivat lahjaksi paikallisilta tai toisiltaan. Ensi-

sijaisesti he keräsivät esineitä matkamuistoikseen, todisteeksi kotona oleville erikoisesta 

kokemuksestaan. Toisaalta on kysyttävä myös mitä mahdollisuuksia ja keinoja kerääjillä 

oli esineiden hankkimiseksi. Keräämisen tapoja ja keinoja kuvaa, kuinka eurooppalaiset jo 

laivamatkalla Euroopasta jakoivat tietoja siitä, miten ja mistä löytää parhaat esineet. Hu-

hut olivat informaation tärkein lähde kaikille matkaajille, tutkijoille ja kerääjille. Laivalla, 

lähetysasemilla ja jokilaivoilla levisivät oikeat ja väärät tiedot. Samalla tulijat muodostivat 

jo ensimmäiset käsityksensä afrikkalaisista muiden matkaajien kertomusten perusteella, 

ennen kuin olivat tavanneet heistä ketään. Halutuimpia vihjeitä olivat mitä, missä ja millä 

hinnalla parhaita esineitä oli saatavana. Eurooppalaiset vertailivat esineitään ja niiden hin-

toja, vaihtoivat niitä keskenään ja antoivat lahjoiksi toisilleen.15 Monia esineitä on koko-

elmissa, koska niiden eksoottisuus on vedonnut kerääjään ja vieraiden kansojen tapojen 

’barbaarisuus’, olipa se sitten kuviteltua tai koettua, oli usein vaikuttimena. Lisäksi kerääjä 

saattoi esineiden avulla osoittaa konkreettisesti oman kulttuurin ylivertaisuutta ajatellun 

evoluutiohierarkian huipulla. Keräämisen tarkoitus ei siten läheskään aina ollut etnografis-

ten esineiden hankinta, vaan vaikuttimet ovat olleet varsin moninaisia ja usein esineet oli 

hankittu kuriositeetteina vieraasta kulttuurista ja vasta myöhemmin ne ovat saaneet uuden-

laisen arvostuksen museoesineinä.16 

Arvelen, että myös suomalaismasinistit hankkivat esineensä jokireittien pysähdyspaikoissa 

ja heillä on ollut käsitys hankintatavoista ja esineiden arvostamisesta. Tämä käy ilmi ko-

nemestari Järvisen kirjeestä museolle, missä hän korostaa kuinka esineet ovat alkuperäisiä 

eikä niitä ole tehty matkamuistoiksi.17 Saga Roos pyrki hankkimaan esineitä pysähtymis-

paikoissa ja lisäksi kertoo saamistaan lahjoista, ja on mahdollista olettaa, että osa Kuba-

esineistä on tullut hänelle tällä tavoin. Hän tunsi Kuban maineen esinekulttuurin alalla ja 

odotti kiinnostuneena tapaamista tämä kulttuurin edustajien kanssa. Käynnillä Kuba-

                                                
14 Penny 2002:52-53 
15 Shildkrout 1998:178-9 
16 Cannizzo 1989:83, 88 
17 Antell 3 
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kylässä hän sai hankituksi tanssirummun, josta kyläläiset eivät olisi halunneet luopua. 

Myyntipäätökseen vaikutti varmaankin belgialaisen aluepäällikön vetoaminen kyläläi-

siin.18 Roosin päiväkirjassa on esineistä valitettavasti vain lyhyitä mainintoja siihen ta-

paan, kuinka hän sai portugalilaisen kaupasta ostaa ”alkuasukastavaraa”. Kaupan oli ”fört-

jusande saker, originella masker, tam-tam trummor härstammande från Bakuba, Batschile-

le m.m. raser”. Ostettuaan ”några pjäser” he palasivat laivalle mukanaan kukkia ja ruusu-

ja, mutta valitettavasti Saga Roos ei kerro, mitä ”pjäser” hän osti. 19 

Kerääjien toiminta ja vaikuttimet ovat kokoelmien muodostumisen ja historian kannalta 

paitsi kiinnostava myös oleellisen tärkeä kysymys. Johannes Fabian esittää, että vieraiden 

kulttuureiden tutkimus ei ollut aikoinaan niin määrätietoista kuin on annettu ymmärtää 

vaan paljon satunnaisempaa ja ennakko-oletusten varjostamaa. Hankittiin esineitä, jotka 

herättivät uteliaisuutta sekä paikanpäällä että kotona ja jotka toimivat muistoesineinä ja 

todisteena matkasta. Yhteydet alueen ihmisiin muodostuivat kaupan ja tavaroiden vaihdon 

kautta ja esineiden saanti oli siten riippuvaista tarjonnasta.20 Lisävaikeudeksi ulkomaalais-

ten kannalta muodostui lyhyt oleskeluaika ja kielitaidon puute ja sen seurauksena tietojen 

keräämiseen ja tallettamiseen liittyvät epävarmuustekijät. Matkanteko vaikeissa olosuh-

teissa suuren saattojoukon kera aiheutti omat ongelmansa ja rajoitti tiedonhankintaa. Am-

mattikerääjätkin toimivat siirtomaaolosuhteissa, niiden poliittisessa ja taloudellisessa tilan-

teessa, missä esineiden hankinta ei aina ollut yksinkertaista. Omistajat saattoivat myös 

kieltäytyä myymästä eri syistä esineitään. Joko niistä ei voitu luopua maagisten ominai-

suuksien vuoksi tai ne haluttiin antaa lahjoiksi mikä edellytti vastalahjaa. Siten esineet on 

useimmiten hankittu kaupankäynnillä, ja vaikka osa on saattanut olla lahjojakin, ne olivat 

kuitenkin kauppatavaraa. Fabian esittää edelleen, että näkökulmien erilaisuus esineiden 

markkinoista ostajien ja myyjien välillä johtui täysin eroavasta käsityksestä siitä, mitä esi-

neellä ymmärrettiin. Kun päälliköt tulivat tekemään kauppoja esineillään, heidän muka-

naan oli usein joukko rummuttajia ja tanssijoita. ”On lukuisia osoituksia siitä, kuinka tiu-

kasti afrikkalaiset esineet olivat niiden käyttäjien mielestä ja käytännössä sidoksissa esi-

tykseen.”21  

                                                
18 Roos 1952:159 
19 SR 30.7.1934 
20 Fabian 1998:81, 83 
21 Fabian 1998:88-89 
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Tutkimusretkikunnat kohtasivat matkoillaan monia vaikeuksia, joihin ne eivät olleet osan-

neet varautua liikkuessaan vieraassa ympäristössä ja missä asukkaat eivät käyttäytyneet 

matkaajien odotusten mukaan vaan toimivat omista lähtökohdistaan. Toisaalta eurooppa-

laiset olivat paikallisen väestön avun varassa vieraassa ympäristössä ja joutuivat sietämään 

afrikkalaisten vastarintaa ja neuvokkuutta hyötyä tulijoiden avuttomuudesta. Näitä seikko-

ja ei yleensä tuotu esille tutkimusmatkojen raporteissa tai matkakertomuksissa. Syinä af-

rikkalaisten osoittamaan epäluuloon oli heidän epätietoisuutensa tulijoiden tarkoitusperistä 

yleensä liikkua heidän alueillaan ja he pelkäsivät niiden seurauksia itselleen. He päätteli-

vät eurooppalaisten olevan kauppiaita suurten tavaramäärien vuoksi eli uhka heidän omal-

le liiketoiminnalleen. Siten oli heidän kannaltaan järkevintä yrittää hyötyä tulijoista mah-

dollisimman paljon ja toisaalta pyrkiä vaikeuttamaan retkikuntien liikkumista, mikä onnis-

tui parhaiten kieltäytymällä kantaja-avusta. Eurooppalaisten retkikuntien suhteet alkupe-

räisasukkaisiin olivat parhaimmillaankin etäiset, jolleivät suorastaan huonot eikä siten 

voinut olla puhettakaan tutustumisesta heidän elämäänsä. Lähes ainoaksi kontaktiksi jäivät 

tapaamiset paikallisten kyläpäälliköiden kanssa, kun tulijat kävivät kohteliaisuuskäynnillä 

tuomassa lahjansa. Eurooppalaisten käsitysten mukaan päälliköiden ahneudella ei ollut 

mitään rajaa, mutta toisaalta matkaajat halusivat selvitä mahdollisimman vähillä kuluilla 

säästääkseen varoja loppumatkan tarpeisiin. Eniten kiistoja aiheutui kantajien pestaami-

sesta ja tähän liittyvästä puutteellisesta tiedosta. Työ kantajana oli kantaväestön mielestä 

ala-arvoista, joka oli aikaisemmin teetetty orjilla. Toisaalta ihmiset eivät uskaltautuneet 

vieraiden kansojen alueelle ulkomaalaistenkaan tehtävissä ja paluumatka oli joka tapauk-

sessa vaarallinen ilman eurooppalaisten antamaa suojaa.22 

Esineiden hankinnassa oli kyse vallankäytöstä yhtä paljon kuin asukkaiden ja eurooppa-

laisten välisestä kaupankäynnistä. Tässä afrikkalaisille tarjoutui myyjinä mahdollisuus ai-

nakin jossain määrin määritellä ehtoja.23 He hallitsivat myös kysynnän ja tarjonnan; hinnat 

laskivat kun retkikunta alkoi siirtyä muualle.24 Kilpailu esineistä oli ankaraa ja kaikki ke-

rääjät moittivat toisiaan ahneudesta ja ylihinnoista - omaksi edukseen. Frobenius paheksui 

siirtomaaupseerien toimintaa, kuinka he keräsivät esineitä maksamatta niistä ja kuljettivat 

ilmaiseksi edelleen toimitettaviksi museolle Brysseliin.25 Taustalla kuultaa katkeruus bel-

                                                
22 Beatrix Heintzen esitelmä ’Deutsche Forschungsreisende im westlichen Zentralafrika des 19. Jahrhun-

derts’  http://www.ifeas.uni-mainz.de  2.5.2014. 
23 Shildkrout 1998:181 
24 Torday 1925:201 
25 Frobenius 1907:222 
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gialaisille virkamiehille tarjoutuneista eduista, kuten maksuton kuljetus ja esineiden han-

kintaoikeus. Siirtomaahallinto, jolle periaatteessa kuuluivat kaikki arvokkaina pidetyt tai-

de-esineet, sääteli esineiden vientiä. Ilmeisesti jo silloin oli olemassa markkinat Kongon 

esinekulttuurille, sillä etnografisia esineitä oli kerätty aikaisemmin myytäviksi siirtomaa-

hallinnon kulujen peittämiseksi. Vuonna 1891 kuningas Leopold määräsi siirtomaahallin-

non virkamiehet ja upseerit ottamaan talteen taide- ja käsityöesineitä, joita pidettiin mer-

kittävinä, joukossa myös muilta takavarikoituja. Erityisen määrätietoisesti niitä hankittiin 

vuoden 1897 Kongo-siirtomaanäyttelyyn, joka pidettiin Brysselin maailmannäyttelyn yh-

teydessä.26  

Monien kerääjien johtoajatuksena oli esineiden autenttisuus, niiden piti olla ’aitoja afrik-

kalaisia’ eli niissä piti olla käytön jälkiä. Usein etnografisista esineistä ajatellaan, että ikä, 

joka näkyi niiden kuluneisuutena, riitti tekemään niistä autenttisia, millä tarkoitettiin ai-

kaisempaa rituaalista käyttöä. Tämän perusteella esimerkiksi Torday ei huolinut esineitä, 

jotka hänen mielestään eivät olleet aitoja kulttuurinsa edustajia. Hänenkin käsityksensä 

autenttisuudesta edellyttivät riittävää ’ikää’ ja käytön jälkiä. Hänen Kuba-kokoelmansa oli 

hankittu sen tuntuman mukaan, miten esineet hänen mielestään edustivat Kuban historiaa 

ja sen aristokraattista asemaa. Tordayn elämänkerran kirjoittaja John Mack katsoo, että 

Tordayn käsityksen mukaan vain vanhinta esinetraditiota voitiin pitää asianmukaisena 

Kuban menneisyyden tutkimisessa, sen kaukaisen ”menneisyyden rekonstruoimiseksi”.27 

Sen vuoksi Torday luki arvostettavaksi taide-käsityöksi kudonnan, kankaiden koristelun, 

puunkaiverruksen ja metallityöt mutta ei naamioita, jotka hänen mielestään olivat myö-

häistä lainaa naapurikansoilta. Hän torjui myös aitoja naamioita, joita hän piti liian koris-

teltuina, niin että itse naamio katosi koristelun alle ja/tai koska niihin oli käytetty vieraita 

elementtejä kuten ulkomaalaista puuvillakangasta.28 Tordayn epäluulo oli osittain oikeu-

tettua, sillä monet jo ennen hänen matkaansa kerätyistä naamioista ovat osoittautuneet ai-

tojen jäljennöksiksi, jotka oli valmistettu myytäviksi ulkomaalaisille.29 

Afrikkaan tuli eurooppalaisten mukana uudenlaisia materiaaleja, joita käytettiin innos-

tuneesti myös omiin esineisiin, mutta jotka eivät kuitenkaan muuttaneet esineiden käyttö-

tarkoituksia. Vallitseva käsitys autenttisuudesta sai kerääjät hylkäämään esineet, joissa oli 

                                                
26 Shildkrout & Keim 1998:23-24 
27 Binkley & Darish 1998:57 
28 Binkley & Darish 1998:51 
29 Shildkrout 1992:67 
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näitä uudenlaisia elementtejä. Tilanne oli paradoksaalinen, kun paikalliseen käyttöön val-

mistetuissa esineissä käytettiin monenlaisia materiaaleja, kuten tuontikankaita, peilejä, la-

sia, alumiinilevyn paloja. Nämä esineet olivat itse asiassa niitä, joita kerääjät havittelivat, 

mutta jotka he hylkäsivät ’epäaitoina'. Samaan aikaan kehittyi vilkas uusien esineiden 

kauppa, jossa käytettiin vain ’luonnollisia’ materiaaleja kuten puuta, raffiakuitua, nahkaa, 

kuparia ja sulkia, jotka vastasivat länsimaisten ostajien odotuksia autenttisuudesta. Esinei-

den autenttisuus onkin monitahoinen seikka. Vaikka rituaaliesineet olivat hyödykkeinä 

tuomittuja loppumaan, tämä seikka ei silti poistanut niitä kaupankäynnistä. Harvinaisuus, 

todellinen tai luuloteltu, lisäsi kysyntää ja samalla tuotantoa. Autenttisuuskin edellytti 

määrää, sillä Fabianin mukaan ”jos haluaa luoda ja harjoittaa menestyvää kaupankäyntiä 

ainutkertaisilla esineillä, on niitä oltava jatkuvasti saatavana” ja esittää lisäksi, että esinei-

den myyjät käsittivät tämän yhteyden ja siksi välillä kieltäytyivät myymästä halutuimpia 

esineitään.30 Esineen ominaisuus joko singulaarina tai hyödykkeenä on harvoin yksiselit-

teinen, vaan molemmat sekoittuvat ja risteävät eri tasoilla käytännön elämässä. Teoreetti-

nen asetelma ei ole siten käytännössä mahdollinen, kun hyödykkeistäminen ja singulari-

sointi vaihtelevat esineen eri tilanteissa. Ihmisten käyttäytyminen muuttaa totuttuja tapoja, 

naamioi tekojaan toisenlaisiksi ja saa aikaan uudenlaisia tilanteita. Tällaisessa yhteiskun-

nan tilanteessa myös esineiden asema ja tehtävä määritellään uudestaan. Eri yhteiskunta-

muotojen, kaupallisesti ja tiiviisti muodostuneiden ja nk pienyhteisöjen vastakohtaisuus 

oli kuitenkin erittäin suuri.31 

1900-luvun alussa Kasain ja Kuban alueella oli paljon esineiden kerääjiä, ammattimaisia 

hankkijoita, jotka myös vaihtoivat kokemuksiaan ja tietojaan esineiden arvosta ja sijain-

neista, vaikka olivat samalla kilpailijoita. Tästä oli seurauksena ostajien toiveiden mukais-

ta esineiden valmistusta.32 Keräämisen huippukausina kolonialismin aikana esineitä val-

mistettiin suoranaisesti myyntiin, jolloin ne muistuttivat aitoja esineitä olematta kuiten-

kaan sitä. Täyttääkseen ostajien toiveet myyjät saattoivat tietoisesti lisätä käytön ja kulu-

misen merkkejä. Tuloksena oli varta vasten myyntiin valmistettuja esineitä, jotka olivat 

sinänsä ’rehellisiä’, mutta jotka kuitenkin olivat väärennöksiä. Esineissä saattoi myös olla 

eri tavoin yhdisteltyinä monenlaisia piirteitä. Valmistajalta on ehkä puuttunut tietoja aidon 

rituaaliesineen ominaisuuksista, koska kyse oli salaisesta tiedosta ja mahdollisesti hän ei 

                                                
30 Fabian 1998:94 
31 Koputoff 2007:88-89 
32 Shildkraut & Keim 1998:26-27 
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edes ollut lainkaan tämän ryhmän jäsen, vaan oli nähnyt erilaisia esineitä, joiden mallin 

mukaan valmisti sellaisia, joita ostajapuoli tuntui haluavan. Tiukkojen autenttisuusvaati-

mustensa vuoksi kerääjät eivät huolineet esineitä, joita he pitivät myyntiin valmistettuina, 

mutta seuraus olikin päinvastainen ja niin ”taide-esineiden kauppa vuonna 1906 johti epä-

aitojen esineiden toimeksiantoihin samalla tavalla kuin vuonna 1996”.33 Länsimaiset esi-

neiden hankkijat arvostivat joitain esineitä taiteena, eikä kopio tai replika muuta sitä ar-

voa. ”Useimpia afrikkalaisia naamioita pidetään aitoina taideteoksina, vaikka monista niis-

tä on sadoittain kopioita”.34 

Torday tuntui arvostaneen eniten perustajakuningasta esittävää ndop-patsasta, jonka pää-

tymisestä hänen haltuunsa ja edelleen British Museumiin hän antaa tarkan kuvauksen 

matkakirjassaan. Tordaylle nämä patsaat edustivat Kuba-tradition huippuaikaa, kulttuuria, 

jolla oli kunniakas historia taustalla. Ne olivat hänen mukaansa kuninkaallisen vallan oi-

keuttava ilmenemismuoto.35 Sheppard oli nähnyt patsaat käynnillään ja hänen mukaansa 

ne olivat erittäin arvostettuja ja pyhiä.36 Nämä patsaat olivat hallitsijoiden pyhyyden edus-

tajia tai sijaisia ja sellaisena kunnioitettavia Kuba-arvoesineitä, vaikka ne itsessään eivät 

välttämättä olleet pyhiä.37 Hallitsija oli Tordayn yllätykseksi halukas luovuttamaan pat-

saan, sillä ilmeisesti hän oli vakuuttunut paikasta, joka Tordaylla oli tarjota, että se oli hä-

nen esi-isiensä aarteen arvoinen. Hän yksin ei voinut luovuttaa näin arvokasta esinettä, 

vaan tarvittiin vanhimpien neuvoston päätös. Torday kertoo myös, kuinka milloinkaan hän 

ei ollut tarvinnut yhtä paljon lahjontaa ja imartelua kuin tämän esineen yhteydessä.38 Hil-

ton-Simpsonin kuvaus tapahtumasta voi vaikuttaa jopa puolustelevalta, kun hän perustelee 

hankintaa. Hän näyttää tienneen, että esineiden vienti pois kuninkaan kammioista lähenteli 

ryöstöä ja puolusti tekoa sillä, kuinka niiden arvostus kotimaassaan lakkaisi, kun euroop-

palaisten tulo muuttaisi lopullisesti alkuperäisiä tapoja ja uskomuksia ja patsaat menettäi-

sivät arvostuksensa. Pääkaupungissa ne olisivat “jatkuvasti alttiina tulipaloille tai valkois-

ten muurahaisten tuhoille; tulevina vuosina ne todennäköisesti olisi annettu jollekin satu-

naiselle matkaajalle, kun bushoongot olisivat lakanneet huolehtimasta niistä, ja siten ne 

kenties olisivat hävinneet kokonaan”.39 Ennen lähtöään Torday ja Hilton-Simpson saivat 

                                                
33 Shildkrout 1998:182 
34 Vansina 1990:142 
35 Mack 1990:17 
36 Sheppar 1917:117 
37 Vansina 1978:213 
38 Torday 1969:149-150 
39 Hilton-Simpson 1911:209-210 



 

    
- 158 -

lahjaksi vielä toisenkin esi-isäpatsaan ja erittäin vanhan maton ”niin että kokoelmamme 

karttui yli odotusten”.40  

Frobeniuksen oli määrä koota ennen kaikkea suullista perinnettä ja hänellä oli vaikeuksia 

saada pidättyvät kubat puhumaan, jotka olivat tulleet vain myymään esineitään. Hän käytti 

esineiden ostamista keinona saadakseen ihmiset kertomaan tarinoita, koska muutoin he 

epäilivät joutuvansa naurunalaiseksi ’arvottomana’ pitämänsä tiedon vuoksi.41 Hänen mie-

lestään kaupankäynti oli hyvä keino saavuttaa ihmisten luottamus ja oli siten etnografille 

tärkeä toimintatapa.42 Ihmiset ymmärsivät, kun Frobenius halusi jonkin esineen ja pitivät 

selvänä, että hän myös maksoi niistä, mutta 

... mitä valkoinen mies tekee tuschimuni’lla (myyteillä ja tarinoilla)? Nehän 
ovat hänelle aivan arvottomia asioita! Sillä ei pidä unohtaa, että neekeri ei 
käsitä, että eurooppalaiset hankkivat eineitä museoihinsa. Neekeri olettaa, 
että käytämme maalirasiaa säilyttääksemme siinä ihomaalia, jousta käydäk-
semme sotaa kotona, henkien kuvia uskonnollisiin tarkoituksiin jne. Sen 
vuoksi neekeri ei myöskään käsitä, miksi minulle vanha rikkinäinen esine 
on arvokkaampi kuin vastavalmistettu, josta puuttuvat kaikki käytön jäl-
jet.43  

Kyse ei siten ollut esimerkiksi uskonnollisista syistä olla kertomatta asioita, vaan huolesta, 

että heillä ei ollut tarjota tarpeeksi arvokasta vastineeksi helmistä, suolasta ja neuloista.44  

Ostajat ja esineiden kerääjät saattoivat perustella hankintojaan ja välttää epäilyt ryöstöistä 

ja painostuksesta, mutta yhtä oleellinen kuin keräämisen toteutus on kysymys, miksi ihmi-

set luopuivat heille tärkeistä ja jopa pyhistä esineistä. Esineiden tarjoajat kylläkin ihmette-

livät kerääjien tarkoitusperiä, kun nämä halusivat ostaa vain vanhoja ja käytettyjä esineitä. 

Frobenius ja Torday uskoivat sellaisten autenttisuuteen ja olivat ylpeitä jopa rikkinäisistä 

esineistä, mitä pitivät todisteena esineen iästä eli aitoudesta. Heidän mielestään käytön jäl-

jet olivat osoitus siitä, että tällaisilla esineillä oli ollut aito käyttötarkoitus eivätkä ne olleet 

nykyajan käsitteen mukaista turistitaidetta.  

Keräämisen kiivain kausi osui yksiin kolonialismin vahvistumisen kanssa, kun länsimaat 

ottivat Afrikkaa haltuunsa yhä enemmän mikä puolestaan muutti yhteiskunnallista tilan-

netta ratkaisevasti. Samalla luotiin uudenlainen elinkeinorakenne, joka vei nuoret miehet 

                                                
40 Torday 1968:201 
41 Frobenius 1907:198 
42 Frobenius 1907:356 
43 Frobenius 1907:359 
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kansainvälisten omistajien plantaaseille palkkatyöhön, otettiin käyttöön virallinen rahayk-

sikkö entisten menetelmien sijaan ja määrättiin erilaisia veroja kaikkien maksettaviksi. 

Verosumman kokoon saaminen ei ollut helppoa ja se on yksi syy, minkä vuoksi ihmiset 

myivät esineitään. Monni Adams selvittää artikkelissaan Liberiasta peräisin olevan naa-

miokokoelman hankintaa, mutta muuallakin eurooppalaiset toimivat samojen periaatteiden 

mukaan. Adamsin mukaan raha pelkästään ei selitä, miksi niin suuret määrät naamioita ol-

tiin valmiita myymään, olkoon että käteisen rahan tarve oli oleellinen seikka. Syy siihen 

että nyt luovuttiin aikaisemmin pyhinä pidetyistä naamioista, selittyy yhteiskunnan muu-

toksilla kuten väestönsiirrot, pakkotyö, verot ja vastikkeettomat palvelukset, mutta myös 

koulutuksen ja uusien tarvikkeiden houkuttelevuudella. Esineistä luopumiselle oli myös 

perinteisempiä syitä kuten naamion muuttuminen vaaralliseksi tai tehottomaksi tässä tapa-

uksessa uudenlaisessa yhteiskunnassa. Samasta syystä, tarpeettomina, nuoret myivät pe-

rinnöksi saamiaan naamioita kun traditio, esimerkiksi initiaatio oli lakannut tai lakkautettu 

kiellettynä. Tässäkään tapauksessa kaikkea ei myyty, osa etenkin rituaalisesti tärkeistä 

esineistä pidettiin tallessa joko kunnioituksesta tai perinteen elpymisen toivossa. Kokoel-

mat olivat siten hyvin vaihtelevia tasoltaan, eivätkä kaikki esineet olleet laadukkaita osta-

jan kannalta vaan joukossa oli myös uusia esineitä, joiden avulla oli tarkoitus saada ko-

koon verorahat.45  

Esineiden valmistuksella myyntitarkoituksiin on pitkä historia alkaen heti ensimmäisistä 

kontakteista afrikkalaisten ja eurooppalaisten välillä. Silloin esineitä tehtiin tilaustöinä ul-

komaalaisten ohjeiden mukaan, mutta myyjät alkoivat myös valmistaa niitä omista lähtö-

kohdistaan. Vierasmaalaisten lukumäärän kasvaminen luonnollisesti lisäsi myös myyn-

tiesineiden kysyntää, etenkin kun alkoi olla käsityksiä Afrikan eri kulttuureista. Silloin 

myös afrikkalaiset veistäjät ja heidän välittäjänsä alkoivat valmistaa uusista esineistä 

”vanhoja” muokkaamalla ja käsittelemällä niitä eri tavoin. Alkuperäisyyden ja autentti-

suuden vaatimus, jota varhaiset  museokerääjät korostivat, onkin monitahoinen asia. Mi-

kään kulttuuri ei pysy muuttumattomana ja siksi myös perinteinen, rituaaleihin liittyvä tai-

de ottaa vaikutteita muualta ja pysyy siten elinvoimaisena. Tilaustyönä ulkopuoliselle os-

tajalle valmistettu esine on täysin kontekstinsa ulkopuolella eikä ole tiukasti ottaen miten-

kään aito, mutta ostajan kannalta se ajan mittaan saa konkreettista arvoa vanhana vaikka-

kaan ei tunnistettuna aitona esineenä. Tässäkin yhteydessä toteutuu ajallisen ja paikallisen 
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etäisyyden tuoma uhka aitoudelle. Etnisten kohteiden osalta on syytä pitää mielessä, että 

kaikki niille esitettävät vaatimukset ovat länsimaisten käsitteiden mukaisia, jotka lisäksi 

ovat ajan mittaan muuttuneet ja joilla on selkeä yhteys esineiden arvostukseen länsimais-

sa. Aitous on kerääjien asettama, ’meidän’ kulttuurimme käsitteiden mukainen valinta, ei 

’heidän’.46 

Esineiden vanhentamiskäsittelyä ei voi pitää suoranaisena petoksena, koska myyjät toteut-

tivat ostajien toivomuksia niiden suhteen. Petoksena sen sijaan voi pitää aitojen esineiden 

tahallista pilkkomista osiin paremman hinnan toivossa, jolloin kokonaisuus on tuhottu ei-

vätkä sen osat ole enää muuta kuin tavaroita. Kolonialismin ja vahvasti myös itsenäisty-

misen aikoihin perinteisellä käsityötaidolla oli erittäin suuri merkitys taloudellisesti. Maa-

ilmansotien jälkeen erityisesti on koettu nk. lentokenttätaiteen nousu, joka on silkkaa tu-

ristitaidetta eikä noudata mitään entistä etnistä perinnettä 47  

Kerääjien toiminnan kautta ja tehokkaan organisoinnin avulla etnografiset esineet päätyi-

vät Eurooppaan, sen lukuisiin museoihin, esille monenlaisiin näyttelyihin sekä kaupalli-

sesti järjestettyihin että monien järjestöjen ja organisaatioiden ylläpitämiin. Hyvin paljon 

esineitä tuli monien yksityiskotien matkamuistoiksi, joista ajan mittaan on myös tullut 

museoesineitä. Moninaisten vaiheiden kautta museolaitoksesta on tullut maailman eri puo-

lilta kerättyjen esineiden varsinainen ja tärkein talletuspaikka, joka myös on kiinnostunut 

niiden etnografisesta taustasta ja historiasta. 

2. Museot esineiden tallettajina  

Museo on länsimaiseen kulttuuriin oleellisesti kuuluva instituutio, jonka asemaa ei var-

maankaan kyseenalaisteta, mutta silti on esitettävä kysymys miksi yleensä on museo, mikä 

se on?  Museo liittyy kiinteästi eri maiden ja kansojen historiaan, jota se on ollut luomas-

sakin. Se on aikansa ilmiö, joka heijastelee kulloistakin yhteiskuntaa niin että nykypäivänä 

se on aivan muuta kuin runsaat sata vuotta sitten puhumattakaan varhaisista edeltäjistään, 

erilaisista aarre- ja kuriositeettikokoelmista. Museolaitos on kokenut pitkän historiansa ai-

kana monia muutoksia ja kehitysvaiheita ja se on nykyisinkin jatkuvassa muutoksessa. 

Tämän muutoksen ymmärtämiseksi onkin tärkeää tietää, miten kokoelmat ovat syntyneet, 

mikä on niiden nykytilanne ja mitä tällä välillä on tapahtunut. 
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Tutkimusmatkojen mukana tuodut esineet kuvasivat karttojen ohella vieraiden kansojen 

elämää ja toivat siten uutta tietoa pyrittäessä luomaan universaalia ja täydellistä maail-

mankuvaa. Myös aikaisemmat ajattelumallit joutuivat sopeutumaan uuteen kehitykseen ja 

alati lisääntyvän tiedon määrään, mikä kaikki muutti käsityksiä esineistä tiedonlähteenä ja 

merkityksestä sellaisina. 1600-luvulta alkoi silloisen museolaitoksen muutos yksityisestä 

yleiseksi, joka trendi sitten jatkui ja vahvistui 1800-luvulla. Silloin perustettiin varsinaisia 

museoita, joista vanhin oli Oxfordin yliopiston museo, jolle kerääjä Elias Ashmolean lah-

joitti kuriositeettien, artefaktien ja käsikirjoitustensa kokoelmansa vuonna 1667. Mainitta-

vaksi tämän museon tekee se, että se oli kenties ensimmäinen yleisömuseo ja aidosti vapaa 

kaikille kävijöille, kun muihin museoihin pääsy oli rajoitettu tietyille arvohenkilöille. 

Yleinen museo sai nykyisen muotonsa British Museumin perustamisen myötä vuonna 

1751. Se merkitsi käännettä museolaitokselle, sillä se oli ensimmäinen varta vasten julki-

seksi laitokseksi perustettu museo, kuten myöhemmin Louvre-museo Pariisissa, vallan-

kumouksen ansiosta vuonna 1793 yleisölle avattuna museona.48 

Museot olivat keskeinen laitos vieraiden kulttuureiden tutkimuksessa, ne olivat alan tie-

teellisen työn, tutkimuksen ja tutkijoiden ja myös esineiden kerääjien koulutuksen keskuk-

sia ennen kuin etnografiasta ja antropologiasta tuli akateemisia aloja. Museosta muodostui 

monien esineiden kohdalla niiden lopullinen päätepiste. Museolla oli tärkeä merkitys pait-

si säilyttäjänä myös mielipiteen muokkaajana ja käsitysten luojana siinä, miten etnografi-

siin esineisiin ja niiden edustamiin kulttuureihin suhtauduttiin. Afrikan ’löytyminen’ 

1800-luvulla ja sen kartoittaminen olivat aikanaan suuren mielenkiinnon kohteena, joten 

ei ole ihme että sieltä tuodut esineet kiinnostivat niin museokuraattoreita, suurta yleisöä 

kuin taiteilijoita. Etnografisen aineiston suurimittainen kerääminen osui kolonialismin 

kauteen 1800-luvun lopulta jatkuen 1900-luvulle. Silloin Eurooppaan suorastaan tulvi 

kaikkialta maailmasta vieraiden kulttuureiden esineitä erilaisiin kokoelmiin ja tarkoituk-

siin. Näihin aikoihin perustettiin myös ensimmäiset varsinaiset etnografiset museot tai ko-

koelmat, mikä oli yhteydessä paitsi esinerunsauteen myös antropologiaan uutena tieteenä. 

Tällöin perustettujen etnografisten museoiden esineistä alettiin muodostaa systemaattisia 

kokoelmia, joiden järjestys muistutti luonnontieteellisen museon mallia, jossa primitiivi-

sen ihmisen aikaansaannokset olivat luonnon ylintä kerrosta mutta samalla sivilisaatioke-

hityksessä sen alimmalla askeleella. Esineet järjestettiin yleensä maittain ja kansoittain, 
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mutta luotiin myös uudenlaisia järjestelmiä, jollainen oli Pitt-Rivers museossa käytetty ty-

pologinen lähestymistapa, joka korosti esineiden tyyppiä ja funktiota alkuperän sijaan.49 

Museot olivat kiinnostuneita saamaan haltuunsa mahdollisimman paljon esineitä mahdol-

lisimman monista kulttuureista, sillä vallitseva evolutionistinen ajattelu piti varmana nk. 

luonnonkansojen kulttuurien katoamista. Tarkoitus oli saada todisteeksi näiden kulttuurei-

den sekä esineistöä että perimätietoa etnografisen hetken (ethnographic present) käsityk-

sen mukaan, millä tarkoitettiin aikaa ennen kuin alkuperäiskulttuuri oli joutunut kosketuk-

siin muiden vaikutteiden kanssa. Tähän käsitteeseen sisältyi ajatus eräänlaisesta viimeises-

tä ajankohdasta, johon asti kerättävä kulttuuri esineineen ja perimätietoineen olisi ollut 

muuttumaton. Tämä perinne siis oli saatava talteen ennen kuin vieraat vaikutteet alkaisivat 

muuttaa sitä lopullisesti. Näin tämä ajateltu ’parasta ennen päivä’ vaikutti huomattavasti 

siihen, miten kerääjät arvostivat esineitä ja siten sitä aineistoa, mitä he keräsivät tai suosi-

vat kokoelmissaan. Tässä korostui erityisesti vanhojen esineiden merkitys ja tietyn ajan 

jälkeen valmistuneita eli liian uusia esineitä ei haluttu kokoelmiin.50 Dokumentointi jäi 

kiireen ja suurien esinemäärien vuoksi puutteelliseksi, niin että nykyisin on vaikeaa tai 

mahdotonta tietää monien etnografisissa kokoelmissa olevien esineiden historiallista tai 

yhteiskunnallista kontekstia.51  

Museoiden muodostumiselle nykyaikaiseksi laitokseksi oli merkitystä teollisuuden järjes-

tämillä maailmannäyttelyillä, joita pidettiin lukuisia 1850-luvulta lähtien, siinä että ne toi-

vat uudenlaisia tapoja esineiden esittelyyn ja tekivät tunnetuksi muun maailman kulttuu-

reita. Varsinaisesti näyttelyiden tarkoitus oli esitellä oman eli järjestävän läntisen maan te-

ollisuuden ja kulttuurin saavutuksia, joita verrattiin nk. primitiivisten kansojen esineisiin 

ja myös ihmisiin. Maailmannäyttelyiden tarkoitus oli kansojen eroavuuksien korostaminen 

ja siten niissä tapahtunut etnografisten esineiden esittely ei kertonut niinkään muista kan-

soista ja niiden kulttuureista kuin näyttelyiden järjestäjien arvoista ja asenteista.52 Näytte-

lyt herättivät paljon kiinnostusta ja ne saavuttivat suuren yleisön paremmin kuin museolai-

tos, joka oli melko elitistinen ja jonka kokoelmat olivat yleensä suljettuja suurelta yleisöl-

tä. Näyttelyt olivat osittain museoiden kilpailijoita, mutta ne vaikuttivat myös museoiden 

avautumiseen ja muuttumiseen yleisön suuntaan. Monen museon ensimmäiset etnografiset 
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kokoelmat on hankittu maailmannäyttelyistä. Näyttelytoimintaa harjoittivat monet muut-

kin tahot, joista merkityksellisiä etnografisten esineiden kannalta olivat eri maiden Lähe-

tysseurojen järjestämät näyttelyt. Kun Saga Roosin kokoelmat kiersivät Suomea sodan 

jälkeen, idea oli epäilemättä peräisin juuri tällaisista näyttelyistä, joilla puolestaan oli esi-

kuvansa Ruotsissa.  

Museoalan keskeinen järjestö ICOM (International Council of Museums) on määritellyt 

nykypäivän museon 21. Yleiskokouksessaan seuraavasti: 

Museo on pysyvä, taloudellista hyötyä tavoittelematon, yhteiskuntaa ja sen 
kehitystä palveleva laitos, joka on avoinna yleisölle ja joka tutkimusta ja 
opetusta edistääkseen ja mielihyvää tuottaakseen hankkii, säilyttää, tutkii, 
käyttää tiedonvälitykseen ja pitää näytteillä aineellisia ja aineettomia todis-
teita ihmisestä ja hänen ympäristöstään.53  

Museon asema ja tehtävät ovat muuttuneet sen pitkän olemassaolon aikana yksityisistä 

kokoelmista kansallismuseoiksi ja monenlaisiksi erityismuseoiksi ja tilanne elää nykyisin-

kin. 

Krzysztof Pomian on päätynyt määrittelemään museokokoelmaksi kaikkien sellaisten esi-

neiden kokoonpanon, jotka tilapäisesti tai lopullisesti on otettu pois taloudellisesta kierros-

ta ja sen lisäksi on sijoitettu tarkoitusta varten varattuun tilaan, jossa esineitä voidaan esi-

tellä ja katsoa. Lisäksi museot saattavat vaihtaa esineitä täydentääkseen ja parantaakseen 

kokoelmaansa, mutta eivät yleensä luovu hankkimistaan esineistä, vaan pyrkivät pitämään 

ne lopullisesti pois kiertokulusta.54 Jeanne Cannizzo esittää, että museokokoelmissa olevat 

esineet tuovat esille alkuperäisten tekijöiden maailmankuvaa ja samalla niiden kerääjien ja 

esillepanijoiden käsityksiä  ja arvostuksia. Museo pitääkin nähdä yhteiskunnallisen ympä-

ristönsä ja tietyn historiallisen aikakauden puitteissa.55   

Museoita leimaa muista kokoelmista tai esimerkiksi taide- tai antiikkikaupasta erottavana 

piirteenä niiden pysyvyys. Toisin kuin yksityiskokoelmia niitä ei hajoteta tai myydä ja 

museon tehtävä on lisäksi pitää jatkuvasti huolta esineistään.56 Museot ovat laitoksia, jois-

sa säilytetään ja käsitellään aitoja esineitä, sitä tietoa ja kertomusta, johon perustuvat käsi-

tykset aikaisemmista tapahtumista. Museot ovat saaneet tehtävän säilyttää näitä esineitä 
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tuleville sukupolville, sillä niillä on tärkeä osa siinä, kuinka yhteiskunta luo omaa histori-

aansa.57  

Museoesineet ovat historiallisia, kuuluvat menneeseen ja katsojan vaikeus on esineitä kat-

soessaan ymmärtää paitsi ajallinen etäisyys sekin, että etenkin etnografiset esineet ovat ol-

leet osa toisenlaista, itselle vieraiden kansojen kulttuuria. Museoesineet ovat samalla ajat-

tomia, irrallaan historiastaan ja kontekstistaan ja ovat saaneet uuden ympäristön ja merki-

tyksen museossa. Tässä yhteydessä esineille on syntynyt arvostusta esteettisinä kohteina 

taide-esineiden tapaan, vaikka niiden tarkoitus alunperin on ollut jokin muu, hengellinen 

tai arkipäiväinen käyttö. Museossa esineet saavat uudenlaisen henkisyyden estetisoinnin 

muodossa, kun niihin liitetään taide-esineen ominaisuuksia.58 Museossa esineet ovat kat-

sottavina, esineet eivät enää toimi alkuperäisessä tehtävässään. Mikä olikin niiden aikai-

sempi käyttötarkoitus, museoesineinä ne ovat menettäneet sen ja ne sijoitetaankin yleensä 

vitriineihin suojaan, pois ulottuvilta.59  

Kuitenkin museolla on tehtävä siinä, että katsomisesta ja näkemisestä tulisi myös ymmär-

tämistä. Museossa esillä olevat esineet voivat antaa materiaalisen muodon vaikeasti tavoi-

tettaville abstrakteille käsitteille, joita ilman ne jäisivät vaille sanallista ilmaisua. Esineet 

ovat myös kulttuurisen muistin merkkejä. Hooper-Greenhillin mukaan esineiden avulla 

konkretisoidaan, esitetään tai symbolisoidaan ajatuksia ja muistoja ja tällä tavoin niille 

saadaan verbaalinen muoto, jolla kuvata kokemusta ja tietoa. Ajatusmallit, asenteet ja us-

komukset, jotka kuvaavat yhteiskuntaa, tulevat ilmeisiksi sen esineissä. Hän kirjoittaa 

edelleen, kuinka esineet saavat sisäisiä merkityksiä ja tunteita niin henkilökohtaisella kuin 

yhteiskunnallisella ja kansallisella tasolla. Siten esineiden todellinen laatu on avoin tul-

kinnoille, jotka lähtevät niiden tulkitsijoista. Etnografisten esineiden tulkinnat ovat muut-

tunet niiden eri vaiheissa, eikä niiden alkuperäistä tarkoitusta tai merkitystä ole mahdollis-

ta tavoittaa. ”Esineet, jotka esiintyvät kolonialismin ja jälkikolonialismin valtavirrassa, 

kuvastavat käsityksiä erityisen dramaattisella tavalla”. Aikaisemmat tulkinnat ovat siten 

kokeneet uudenlaisen lukemisen, joihin suhtaudutaan länsimaissa aivan uudella tavalla.60  

Museoiden merkitystä punnittaessa on muistettava, että ne täyttävät tehtäväänsä esineiden 

ja tiedon kerääjinä. Tämä työ tapahtuu esineiden tallettamisena ja käsittelynä, joka yleisöl-
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le näkyy näyttelyinä, esineteksteinä ja julkaisuina.61 Museoita on myös pidetty tarpeellisi-

na ja tärkeinä itseymmärryksen ja yhteiskunnalliseen ympäristöön sopeutumisen vuoksi, 

eivätkä ne siten ole vailla yhteiskunnallisia liittymäkohtia. Museon nykytilanne ei ole syn-

tynyt ilman moninaisia vaiheita ja kehityskulkuja, jotka olivat yhteydessä Euroopan hen-

kiseen ja poliittiseen historiaan. Myös etnografisilla esineillä on pitkä historia löytöretkien 

alusta lähtien, joten nykytilanteen ymmärtämiseksi on syytä olla perillä menneestä myös 

tässä suhteessa. 

Erilaisen keräämisen historia on yhtä pitkä kuin ihmiskunta, mutta varsinaisesta museolai-

toksesta voidaan puhua Italian 1400-luvun renessanssin yhteydessä, jota on pidetty niin 

museon, taiteen kuin modernin ihmiskäsityksen alkukotina.62 Selityksenä sille, miksi juuri 

renessanssi sai aikaan museon tapaisen ilmiön, on silloin alkanut uudenlainen maailman-

käsitys, joka perustui antiikin maailman ja toisaalta tiedon ihailuun. Hiljattain silloin oli 

käännetty antiikin filosofien teoksia, mm Platonin alkuperäisteokset, joten ne olivat tulleet 

oppineidenkin tietoisuuteen vasta silloin. Klassisen kirjasivistyksen ohella kerättiin myös 

antiikin muita esineitä kuten rahoja, käsikirjoituksia ja veistoksia.63 Tärkeä tekijä museo-

laitoksen historiassa on Firenzen valtasuku Medici, sillä museokäsityksen ja samalla etno-

grafisten kokoelmien alkuna pidetään heidän käsikirjoituskokoelmiaan 1400-luvulla, joita 

seuraavat sukupolvet laajensivat etenkin taiteisiin. Tätä kokoelmaa, studioloa64 on pidetty 

ensimmäisenä varsinaisena museona.65 Näitä kokoelmia seurasivat erilaiset aarre- tai ku-

riositeettikammiot, joihin Euroopan ruhtinaat sijoittivat yksityisiä aarteitaan. Ne voidaan 

nähdä yrityksenä esittää todellisuus pienoiskoossa, jonka keskipisteestä ruhtinas saattoi 

symbolisesti hallita luontoa ja ihmisten tekemää maailmaa. Pyrkimyksenä oli kartoittaa 

koko luomakunta ja asettaa sen kaikki ilmiöt paikalleen. Kuvataiteen, etenkin antiikin 

veistosten kerääminen tuki kokoelmien päämäärää, jonka tarkoitus oli esittää luonto mah-

dollisimman tarkasti, sillä taide käsitettiin keinoksi koota tieteellistä tietoa, sen tehtävä oli 

rajattu ehdottomasti totuudenmukaiseen ja tarkkaan luonnollisen maailman kuvaami-

seen.66  

                                                
61 Pearce 1999:16 
62 Aurasmaa 2002:171 
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64 Studiolo: Typically comprising a small, windowless room whose location in the palace was often secret, 

the walls of a studiolo housed cupboards whose contents symbolized the order of the cosmos.  Bennett 
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Kerääjät osoittivat kiinnostusta tähän ajatteluun ja samalla omaa tietämystään kokoelmil-

laan, jotka koostuivat mahdollisimman monenlaisista esineistä ja esineryhmistä. Euroopan 

ruhtinaat hankkivat halukkaasti erilaisia esineitä kokoelmiinsa, joukossa niin löytöretkeili-

jöiden tuomia muun maailman esineitä kuin erilaisia luonnonoikkuja. Joukossa oli ihmis-

ten tekemiä esineitä, artificialia, luonnosta peräisin oleva naturalia ja osoituksena ihmisen 

kyvykkyydestä luonnon hallitsemisessa scientifica, joita olivat erilaiset tekniset kojeet ja 

laitteet. Kokoelmia yritettiin luokitella johdonmukaisesti, mikä ei estänyt sijoittamasta ar-

tificialiaa ja naturaliaa tai eri puolilta maailmaa peräisin olevia esineitä toistensa yhtey-

teen, mikäli ne tuntuivat kuuluvan samaan kategoriaan. Näissä Wunderkammer- tai Kunst-

kammer -kokoelmissa oli hyvin erilaisia esineitä ja vain esineiden ajateltu arvo määritti 

niiden sijoittumisen. Kokoelman omistajan mieltymyksistä riippui, miten esineet sijoitet-

tiin. Yhdessä vitriinissä saattoi siten olla varsin erityyppisiä esineitä, joita yhdisti niiden 

ajateltu yhteinen funktio tai materiaali, niin että saamaa materiaalia, esimerkiksi kaikki 

luuta sisältävät esineet oli koottu yhteen. Myöskään suhtautuminen muun maailman esi-

neisiin ei poikennut tavasta käsitellä eurooppalaisia, vaan kaikki edustivat samalla tavalla 

koko maailmaa.67 Esineiden alkuperäinen tausta tai edes maa ei ollut tässä katsannossa 

kiinnostava, vaan esineitä saatettiin sijoittaa ’Intia’-luokitukseen tarkoittamassa yleensä 

eksoottista paikkaa.68  

1600-luvun jälkipuolella tapahtui vanhojen Kunstkammereiden kohdalla muutos, kun Carl 

von Linnén luoma luokitusjärjestelmä omaksuttiin myös museoesineisiin. Tieteellisyys al-

koi vaikuttaa, mistä on esimerkkinä monien tiedeakatemioiden perustaminen. Matkojen 

yleistyessä myös tiedon määrä kasvoi ja alettiin tutkia yhä määrätietoisemmin uusien alu-

eiden maantiedettä, kasvillisuutta ja myös kulttuureita. Jo tällöin tutkimusmatkaajien tuek-

si oli Royal Society Lontoossa julkaissut ohjekirjan aiheista, joihin tuli kiinnittää huomio-

ta.69 Kokoelmat erikoistuivat ja erilaistuivat kun perustettiin useita kokoelmia tieteellisin 

perustein, esimerkkeinä Museum Kircherianum Roomassa ja Museum Wormianum Köö-

penhaminassa. Jälkimmäisen perustaja oli lääketieteen professori Olaus Worm, joka oli 

edistyksellinen tutkija. Hän oli perustanut yksityisen luonnonhistoriallisen kokoelman op-

pilaitaan varten opetustarkoituksessa Bolognan yliopiston mallin mukaisesti. Vaikka pai-

nopiste oli luonnontieteissä, kokoelmassa oli edustettuna muitakin aloja kuten taidetta, an-
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tiikkia ja etnografisia esineitä. Kokoelmasta, joka muotoutui vuosina 1620-40, on edelleen 

todisteena painate Museum Wormianum vuodelta 1655, jonka erityinen ansio on kokoel-

man asiantunteva dokumentointi ja tämän vuoksi Wormia pidetään yhtenä merkittävim-

mistä museoiden perustajista Euroopassa. Tanska oli 1600-luvulla suurvalta, jonka hallit-

sijoilla oli paitsi kiinnostusta myös mahdollisuus laajaan kokoelmaan ja niin Wormin ko-

koelma liitettiin  kuninkaalliseen Kunstkammeriin, jonka esineistä vieläkin osa on Na-

tionalmuseetissa, Kööpenhaminassa. Museolla on tallella inventaariluettelot alkaen vuo-

desta 1674, joista käy ilmi museon luokittelu ja jako erilaisiin ’kammioihin’ kuten rahat ja 

mitalit, luonnon esineet, artefaktit. Uusien ajatusten alkaessa vaikuttaa museokokoelmiin 

tämäkin kuninkaallinen kokoelma jaettiin ja siirrettiin osittain uusiin yhteyksiin.70  

1700-luvulle tultaessa ja yhteiskuntien muuttuessa myös yksityismuseoiden aika päättyi. 

Kokoelmia alettiin esitellä yhä enemmän ja yhä laajemmalle yleisölle, eivätkä ne olleet 

enää vain ruhtinaiden keräämiä. Nämä kokoelmat hajosivat ja päätyivät eri tavoin, myös 

myyntien kautta uusille omistajille ja usein myös hiljattain perustetuille museoille. Mu-

seokokoelman kerääminen oli edelleen aatelismiehen arvolle sopivaa tekemistä ja samalla 

keino hankkia arvostusta ja kuuluisuutta esittelemällä kokoelmia ulkopuolisille, mikä sa-

malla lievensi tiukkoja sosiaalisia hierarkioita, kun kerääjät luokkarajoja ylittäen saattoivat 

vierailla katsomassa toistensa kokoelmia. Nyt harvinaisuudet ja kalleudet, jotka olivat ai-

kaisemmin olleet vain ruhtinaan ilona, olivat kaikkien nähtävinä, vaikka eivät suinkaan 

kirjaimellisesti, sillä yleisö rajoittui arvohenkilöihin, miehiin, ja vasta uudenaikaisen mu-

seon synty merkitsi ovien avautumista kaikille.71  

Monien esineiden arvostus oli kuluneiden vuosikymmenten ja -satojen aikana muuttunut. 

Alkuaikojen harvinaisuuksista tuli tavanomaisia, jolloin ne menettivät merkityksensä ja 

myös katosivat kuriositeetti- ja muista kokoelmista niin että aiemmin arvokkaana pidetty 

esine on saatettu hävittää ja mahdollisesti tallella olevien sijaintia ei tunneta. Esimerkiksi 

porsliinin yleistyminen hyötykäyttöön poisti nämä esineet aarrekammioista, mitä kehitystä 

voi seurata kabinettien säilyneistä kokoelmaluetteloista vaikka siis itse esineet ovat ka-

donneet.72 Merkitystä näillä kokoelmilla on sikäli, että ne kaikkine outoine ja ihmeellisine 

hopea- ja norsunluuesineineen, matemaattisine mittausvälineineen ja eri alojen työkalui-

neen muodostivat sen perustan, jolle nykyaikainen museolaitos myöhemmin rakentui. En-
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simmäisten kokoelmien kautta tulivat ensi kertaa esille myös muun maailman esineet, mi-

kä muokkasi osaltaan maailmankäsityksiä. 

’Uusista’ maanosista haluttiin ennen kaikkea rikkauksia, eivätkä esineet olleet siten ensisi-

jaisia kohteita. Varhaisten etnografisten esineiden vaiheista on vain vähän tietoja, mutta 

säilyneiden inventaariluetteloiden perusteella tiedetään, että niitä kuitenkin on edelleen 

tallella museoiden kokoelmissa. Säilyneet museoluettelot ovat tärkeä todiste etnografisten 

esineiden saapumisesta Eurooppaan ja merkityksestä kokoelmissa. Itse asiassa muun maa-

ilman esineitä, joukossa afrikkalaisia esineitä oli 1500-1700-luvuilla kokoelmissa Euroo-

passa melko paljon. Ne ovat osittain päätyneet vasta myöhemmin museoluetteloihin pu-

humattakaan niistä esineistä, joita yksittäiset matkustajat ja keräilijät ovat tuoneet henki-

lökohtaisina muistoinaan ja joista ei ole milloinkaan pidetty kirjaa.73 Lähes kaikkien esi-

neiden alkuperätiedot ja ilmoitetut käyttötarkoitukset ovat ylimalkaisia ja puutteellisia, sil-

lä maantiedettä ei tunnettu eikä toisaalta kerääjiä kiinnostanut tällainen tieto. Silloin ke-

räämisen syyksi riitti vieraus ja outous niin eurooppalaisten kuin ulkomaalaisten esineiden 

kohdalla ja näillä perusteilla kokoelmia arvostettiin. Esineiden reiteistä ja saapumisesta 

Eurooppaan tiedetään varsin vähän eikä kiinnostus kohdistunut etnografisiin esineisiin 

vaan tärkeimpiä tuontitavaroita olivat arvokkaat materiaalit ja mausteet.74  

Afrikkalaisista materiaaleista eurooppalaisia kiinnosti erityisesti norsunluu ja siitä teettä-

mänsä esineet. Aitojakin afrikkalaisesineitä on tallella, joskin alkuperämaaksi on saatettu 

ilmoittaa vaikkapa Intia tai Turkki ja jotka vasta myöhempi tutkimus on osoittanut afrik-

kalaisiksi alkuperältään. Kokoelmissa on myös joitain alunperinkin afrikkalaisia norsun-

luuesineitä ja niiden ohella arvostettuja olivat nukitetut raffiakudonnaiset Kongosta, joiden 

laatua ja kauneutta ihaillaan monissa kirjoituksissa.75 Eurooppalaiset sovelsivat etnografi-

sia esineitä omaan käyttöönsä ja makuunsa silloin kun eivät suoranaisesti teettäneet pai-

kallisilla omia mallejaan. Niinpä raffiakudonnaisia käytettiin tyynynpäällisinä Euroopassa, 

mistä on lukuisia esimerkkejä jäljellä museoissa esimerkiksi Roomassa ja Kööpenhami-

nassa, missä niitä on peräti toistakymmentä.76 Varhaisimpien Kongosta peräisin olevien 

esineiden on arveltu tulleen hallitsijan lahjoina Eurooppaan 1500-luvulla. Tiedetään esi-

merkiksi siellä valmistettuja norsunluutorvia olleen kolme Medicien kokoelmassa, joista 
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kaksi on edelleen Firenzessä Museo degli Argentissa. Ne mainitaan ensi kertaa luettelossa 

vuonna 1553 ja Bassani olettaa niiden saapuneen Eurooppaan jo ennen tätä lahjoina silloi-

selle Medici-sukuiselle paaville Leo X:lle. Lisäksi hän on sitä mieltä, että osa tällaisista 

torvista, joita on muissakin museoissa, on peräisin Kongon kuninkaan aarrekammiosta.77  

Tanskan kuninkaalliseen Kunstkammer-kokoelmaan, jonka kuningas Fredrik III perusti 

noin vuonna 1650, kuului myös aidosti afrikkalaisia aseita kuten heittoveitsiä, kongolais-

kankaita, päähineitä, mattoja ja rumpu, jotka on hankittu eri aikoina 1600- ja 1700-

luvuilla. Merkityksellistä on, että säilyneiden luettelotietojen perusteella voidaan sanoa, 

että esineiden mallit ovat ilmeisesti olleet olemassa jo ennen eurooppalaisten tuloa ja esi-

neiden vakiintuneet kuviot ovat todisteena niiden pitkästä kehityshistoriasta. Siten Eu-

rooppaan varhain tuodut esineet osoittavat, että ne eivät olleet peräisin valloittajien ajalta 

vaan niillä, sekä esineillä että kulttuurilla on varsin pitkä oma historia.  

Afrikkalaisesineitä ei yleensä kerätty aktiivisesti, määrät pysyivät vähäisinä ja kokoelmien 

arvostuskin laski. Vasta 1800-luku muutti tilanteen ratkaisevasti, kun systemaattisen ke-

räämisen seurauksena afrikkalaisia esineitä alkoi kertyä kokoelmiin aivan uudessa mitta-

kaavassa. Kolonialismin laajentuminen 1880-luvun jälkeen toi Afrikkaan paljon erilaisia 

ihmisiä, jotka halusivat muistoja erikoisesta kokemuksestaan ja tässä vaiheessa Euroop-

paan tuotiin paljon afrikkalaisesineitä. Esineiden hankinta oli museoiden ja yksityishenki-

löiden toiminnan ohella myös organisoitua, määrätietoista kaupallista tuontia valmiille os-

tajakunnalle. Esinemäärät kertoivat myös kiinnostuksesta muita maanosia kohtaan. Lukui-

sat matkakertomukset olivat aikansa myyntimenestyksiä. 1800-luvulla levisivät myös uu-

denlaiset käsitykset ihmiskunnan kehitysvaiheista.  

 

3. Näyttelytoiminta 

Teollisuusmaissa alettiin järjestää 1800-luvun puolivälistä alkaen suurelle yleisölle avoi-

mia kaupallisia maailmannäyttelyitä, joissa esiteltiin teollistuneen Euroopan saavutuksia. 

Näyttelyt olivat suurimittaisia, valtiollisia tapahtumia, joiden esineistökin oli sitä myöten. 

Niissä oli mukana vertailukohtana myös muun maailman kulttuureita, joita voitiin esitellä 

halutulla tavalla. Näyttelyistä ensimmäinen, Lontoossa vuonna 1851 järjestetty Great Ex-
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hibition loi mallin, joka vaikutti seuraavien näyttelyiden luonteeseen. Tämän näyttelyn 

vaikutuksesta sen esineistä muodostettiin ensin South Kensington Museum, josta sittem-

min tuli Victoria and Albert Museum. Maailmannäyttelyt saavuttivat erittäin suuren suo-

sion, joten ei ollut myöskään ihme, että valtiot ottivat ne ideologiseen käyttöönsä, jolloin 

tärkeimpiä syitä olivat länsimaisen edistyksen ja sivistyksen, sen teollisuuden ja uskonnon 

ylivertaisuuden tuominen esille vertaamalla sitä nk. primitiivisten kansojen esineisiin ja 

elämäntapaan.  

Maailmannäyttelyiden kantava ajatus oli niiden tiedonjakamisen tavoite ja samalla osoitus 

ehdottomasta uskosta valistuksen ajatuksiin ja maailmanjärjestykseen, joka oli eurooppa-

laisen keskiluokan ihanteiden mukainen. Maailmannäyttelyissä luotiin ja levitettiin käsi-

tystä perinteestä, joka oli yhteydessä evoluutioajatteluun. Sen mukaan siirtomaiden emä-

maahan kuuluvat eri kulttuurit olivat osa suurta kokonaisuutta, josta usein käytettiin per-

heen metaforaa, joita tämän sivistysvaltion tuli johdattaa kohti yhteiskunnallista, taloudel-

lista ja kulttuurista edistystä.78 Asioiden esittelyissä sekoittuivat tieteellinen tieto ja ylei-

nen käsitys esimerkiksi Afrikasta, mitä kautta levisi rotuihin liittyviä käsityksiä, jotka sai-

vat uskottavuutta jatkuvilla viittauksilla esitysten aitouteen ja niiden merkitykseen antro-

pologialle.79  

Näyttelyissä edistys ja sivistys olivat avainkäsitteitä, jotka tuotiin esille vertaamalla omaa 

kulttuuria ja sen saavutuksia muiden eli nk. villien elämäntapaan. Toinen huomattava 

teema oli valistuksen ideaali universaalista veljeydestä, johon liittyivät kristilliset rauhan 

ja ihmisrakkauden ihanteet.80 Maailmannäyttelyihin liittyi vahvasti myös evoluutioteorian 

mukainen suhtautuminen omaan kulttuuriin ja sen vertaaminen muihin kansoihin. Käsitys 

kansojen erilaisuudesta ja tämän erilaisuuden korostaminen oli 1800-luvun lopun ja 1900-

luvun alun johtava tieteellinen teoria kansojen kehityksestä alkuvaiheista kohti täydelli-

syyttä. Nämä käsitykset leimasivat maailmannäyttelyissä omaksuttua suhtautumista toi-

saalta omaan kulttuuriin ja toisaalta muihin, alempitasoisina pidettyihin mutta kehittymäs-

sä oleviin kulttuureihin. Näyttelyillä oli myöhemmin vaikutusta myös siirtomaista synty-

vien valtioiden käsitykseen itsestä, kun ne käyttivät maailmannäyttelyistä omaksuttuja kä-

sityksiä luodessaan omaa historiaa itsenäistymisvaiheessaan. Näyttelyt toimivat taustaker-

tomuksena, kun vasta itsenäistyneiden kansojen johtajat halusivat luoda yhteenkuuluvuut-
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ta yhteisöissä, mistä se usein puuttui ja vahvistaa hallitustensa auktoriteettia. Maailman-

näyttelyihin osallistumista käytettiin myös osana itsenäistymistaistelua, kun siirtomaat ve-

tosivat esiintymiseen omalla nimellään niissä ja siten olivat muista erillinen yksikkönsä.81  

Maailmannäyttelyt palvelivat siten yhä useammin myös nationalismin ajatuksen edistämi-

sessä, sillä 1800-luvun puolivälissä kansallisvaltion käsite ei ollut itsestään selvä. Tilanne 

oli päinvastainen Euroopan vakiintuneissakin valtioissa, jotka muodostuivat pikemmin 

useista yhteiskuntaluokista tai pikkuvaltioista kuin käsittivät olevansa yksi kansa. Pariisin 

vuoden 1889 maailmannäyttelyssä insinööritaidon suurnäytteet teräksisine kaarihalleineen 

ja vasta rakennettu Eiffel-torni toimivat symboleina teollisuuden menestykselle ja ajan tie-

teisuskolle, kun taas vuoden 1900 näyttelyssä painopiste oli kansallisissa saavutuksissa ja 

kulttuurissa. Sen aihepiiri liittyi kansallisvaltioiden syntyyn ja nationalismin korostami-

seen. Suomesta osallistuttiin myös maailmannäyttelyihin, joista tunnetuin on epäilemättä 

Pariisin vuoden 1900 näyttely. Suomalaiskansallista taidetta ja käsiteollisuutta painotta-

valla paviljongilla, jonka suunnitteluun ja valmistukseen osallistuivat sen ajan merkittä-

vimmät taiteilijat kuten Albert Edelfelt tärkeine suhteineen, saavutettiin haluttua huomio-

ta. Samaan aikaan elettiin sortokausien aikaa kotimaassa, joten pidettiin tärkeänä kansalli-

sen identiteetin korostamista ja erottautumista emämaa Venäjästä, mikä siis oman pavil-

jongin ansiosta toteutui.82 

Teollisuuden järjestämät suuret maailmannäyttelyt olivat tilaisuus tuoda esille kansojen ja 

niiden sivistystason eroja konkreettisesti ja ne kuvastivat aikakautensa aatteita. Siinä ne 

todistivat 1800-luvun ajatusten levitystä muihinkin maanosiin ja niitä monimutkaisia yh-

teyksiä, joita kehittyi tieteellisten ja poliittisten käytäntöjen välille. Näyttelyt olivat suuri-

mittaisia teollisuuden saavutusten, tieteen ja taiteen edistyksen suorastaan tuhlailevia esi-

tyksiä, joissa suuria ihmisjoukkoja sekä sivistettiin että viihdytettiin. Näyttelyissä oli raa-

ka-aineita siirtomaista ja niiden kansojen esineitä, mutta esille tuotiin myös ihmisryhmiä. 

Erilaiset organisaatiot näkivät näyttelyn järjestämisen keinona tuoda esille asiaansa tai 

kaupalliset yritykset edistää menekkiään ja ne tavoittivatkin suuren ihmismäärän, joka oli 

tullut ennen muuta viihtymään.83 Jos siis ensimmäiset näyttelyt keskittyivät teollisuuden 

saavutusten esittelyyn, myöhemmin vertailun kohteena olivat erilaiset kulttuurit ja niiden 

oletettu paremmuus. Pariisin vuoden 1878 näyttelystä lähtien ihmiset muodostivat näytte-

                                                
81 Benedict 1991:5, 8 
82 Smeds 1996:212-213 
83 Bennett 2003:81-83 



 

    
- 172 -

lyiden tärkeän vetonaulan eikä yleisömenestystä saatu ilman heidän osuuttaan. Erilaisuutta 

korostettiin ja tavaksi tuli noudattaa Philadelphiassa 1876 pidetyn näyttelyn, the Centen-

nial Exhibition aloittamaa tapaa jaotella paviljongit ’rotujen’ mukaan, missä siirtomaiden 

alkuperäisväestö esitettiin alistettuina avustajina suurvaltojen esiintymisissä. Näyttelyihin 

liittyi aina paljon huvituksia, joita ilman yleisömäärät tuskin olisivat olleet niin suuria. Tä-

hän tarvittiin ihmisiä oudoista kulttuureista ja heidän esityksiään, ja näin ihmiset esineel-

listettiin tuomalla heitä näyttelyihin, ’elävöittämään’ esineitä.84  

Näyttelyyn rakennettu afrikkalainen kylä ja erilaiset tanssi- tai muut esitykset olivat erit-

täin yleisiä. Vaikka ihmiset oli tuotu paikanpäälle omine tarvikkeineen, he eivät itse ra-

kentaneet kyliään vaan ne olivat lähes aina muiden suunnittelemia, joissa oli otettu erilai-

sia vapauksia sovittaa alkuperäisiä tyylejä näyttelyiden tarpeisiin. Esitykset saattoivat olla 

esittäjien omia eikä niitä muokattu välttämättä katsojia varten, mutta samalla niiden kautta 

muodostui tiettyjä stereotypioita vieraista kansoista. Ajateltiin, että kaikki intiaanit näytti-

vät samanlaisilta, kaikki afrikkalaiset samoin; tietyt ryhmät asuivat kodassa tai iglussa, 

toiset savimajassa. Ihmiset palvelivat näytteilleasettajien tarkoituksia ja samalla olivat 

ikään kuin todisteena aikakauden aatteiden oikeutuksesta. Heidät sijoitettiin tiettyyn roo-

liin takapajuisina ‘esi-ihmisinä’, joille länsimaat toivat oikeaa sivistystä ja uskontoa. Cor-

beyn mielestä näyttelyihin tuodut ihmiset maailman eri kulttuureista oli tehty hyödykkeik-

si, leimattu ja esineellistetty, irrotettu omasta ympäristöstään. Näin vahvistettiin uskoa 

näyttelyiden edustamaan ideologiaan ja ihmisten käsityksiin itsestä ja toisesta. Samaan ai-

kaan näyttelyissä esillä olleet ihmiset loivat omia käsityksiä ympäristöstään, isännistään ja 

näyttelyvieraista. Näitä mielipiteitä vähäteltiin tai niitä ei kuunneltu, vaikka ne usein olivat 

tarkkoja oivalluksia, mutta toisaalta yhtä etnosentrisiä ja yleistäviä kuin länsimaisetkin kä-

sitykset.85 

Usein näyttelyissä ihmisiä kohdeltiin kuin esineitä, eikä heidän mielipiteitään otettu huo-

mioon. Vieras, outo ympäristö ja huono kohtelu, alistaminen näyttelyesineeksi oli ankara 

kokemus puhumattakaan ilmastosta, ruuasta ja sairauksista, jotka koettelivat heitä. Näyt-

teille asetetut henkilöt myös vastustivat kohteluaan joko kieltäytymällä esiintymästä tai 

pakenemalla, mutta keinot olivat todella vähissä.86 Jollei heitä sijoitettu suorastaan häk-

kiin, heidät kuitenkin eristettiin näyttelyn yleisöstä  ja toisella puolella olivat katsojat, joita 
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ymmärrettävästi ihmisten elintapa kiinnosti enemmän kuin pelkät esineet. Hooper-

Greenhill katsoo näissä tavoissa esitellä ihmisiä olevan tirkistelyn sävyä. Siirtomaa-ajan 

keskustelussa säädyttömän tai sopimattoman leima liitettiin niin usein etnografisiin arte-

fakteihin, että on selvää että tämä oli yksi niiden oletetuista piirteistä, jopa varsinaisen 

kiinnostuksen kohde. Hänen mielestään sama asenne oli ilmeinen myös monien kauko-

matkojen tarkoituksena, päästä korostamaan omaa ylemmyyttä, keräämässä etnografisia 

esineitä mutta vähätellen paikallisia ihmisiä.87   

Maailmannäyttelyiden suosion seurauksena oli myös monenlaisia erikoisuuksien näytte-

lyitä. Kuinka monitahoisesta asiasta on kyse, käy ilmi esimerkiksi Carl Hagenbeckin, 

Hampurin eläintarhan perustajan muistelmista. Vuonna 1874 hänelle tarjottiin porolaumaa 

ja niiden myyjä mainitsi, että kiinnostusta lisäisi, jos eläinten mukana olisi lappalaisperhe 

kaikkine tarvikkeineen ja asumuksineen. Tästä saivat alkunsa Hagenbeckin järjestämät 

kansanesittelyt, Völkerausstellungen, joissa hän vuosien mittaan esitteli monien eri kanso-

jen edustajia, joukossa ’lappalaisiakin’. Tässä yhteydessä on huomionarvoista, että Ha-

genbeck piti itseään antropologina ja antaa kirjassaan varsin asiantuntevan selostuksen 

esimerkiksi saamelaisista, niin kuin hän tietää heidän kutsuvan itseään, ja heidän elämän-

tavastaan.88 Hagenbeck ei kuitenkaan ollut ensimmäinen vaan jo 1820-luvulla oli Lon-

toossa ollut esillä saamelaisperhe poroineen, ei kuitenkaan Suomesta.89 Myöhemmin lu-

kuisia saamelaisryhmiä Suomesta kiersi ansiomielessä näyttelyitä aina 1930-luvulle ja 

opittuaan markkinoinnin keinot he eivät olleet pelkästään hyväksikäytettyjä vaan osasivat 

hyötyä tilanteesta. Erään tällaisen ryhmän matkasta vuonna 1910 antaa kuvauksen Veli-

Pekka Lehtola artikkelissaan Lappalaiskaravaanit harhateillä, kulttuurilähettiläät kiertu-

eella? Saamelaiset Euroopan näyttämöillä ja eläintarhoissa.90 Vastaavanlaisia ryhmiä oli 

muitakin ja tyypillistä oli, että esiintyjiltä odotettiin tietyn kaavamaisen kuvan, stereo-

tyyppisen käsityksen esittämistä, josta ei ollut lupa poiketa. Esiintyjistä tuli ammattilaisia, 

jotka kiersivät näyttelystä toiseen niiden lähes välttämättömänä osana.91 Esimerkkinä tästä 

toiminnasta on myös amerikkalaisen Buffalo Billin esiintyminen cowboy- ja intiaa-

niseurueineen kiertueilla Euroopassa ja myös Pariisin vuoden 1889 näyttelyssä. Siellä tä-
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mä esitys nähtiin osoituksena niistä vaikeuksista, joita amerikkalaisilla oli ollut voitetta-

vanaan ennen kuin olivat saavuttaneet aseman maailman johtavien maiden joukossa.92  

Tällaiset esiintymiset ja kuriositeettinäyttelyt olivat puhtaasti kaupallisia ja tarkoitettu 

viihdyttämään ja hätkähdyttämään. Teemana oli toisaalta niiden sirkushenkisyys ja toi-

saalta vastakohta-asettelu kehittynyt - primitiivinen, ja näin tulee ilmi asenneilmapiiriä ja 

silloista, yleisesti hyväksyttyä ja oikeana pidettyä ajattelua, joka oli myös tieteellisen ant-

ropologian perusteoria. Vaikka näyttelyt olivat vastakohta viralliselle museolle, johon li-

säksi oli hankala päästä, yhteistä oli evolutionistinen suhtautuminen eri kulttuureihin. 

Huomionarvoinen piirre on kuitenkin, miten kiinnostuneita oltiin näistä näyttelyistä, joka 

kuvastaa ns. suuren yleisön vilpitöntä kiinnostusta, jos siihen sekoittuikin uteliaisuutta, 

jonkinasteista ylemmyydentuntoa ja tirkistelyä. Parhaimmillaan esityksiä pidettiin antro-

pologisina, aitoina osoituksina ’toisten’ kulttuurista vastakohtana erilaisille kuriositeetti- 

ja friikkisirkuksille. Kun esitys määriteltiin tieteelliseksi ja sivistäväksi, se sai kunnialli-

suuden sävyn erityisesti 1800-luvun alussa. Silloinkin hyödynnettiin teatterin keinoja ih-

misten ja heidän kulttuureidensa esittelemiseen. Museot myös käyttivät hyväkseen erilai-

sia asetelmia ja esityksiä, missä ne esittelivät esineiden tekovaiheita ja käyttötapoja ha-

vaintoesimerkein.93 Erilaiset dioramat, aidonnäköiset ’kuvaelmat’ ihmishahmoisine nuk-

keineen, eläimineen ja esineineen pyrkivät esittelemään aidon kulttuurinmukaisen tilan-

teen ja säilyttivät varsin pitkään asemansa museoiden keinona tuoda esille antropologista 

esineistöään.94 

Samankaltaisesta suhtautumisesta kuin teollisuusnäyttelyissä oli mahdollisesti kyse myös 

lähetysnäyttelyissä, joiden suuret yleisömäärät eivät selittyneet lähetystyön merkityksestä 

vaan ihmisten yleisestä tiedonhalusta ja uteliaisuudesta vieraita kulttuureita kohtaan. Lä-

hetysnäyttelyiden ja siten kotimaassa tapahtunut lähetysseurojen toiminta on jäänyt vä-

hemmälle huomiolle kuin työkentällä Afrikassa ja muualla tehdyn varsinaisen lähetystyön 

merkitys. Kuitenkin näillä näyttelyillä on ollut huomattavaa vaikutusta tavallisten ihmisten 

asenteisiin ja yleensä tietoihin muista kulttuureista. Näyttelyissä ihmiset olivat usein suu-

rin vetonaula, jota ilman yleisömenestyksiä ei saavutettu, mutta lähetysnäyttelyiden ’alku-

asukaskylät’ ihmisineen ja tavaroineen nähtiin myös tärkeänä keinona opettaa ja kasvattaa 

kävijöitä tutustumaan toisenlaiseen elämänmuotoon. Lähetystyön asema kolonialismin 
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maailmassa oli kaksijakoinen, toisaalta sen kannattajana ja apurina ja toisaalta sen arvoste-

lijana. Suhde kantaväestöön poikkesi muiden ulkomaalaisten asemasta, sillä lähetystyötä 

tehtiin yhteisön keskellä. Lisäksi kristilliseen aatemaailmaan kuului ajatus ihmisten tasa-

vertaisuudesta ja siten lähetystyö piti julistuksensa ohella tehtävänään kansojen sivistämis-

tä länsimaisen uskonnon pariin kouluttamalla ja opettamalla ammattiin. Lähetysseurat 

pyrkivät tietoisesti esiintymään näyttelyissään humanitaarisina ja esittelemään työtään ih-

misläheisesti. Lähetystyön tarpeellisuudesta ja tuloksista yritettiin kertoa kotimaassa ole-

ville kannattajille monin tavoin ja heiltä myös kerättiin varoja, joita työ siirtomaissa vaa-

ti.95 

Lähetystyön tueksi ja tunnetuksi tekemiseksi kehitettiin lähetysnäyttelyistä oivallinen tapa 

tuoda esille myös lähetystyön eksotiikkaa ja myöhemmin myös sen aikaansaamaa teknistä 

ja taloudellista edistystä, jota muutoin ei olisi yhdistetty uskonnolliseen toimintaan. Lähe-

tysnäyttelyitä oli jo järjestetty aikaisemmin, mutta 1880-luvulta lähtien niistä tuli lähetys-

seurojen vakituista toimintaa Englannissa. Sieltä ajatus omaksuttiin edelleen, niin että 

vuosisadan vaihteen jälkeen näyttelyitä järjestettiin laajalti muuallakin. Ne tavoittivat laa-

jat yleisöt esittelemällä esineistöä, jota muuten oli mahdollista nähdä vain museoissa tai 

maailmannäyttelyissä. Lähetysnäyttelyt olivat eräänlainen liikkuva museo, joka toi etno-

grafiset esineet epätavallisiin ja samalla helposti saavutettaviin paikkoihin, joten kynnys 

mennä näyttelyyn oli matala katsojien kannalta.96 Näyttelyiden liikkuvuus, kun ne vierai-

livat eri puolilla maata, erilaisissa ympäristöissä, olikin muista näyttelyistä poikkeava teki-

jä, joka osaltaan selitti niiden saavuttamaa suosiota. Näissä näyttelyissä esiteltiin lähetys-

saarnaajien tuomia esineitä, jotka olivat usein henkilökohtaisia muistoja mutta ennen muu-

ta tarkoitettuja kertomaan ympäristöstä, jossa lähetyssaarnaajat toimivat. Tuomalla paikal-

le erilaisia lavastuksia ja aitoja rakenteita pyrittiin kuvaamaan lähetysseurojen työympäris-

töä, paikallisia näkymiä ihmisineen, tavaroineen ja asumuksineen. Lähetysnäyttelyiden 

esillepano poikkesi maailmannäyttelyiden tavasta esitellä kohteitaan, sillä ne pyrkivät 

tuomaan esille esineet ikään kuin aidossa ympäristössä. Näyttelyt erosivat myös museoi-

den tavasta esittää esineiden avulla evoluution kehitysasteita. Lähetysnäyttelyiden tavoit-

teena oli esitellä lähetystyön tuloksia, mutta myös kertoa toiminnasta Afrikassa, työn tar-

peellisuudesta ja antaa käsitystä sikäläisestä elämäntavasta. Esillä oli afrikkalaista esineis-

töä, jota kylläkin luonnehdittiin kuriositeeteiksi ja voitiin myös kuvata voitonmerkeiksi 
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pakanuudesta, mutta näiden näyttelyiden suhtautumistavassa oli eroa verrattuna maail-

mannäyttelyihin. Lähetysnäyttelyiden esineet edustivat näyttelyiden järjestäjien pyrkimys-

tä tuoda esille esimerkkejä paikallisesta osaamisesta ja mahdollisuudesta edistykseen. Lä-

hetysnäyttelyissäkin oli ihmisiä Afrikasta, jotka olivat samoin kuin muualla yleisön suuren 

mielenkiinnon kohteena. Nyt heidät esitettiin taitavina käsityöläisinä esittelemässä taito-

jaan kuten kankaan kutomista, puunveistoa, nahka- ja rautatöitä, joka poikkesi siirtomaa-

näyttelyiden tavasta esitellä muita kulttuureita. Lontoossa vuonna 1908 pidetyn näyttelyn 

saama huomio on tästä esimerkki, kun esiintyjiä kutsuttiin artesaaneiksi, millä korostettiin 

heidän ammattitaitoaan ja kykyjään. Vastakohta oli huomattava verrattuna muiden näytte-

lyiden esiintyjiin, joiden tarkoitus oli viihdyttää yleisöä.97  

Lähetysnäyttelyihin laadittiin kattavat opaskirjat, jotka toimivat myöhemminkin tietona 

lähetyskenttien oloista ja siten olivat ensimmäisiä etnografian tietolähteitä tavallisille ih-

misille. Lähetyssaarnaajat toimivat näyttelyissä oppaina ja kertoivat paitsi työstään myös 

esillä olleista esineistä ja niiden lavasteista. Nämä ensikäden kertomukset toivat substans-

sia näyttelyihin ja samalla elävöittivät näyttelyitä. Toiminnan tuloksien kuvaamisessa aut-

toi sekin muista poikkeava tapa, että näyttelyihin koulutetut paikalliset esittelijät esittivät 

’pakana-alkuasukkaita’ ja näyttelyyn tuodut afrikkalaiset puolestaan käännynnäisiä eli 

koulutettuja ihmisiä. Huolimatta tästä roolien vaihdosta näidenkin näyttelyiden ihmisob-

jektit olivat ulkopuolisia, joiden avulla todistettiin työn tarpeellisuutta ja tuloksellisuutta.98 

Oli vain luonnollista, että lähetysnäyttelyiden idea otettiin käyttöön myös Pohjoismaissa. 

Ruotsin Missionsförbundetin lähetystyöllä Afrikassa oli varsin pitkä historia ja myös 

Kongo-lähetystä oli harjoitettu 1800-luvun jälkipuoliskolta lähtien ensimmäisten joukossa. 

Toiminta keskittyi Kongo-virralle ja sieltä ovat peräisin sekä Tukholman että Göteborgin 

museoiden suuret kokoelmat. Kotimaahan tuotiin paljon lähetystyön kenttään liittyvää 

esineistöä, jota esiteltiin lähetysseurojen kokouksissa mutta myös kiertävissä näyttelyissä. 

Missionsförbundet varusti jopa bussin matkamuseoksi, joka kiersi eri puolilla maata kou-

luissa ja lähetysseuroissa.99 Vuonna 1907 järjestettiin Tukholmassa suuri lähetysnäyttely 

etnografisten esineiden esittelemiseksi, työnimeltään Etnografiska utställningen från 

svenska missionsfält till förmån för Riksmuseum. Näyttelyn järjestämisessä oli aktiivisena 

Riksmuseetin etnografisen osaston esimies Erland Nordenskiöld, sillä hänen pyrkimyk-
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sensä oli saada aikaan itsenäinen etnografinen museo. Näyttelyssä oli esillä esineitä kaikil-

ta elämänaloilta, arkisia astioita, metsästys- ja kalastusvälineitä, mutta ne jäivät taka-

alalle. Eniten yleisöä kiinnostivat sellaiset esineet, jotka kuvastivat Afrikkaa ajan yleisen 

käsityksen mukaisesti eksoottisena, pakanallisena ja primitiivisenä. Siten aseet, musiikki-

instrumentit ja vaikuttavat uskonnolliset esineet nousivat etusijalle. Esineiden kautta luo-

tiin kuvaa erilaisesta ’toisesta’.100  

Kotimaassa museoiden kuraattorit ja muutkin tutkijat olivat ulkomailla toimivien tietojen 

varassa ja sillä seikalla, että esineiden kerääjät ja niiden merkitysten tulkitsijat olivat lähe-

tyssaarnaajia, oli vaikutusta käsityksiin vieraista kansoista. Museo myös opasti esineiden 

keräämisessä ja tietojen tallettamisessa. Museon laatimissa ohjeissa kehotettiin toimimaan 

nopeasti ennen kuin eurooppalainen tekniikka korvaisi aikaisemman paikallisen osaami-

sen ja etsimään mahdollisimman vanhoja esineitä. Kerääjiä neuvottiin välttämään kuriosi-

teettikauppoja ja olemaan varuillaan eurooppalaisen tuontitavaran suhteen. Lähetyssaar-

naajille tilanne ei ollut aivan yksiselitteinen, sillä monille uudenlainen suhtautuminen af-

rikkalaisiin rituaaliesineisiin merkitsi epäilemättä kaksijakoisuutta. Toisaalla oli oman sa-

noman levittäminen eli julistettavana evankeliumi ja toisaalla olivat etnografiset esineet 

talteen otettavina.101 Samalla tunnettiin aitoa kiinnostusta ympäröivää yhteiskuntaa koh-

taan ja niin monista lähetyssaarnaajista kehittyi ajan mittaan oivia kenttäetnografeja ja mi-

tä enemmän he perehtyivät aiheeseen ja saivat tietoa antropologian käytännöistä sitä ob-

jektiivisemmiksi he tulivat tulkinnoissaan.102 

Myös Suomen Lähetysseuralla oli kiertävää näyttelytoimintaa, jossa esitettiin lähetyssaar-

naajien tuomia esineitä. Suomalainen lähetystyö Afrikassa alkoi Ambomaalla (Ovambo-

maa) Lounais-Afrikassa, vuodesta 1884 Saksan siirtomaa, eli nykyisen Namibian pohjois-

osissa ja laajeni muuallekin Afrikkaan ja Aasiaan 1800-luvun loppupuolelta lähtien. Kan-

sallismuseossa on ensimmäisen suomalaisen lähetyssaarnaajan, Martti Rautasen tarkasti 

dokumentoitu aineisto Ondongasta, Ambomaalta. Siihen kuuluu hänen päälliköiltä saami-

aan arvoesineitä kuten keihäitä ja muita aseita mutta muuten etupäässä käyttötavaroita, as-

tioita ja työkaluja. Joukossa on myös vaatteita ja jonkin verran paikallisesti arvostettuja 

helmivöitä ja rannerenkaita, mutta yleensä ei rituaaliesineitä. Yliopisto lunasti museoonsa 

Rautasen ”ndongalaisen kansatieteellisen esinekokoelman” vuonna 1892 ja sieltä se siir-
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rettiin historialliseen museoon, jossa se on luetteloitu numerolla VK1049c;1-130. Lähe-

tysseuralla ja myöhemmin varsinaisessa Lähetysmuseossa oli lisäksi runsaasti muiden lä-

hetyssaarnaajien tuomia esineitä.103  

Lähetystoiminta oli siten 1900-luvun alkukymmeninä jo vakiintunut ja oli tarvetta sen 

esittelemiseen näyttelyiden muodossa. Idea lähetystyön olojen esittelemiseen näyttelyissä 

oli saatu ulkomaiden vastaavista kiertueista. Ensimmäinen ”Lähetysnäyttely, kansatieteel-

lisiä y.m. esineitä Suomen Lähetysseuran työaloilta Kiinassa ja Afrikassa” niin kuin Uu-

den Suomettaren ilmoitus 15.3.1911 kertoi, järjestettiin Lähetysseuran tiloissa ja kesti run-

saan viikon ja silloinkin alkuperäistä aikaa oli pidennetty yleisön pyynnöstä. Näyttelyn he-

rättämän kiinnostuksen ansiosta se kiersi eri puolilla maata maaliskuusta 1911 huhtikuu-

hun 1912 Vaasaa ja Oulua myöten. Kiertävän näyttelyn merkitys oli huomattava Suomes-

sa, jossa näihin aikoihin oli vain vähän yhteyksiä ulkomaiden kanssa. Yleisesti annettiin 

arvoa sille, kuinka näyttelyt kiertäessään monilla paikkakunnilla tekivät Afrikkaa tunne-

tuksi suomalaisille. Kuten muuallakin näyttelyt saavuttivat hyvän yleisömenestyksen, 

mutta suosiosta huolimatta järjestettiin lähetysnäyttelyitä uudestaan vain vuosina 1926-

1928.104 Syynä tähän oli, että näyttelyiden järjestäminen oli vain parin henkilön innostuk-

sen varassa. Päävastuun kantoi lähetyssaarnaaja Erland Sihvonen, joka lisäksi järjesti pie-

nimuotoisempia kiinalaisten esineiden esittelyitä paikallisyhdistyksissä.105 Toinen aktiivi, 

August Pettinen oli lähtenyt takaisin Afrikkaan kiertueen alkuvaiheissa ja siten tämän ai-

neiston esittely jäi paikallisten yhdistysten varaan eikä se muutenkaan ollut ihmisten mie-

lestä yhtä kiinnostava kuin Kiina-aineisto. Afrikka-esineet, peräisin Ovambosta olivat 

yleensä lähetyssaarnaajien lahjoituksia Lähetysseuralle, aseita, tarvekaluja, piippuja mutta 

ei rituaaliesineistöä.106   

Osittain aineisto oli sellaista, jota Kansallismuseo ei ollut halukas ottamaan vastaan ja si-

ten esineet jäivät joko omistajilleen tai päätyivät Lähetysseuralle. Vaikutusta oli Antellin 

hankinnoista vastaavan valtuuskunnan kielteisellä suhtautumisella etnografisen aineiston 

lisäämiseen, koska aina esineitä ei katsottu kootun tieteelliset keräysvaatimukset täyttäväs-

ti, niin kuin käy ilmi pöytäkirjasta 18.12.1908:  

                                                
103 Grönholm 1983:11-14 
104 Koivunen 2011:113 
105 Koivunen 2011:56-60  
106 Koivunen 2011:25-6 



 

    
- 179 -

Kohta 4: Edellisessä kokouksessa oli niinikään pantu pöydälle tri A O Hei-
kelin kirjallinen ehdotus, että Valtuuskunta myöntäisi Suomen Lähetysseu-
ralle, Suomen Allianssi-Lähetykselle ja Lutheril. Evankeliumiyhdistykselle 
smk 5000,- etumaksuna kansatieteellisten esineiden ostamiseksi näiden sa-
mojen lähetystyö-paikoilta Afrikassa ja Aasiassa. Valtuuskunnan on sangen 
vaikeata tehdä mitään ostositoumuksia edeltäkäsin, vallankin kun Antellin 
testamentti sisältää selvän määräyksen siitä, että on ostettava vain arvokkai-
ta museoesineitä eikä lähetyssaarnaajia (suinkaan aina) ilman muuta voita-
ne pitää pätevinä esineiden tieteellistä merkitystä arvostelemaan.107 

Näyttelytoiminta hiipui, kun sen vastuuhenkilöt siirtyivät muualle, mutta pysyvänä tulok-

sena oli Lähetysmuseo, joka perustettiin vuonna 1931.108 Lähetysnäyttelyillä ja niiden seu-

rauksena aikaansaadulla Lähetysmuseolla oli tärkeä osa muiden kansojen kulttuurien esit-

telijänä. Vaikka tämä museo oli pieni, se oli pitkään ainutlaatuinen Suomessa, sillä tarkoi-

tuksesta huolimatta uudessa Kansallismuseossa sen vierasheimoiset kansatieteelliset ko-

koelmat olivat vain vaatimattomasti nähtävillä.109 

Lähetysmuseon ja Saga Roosin kokoelmat liittyvät toisiinsa Taidehallissa järjestetyssä 

näyttelyssä vuonna 1952, jossa oli esillä hänen Kongosta tuomiaan esineitä. Näyttely oli 

kaikkiaan erittäin kunnianhimoinen, niin kuin käy ilmi Saga Roosin tekstistä: 

Kaksi hyvin aidolta näyttävää neekerimajaa pystytettiin ison salin nurkka-
ukseen, jonne sijoitettiin myös Kongosta tuomiani esineitä, kuten poppa-
miehen naamari, keihäitä, viidakkoveitsiä, tam-tam rumpu, neekeripäälli-
kön tuoli, leopardin nahkoja ym. ym. Lähetysmuseoon Ambomaalta kerätyt 
esineet ympäröivät toisen neekerimajan.110   

Saga Roosin kokoelmien eri vaiheet kuvastavat hyvin pienoismittakaavassa yleisemmin-

kin etnografisten esineiden kiertokulkua paikasta ja omistajalta toiselle. Hän keräsi esi-

neensä Kongossa kiinnostuksesta niitä kohtaan ja arvosti esineitään, mikä näkyy niiden 

tärkeässä asemassa hänen kotonaan ensin Espoossa ja myöhemmin Teneriffalla. Saga 

Roosilla oli sodanjälkeisinä vuosina yhteistyötä eri invalidijärjestöjen ja tuberkuloosiyh-

distysten kanssa. Järjestöt harjoittivat kiertuetoimintaa varojen hankkimiseksi, johon Saga 

Roos osallistui eksoottisine lintuineen ja esineineen Kongosta. Idea esineiden mukaan ot-

tamiseen lintujen lisäksi tuli Sotainvalidijärjestöiltä, jotka olivat lukeneet hänen matkakir-

jansa Kongosta. Hän päätti luovuttaa tietyin varauksin näyttelyyn esineitään, jotka olivat 

”jo silloin vaikeasti hankittavissa, puhumattakaan nykyajasta, jolloin niiden vienti on, 
                                                
107 Antell 3 
108 Lähetysmuseon kokoelma siirtyi osaksi Kulttuurien museon kokoelmaa v 2014 
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muinaisarvoon vedoten, täysin kiellettyä”. Vaikutusta päätökseen oli epäilemättä sillä, että 

useassa ”maaseudun ja pääkaupungin koulussa olivat oppilaat opettajan johdolla lukeneet 

ääneen suurimman osan kirjastani”.111 Näyttelypaikkoina olivat museot, koulut, taidehallit 

ja kaikkialla riitti myös paljon kiinnostunutta yleisöä, sillä “siihen aikaan ei moni koulu-

poika ollut käynyt edes Korkeasaaressa”.112 Näyttelyitä oli monilla paikkakunnilla, joita 

selostettiin myös paikallisissa lehdissä. Lehti Työn Voima selosti Jyväskylässä lokakuussa 

1952 esillä ollutta ”Tropiikin elämää”-näyttelyä, jossa oli ”neekerien valmistamia, suu-

rimmalta osalta bakubaheimon tuotteita, talousesineitä, keihäitä ja päähineitä, soittokonei-

ta” ja artikkelin kirjoittaja jatkaa kuinka 

kaikki esineet kuvastavat samalla kertaa sekä väkevävaistoista primitiivi-
syyttä että taituruutta, joka melkein kaikissa tapauksissa kohoaa suorastaan 
taiteelliselle tasolle. Niin alkukantaista kulttuuria meidän ”sivistyneeseen” 
kulttuuriimme verrattuna kuin neekerikulttuurin saavutukset ovatkin, näitä-
kin esineitä katsellessa ymmärtää, että pitkän ja monivaiheisen on täytynyt 
senkin kehityksen tien olla, jolla neekerikulttuuri on päässyt tämänkaltaisiin 
saavutuksiin.113 

Kiertue vuosina 1952-1953 herätti kaikkialla huomiota ja yleisömenestys oli huomattava.  

Erilaiset näyttelyt loivat perustaa nykyaikaiselle museolle siinä, miten niissä esiteltiin 

oman (länsi)maan teollisuuden ja kulttuurin saavutuksia vertaamalla niitä ’primitiivisten’ 

kansojen esineisiin ja ihmisiin. Etenkin etnografiset eli vieraiden kulttuureiden esineet oli-

vat se tarvittava vastakohta, jolla voitiin erottautua nk. luonnonkansoista. Teollisuuden 

näyttelyt korostivat tietoisesti kulttuurieroja painottamalla länsimaisen tekniikan ja sen 

mukaisen kehityksen arvoja. Siirtomaat olivat tässä mielessä vain raaka-ainelähteitä. Lä-

hetysnäyttelyt erosivat ideologiansa vuoksi teollisuuden esityksistä, mutta kaikkialla ne 

kiinnostivat ihmisiä. Niillä oli omana tavoitteena uudenlaisen sivistyksen tuominen ’pa-

kanakansoille’, mutta lähetystyöllä oli lisäksi suora kosketus arkitodellisuuteen paikan 

päällä. Molemmat tahot kuitenkin toimivat kolonialismin ehdoilla ja sen hyväksi. Muun 

maailman esineitä oli tuotu näyttelyiden vetonauloiksi, mutta ajan mittaan niiden arvostus 

muuttui ja ne olivatkin arvostettuja etnografisia artefakteja, joita museot halusivat koko-

elmiinsa.114 
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4.  Etnografiset kokoelmat museoissa 

Museot joutuivat kilpailuun yleisöstä suosittujen näyttelyiden kanssa, jotka olivat jousta-

via, liikkuvia eikä niitä rasittanut museon tieteellisyysvaatimuksista johtunut jäykkyys. 

Museon pitikin erottuakseen näyttelyistä tarjota järjestettyä esillepanoa ja kuriositeettien 

sijaan tieteellisesti kiinnostavia esineitä, asianmukaisesti luokiteltuina.115 Luokittelun tar-

koitus oli esittää esineiden ja samalla kulttuurin kehitystä ryhmittelemällä samankaltaisia 

esineitä eri aikakausilta ja eri puolilta maailmaa yhdeksi kokonaisuudeksi. Museoissa af-

rikkalaisesineet olivat tieteellisen tutkimuksen kohteita, kokoelmat oli varattu tutkijoille 

eivätkä ne olleet avoinna yleisölle. Tavoitteena oli saada aikaan mahdollisimman kattava 

tai edustava esimerkki tietyn etnografisen ryhmän esinekulttuurista. Laajojen kokoelmien 

tarkoituksena oli niiden avulla pyrkiä luomaan yleistyksiä ihmiskunnan historiasta. Sitä 

varten tarvittiin mahdollisimman paljon materiaalia paitsi esinekulttuurista myös yhteis-

kunnasta, kielistä ja ihmisten fyysisistä ominaisuuksista. Tällaisten tavoitteiden kannalta 

oli ongelma, että useat esineet oli hankittu ei-järjestelmällisellä keräämisellä, jolloin ne 

määriteltiin kuriositeeteiksi tai ”primitiivisen eli heimotaiteen esineiksi”.116 Kerääjät siis 

toivat suorastaan valtavat määrät esineitä vieraista kulttuureista, joiden lopullinen pääte-

piste oli museo joko suoraan tai monien omistajavaihtojen kautta. Esineen matka rituaa-

liesineestä ulkomaalaisen ostajan muistoksi, maailmannäyttelyyn ja edelleen museokoko-

elman osaksi kuvastaa kontekstin muutosta ja sitä kuinka esineen merkitys muuttui vaih-

tuvien olosuhteiden mukana. Tällaisina museot ovat tärkeitä oman kulttuurin käsittämisen 

samoin kuin etnografisen ’toisen’ ymmärtämisen kannalta.117  

Erilainen näyttelytoiminta oli vilkkaimmillaan 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. 

Esineiden kerääminen kaikkialla maailmassa ’vasta löydetyistä’ maanosista yhdessä näyt-

telyiden kanssa muodostivat perustan eurooppalaisille kokoelmille. Samaan aikaan tapah-

tui afrikkalaisesineiden muutosta taiteeksi, aikaisemman evolutionistisen ajattelun sijaan, 

ja antropologian synty tieteenalana. Koko ajattelutapa, käsitys primitiivisestä sekä aatehis-

toriassa että yleisessä ajattelussa joutui tarkistettavaksi.118 Silloin syntyivät myös monien 

luonnontieteellisten museoiden etnografiset osastot, perustettiin varsinaisia etnografisia 
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museoita ja etenkin USA:ssa erityisiä afrikkalaisen taiteen museoita.119 1900-luvun alussa 

museon koulutus- ja opetusvaikutus mielipiteisiin ja käsityksiin oli huomattava. Alan ke-

hityksessä sillä oli tärkeä osa, miten museot käyttivät valtaansa esineiden tulkinnassa vali-

tessaan, mitä ja miten niitä tuotiin esille.  

Museoiden tehtävä oli myös esineiden tallettaminen ja laajojen etnografisten kokoelmien 

keräämistä perusteltiinkin säilyttämisen ja konservoinnin tarpeella. Esineet oli saatava tal-

teen, kun niiden kulttuurit vielä olivat kehityksen alimmilla asteilla eli ennen kuin niiden 

tekijöiden taidot väistämättömästi unohtuisivat ajan mittaan. Museoissa ei esitelty eläviä 

ihmisiä niin kuin näyttelyissä, joten niissä alettiin näyttää valokuvia, valoksia kasvoista tai 

vartalosta, jopa luurankoja ja kalloja tukemassa evolutionistisia käsityksiä.120 Afrikkalai-

sen etnografian esitteleminen, kuvailu, mittaus ja luettelointi vastasivat ihmisten näytteil-

lepanoa, ihmisten jotka ovat valmistaneet ja kotimaassaan käyttäneet esineitään. Etnogra-

fiset esineet toimivat symboleina ihmisille ja ne sijoitettiin vitriineihin esiteltäviksi ja va-

rastoihin talteen.121 Esineiden esillepanoa käytettiin keinona saada haluttu vaikutelma. Ne 

ryhmiteltiin kulloinkin käytetyn luokittelun mukaan, mutta erityisasemassa, erillään muis-

ta olivat aseet. Niiden erottaminen ei kuitenkaan johtunut erityisestä miehisestä kiinnos-

tuksesta näihin esineisiin, vaan syynä oli, että erilaisten aseiden kautta ajateltiin voitavan 

tuoda selvästi esiin eri kehitysvaiheet.122 Antellin valtuuskunnan papereissa oleva mainin-

ta esineistä  

lasikaapeissa, aseet toisessa ja toisessa 1 ½ metriä leveässä ja noin 2 ½ met-
riä korkeassa lasikaapissa on siten epäjumalankuvia, velhon naamari, pää-
hineitä, mattoja, talousesineitä, hyvin eriskummainen soittokone, eräitä mi-
neraaleja y.m y.m. myöskin kuparisia aseita. 123 

ja valokuva osoittavat, kuinka Huotari tarjosi museolle kokoelmaansa valmiiksi kahteen 

lasiovin varustettuun kaappiin rakennettuna, siinäkin toisessa aseet ja toisessa muut esi-

neet. On kiinnostavaa ajatella, että vaikutteet saattoivat levitä muuallekin, myös Suomeen 

ja että esittämistavoille syntyi eräänlainen normi.  

Museoilla oli monia väyliä ja keinoja hankkiessaan esineitä kokoelmiinsa. Museoilla oli 

omaa keräystoimintaa paikan päällä, mutta paljon hankintoja tehtiin teollisuuden maail-
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mannäyttelyistä ja erilaisista myyntiluetteloista ja huutokaupoista. Varsin monet tahot 

toimivat kokoelmien kartuttajina, mutta erityinen ryhmä olivat Euroopan eri maissa, eten-

kin suurissa satamakaupungeissa toimineet kauppahuoneet. Ne hankkivat etnografista esi-

neistöä laivojen miehistöiltä ja myös organisoivat tehokkaasti esineiden hankintaa niistä 

maista, joissa laivat kävivät säännöllisesti. 1890-luvulta lähtien, joka merkitsi muutenkin 

kokoelmien ammattimaistumista entisten kuriositeettikokoelmien sijaan, nämä kauppa-

huoneet saivat vahvan aseman. Toimivana apuna käytettiin myyntiluetteloita, joiden pe-

rusteella ostajat saattoivat tehdä tilauksiaan.124  

Hampurissa tällaista toimintaa harjoitti firma J F G Umlauff, jonka valikoimat käsittivät  

kaukaisista maista tuotuja esineitä laajan kirjon, kuten täytettyjä eläimiä ja simpukan-

kuoria, mutta myös varsin paljon etnografisia rituaalisia esineitä ja käyttötavaroita. Kaup-

pahuoneen toiminnassa siirryttiin vähemmän arvostetuista kuriositeettiesineistä etnografi-

siin artikkeleihin, jolloin firman nimikin muuttui J F G Umlauff, Naturalienhandlung und 

Museum. Museon perustamisella pyrittiin saamaan etäisyyttä kuriositeettikauppaan, mutta 

silti museokin oli kaupallinen. Umlauffin merkitys oli huomattava, sillä kauppahuone ei 

vain toimittanut esineitä vaan myös keräsi kokonaisia kokoelmia ja hoiti kaikki järjestelyt 

näyttelyiden pystyttämistä myöten. Tässä suhteessa aktiivinen kumppani oli Hampurin 

Völkerkundemuseum, jonka kanssa myös tapahtui esineiden vaihtoja ja ostoja. Muutenkin 

yrityksessä pyrittiin luomaan hyvät suhteet ostajiin ja korostamaan toiminnan tieteellisyyt-

tä näiden vakuuttamiseksi sekä Saksassa että muissa maissa, sillä sen kansainväliseen 

asiakaskuntaan kuului yksityisten kerääjien ohella lukuisia museoita kuten esimerkiksi 

Linden-Museum Stuttgartissa ja Field Museum Chicagossa. Kauppahuoneen omistajilla 

oli läheisiä sukulaissiteitä Hagenbeckin perheeseen (kiertävien Völkerschauen-näytöksien 

järjestäjä) ja he osallistuivat aktiivisesti erilaisiin näyttelyihin myynti- ja mainosmieles-

sä.125 Museoiden hankkijat pitivät näitä kansojen esittelyitä hyvinä tilaisuuksina kokoel-

mien täydentämisen kannalta, sillä niiden yhteydessä oli esillä myös etnografisia esinei-

tä.126 Tilanne oli Umlauffin kannalta kaksijakoinen ja vaikeakin, sillä vaikka asiakkaat, 

museot ja yliopistot olivat riippuvaisia sen toimituksista ja tiedoista, ne toisaalta vierok-

suivat toiminnan kaupallisuutta. Museot eivät olleet kovin innokkaita paljastamaan yhteis-

työtään kauppahuoneiden kanssa, joiden hankintojen varassa ne kuitenkin olivat. Asiak-
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kaita palvellakseen ja korostaakseen toimintansa asiallisuutta Umlauff samoin kuin muut 

vastaavat firmat alkoivat varustaa esineensä perustiedoilla ja kuvauksilla esineistä ja an-

toivat sertifikaatteja niiden alkuperästä.127 

Maailmannäyttelyt olivat myös museohankintojen kannalta keskeisiä tapauksia, jonne ko-

koontuivat sekä museoiden johtajat että esineiden myyjät ja näytteillepanijat. Näyttelyistä 

tuli siten tärkeitä tilaisuuksia esineiden hankkimiseen, joista kilpailtiin kollegoiden kes-

ken. Tämän hankintatavan yleisyydestä huolimatta useimmat museoetnologit arvostivat 

enemmän suoraan alkuperäisiltä paikoilta kerättyjä esineitä.128 Museot toimivat osittain 

samoilla markkinoilla kuin kauppahuoneet, joiden asiakkaita ne olivat puolin ja toisin, 

niin kuin vaikkapa Saksan museoiden johtajat, jotka alkoivat toimia sekä hankkijoina että 

myyjinä kansainvälisillä esinekulttuurin markkinoilla. Museot toimittivat esineitä toisille 

museoille ja eräissä tapauksissa ne muistuttivat suorastaan kauppahuoneita ostamalla ja 

keräämällä kokoelmia, joissa oli useita samoja esineitä. Nämä kaksoiskappaleet myytiin 

tai vaihdettiin edelleen muiden museoiden kokoelmiin.129 Tällä tavoin Suomeen on han-

kittu ostona ja vaihtona esineitä Euroopan eri museoista ja tämänkin tutkimuksen esineistä 

muutamilla on tällainen tausta. Vaihtona Brysselin museosta Musées Royaux d’Art et 

d’Historie, sen kansatieteelliseltä osastolta on saatu naamio (VK5295:20) ja piippu 

(VK5295:14).  

Euroopan museot olivat toistensa kilpailijoita ja Berliinin Museum für Völkerkunden joh-

tajilla oli tavoite luoda siitä maailman johtava etnografinen museo ja se olikin 1900-

vaihteessa huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi British Museum. Samalla museoilla 

oli yhteistoimintaa ja näin kilpailutilanteesta huolimatta tietoisuus kuulumisesta yhteiseen 

ammattikuntaan johti jakamaan tietoja ja monipuoliseen yhteistyöhön ainakin silloin kun 

uskottiin, että siitä ei ollut vaaraa omille tavoitteille.130 Kanssakäyminen ulottui muuhun-

kin toimintaan alkaen käytännön kysymyksistä, jotka koskivat museorakennuksia ja näyt-

telyiden järjestämistä ja myös museoalan metodologiaa ja teoriaa. Vierailevilla etnologeil-

la oli huomattava vaikutus alalla, sillä näiden kiitokset lisäsivät museon mainetta  ja jopa 
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vakiinnuttivat sen kun taas moitteet vaikuttivat vastaavasti haitallisesti niin muiden alan 

ihmisten kuin tavallistenkin kävijöiden asennoitumiseen.131 

Siirtomaita pidettiin museoissa ennen kaikkea antropologisten ja etnografisten esineiden ja 

tietojen hankintalähteinä, jota varten koulutettiin siirtomaihin lähteviä virkamiehiä ja mui-

ta henkilöitä havaintojen tekoon ja esineiden keräämiseen.132 Berliinissä museonjohtaja 

Bastian korosti jatkuvasti museon ja keräämisen merkitystä siirtomaapolitiikalle. Hän 

osallistui aktiivisesti tätä koskevaan poliittiseen keskusteluun mm Berliinin Kongo-

konferenssin 1885 jälkeen. Hän oli vakuuttunut, että Saksan siirtomaapolitiikan myötä 

myös etnologia saisi lisää arvostusta ja museot sen seurauksena voisivat lisätä kokoelmi-

aan. Tähän tarkoitukseen otettiin avuksi myös siirtomaahallinto, joka museonjohtajien 

mielestä hyötyi etnologisesta tiedonkeruusta yhtä paljon kuin museokin. Perusteluina esi-

tettiin, että siirtomaiden olosuhteiden ja alkuperäisväestön tapojen tuntemuksesta oli apua 

hallinnolle ja vain sillä tavalla oli mahdollista luoda menestyvät vientimarkkinat omille 

vientituotteille. Korostettiin tiedon tarvetta ja pahoiteltiin sen puuttumista ja vaikutusta al-

kuperäisväestön kohtelussa.133 Siirtomaapolitiikka heijastui myös Englannissa etnografis-

ten esineiden keräämiseen, joka nähtiin poliittisena ja kaupallisena toimintana, kilpailuna 

ennen kaikkea Saksan kanssa pikemmin kuin tieteellisenä tutkimuksena. Hallitukset eivät 

olleet niinkään kiinnostuneita kulttuurien alkuperästä kuin niiden yhteiskuntarakenteesta 

ja siitä kuinka näitä ryhmiä voitiin hallita. Kuitenkin etnografian työmenetelmät alkoivat 

muuttua asteittain, kun tiedon lisääntyessä aikaisemmat yleistykset osoittautuivat paikkan-

sapitämättömiksi ja uusi tieto oli jopa vastakkainen entisen kanssa.134  

Yleisesti oltiin vahvasti sitä mieltä, että esineiden talteenottaminen oli sillä hetkellä tärke-

ämpää kuin tieteellinen ote keräämiseen. Yhteinen käsitys myös oli, että esineiden kerää-

misellä oli kiire, ne oli pelastettava ennen kuin eurooppalainen vaikutus tunkeutuisi kaik-

kialle muuttaen perinteen. Kulttuurien katoamisen vaaran vuoksi katsottiin, että aikaa ei 

ollut tarkkaan työhön, joka oli määrä tehdä myöhemmin. Kyse ei kuitenkaan ollut siitä, 

etteikö olisi tiedostettu perinteen tallettamisen merkitystä, sillä keräämisen ohella koros-

tettiin myös henkisen pääoman eli muistitiedon ja esineiden käyttötarkoitusten muistiin-

merkitsemistä. Matkamuistojen tai kummallisuuksien sijaan oli pyrittävä hankkimaan ai-
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toja esineitä taustatietoineen ja vasta kun esineiden käyttötavat ja niihin liittyneet syntype-

räisten käsitykset olivat tiedossa, niillä oli arvoa. Berliinin museon johtaja ei ollut käsityk-

sineen yksin, sillä myös Oxfordissa E. B. Tylor, joka oli Englannissa uuden tieteenalan 

uranuurtaja, oli sitä mieltä, että arvokkaita keräilykohteita eivät olleet kuriositeetit vaan 

arkipäivän esineet.135  

Keräämisen tavat ja menetelmät muuttuivat ajan mittaan ja määrättömän haalimisen sijaan 

tuli tietoisempaa toimintaa, kun etnologia tieteenä alkoi vakiintua ja esinekulttuurin tutki-

muksessa alettiin vaatia tietoja myös esineiden taustayhteisöstä ja perinteestä. Lähettäes-

sään matkaan omia tutkimusmatkaajiaan museot uskoivat saavansa myös luotettavia tieto-

ja ja sitä paitsi edullisemmin kuin ostamalla esineitä markkinoilta. Näistä muutoksista 

huolimatta tietyt piirteet säilyivät. Markkinavoimat vaikuttivat edelleen päätöksiin siitä, 

mitä ja missä tuli kerätä ja harvinaisuuksien korostaminen hallitsi esinehankinnoissa. Sa-

malla kuitenkin tapahtui muutosta kohti järjestelmällistä kokoelmaa.136 Keräämiskäytän-

nöissä samoin kuin etnografisten esineiden arvostuksessa ratkaiseva muutos 1800-luvulla 

olikin se, kuinka nyt esineen arvo alettiin liittää laatuun ja tiedon määrään, jonka kerääjä 

oli onnistunut hankkimaan sen alkuperästä ja merkityksestä alkuperäisessä kulttuurissa. 

Tästä tiedosta tuli yhä tärkeämpi osa kokoelmaa ja varhaisemmat, vailla tällaista infor-

maatiota olevat esineet menettivät arvoaan tieteellisessä mielessä. Museoammattilaisten 

käsitykset kokoelmien laadusta ja laajuudesta alkoivat muuttua sen myötä, kun esineiden 

kertyminen sai aikaan kokoelmien hallitsemattomuutta ja he alkoivat korostaa esineisiin 

liittyvien tietojen merkitystä. Tässä nähtiin myös etnologisen kokoelman ja taide-

esineiden keräämisen ero. Siinä missä taide arvosti tiettyä esinettä sinänsä, etnologisesti 

esineet edustivat kulttuuriaan kaikkine piirteineen. Ilman kunnollisia tietoja etnografiset 

artefaktit olivat vain irrallisia esineitä, joita ei voitu sijoittaa kokonaiskuvaan. Tämä ajatte-

lutapa alkoi vaikuttaa myös museoiden suhtautumiseen kerääjiin ja muuttaa keräämistapo-

ja. Museot antoivat yhä tarkempia ohjeita esineiden keräämisestä ja tekivät sopimuksia ke-

rääjien kanssa siitä, kuinka näiden tuli laatia tarkat tiedot ja kuvaukset museolle toimitta-

mistaan esineistä.137 

Emil Tordayn British Museumille keräämä suuri Kuba-kokoelma käsittää esineitä kaikilta 

mahdollisilta elämänalueilta. Hän on antanut tiedot esineiden hankintapaikasta, usein 
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omistajasta (etenkin kuninkaallisesta), kuvauksia esineiden kuvioinnista ja niiden nimityk-

sistä. Hänen tavoitteenaan oli antropologisesti kattava kokoelma tietystä kulttuurista. Ko-

koelma vastasi ajan etnografisen tutkimuksen raportoinnin vaatimuksia tarkkuudesta ja 

täsmällisyydestä. Uusi tutkimustapa oli aikaisempaa kiinnostuneempi yhteiskunnallisista 

ja historiallisista tapahtumista ja vaati niiden täsmällistä kuvaamista. Tordayn asenne Ku-

baa kohtaan kuitenkin oli kaikkea muuta kuin viileän tutkijan, sillä hän oli Kuban taiteen 

ja kulttuurin lähes kritiikitön ihailija, joka kohdistui myös silloiseen hallitsijaan. Tällä on 

saattanut olla vaikutusta hänen kirjoitustensa sävyyn ja tiedon sisältöön.138  

Tietoja ja esineitä Tordayn oli määrä kerätä British Museumin kuraattorin T A Joycen oh-

jeiden ja erityisen Notes and Queries in Anthropology-ohjevihkon avulla. Vihkonen oli 

kenttätyön apukeino ja sen tietojen perusteella Joyce järjesti kerättyjä aineistoja. Sen rans-

kankielistä käännöstä jaettiin Kongon vapaavaltion virkamiehille ja lähetyssaarnaajille eri-

tyisenä toivomuksena toimittaa tietoja ja esineitä Tordaylle. Ohjevihko palveli myös siir-

tomaahallintoa, sillä sen informaatiosta katsottiin olevan apua virkamiehille paikallisissa 

kiistoissa, jotka johtuivat – hallintokoneiston mielestä – alkuasukasväestön pitäytymisestä 

vanhoissa uskomuksissaan ja tavoissaan. Ohjekirja oli jaoteltu eri alaotsikoihin: ulkonäkö, 

älykkyys, koristeet ja vaatteet, ruoka, viljely, asumukset jne. ja vaikka luettelo vaikutti 

kattavalta ja tuntui korostavan kokonaisvaltaisuutta, se kuitenkin asetti etusijalle tietynlai-

sen informaation, joka heijasteli museolaitoksen ja kyseisen aikakauden asenteita.139 Ber-

liinin museon vastaavissa ohjeissa esineet ja asiat kattoivat samoin kaikki elämänalueet, 

sekä arjen että pyhän, mutta sen lisäksi niissä edellytettiin esineiden huolellista pakkaa-

mista ja luettelointia.140 Kerättyjen esineiden luettelointi ja kuljetus olivat siten kerääjien 

tehtäviä ja museonjohtajat korostivat kuinka tärkeää tämä oli. Mitä paremmat tiedot esi-

neistä oli sitä helpompi oli kuraattoreiden työ kotona. Kuljetusolot eivät olleet hyvät tär-

keämmillekään tuotteille kuin etnografiset kokoelmat ja paljon esineitä ja muistiinpanoja 

hävisi tai meni pilalle matkalla.141  

Tordayn ja Joycen yhteistyö tuotti joukon tekstejä, jotka perustuivat Tordayn matkoillaan 

tekemiin havaintoihin. Samalla tämä työtapa kertoo siitä, miten tuolloin antropologista tie-

toa koottiin ja käsiteltiin. Esineiden keräämisen hoitivat ja organisoivat museoilta saami-
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ensa ohjeiden mukaan erilaiset kerääjät, joiden joukossa oli alaan perehtyneitä mutta  

myös paljon virkamiehiä ja lähetyssaarnaajia. Tietojen käsittelijät museossa luottivat ken-

tältä saamiinsa tietoihin juuri siitä syystä, että he olivat laatineet kysymykset, antaneet oh-

jeet ja ohjailivat siten tiedonkeruuta. Kyselyitä oli aikaisemminkin käytetty etnografisen 

tiedon keräämisessä ja oltiin myös selvillä niiden yhteydessä ilmenneistä vaikeuksista, 

kuinka tämä käytäntö jäykisti tilanteita ja oli esteenä luontevalle kanssakäymiselle.142 Oh-

jekirjat oli tarkoitettu ensin ammattikerääjille mutta sittemmin myös virkamiehille, mat-

kaajille, lähetyssaarnaajille ja muille siirtomaissa asuville ja näin kotimaassa olevat muse-

ot toivoivat saavansa pätevää tietoa esineistä ja niiden taustoista. Ohjekirjoilla oli osaltaan 

vaikutusta etnografisten esineiden keräämiseen ja tiedon käsittelyyn. 

Ohjevihkoset etnografisten esineiden kerääjille eivät olleet suinkaan uusi keksintö, mutta 

1800-luvulla niistä tuli keräämisen välttämätön väline ja samalla ne osaltaan kertovat uu-

den tieteenalan alkuvaiheista ja muutoksista. Nyt tavoite oli saada kerätyksi mahdollisim-

man hyvin paikkansapitävää tietoa, joka siis oli määritetty alan tutkijoiden piirissä. Ohjei-

den oli määrä ohjata matkailijaa tekemään tarkkoja havaintoja ja kokoamaan sellaisia tie-

toja, joista oli hyötyä antropologian tutkimukselle kotimaassa. Tavoitteena oli objektiivi-

suus eikä vieraiden tapojen hämmästely. Tutkijat olivat jo päätyneet tiettyihin käsityksiin, 

joihin he halusivat lisäselvityksiä erittäin yksityiskohtaisten kysymysten muodossa. Ky-

symyksenasettelu puolestaan johti umpikujaan, kun haastattelija tai tulkki eivät onnistu-

neet kääntämään kysymyksiä ymmärrettävästi. Havaittiin myös, että etnologisen tiedon 

keräämisen metodi poikkesi luonnontieteen tavoista ja siten tiedonhankinnan ongelma oli 

pikemmin metodologinen. Tiedon ja käsitteiden siirtäminen kulttuurista toiseen, esitetyt 

kysymykset ja raportoinnin virheet olivat tiedossa, mikä johti uudenlaisten työmenetelmi-

en etsimiseen. Kenttätyössä alettiin arvostaa riittävän pitkää oleskeluaikaa tutkittavassa 

kulttuurissa ja sen kielitaidon hallitsemista. Lähetyssaarnaajien ja virkamiesten tietoihin ei 

täysin voitu luottaa huolimatta paikallistuntemuksesta, koska tilanne heidän asemastaan 

johtuen oli ongelmallinen ja omiaan vääristämään tulosta. Siten antropologia ja etnologia 

tarvitsivat koulutettuja havainnoitsijoita. Muutos näkyi myös ohjekirjassa, joka aikaisem-

paa enemmän painotti yhteiskunnallisia asioita ja alettiin korostaa tiedon keräämisen me-

todin merkitystä eli tietojen hankinnan luotettavuutta ja laajuutta. Tällä menettelyllä kor-

vattiin ainakin osaksi kysymysluettelot ja niiden sijaan suosittiin vapaata kerrontaa yksin-

                                                
142 Mack 1990:29-30 
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kertaisten vastausten sijaan.143 Vansinan muistelmissaan kertoma tapaus on yksi esimerkki 

siitä, minkävuoksi keräystapojen pitikin muuttua. Hänen opettajansa Frans Olbrechts tut-

kiessaan Cherokee-intiaaneja oli esittänyt kysymyksiä heidän maagisista uskomuksistaan. 

Haastateltavat olivat vaivihkaa tarkistaneet tiedot aikaisemmin aiheesta kirjoitetusta kir-

jasta ja vastasivat sen mukaisesti.144 Kokemus oli ilmeisesti opettanut heille, että tutkijat 

halusivat kuullakseen ’oikeita’ vastauksia eivätkä ne saaneet poiketa aikaisemmista. 

Shildkrout osoittaa, kuinka ulkomaalainen kyselijä saattoi jättää vallalla olevista käsityk-

sistä poikkeavia vastauksia vaille huomiota, vaikka oli saanut kuullakseen alkuperäisen 

selostuksen esineistä. Esineiden taustatiedot eivät välttämättä olleet paikkansa pitäviä, 

vaan niissä sekoittuivat kerääjän aikaisemmat olettamukset, paikanpäällä tehdyt havainnot 

ja kuullut tarinat.145  

Perimätiedon tallettamisen ohella arvostettiin erityisesti autenttisena pidettyjä esineitä ja 

eurooppalaisten kasvava vaikutus nähtiin tuhoisana afrikkalaiselle elämänmuodolle ja sen 

esinekulttuurille. Vallitseva käsitys oli, että eurooppalaisten tuloon asti afrikkalaiset olivat 

eläneet eristyksissä muista ja luoneet oman taiteen ja kulttuurin vailla ulkopuolista vaiku-

tusta. Etnologien pelko siitä, että paikallista esinekulttuuria ei enää ilman muuta voitu 

määritellä tietyn heimon tyyliksi jos ja kun tapahtuisi sekoittumista, näkyi vahvasti anne-

tuissa keräämisohjeissa.146 Jatkuvasti korostui sellaisten esineiden arvostus, jotka oli saatu 

kerätyiksi alueilta ja kansoilta, joiden uskottiin olleen vailla kosketusta eurooppalaisiin. 

1880-luvulta lähtien, kun alettiin korostaa esineen alkuperää ja merkitä se esineen hankin-

tatietoihin, ei riittänyt enää maininta ’länsirannikolta’ vaan haluttiin tarkemmin yksilöityjä 

tietoja alkuperästä. Tästäkin seurasi luokittelua, afrikkalaisten jakamista ’heimoiksi’ ja 

sama koski heidän esineitään, prosessi joka ohjaili keräämistä ja suuntasi sitä voimakkaas-

ti haluttuun suuntaan, eli jokaiselle ’heimolle’ määritettiin tietty ’tyyli’, jonka mukaan esi-

neet järjestettiin.147  

 

                                                
143 Urry 1972:47-51 
144 Vansina 1994:98 
145 Shildkrout  1998:178 
146 Stelzig 2004:191 
147 Stelzig 2004:249 
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5. Etnografisten kokoelmien historiaa ja taustaa Suomessa  

Suomi seurasi kansainvälisiä vaikutteita jo ennen itsenäistymistään ja siihen pyrkimyk-

seen museolaitoksen alkuvaiheet Suomessa liittyivätkin, sillä kaikkialla museolaitoksella 

oli tärkeä osuutensa nationalismin aatteessa ja romantiikan ajan maailmassa. Suomen his-

torian tapahtumat 1800-luvulla samoin kuin viestit muualta Euroopasta saivat aikaan kan-

sallisuusaatteen heräämisen meilläkin. Museotoimintaa pidettiin tärkeänä osana oman his-

torian tallettamisessa, jopa sen luomisessa. Tähän liittyi halu selvittää omaa taustaa esine-

löytöjen avulla ja tarkoitusta varten käynnistettiin määrätietoinen kansanperinteen kerää-

minen. Samaan aikaan Suomessa tunnettiin vastuuta myös suomensukuisten kansojen his-

toriasta ja sen talteenotosta, haluttiin olla johtava maa tässä suhteessa. Venäjällä asuvien 

suomensukuisten kansojen keskuuteen tehtiin lukuisia tutkimusmatkoja. Näiden tutki-

musmatkojen tulokset muodostivat Kansallismuseon etnografisen kokoelman ytimen ja 

ovat edelleen museon kansainvälisesti kiinnostava kokoelma. Erikoinen museolaitoksen 

historiassa on Raahen museo, joka oli tyyliltään lähellä kuriositeettikamaria, sillä kokoel-

mat käsittivät luonnontieteellisiä harvinaisuuksia ja kuriositeetteja, joita museo hankki ja 

sai lahjoituksina paikallisilta merimiehiltä. Museo kuitenkin oli perustettu nimenomaan 

tähän tarkoitukseen jo vuonna 1865, esikuvana Euroopan museot ja oli yliopiston ulko-

puolinen museo.148  

Ennen varsinaisen kansallisen museon perustamista aikaisemmat kokoelmat olivat yliopis-

ton vastuulla. Turun Akatemialla, joka oli perustettu jo vuonna 1640, oli ensimmäinen 

varsinainen museokokoelma, johon lahjoitettiin yksityishenkilöidenkin keräämiä eri alojen 

kokoelmia, myös muinaisesineitä. Ajan mittaan kokoelmat olivat karttuneet varsin huo-

mattaviksi, josta Turun palossa vuonna 1827 tuhoutui paljon ja siitä säästyneet osat tuotiin 

Helsinkiin siirrettyyn Keisarilliseen Aleksanterin yliopistoon. Autonomian aika merkitsi 

kokoelmien karttumista, sillä löytöjä ei enää tarvinnut lähettää Tukholmaan ja lisäksi saa-

tiin jatkuvasti lahjoituksia. Kokoelmat oli jo järjestetty museon tapaan ja jaettu eri osas-

toihin, joukossa myös etnografinen eli historiallis-kansatieteellinen osasto. Tämän aineis-

ton lisääntyessä, johon kuului lahjoituksina eksoottisia ulkomaisia ja myös kotimaisia 

kulttuurihistoriallisia esineitä, siitä tehtiin vuonna 1870 erityinen Yliopiston Historiallis-

Etnografinen Museo.149  

                                                
148 Kostet 2010:25-26 
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Omaa kansallista museota oli hankittu jo pitkään ja se oli myös Suomen Muinaismuisto-

yhdistyksen tavoitteena. Museon ensimmäinen ohjelmaluonnos oli laadittu jo 1880-luvun 

alussa, vaikka uusi rakennus avattiin vasta 1916. Siitä, että Suomeen saatiin Kansallismu-

seo, on kiittäminen suurlahjoittajaa, lääkäriä ja keräilijää Herman Frithiof Antellia ja hä-

nen testamenttilahjoitustaan, jonka hän oli jättänyt nimenomaisesti Suomen kansalle kan-

sallisen museon perustamiseksi. Testamentin vuoksi valtiopäivät joutuivat määrittelemään 

museon tehtävät, joiksi päätettiin inhimillisen kulttuurin tuotteiden säilyttäminen ja näyt-

teillepano.150 Jo tätä ennen 1800-luvulla oli eri puolille Suomea, mutta ennen kaikkea Itä-

Suomeen perustettu useita museoita kansatieteellisen esineistön esittelemiseksi, epäilemät-

tä Kalevalan innoittamana. Ylioppilaiden organisoimat keräysmatkat ottivat talteen maa-

seudun eri elämänaloihin liittyneitä esineitä. Tällöinkin oli tarkoitus pelastaa katoavaa 

kulttuuria.151 Kansatieteellisen eli kotimaan historiallisen esineistön kerääminen oli 1800-

luvun loppupuolella erittäin aktiivista ja siihen saatiin varojakin ja joitain apurahoja. Ihmi-

siä kehotettiin lehti-ilmoituksin ottamaan talteen löytöjään ja lähettämään ne museolle. 

Yksityisten kerääjien osuus oli tärkeä ja huomattava ja heidän tuekseen oli myös laadittu 

oppaita ja ohjeita siitä mitä esineitä oli tarkoitus kerätä, miten ja mitä merkitä muistiin.152 

Osakunnilla oli tärkeä merkitys kotimaisten kokoelmien kartuttamisessa, sillä vaikka jo 

1850-luvulla oli varoja käytettävissä, valtaosa tutkimuksesta ja siten kootuista esineistä oli 

suomalais-ugrilaisilta alueilta peräisin. Tämä työ tapahtui Antellin valtuuskunnan myön-

tämin varoin, sillä katsottiin että kotimaisen perinteen talteenotto oli tehtävä muinaismuis-

tolain puitteissa, vaikka määrärahat olivat varsin vaatimattomat.153 Tämän aktiivisuuden 

ansiosta syntyivät yliopistomuseon kokoelmat, jotka aikanaan muiden mukana liitettiin 

yhdeksi kokonaisuudeksi. Kansallismuseoon oli ollut tarkoitus saada oma osasto myös 

vieraille kulttuureille, mutta sille ei ollut tilaa uudessa rakennuksessa, joten etnografiset 

kokoelmat sijoitettiin ullakon varastonäyttelyyn. Kokoelmat kuitenkin karttuivat jatkuvasti 

ja näyttelyitäkin voitiin järjestää, joissa esiteltiin Suomen varhaista historiaa ja kansan-

omaista kulttuuria. Vaikutteita esillepanoon, esineiden sijoitteluun vitriineihin ja interiöö-

rien kuvaamiseen oli saatu Ruotsista, Nordiska Museetista, joka oli tuolloin edelläkävijä 

tässä toiminnassa.154  
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Kansallismuseon etnografiset kokoelmat haluttiin erottaa omaksi kokonaisuudeksi ja pe-

rustaa niitä varten oma museo. Tavoitteeksi oli asetettu uuden museon toimiminen moni-

puolisena informaatiokeskuksena, joka kokoaisi ja välittäisi tietoa Euroopan ulkopuolisis-

ta kulttuureista ja palvelisi alan tutkimuslaitoksena, johon koottaisiin paitsi esine- ja kuva-

kokoelmat myös käsikirjoitusarkisto sekä kirjasto. Suomen Antropologinen seura jätti 

toukokuussa 1991 opetusministeriölle perustamissuunnitelmansa Etnografinen museo ja 

vieraiden kulttuurien tietokeskus. Siinä todetaan, että erillinen etnografinen museo olisi 

tarpeen koska Kansallismuseon tehtäväksi käsitetään oman kulttuurin esitteleminen. Ope-

tusministeriön asettaman komitean työn tuloksena oli vuonna 1992 julkaisu Kansojen mu-

seo - Folkens museum, etnografisen museon perustamistyöryhmän mietintö. Sen tiivistel-

mässä määritettiin tavoitteeksi muodostaa Suomen kansallismuseon vieraita kulttuureja 

koskevasta aineistosta uuden museon toiminnan perusta. Monipuolisesti toimivasta muse-

osta oli tarkoitus tulla vieraiden kulttuurien tietokeskus ja kansojen kohtaamispaikka. Mu-

seohanketta perusteltiin kauppa- ja kulttuurisuhteiden kohentamisella, kasvavalla yhteis-

työllä ja ns. kolmannen maailman merkityksen kasvulla. Olisi tarpeen olla perillä myös 

tästä osasta maapalloa, samoin kehitystyön kannalta oli tärkeää tuntea kohdemaiden kult-

tuuria ja elämäntapaa, sillä ilman tätä tietoa kehitystyö ei ole mahdollista. Kehitystyöpro-

jektit vaikuttavat myös kohteena olevien ihmisten elämään, joten myös se asettaa toimin-

nalle monenlaisia, myös eettisiä vaatimuksia. Tieteellinen tutkimus oli myös mietinnön 

yhtenä tavoitteena.  

Museotoiminnalle asetettiin siis kunnianhimoisia tavoitteita, joiden mukaan sen piti varsi-

naisen museotyön - esineiden tallettamisen, luetteloinnin ja esittelyn - ohella antaa tietoa 

vieraista kulttuureista ja niiden elämänmuodoista. Mietintö ei puhukaan vain museosta 

vaan laaja-alaisesta kulttuurilaitoksesta, joka paitsi esittelee erilaisia kulttuuriperintöjä, 

hankkii uutta aineistoa ja myös toimii aktiivisesti eri yhteistyötahojen kanssa ja pyrkii esit-

telemään kulttuureita niiden omista lähtökohdista käsin. Museo ei ole vain menneen kult-

tuurin esittelijä vaan ajankohtainen vaikuttaja, joka on perillä kulttuurien muutoksista ja 

yleensä vallitsevasta tilanteesta. Mietintö ottaa myös henkilökunnan osaamisen ja määrän 

huomioon esittäessään toivomuksen, että museohenkilökunnalla olisi mahdollisuus jatku-

vaan tutkimukseen ja yhteistyöhön eri ryhmien kanssa. Museoiden pedagoginen tehtävä 

on viime aikoina korostunut kaikkien museoiden toiminnassa, mutta ympäristö- ja kan-

sainvälisyyskasvatus tuovat etnografisen museon opetukselle lisävaatimuksia. Museon on 

avattava kansainvälinen näkökulma historiaan, nykypäivään ja jopa tulevaisuuteen. Tämän 



 

    
- 193 -

toteuttamisessa etnografinen museo olisi mitä oivallisin paikka toimimaan keskeisenä tie-

donvälittäjänä vieraista kulttuureista, jonka tulisi jatkuvasti hankkia lisätietoja, päivittää 

vanhaa, kerätä esine-, kuva- ja tietomateriaalia, järjestää näyttely- ja opetustoimintaa ja 

palvella tutkimusta.155 

Erityinen etnografinen museo avattiin Tennispalatsiin rakennettuihin tiloihin vuonna 

1999. Rakennus on jo sinänsä Helsingin historiaa, osa vuoden 1940 olympiahaavetta, joka 

monenlaisten vaiheiden jälkeen joutui Helsingin kaupungille. Rakennusta ei onneksi 

suunnitelmista huolimatta purettu vaan se päätettiin kunnostaa kulttuurikäyttöön. Museon 

toiminta käynnistyi, kun Kulttuurien museo yhdessä Helsingin kaupungin taidemuseon 

kanssa muutti rakennukseen, jonka alakerta edustaa toisenlaista kuvakulttuuria, elokuvaa. 

Uuden museon ensimmäinen näyttely oli laaja Marsalkka Mannerheimin Aasian retken 

aineiston esittely. Syynä Mannerheim-kokoelman valintaan Kulttuurien museon avajais-

näyttelyn aiheeksi voisi arvella olevan kokoelman laajuus ja samalla Suomen historiaan 

liittyvän huomattavan henkilön kiinnostavuus ja hänen vähemmän tunnettu roolinsa tut-

kimusmatkaajana. Samalla näyttely on hyvä esimerkki nykyaikaisesta esineiden esittelys-

tä, jossa  

[e]sille asetettu kokoelma kiinnittää keräilijän tai lahjoittajan osaksi yhteistä 
muistia. Merkkihenkilön muistoksi tehty museo tallettaa ”sankarin” jälki-
polville ja varmistaa sankaruuden. Museoiden vahvuus näyttää olevan siinä, 
että ne kykenevät tiivistämään kokoelmiensa esillepanoon jotain jokaiselle 
tärkeää.156 

Mannerheimin kokoelma on samalla museon varhaista historiaa, joka kuvaa silloista toi-

mintaa ja kokoelmien kartuttamista. Edellä on jo mainittu, mikä merkitys kansallisuusaat-

teen nousulla 1800-luvulla oli kaikkialla Euroopassa ja siten myös Suomessa. Antellin 

valtuuskunta oli ratkaisevassa asemassa, kun suomalaiskokoelmia alettiin hankkia. Tämän 

ansiosta Suomessa on laaja kotimaisen taiteen museo ja maailmanlaajuisestikin kiinnosta-

va suomalais-ugrilainen aineisto. Myös Mannerheimin keräystoiminta Keski-Aasian mat-

kallaan oli mahdollista Antellin varoin.157  

Saharan eteläpuoleisen Afrikan vanhoja esinekokoelmia on esitelty kaikkiaan varsin vä-

hän. Museon  hallussa on Martti Rautasen Ambomaan kokoelma ja muita hänen tuomiaan 

                                                
155 Komiteamietintö 1992 
156 Aurasmaa 2002:69 
157 Talvio 1993:140 
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esineitä ja mm työhuone oli esillä Lähetysmuseossa. Pyynikin linnassa Tampereella oli 

vuonna 1989 näyttely Naamion takana, joka esitteli Eila Kivekkään kokoelman Dogon-

kansasta, Länsi-Afrikan Malista. Tämän kokoelman esineitä oli esillä näyttelyssä Kotona 

Länsi-Afrikassa, käyttöesineitä Eila Kivekkään kokoelmasta vuonna 2004 Kulttuurien mu-

seossa, jonka kokoelmiin tämä aineisto nykyisin kuuluu. Muita Afrikkaan liittyviä näytte-

lyitä ovat vuonna 2002 esillä ollut näyttely nimeltään 5 Afrikkaa, joka esitteli viiden valti-

on nykyistä kulttuuria, ja vuonna 2012 Akseli Gallen-Kallelan muistoksi näyttely Akselin 

Afrikka, jossa oli esineitä ja taideteoksia sekä valokuvanäyttely nykyajasta.  

Pohjoismaisten etnografisten museoiden yhteistyönä toteutettiin näyttely Kohtaamispaik-

kana Kongo vuonna 2006. Näyttelyn aiheenvalinta johtui suuresta Kongo-esineistöstä kai-

kissa pohjoismaisissa museoissa ja myös varsin tiiviistä suhteista Kongon vapaavaltioon. 

Näyttely edusti samalla nykyaikaista esittelytapaa yhdistämällä historiaa  nykypäivään. 

Kulttuurien museon pysyvässä perusnäyttelyssä Kaukaa haettua esiteltiin museon koko-

elmia eri puolilta maailmaa, joita suomalaiset olivat keränneet. Siinä oli osasto myös af-

rikkalaisella esineistöllä. Kulttuurien museo siis  aloitti itsenäisen toimintansa vuonna 

1999, joka päättyi vuonna 2013 tässä muodossa.158 

 

6. Etnografisten museoiden tilanteesta ja tehtävistä 

Suomalaisenkin museon epävarma tulevaisuus on osoitus tietynlaisesta neuvottomuudesta 

yleensä museoalalla, joka näkyy myös alan kirjallisuudessa. Museoiden suuret varastot 

velvoittavat toimintaan, mutta käytännön mahdollisuudet näyttelyiden järjestämiseen ja 

kysymys niiden laadustakin ovat ongelma. Toisaalta museot eivät myöskään tarjoa tutki-

joille tilaisuutta esineiden lähempään tarkasteluun, joskin digitalisointi on tuonut kokoel-

mia kaikkien ulottuville. Kokoelmien tulkinnan vaikeudet, mitä ja miten esitellä ja kuvail-

la esineitä, ovat saaneet eri aikoina eri muotoja. Ajateltiin, että oli mahdollista tuoda esi-

neiden avulla esille objektiivisesti jonkin vieraan kulttuurin sisältö. Samalla nousi esiin 

kysymyksiä siitä, kertooko näyttely enemmän sen esillepanijasta kuin esineiden alkuperäi-

sistä tekijöistä. Tämä johti museot keskittymään kerääjiin ja keräämisen vaiheisiin enem-

män kuin esineiden valmistajiin ja heidän yhteiskuntaansa. Varsinainen ongelma maail-

malla tuntuu olevan museoiden hallussa olevien esineiden määrä, sillä etenkin Euroopan 
                                                
158 http://www.nba.fi/fi/museot/kulttuurien_museo/27.3.2015 
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suurten museoiden tavoite keräämisen kiivaimpana aikana 1800-luvun lopulla oli saada 

kootuksi mahdollisimman paljon esineitä. Sen jälkeen on ryhdytty karsimaan ja täydentä-

mään puuttuvia osia.159  

Esineiden ahkera kerääminen johti niiden loppumiseen, kun kerääjät toimivat saamiensa 

ohjeiden mukaan, tarkoituksena kerätä mahdollisimman paljon esineitä. Näin kokoelman 

ajateltiin olevan täydellinen ja samalla se oli saatu pois kilpailevilta hankkijoilta. Koska 

piti saada talteen jonkinlainen koskematon menneisyys, esineitä etsittiin alueilta, joilla oli 

mahdollisimman vähän kosketusta vieraisiin. Museoiden johtajilla oli vaikutusvaltaa ja 

mahdollisuuksia ohjailla hankintoja, mutta koska kaikki tavoittelivat samoja esineitä, hin-

nat monissa tapauksissa nousivat varsin korkeiksi.160 Esineitä oli ostettu sekä maailman-

näyttelyistä, kauppahuoneilta että yksittäisiltä kerääjiltä, mutta etnografian muuttuessa tie-

teen suuntaan ja varsinaiseksi tieteeksi, museot havaitsivat puutteet esineiden taustatie-

doissa ja ne alkoivat hoitaa esineiden keräämisen paikan päällä ja korostaa erityisesti kon-

tekstin merkitystä.161  

Harvinaisuuksia ei silti unohdettu vaikka painopiste oli esineiden muodostamassa koko-

naisuudessa. Hankinnoista vastaavia houkuttivat edelleen esineet ja kokoelmat, joita muil-

la ei ollut. Ajattelutavassa oli eroavuuksia, keräämisen ja arvostuksen tavat alkoivat eriy-

tyä. Etnografisina esineinä pidettiin vain niitä, joista oli olemassa tietoja, muut olivat tai-

detta.162 Esineiden erityistämistä onkin vaikea välttää, sillä sitä ruokkivat taidekauppa ja 

huutokauppatoiminta, joille esineiden harvinaisuus on tärkeä tekijä hinnanmuodostukses-

sa. Etnografiset esineet ovat tässä uudessa ympäristössään aivan eri asia kuin aikoinaan 

omassaan, nyt ne ovat etnografiaesineitä, kohteita. Tämän aseman ne ovat saaneet kun ne 

on ”määritelty, lajiteltu, eristetty ja kuljetettu etnografien toimesta”.163 Esineitä erityiste-

tään, kun ne esitetään erillään muista ja niiden esteettiset arvot korostuvat esillepanon 

kautta. Vaikka aikanaan esineitä oli lukuisia, ne tullessaan etnografisiksi usein muuttuivat 

yksittäisiksi, singulaareiksi ja mitä ainutkertaisempia niistä tulee sitä auliimmin ne luoki-

tellaan ja esitellään taiteena.164 
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Etnografisten museoiden perustaminen aikoinaan oli tarpeen myös sen vuoksi, että jatku-

vasti kasvaville kokoelmille oli löydettävä sijoituspaikka ja luotava systemaattinen järjes-

telmä. Tietoisesti kerättyjen, suurten kokoelmien esineet muuttuivat tämän myötä ’ihmeis-

tä’ ja ’kuriositeeteista’ ’artefakteiksi’ ja ’esimerkeiksi’. Yksittäiset esineet saivat merki-

tyksen sijoituksellaan tässä tavarapaljoudessa, missä niiden uskottiin välittävän tietoa in-

himillisten kulttuurien vaihtelevuudesta ja niiden tyypillisimmistä piirteistä. 1800-luvun 

loppupuolella esineitä alettiin yleisesti järjestää maantieteellisesti sen sijaan että ne oli 

ryhmitelty esinelajien mukaan riippumatta kulttuuritaustasta tai niiden keskinäisestä yh-

teydestä. Tässä tavassa paljastuivat myöskin kunkin museon kokoelmien laatu, oli alueita 

ja kulttuureita hyvin edustettuina ja toisia puutteellisesti, mikä kertoi museon yhteyksistä 

kerääjiin ja myös poliittisesta tilanteesta, eli esineitä oli saatavilla enemmän tietyiltä alu-

eilta eli emämaiden siirtomaista. Kuitenkin kaikkialla tarkoitus oli esitellä kutakin kulttuu-

ria mahdollisimman täydellisesti niin että voitaisiin tehdä vertailevaa analyysia. Samalla 

museokävijät saisivat nähdäkseen suuren valikoiman erilaisia esineitä museon eri osastoil-

la.165 Kuitenkaan ihanteeseen ei päästy sillä suuret ja kasvavat kokoelmat vaativat yhä 

enemmän tilaa, jota ei uusista rakennuksista huolimatta koskaan ollut tarpeeksi. Esimer-

kiksi Berliinin ihailtu museo, joka avattiin vuonna 1886, oli pian auttamattoman ahdas ja 

siitä muodostui  suorastaan varoittava esimerkki muille. Näin innokas ja ammattitaitoinen 

kokoelmien kerääminen kääntyi itseään vastaan ja seurauksena oli suuria ongelmia. Mu-

seotutkijoiden tehtäväksi jäi luoda järjestys kokoelmiinsa, joka toisinaan onnistui, mutta ei 

aina, usein tilanne oli kaoottinen ja epäjärjestelmällinen.166 Museoiden tilanpuute, varasto-

tilojen ja siten kokoelmien hankala saavutettavuus ovat edelleen ongelma tutkimuksen 

kannalta, jota nykyaikainen tekniikka ei korvaa. Esineiden paljous on koitunut museoille 

rasitteeksi.  

Museoiden tehtäviin kuului 1900-luvun alussa ja edellisen vuosisadan lopussa myös osal-

listuminen monella tavalla uusien tieteiden, antropologian ja etnologian kehittämiseen. 

Museoetnografia vaikutti voimakkaasti yleiseen mielipiteeseen. Välineenä oli etnografisen 

aineiston esittäminen ja tiedon välittäminen niiden lähtömaista. Museolla oli lisäksi sivis-

tystehtävä yleisön kouluttamisessa ja tämän yleisön valinnassa, mikä myös vaikutti esi-

neiden esillepanoon. Museot tavoittelivat yhä laajempia ja monipuolisempia yleisöjä kävi-

jöikseen tarkoituksena osoittaa vahvuutensa sivistäjänä ja kouluttajana kokoelmiensa esit-
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telijänä. Toisaalta etnografisten aineistojen kautta pyrittiin tieteellisesti varteenotettaviksi 

laitoksiksi.167  

Etnografisten kokoelmien vaiheisiin sisältyy monien omistajavaihdosten lisäksi myös mu-

seon muuttuminen. Siitä kun ensimmäiset löytöretkien mukana saadut Euroopan ulkopuo-

listen kulttuureiden esineet tulivat ruhtinaiden kuriositeettikokoelmiin, on tultu pitkä mat-

ka nykyaikaiseen eri kansoja esitteleviin museoihin. Esimerkin etnografisen museon ko-

kemasta kehityksestä tarjoaa Belgian Kuninkaallinen Keski-Afrikan museo, joka on erityi-

sesti Kongo-aineiston suhteen epäilemättä johtava maailmassa. Sen alkuna oli kuningas 

Leopold II:n omaa siirtomaata esittelevä näyttely, joka pidettiin vuoden 1897 Brysselin 

maailmannäyttelyn yhteydessä kuninkaan kesälinnassa Tervurenissa. Tämän näyttelyn an-

siosta myös Kuba-esineet alkoivat saada arvostusta Euroopassa, millä seikalla tuli ole-

maan merkitystä Kuba-valtion vaiheissa kolonialismin aikana. Taiteensa vuoksi se säilytti 

jonkinasteisen itsenäisyyden, kun muualla alueet liitettiin siirtomaakoneiston osaksi, ol-

koonkin että tämäkään asema ei auttanut ristiriitojen syntyessä. Näyttelyn järjestämisen 

tarkoitus oli esitellä Belgiaa teollisuusmaana, mutta ennen kaikkea hakea oikeutusta ku-

ninkaan toiminnalle Kongossa, jonka tapahtumat eli siirtomaahallinnon vääryydet olivat 

alkaneet herättää kansainvälistä arvostelua.168 Tämä näyttely johti Kongo-museon perus-

tamiseen vuotta myöhemmin ja myöhemmin erityisesti Kongo-esineiden tutkimuksen auk-

toriteetiksi sekä tieteellisesti että taidekaupan kannalta. Vapaavaltion lakatessa nimi vaih-

tui 1909 Belgian Kongon museoksi ja Kongon itsenäistyessä vuonna 1960 museo sai ny-

kyisen nimensä Kuninkaallinen Keski-Afrikan museo (Koninklijk Museum voor Midden-

Afrika / Le Musée Royal d’Afrique Centrale).169 Näin museon nimikin heijastelee erilaisia 

poliittisia tapahtumia. Kirjoittaja Dorinda Elliott antoi Newsweek- aikakauslehdessä, sen 

11.9.1995 ilmestyneessä numerossa julkaistulle artikkelilleen otsikoksi Sleeping Beaty, 

jossa hän tarkoitti tätä museota. Hän esitteli museon afrikkalaisen taiteen ”ällistyttävänä 

aarrearkkuna”, jonka harvat olivat nähneet ja johon pääsy oli vain tietyillä alan edustajilla 

ja ihmetteli, miksi nämä esineet pidettiin piilossa. Selitykseksi annettiin se, että esillepano 

lisäisi väärennöksiä, mutta taustalla vaikutti myös vallankäyttö. Museon asiantuntemus 

antiikkimarkkinoilla oli kiistaton ja esineet myös nähtiin menneen kulttuurin kannalta. 

Muutos alkoi 1990-luvulla museon johdon vaihtuessa ja siten uusien tuulien alkaessa pu-
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haltaa, kun uudenlainen ajattelu käsitti kulttuurin jatkuvana kehityksenä, joka ei ole py-

sähtynyt tiettyyn vuosilukuun. Museoiden kävijämäärien vähäisyys alkoi vaikuttaa täällä-

kin rahoitukseen ja huolimatta vastustuksesta museonjohdon oli kiinnitettävä huomiota 

esineiden uudenlaiseen esillepanoon.170 Näyttely Hidden treasures from the Tervuren Mu-

seum kiersi kolmen vuoden ajan Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Euroopassa kunnes palasi 

Tervurenin kotimuseoon. Siellä vuonna 2001 näyttely ExItCongoMuseum: a century of art 

with/without papers esitteli museon aarteita uudenlaisella tavalla, joka herätti monenlaisia 

mielipiteitä. Näyttely oli kannanotto etnografisten museoiden historiaan ja niiden tapaan 

toimia.171 Näyttely seurasi esineiden reittejä pois Kongosta kolonialismin aikana ja tähän 

ajankohtaan liittyvien toimijoiden kuten siirtomaavirkamiesten, lähetyssaarnaajien, kaup-

piaiden ja kerääjien vaikutusta ja vaikutteita. Näyttelyn toinen osa esitteli esineitä museos-

sa ja suhtautumistapaa primitiiviseen, autenttiseen esineeseen ja kolonialismista ja eu-

rosentrisyydestä johtuvia virheitä. Näyttelyn kolmas teema oli tuoda esineet yhteyteen 

katsojan kanssa, niin että museosta voisi tulla aidosti kulttuurinen kohtauspaikka. Haas-

teellinen ja provokatiivinenkin nykytaiteen osuus keskellä museon perusnäyttelyä oli il-

meisesti ajateltu keskustelun herättäjäksi museon tulevaisuudesta ja siitä minkälainen mu-

seo korvaisi aikaisemman tavan esitellä etnografista aineistoa.172 Uudessa näyttelyssä ko-

rostettiin esineiden yhteiskunnallista taustaa ja esineiden elämänkaarta, johon sisältyi eri 

omistajien, mutta erityisesti länsimaisten kerääjien ennakkoluuloja ja poliittisia käsityksiä. 

Näyttely myös toi esille sen miten esineitä käytettiin Euroopassa omiin poliittisiin tarkoi-

tuksiin ja kuinka niistä vähän kerrassaan tehtiin taide-esineitä, kunnes tässä näyttelyssä ne 

liitettiin aikaisempaan yhteyteensä.  

Etnografisten esineiden omistaminen on myös saanut uusia muotoja eikä museo ole enää 

ainoa ”auktoriteetti” tässä kentässä. Erot näkyvät myös etnografisten esineiden keräämisen 

tavoissa, missä aikaisemmat säännöt ovat muuttuneet hankintapaikkojen ja -tapojen suh-

teen. Enää ei ole paheksuttavaa ostaa afrikkalaisesineitä huutokaupasta tai kauppiaalta Af-

rikassa. Myönnetään, että vain kaupan keinoin on mahdollista saada esineitä, joita arvoste-

taan keräilykohteina. Asennemuutos entiseen on huomattava, sillä aikaisemmin ammatil-

linen kulttuuri määritti, että näillä esineillä oli tunnearvoa, kun se ei ollut  tieteellistä; nyt 

tunnearvo myönnetään henkilökohtaisen valinnan asiaksi. Samaan aikaan on noussut puri-
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tanismi, joka kieltää näiden esineiden kaikenlaisen kierrättämisen ja vaatii niiden täydel-

listä singularisointia ja pyhittämistä.173  

Etnografisten museoiden on muutettava aikaisempia asenteitaan ja työtapojaan ympäröi-

vän maailman mukana, kun kolonialismin vaikutuksen tutkimus on saanut aikaan uuden-

laisia käsityksiä. Samalla on noussut kysymys, onko suhtautuminen etnografisiin esinei-

siin ja niiden sijoittaminen länsimaiden museoihin oikea tapa vai pitäisikö ne palauttaa en-

tisille sijoilleen. Ratkaisu ei tietenkään ole yksioikoisen selvä vaan aiheuttaa uusia kysy-

myksiä enemmän kuin antaa vastauksia. Kongon siirtomaapääkaupunkiin Leopoldvilleen 

oli perustettu kansallisen taiteen museo vuonna 1936, Musée de la Vie Indigéne, jossa 

maan itsenäistymisen jälkeen ei ollut paljoakaan jäljellä esineitä. Niitä oli jopa niin vähän 

että Joseph Cornet, museon silloinen kuraattori, joutui kirjoittaessaan kirjaansa Kongon 

esinekulttuurista käyttämään aineistonaan Belgiassa olevan yksityismuseon esineitä. Tä-

män seurauksena Belgiasta palautettiin Kongoon noin 200 esineen kokoelma ja Kongossa 

järjestettiin esinekeräyksiä. Esineet varastoitiin presidentti Mobutun residenssiin, josta nii-

tä annettiin lahjoina ja myytiin edelleen. Monet museojohtajat ovatkin sitä mieltä, että esi-

neiden palauttamista ei pidä edes harkita, koska ne ennen pitkää päätyvät kansainväliseen 

taidekauppaan. Tämä seikka ei sulje pois näiden kauppiaiden asiantuntemusta ja esineiden 

arvostusta, joka näkyy myös niiden hinnoissa.174 Aitojen tai muuten arvokkaiden afrikka-

laisten esineiden arvostus näkyy niiden huutokauppahinnoissa ja niiden ympärille onkin 

syntynyt kukoistava taidekauppa, jossa ratkaisevina ovat eri arvot kuin museoiden etno-

grafisten esineiden kohdalla.  

Museota voi kuitenkin perustellusti pitää etnografisten esineiden arvoisena loppusijoitus-

paikkana. Kokoelmaan tai museoon päätyminen ei merkitse esineen matkan päätepistettä, 

vaan esineiden reitillä on monia vaiheita jatkuvasti. Museot ostivat paljon esineitä erilai-

sista näyttelyistä, yksityisiltä kerääjiltä, vaihtoivat toisilta museoilta tai saivat niitä lahjoi-

tuksina. Museossa esineet ovat luetteloituina ja pakattuina varastoissa, josta niitä otetaan 

esille näyttelyihin joko kotimaassa tai lähetetään lainaksi muihin museoihin. Etnografisten 

kokoelmien esittely ja suhtautuminen niihin vaihtelevat ajankohdan poliittisten ja henkis-

ten tilanteiden mukaan myös länsimaissa. Ei ole yhdentekevää, missä muodossa esineitä 

esitellään, taiteena vaiko historiallisina ja/tai etnografisina kohteina. Ivan Karp pohtii et-
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nografisten museoiden jäämistä muiden museoiden varjoon ja ehdottaa, että on syytä tut-

kia systemaattisesti, miten erilaiset termit suhtautumisessa  ”toisia” kohtaan, kuten ”exoti-

cizing” ja ”assimilating” sopivat nykykulttuuriin. Karpin mielestä taide- ja luonnontieteel-

liset museot löytävät helpommin esittelytapansa kuin etnografiset museot, jotka pyrkivät 

tuomaan esille kulttuurin erityispiirteitä.175  

Etnografisten esineiden siirtyminen taide-esineiden suuntaan vaikuttaa niiden saamaan ar-

vostukseen, mutta etäännyttää niitä samalla kontekstista. Taidehuutokauppojen asiantun-

temuksella on syntynyt erityinen taiteen alue, jossa etnografiset esineet kiinnostavat keräi-

lijöitä ja samalla nostavat arvostetuimpien esineiden hintoja. Taide-esineiden arvostukses-

sa ratkaisevaa on esineiden yksilöllisyys ilman taustatietoja. Tällainen kehitys ei ole etno-

grafisten ajattelun kannalta toivottava, mutta herää kysymys, pitäisikö museolaitoksen 

aloittaa yhteistyö näiden toimijoiden kanssa, alkuaikojen tapaan. Monista erottavista mie-

lipiteistä huolimatta mahdollisuuksia tarjoutuu molempien asiantuntemuksen hyödyntämi-

sessä. Nämä kysymykset ovat erittäin laajoja ja vaikeasti ratkaistavia sekä eettisesti että 

aineellisesti ja ovat erillisen tutkimuksen arvoisia. 

Nykyisin monet maat Afrikassa ovat alkaneet suojella perintöään kieltämällä niiden maas-

taviennin ja samoin UNESCO on sopinut kulttuuriomaisuuden suojelemisesta jo vuonna 

1970. Lakeja on kuitenkin helppo kiertää ja salakauppa kukoistaa. Länsimaissa on edel-

leen erittäin paljon etnografista esineistöä kokoelmissa ja yksityishenkilöiden tallessa, jota 

ajoittain ilmaantuu esille. Afrikkalaisten esineiden kohdalla kysymys niiden palauttami-

sesta ’kotimaahansa’ on jatkuvasti ajankohtainen ja pohdittavana, vaikka tiedetään käy-

tännön vaikeudet. Joitain toimenpiteitä tähän suuntaan onkin jo tehty, mutta ongelmaksi 

muodostuu myös vastaanottajamaiden tilanteen poliittinen ja taloudellinen epävarmuus ja 

toisaalta puuttuva museolaitoksen ideologia. On hyväksyttävä se tosiasia, että muiden 

kulttuureiden esineet ovat museoissa jäädäkseen ja oleellinen kysymys on niiden merki-

tyksen tunnustamisesta ja ansaitsemasta huomiosta tutkimuksen ja esittelyn alueilla. 

                                                
175 Karp 1991: 380 
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V Yhteenveto ja johtopäätöksiä 
 

Tutkimuksen kohteena oli Kulttuurien museoon eri vaiheiden kautta päätyneitä, Kuba-

valtiosta peräisin olevia joko seremoniallisia tai rituaalisia esineitä. Esineet olivat suoma-

laisten 1900-luvun alkupuolella keräämiä ja samalla tämä ajanjakso merkitsi taitekohtaa 

Afrikan historiassa entisen kulttuurimuodon joutuessa väistymään kolonialismin vaikutuk-

sesta. Tutkimuksessa seurattiin esineiden elinkaarta niiden alkulähteiltä nykysijoitukseen 

ja niitä vaiheita ja muutoksia, joita tänä aikana tapahtui. Tutkimuksen selvitin paitsi esi-

neiden alkuperäistä käyttötarkoitusta myös mitä aineiston edustamat esineet merkitsivät 

kussakin elinkaarensa vaiheessa eli minkälaisia kulttuurisia arvoja esineet ilmentävät tai 

paljastavat alkuperäisestä yhteisöstään ja mikä vaikutus esimerkiksi kerääjien toimilla on 

ollut. Esinekulttuuri on suullisen perinteen ohella monissa tapauksissa ainoana jäljellä 

olevana todisteena alkuperäisestä ympäristöstään. Samoin kuin arkeologiset löydöt etno-

grafiset esineetkin ovat ”mykkiä” todisteita aikaisemmasta, jotka eivät ilman muita tietoja 

kerro esimerkiksi niiden osuudesta rituaaleihin tai merkityksistä yhteiskunnassa. Kuiten-

kin niillä oli vahva yhteys oman yhteisönsä sekä henkiseen että maalliseen toimintaan, sen 

yhteiskuntaelämään ja politiikkaan ja esineiden korkeatasoisen laadun kautta käy ilmi al-

kuperäisen kulttuurin kehittyneisyys ja omintakeisuus.  

Tutkimuksen kysymyksenä oli esineiden elinkaari eli mitä ne ovat merkinneet alkuperäi-

sessä ympäristössään, minkälaisen yhteiskunnan ja ajatusmaailman ilmentymiä ne olivat 

ja mitä tapahtui myöhemmin niiden pitkän ja monivaiheisen elinkaaren aikana ennen lo-

pullista päätymistä museoesineiksi. Tutkimuksen teoriana oli Igor Kopytoffin ajatus esi-

neiden sosiaalisesta tai yhteiskunnallisesta elämänkaaresta, jossa niiden osalle tulleita vai-

heita tarkastellaan samaan tapaan kuin ihmisten vastaavia. Kopytoff myös rinnastaa esi-

neet ja ihmiset sikäli, että monissa vaiheissaan ihmisiä kohdeltiin samoin kuin esineitä. 

Kopytoff käsittelee esineitä vaihdettavina hyödykkeinä, jollaisiksi käsitetään myös sakraa-

lit tai muuten erityiset esineet. Ne singularisoidaan tai eristetään omaksi ryhmäkseen mo-

nissa yhteiskunnissa, eivätkä ne yleensä ole varsinaisen vaihdon tai kaupan kohteina, kun-



 

    
- 202 -

nes tällaisetkin esineet poikkeustilanteissa tulevat hyödykkeiksi, kauppatavaraksi. Tutki-

mus osoittaa, että teorian avulla on mahdollista tuoda esille esineiden erilainen arvostus ja 

käyttötarkoituksen muutos niiden siirtyessä pois varsinaisesta ympäristöstään ja tehtäväs-

tään. Elinkaarimalli toimii selkeänä kuvaajana esineiden muuttuvissa vaiheissa, joissa mu-

seo muodostaa erään päätepisteen. 

Eurooppalaisten tavanomainen olettamus afrikkalaisesineistä oli, että traditio säilytti esi-

neet muuttumattomina ja että niiden elinkaari oli samoin perinteen sanelema. Tämä pitää-

kin osittain paikkansa, mutta perehtyminen historiaan osoitti, että Afrikassa oli jo vuosisa-

tojen ajan ollut vuorovaikutusta paikallisesti naapurikansojen kesken ja kauppareittien an-

siosta mantereen sisäisesti ja myös maitse ja meriteitse muualle. Tämän vaikutuksesta oli 

syntynyt vaurautta, joka teki mahdolliseksi korkeakulttuurin syntymisen, joka näkyi sekä 

henkisellä että aineellisella tasolla. Tällaisen Afrikan portugalilaiset tulokkaat kohtasivat 

tullessaan 1400-luvun lopussa Kongoon. Tulijoiden ja paikallisten kohtaaminen tapahtui 

molemminpuolin ensimmäistä kertaa, eivätkä afrikkalaiset olleet vain vastaanottava osa-

puoli, vaan kyse oli tasaveroisesta kanssakäymisestä. Tilanne muuttui kun orjakaupan laa-

jentuminen vaikutti tilanteeseen ratkaisevasti. Näin länsimainen vaikutus alkoi jo 1500-

luvulla muuttaa olosuhteita Afrikan mantereella. Samoihin aikoihin Keski-Afrikkaan oli 

syntynyt useita valtioita, joiden menestys perustui hyvään hallintoon ja vilkkaaseen vuo-

rovaikutukseen muiden kanssa. Kauppareittien ansiosta saatiin hyödykkeiden ohella myös 

kulttuurivaikutteita, joita omaksuttiin uusien valmistustapojen, materiaalien ja mallien 

muodossa entisen kulttuurin osaksi. 

Kuba-valtio on osoitus tällaisesta menestyneestä yhteiskunnasta, jonka valtiomuoto syntyi 

1600-luvulla ja muuttui ajan mittaan siten, että valtioideologia tiivistyi kohti keskusvaltaa 

syrjäyttäen samalla paikallista kulttia. Valtioon kuului lukuisia eri kansoja, joita yhdistävä 

keskeinen ja koossapitävä järjestelmä perustui sakraaliin kuninkuuteen, joka takasi koko 

yhteiskunnan hyvinvoinnin ja vaurauden. Samalla keskittyminen merkitsi hierarkkisen yh-

teiskunnan syntyä lukuisine virkanimikkeineen. Valtiomuoto takasi kasvavan vaurauden, 

jonka mukana yläluokan etuoikeutettu asema vahvistui, kaikkinainen arvon ja aseman 

osoittaminen ulkoisin keinoin sai uusia piirteitä, mutta samat ominaisuudet siirtyivät myös 

tavallisten ihmisten elämään. Tutkimuksesta ilmeni yhteiskuntamuodon kehittyneisyys, 

joka oli pitkän historian tulosta. Samalla se oli toimiva yhteisö, jota sen eri osapuolet ar-

vostivat. Tuloksena oli rikas ja monimuotoinen esinekulttuuri, joka edelleen tunnetaan 
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Kuba-kulttuurina ja joka heijasteli valtion merkitystä, uskonnollista tai kosmologista maa-

ilmankäsitystä ja myös ulkoisia arvorakenteita ja hierarkioita. Kehitys oli ollut varhaisina 

aikoina hidasta ja ennustettavaa, johon ihmisillä oli mahdollisuus vaikuttaa, mutta 1800-

luvun loppupuoli erityisesti merkitsi poikkeuksellista aikaa tässä suhteessa.  

Afrikka alkoi eri syistä 1800-luvulla kiinnostaa yhä uusia maita Euroopassa ja erilaisia or-

ganisaatioita. Eurooppalaisten läsnäolo oli uudenlainen kokemus paikallisesti Afrikassa, 

mutta esimerkiksi löytöretket eivät olleet vain tutkimuksen tarpeisiin, vaan mielenkiinto 

’vastalöydettyä’ maanosaa kohtaan johtui myös politiikan ja teollisuuden tarpeista. Rat-

kaiseva tapahtuma oli vuoden 1885 Berliinin kongressi, jossa Euroopan maat yhteisellä 

sopimuksella jakoivat Afrikan keskenään omien intressiensä mukaisesti. Tämänkin tutki-

muksen perusteella voi todeta, että näiden päätösten seuraukset vaikuttivat huomattavalla 

tavalla Afrikan olosuhteisiin ja aiheuttivat muutoksia, jota oli siellä vaikea tai mahdoton 

hahmottaa. Kolonialismin vaikutukset olivat tuntuvia ja pitkävaikutteisia Afrikan tulevai-

suudelle, mutta samalla tällä ajalla oli merkitystä myös länsimaisille käsityksille muista 

kulttuureista. Orjakaupan lakkauttamisen jälkeen Afrikkaa pidettiin erilaisten raaka-

aineiden lähteenä ja sen asukkaita sivistystoimien kohteena ottamatta huomioon vallinnut-

ta elämäntapaa ja kulttuuria. Kantavana ajatuksena oli kulttuurievoluutioteoria, jonka mu-

kaan kaikki inhimillinen kehitys tapahtui tietyn asteikon mukaisesti ja jonka alimmalla as-

teella olivat afrikkalaiset kansat. Silloisen ajattelutavan mukaisesti väistämätöntä kehitystä 

ei voitu estää, mutta pidettiin tärkeänä ottaa talteen mahdollisimman paljon näiden kult-

tuureiden esineistöä ja perinnettä todisteeksi tästä kehityskulusta. Samaan ajatusmaail-

maan liittyi myös lähetystyön laajeneminen ja henkisellä alueella yhteiskunnallinen sivis-

täminen eurooppalaisittain. Lopulta yksikään Afrikan maa ei välttynyt kolonialismin toi-

milta, jotka usein suorastaan tuhosivat ja joka tapauksessa muuttivat entisen elämäntavan 

ja ulottuivat myös esinekulttuuriin. Afrikan erilainen esinekulttuuri kiinnosti kulttuurievo-

luutioteorian perusteella kerääjiä ja museoiden tehtävä oli saada sitä mahdollisimman pal-

jon talteen. Saatoin todeta, että suhtautuminen esineisiin oli ristiriitaista, sillä toisaalta ne 

olivat osoitus ”primitiivisestä” uskonnosta ja maailmankäsityksestä, jossa niitä uskottiin 

palvottavan ja toisaalta kerääjät ymmärsivät myös niiden esteettiset arvot ja monimuotoi-

sen sisällön. Lähetyssaarnaajatkin toimivat sekä esinekulttuurin tuhoajana että sen talteen-

ottajana.  
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Kuba-esineistöön perehtyminen osoitti, että ne ovat osa kulttuuriaan ja siten on kyse nii-

den sosiokulttuurisesta kontekstista. Samoin kävi ilmi, että esinekulttuuri ei ole muuttuma-

ton ja yhdenlainen, vaan siinä on tapahtunut koko historian ajan jatkuvaa muutosta, mikä 

ilmenee siihen liitetyissä uusissa piirteissä. Esineisiin omaksuttiin uusia materiaaleja var-

sin ennakkoluulottomasti, eikä perinne estänyt uudenlaisten mallien käyttämistä tai variaa-

tioiden luomista. Muuttuvat olosuhteetkin saivat aikaan uudenlaisia esineitä, kun vaikkapa 

kuningasvallan keskittyminen edellytti sen mukaista esineistöä. Vaurauden myötä myös 

esineiden koristelu runsastui. Nämä muutokset ovat olleet apuna esineiden ajoituksessa, 

sillä tiedetään esimerkiksi että kaurikotilonkuoria alkoi saapua sisämaahan 1700-luvulla. 

Muutenkin esineiden valmistuksen ajankohtaa voidaan arvioida esineissä käytettyjen ma-

teriaalien perusteella, sillä eurooppalaiset kankaat alkoivat korvata aikaisemmin käytettyjä 

materiaaleja kuten nahkaa ja raffiakangasta kolonialismin aikana.    

Kirjoituksettomien kulttuureiden tutkimus perustuu niiden esineisiin ja suulliseen perin-

teeseen. Vaikka esineet eivät suoranaisesti ole historiankirjoitusta, ne usein ovat ainoita 

säilyneitä todisteita aikaisemmista ajoista. Esineet kertovat kulttuurista, elämäntavasta, 

yhteiskunnasta ja uskonnosta, mutta puutteellisten tietojen vuoksi esinekulttuurin varsi-

nainen sisältö ja merkitys esimerkiksi rituaalien osana jää kuitenkin hämärän peittoon. 

Vaikka perimätietoa pyrittiin keräämään talteen, sen tulkinta oli vaikeaa, mihin olivat vai-

kuttamassa monet syyt kuten ulkopuolisten tarkkailijoiden vähäinen kulttuurin tuntemus, 

kielivaikeudet, vallalla olleet käsitykset ja arvostukset. Esineiden myyjät tai luovuttajat ei-

vät joko halunneet tai osanneet kertoa taustatietoja, joita kerääjät eivät liioin paljon kysel-

leet. Kiivaimman keräämisen kautena tietoja ei edes tallennettu tai ne olivat varsin ylimal-

kaisia. Tutkimuksen kannalta on ongelmallista, että tiedot eivät välttämättä ole luotettavia 

ja kuitenkin varhaiset matkakertomukset ja -raportit ovat edelleen lähes ainoita lähteitä, 

joita on ollut käytettävissä ja joiden paikkansapitävyyttä myöhempi tutkimus on pyrkinyt 

tarkentamaan. Kävi ilmi, että tietojen luotettavuuden osoittaminen ei ole aina mahdollista, 

mutta nämä ongelmat tiedostaen ja tietyin varauksin on voitu osoittaa monien seikkojen 

paikkansapitävyys ja toisaalta tunnistetaan puutteet tiedoissa. Yllättävä huomio oli, että 

vain osaa esinekulttuurista on tutkittu ja monet kiintoisatkin kohteet ovat jääneet vaille 

huomiota. Kiinnostuksen painopiste kohdistui etupäässä hovien taiteeseen ja sen esineis-

töön, sillä sitä arvostettiin eikä tavallisten ihmisten elämää kaikkineen pidetty huomion 

arvoisena.  



 

    
- 205 -

Tutkimuksessa käy selkeästi ilmi kulttuurin tärkeys yhteiskunnalle, sillä siinä ilmeni yh-

teisön historia, maailmankäsitys, koko olemassaolon merkitys, joka oli lisäksi pitkän kehi-

tyksen tulos. Kun se katkeaa väkivalloin, koko yhteiskunta on vaarassa hajota, mikä näkyi 

eri kansojen kohtaloissa. Perimätietokaan ei pystynyt käsittelemään näitä äkillisiä ja selit-

tämättömiä tapahtumia, jolloin turvauduttiin aikaisempien sukupolvien käyttämiin rituaa-

lisiin keinoihin, joilla ei kuitenkaan ollut toivottua tehoa. Kuba-valtion osittain aiheetto-

mastikin saama erityisasema osoittaa sen, kuinka yhteiskunta elinvoimaisen kulttuurinsa 

ansiosta saattoi säilyä poikkeuksellisissa olosuhteissa, vaikka lopulta sekin joutui sopeu-

tumaan uuteen tilanteeseen. 

Kuten olen aikaisemmin todennut, Kuba-esineet olivat erittäin arvostettuja kerääjien kes-

kuudessa. Esineistä tuli etnografisia kohteita ja keräämisen vaikutukset heijastivat koko 

kulttuuriympäristön muutosta, kun arvoesineistä ylipäänsä saatettiin luopua. Tutkimuksen 

perusteella voi todeta, että kolonialismin aika merkitsi arveltuakin suurempaa mullistusta 

Afrikan yhteiskuntaelämässä ja siten myös sen esinekulttuurissa. Rituaaliesineistä tuli ke-

räämisen, ostamisen ja myymisen kohteita. Samalla kun esinekulttuuria tuhottiin sitä myös 

otettiin talteen näyttelyesineiksi museoihin, matkamuistoiksi, kuriositeeteiksi, jopa voi-

tonmerkeiksi valloituksista, sillä kulttuurievoluutioteorian vallinneiden käsitysten mukaan 

katoava kulttuuri oli otettava talteen. 1800-luvulla oli havahduttu myös suullisen perinteen 

keräämiseen osana perinteen tallettamista. Samalla kerääjien keskinäinen kilpailu halu-

tuimmista kohteista kiihtyi, mitä myös esineiden valmistajat myyntitilanteissa osasivat 

käyttää hyväkseen.  

Alunperin rituaalien tai seremonioiden osatekijöistä tuli keräämisen myötä etnografisia 

esineitä, tutkimisen ja tarkastelun, ihailun tai kummeksunnan kohteita. Uudessa ympäris-

tössään ne määritettiin uudestaan. Kerääminen sinänsä on ikiaikainen inhimillinen piirre, 

mutta museolaitos ja sitä edeltäneet kokoelmat ovat länsimainen ilmiö. 1800-luvun vallin-

neet kehitysteoriat lisäksi saivat aikaan etnografisten esineiden kertymisen sellaisessa mit-

takaavassa, että sen hallitseminen on edelleen iso kysymys. Kiinnostus muiden maanosien 

esineitä kohtaan oli suurta ja ne saivat paljon huomiota erilaisissa näyttelyissä, joita järjes-

tivät sekä teollisuuselämä että lähetysjärjestöt museoiden ohella. Näiden näyttelyiden 

ideologinen perusta ja siten tapa esitellä etnografista esineistöä kertoi ajankohdan aate-

maailmasta ja vaikutti yleisön mielipiteisiin. Tarkoitus oli korostaa omaa kulttuuria ver-

taamalla sitä toisenlaiseen, jota pidettiin alempiarvoisena tai kehittymättömänä. Yleisön 
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kiinnostus kuitenkin osoitti aitoa mielenkiintoa erilaista elämänmuotoa kohtaan ja tiedon-

halua. 

Vaikutukset esinekulttuuriin näkyivät esineiden muutoksessa, kun niitä alettiin valmistaa 

kerääjien tarpeisiin ottaen huomioon heidän toiveitaan eli niiden kaupallista valmistusta. 

Esineiden laajamittainen kerääminen länsimaisiin kokoelmiin merkitsi myös muutosta 

esineiden historiassa. Monia vanhoja taitoja menetettiin sen seurauksena kokonaan ja 

usein niitä elvytettiin lähetyssaarnaajien toimesta, jolloin tuloksessa ei enää ollut kulttuu-

rin antamaa sisältöä vaan ne olivat lähinnä myyntiesineitä ja turistitaidetta. 

Esineen viimeinen vaihe yleensä on museoesineenä, joka samalla sinetöi niistä useimpien 

kohtalon. Museolaitos toimii etnografisten esineiden kannalta oikeutettuna sijoituspaikka-

na, sillä siellä elinkaari jatkuu uudessa muodossa. Museo myös singularisoi esineensä, kun 

ne ovat museotoimenpiteiden kohteina mutta eivät vaihdettavia hyödykkeitä. Samalla on 

kuitenkin menetetty niiden todellinen merkitys ja sisältö, jota ei enää ole mahdollista ta-

voittaa, sillä myös alkuperäiskulttuuri on muuttunut ja monin osin tuhoutunut. Tutkimus-

aineistoni vaiheiden tarkastelu osoitti, että taustakontekstin puuttuminen on tehnyt afrikka-

laisesineistä museoissakin taide-esineitä, joilla on esteettinen arvo.  

Tutkimuksen aineisto osoittaa, miten säilyneet etnografiset esineet voivat toimia historial-

lisina todisteina kulttuuristaan, josta saatavat tiedot perustuvat osittain suulliseen perintee-

seen ja valtaosin ulkopuolisten laatimiin selostuksiin ja matkakertomuksiin. Esineet ovat 

osoitus tässä tapauksessa Kuba-yhteisön ajan mittaan kehittämästä, aikaansaamasta ja yl-

läpitämästä yhteiskuntamuodosta, jossa kaikki ominaisuudet kuten uskonto, rituaalit, hie-

rarkiat ovat juuri sille tärkeitä ja muodostavat sen olemassaolon perustan. Tutkimuksessa 

kävi ilmi myös, miten ulkoapäin tulevat, ennalta-arvaamattomat tapahtumat merkitsivät 

yhteiskunnan kannalta uhkaa sen perusrakenteita kohtaan ja sen vähintään osittaista tuhou-

tumista. Kuba-valtion saama poikkeusasema kolonialismin aikana ja sen alun perin vahva 

ja omaperäinen kulttuuri auttoivat sen selviytymisessä murrosaikana, joskaan eivät koko-

naan estäneet vaikeuksia. On kuitenkin mahdollista sanoa, että kansan kulttuuri- ja sivis-

tystausta ovat sen menestymisen edellytyksiä.  

Tutkimuksessa esitin esineiden elinkaaren avulla niiden myöhempiä vaiheita ja sitä merki-

tystä, mikä niillä oli uudessa ympäristössään. On ilmeistä, että pelkästään esineiden ke-

rääminen kokoelmiin ei ole riittävä peruste, vaan edes jollain tavalla kattavan kokonaisku-

van saamiseksi on oltava perillä myös niiden taustoista ja alkuperästä. Etnografiset esineet 
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eivät olleet alun perin yksittäisiä kohteita tai aikajanaan ryhmitettyä sarjoja jonkalaisina ne 

esitettiin näyttelyissä ja museoissa. Niiden alkuperäinen tehtävä oli toimia osana tiettyä ri-

tuaalia tai seremoniaa, joihin oleellisena osana kuului asusteita, tansseja ja musiikkia. 

Kaikilla elementeillä yhdessä oli merkityksiä yhteisölleen.   

Kolonialismi vaikutti Afrikassa olosuhteisiin ratkaisevalla tavalla, joka nyttemmin on tun-

nustettu ja myös tutkimuksessa on alettu suhtautua kriittisesti aikaisempiin mielipiteisiin. 

Seurauksena on ollut eräänlainen historian uusi lukeminen. Myös Afrikassa on ainakin 

paikoitellen ryhdytty peräänkuuluttamaan paluuta entiseen kulttuuriin ja omien perintei-

den arvostamiseen yhtenä keinona kohentaa yhteiskuntaa ja poistaa kolonialismin ajan ai-

heuttamia epäkohtia. Mikäli yleensä on mahdollista, aikaisemman elämänmuodon palaut-

taminen voi tapahtua vain tutkimustiedon perusteella ja etenkin eurooppalaisten ja ame-

rikkalaisten museoiden hallussa olevien kokoelmien ja muistiinpanojen avulla, sillä enti-

nen elämä on Afrikassakin kadonnutta aikaa, historiaa. Keräämisen taustalla oli aikoinaan 

huoli alkuperäisen kulttuurin säilymisestä ja tämä tilanne jatkuu sikäli edelleen, että moni-

en afrikkalaiskansojen niin kuin monien muidenkin etnisten ryhmien perinteiset esineet on 

talletettu länsimaisiin museoihin. Monille niistä museo saattaa olla ainoa mahdollisuus ta-

voittaa historiansa. 

Samaan kysymykseen liittyy myös eri uskontojen tilanne. Afrikassa kehittyneitä erilaisia 

variaatioita kristinuskonnosta ja islamista on tutkittukin, mutta luultavasti niiden kehitys- 

ja syntyvaiheiden tutkimus saisi arvokasta lisätietoa perinteisen elämänmuodon ja siihen 

liittyneiden rituaalien ja esineiden tuntemuksesta. Afrikkalaiskulttuureista on olemassa 

paljon antropologista ja etnografista, niiden taidetta ja historiaa koskevaa tutkimusta. Yh-

teistä tälle materiaalille on, että se on länsimaisten ts. tutkittavan kulttuurin ulkopuolisten 

kirjoittamaa ja varsinaista afrikkalaisten omaa tutkimusta edelleen odotetaan, olipa kyse 

historian tai kulttuurin tutkimuksesta. Kolonialismin ajan seurauksia on näkyvissä edel-

leen Afrikan maiden hallinnossa ja yhteiskunnassa ja monet ongelmat johtuvat suoraan tai 

epäsuorasti tästä vaiheesta. Afrikkalaistutkijat ovat ryhtyneet vaatimaan omaa otetta asioi-

densa hoitoon, mistä on esimerkkinä kenialaisen Wangari Maathain (vuoden 2004 rau-

hannobelisti) teos The Challenge for Africa, a New vision, jossa hän tarkastelee historialli-

sia syitä Afrikan nykytilaan. Wangari Maathai pohtii tapahtunutta luopumista kulttuurista, 

pakotettuina luopumaan ja sen seurauksia:  
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Afrikan yhteiskunnat ovat yrittäneet sovittaa traditionaalista elämäntapaan-
sa ulkomaisiin kulttuureihin, jotka tuomitsivat heidän omansa ja rohkaisivat 
heitä hylkäämään sen. Mitä ihmiset mahtavat, kun kaikkea, mihin he usko-
vat – ja kaikki mikä tekee heistä sen mitä he ovat – kutsutaan ”saatanalli-
seksi” tai ”primitiiviseksi” tai ”noituudeksi” tai ”taikuudeksi”?  --- Ja kun, 
niin kuin on tavallista, tämä perinne on pelkästään suullista, kuinka he voi-
vat löytää sen uudelleen ja tuoda esiin sen myönteiset näkökohdat.1 

On ilmeistä, että etnografisten esineiden tutkimuksen tarjoama hyöty muille aloille koh-

distuu kaikkiin ulkopuolisiin, jotka erilaisissa kehitysavun, lääkehuollon, koulutuksen ja 

teknisen avun merkeissä toimivat Afrikassa ja itse asiassa muuallakin nk. kehitysmaissa 

sen sijaan että sinne viedään omia käsityksiä, tapoja ja kulttuuria. Tulokset eivät olosuh-

teiden ja historian puutteellisen tuntemuksen takia ole olleet kovin hyviä ja onkin oleellis-

ta olla perillä paikallisesta elämäntavasta ja kulttuurista ja ennen kaikkea on tärkeää ottaa 

tämä huomioon niin, että toiminta voi olla tasavertaista.  

Museolaitoksen tehtävä muuttuvassa maailmassa on myös ratkaisematta ja sille haetaan 

uusia toimintatapoja ja menetelmiä. Keskustelun aiheena on etnografisten esineiden pa-

lauttaminen alkusijoilleen, kiertävien näyttelyiden tai lainattavien esineiden organisointi, 

esineiden esittelytavat yleensä, joihin kaikkiin liittyy monia kysymyksiä. Museoiden vas-

tuulla on ratkaista, onko talletus museoon esineen kannalta arvon ja aseman palautus vai-

ko lopullinen unohdus. Museo elää muutoksen aikaa, mutta vaikuttaa siltä että suunta ei 

ole selvillä. Muutoksesta kertonee myös se, kuinka monet museot ovat muuttaneet nimen-

sä: ’Völkerkundemuseumista’ on tullut ’Museum der Kulturen’ Baselissa tai ’Museum der 

Weltkulturen’ Frankfurtissa, ja näin muuttuu koko konseptikin käsittämään koko kulttuu-

rin alueen tutkimuksen, niin kuin ilmenee Berliinin uudelleennimetyssä ’Haus der Kultu-

ren der Welt’.2 Esiin nouseekin kysymyksiä etnografisten aineistojen kohtalosta ja kohte-

lusta: miten esitellä ja välittää tietoja niiden edustamista kulttuureista. Keskustelua aiheut-

taa myös kysymys etnografisten esineiden olemuksesta museoissa. Ne ovat kontekstistaan 

irrallisia, mutta ovatko ne silti edelleen rituaaliesineitä ja oikeutettuja sen mukaiseen koh-

teluun. Samalla etnografisten kokoelmien kohdalla olisi tilaisuus kansainvälistymiseen ja 

kohtaamiseen alkuperäiskulttuureiden kanssa, niiden joiden historiasta on kyse.  

Tämä tutkimus on pyrkinyt antamaan yhden vastauksen siihen, mikä on museoidun etno-

grafisen aineiston merkitys. Tarpeen on sen arvostus, tutkiminen ja tuominen esille laa-

                                                
1 Maathai 2009:173 
2 Kramer 2004:78 
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joissa puitteissa. Varastoidut esineet ovat säilyttäneet huolimatta ’väärästä’ sijainnistaan 

jotain alkuperäisestä kulttuuristaan ja ne ovat pysyneet tallella. Mitä suotavinta olisi etno-

grafisten kokoelmien arvostuksen lisääntyminen ja niiden saaminen sekä tutkimuksen että 

museoyleisön tietoisuuteen ja nähtäville. 
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Liite 1 
Esineiden tiedot ja kuvat1 

VK4828:26 

Seremoniakirves 

 

Kuvaus: Rautainen sotakirves omituista 
muotoa. Lape on jaettu moneen eri osaan, 
joista muutamissa nähdään ihmisen 
naamoja. Varsi on kokonaan peitetty 
vaskilevyllä.  

Tällaiset kirveet olivat kuninkaiden ja 
päälliköiden arvomerkkejä, 
maksuvälineitä ja eurooppalaisten 
suosimia matkamuistoja. Niitä takoivat 
erityisesti songeheimon sepät, joita 
pidettiin päiväntasaajan alueen 
taitavimpina. Kirveet levisivät kaupan 
myötä laajalle alueelle Kongon eteläosiin. 
Mitat:  pit. 40 cm, lev. 26 cm 

 

VK4828:81 Ruoska, 

virtahevon nahasta 

 

 

Kuvaus: Kaksi pitkää ohutta 
nahkaruoskaa, jotka muistuttavat puun 
oksaa. Kumpikin päättyy silmukkaan, 
joka toimii kädensijana. Ruoska a on 
jäykkä ja väriltään vaalea, b taas pehmeä, 
taipuisa ja tummempi. Mitat: 119 cm, 111 
cm 

 

VK4829:30 

Kuitukangas 

 

Kuvaus: Kudottu jonkun kasvin säikeistä. 
Paikottain musta- ja valkeanukkainen ja 
on siihen neulottu mustia ja valkoisia 
viivoja, muodostaen geometrillista 
kuosisysteemiä. Kokoonpantuna kahdesta 
neliönmuotoisesta palasesta.  

Suorakaiteen muotoinen raffiakuidusta 
kudottu kangas, ommeltu yhteen kahdesta 
peräkkäin asetetusta neliömäisestä palasta. 
Luonnonvärinen pohjakangas on 
koristettu luonnonvärisellä ja 
tummanruskealla raffianukituksella. 
Nukka on pujotettu valmiiseen 
kangaspohjaan neulan avulla eikä sitä ole 
solmittu. Geometrinen kuviointi 
muodostaa ikäänkuin labyrinttiaihetta, 
jossa vinottain kankaan poikki kulkee 
vaaleiden neliöiden rajaamia 
tummanruskeita neliöitä sisältäviä raitoja. 

 

                                                
1 Tiedot ja kuvat Kansallismuseon Musketti-tietokanta 

Kuvat: Museovirasto / Markku Haverinen 
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Kankaan pinta on jaettu kahdeksaan 
pieneen neliöön.  

Mitat: pit. 144 cm, lev. 60-50 cm 

VK4829:31 

Kuitukangas 

 

Kuvaus: Samantapainen kuin edellinen, 
mutta sinipunerva ja kuosi toisista 
muodoista.  

Suorakaiteen muotoinen raffiakuidusta 
udottu kangas, ommeltu yhteen kahdesta 
eräkkäin asetetusta neliömäisestä palasta. 

Kumpikin puolikas on jaettu 25 pieneen 
eliöön, jotka on koristettu luonnonvärisellä 
a tummanruskealla raffianukituksella. 

Nukka on pujotettu valmiiseen 
angaspohjaan neulan avulla eikä sitä ole 
olmittu. Geometrinen kuviointi muodostaa 
aaleita kolmio- ja ristikkoaiheita tummalle 
ohjalle. Toisessa päässä on lyhyt 
uvioimaton osuus, joka, samoin kuin pikku 
eliöiden raja-alueet, on saattanut olla 
sinipunerva".  

Mitat:  pit. 135 cm, lev. 61-59 cm 

 

VK4927:47 

Seremoniakirves 

 

Kuvaus: Rautainen lyömäase 
kuparivarsineen  Tällaiset kirveet olivat 
kuninkaiden ja päälliköiden 
arvomerkkejä, maksuvälineitä ja 
eurooppalaisten suosimia matkamuistoja. 
Niitä takoivat erityisesti songeheimon 
sepät, joita pidettiin päiväntasaajan alueen 
taitavimpina. Kirveet levisivät kaupan 
myötä laajalle alueelle Kongon eteläosiin.  

Mitat: pit. 34 cm, lev. 26 cm 

 

VK4927:76 Ruoska 

virtahevon nahasta 

 

Kuvaus: Kurinpitorangaistuksena esim. 
siitä, ettei kumia saatu kerätyksi tarpeeksi, 
lyötiin ruoskalla uhria paljaille pakaroille. 
Se saattoi jättää pysyvät arvet, yli 25 iskua 
merkitsi yleensä tajuttomuutta ja yli 100 - 
ei niinkään epätavallinen rangaistus - johti 
tavallisesti kuolemaan.  

Mitat: pit. 98,5 cm, lev, 5 cm 
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VK5149:20 Tikari, 
ikul , puinen 
 

 
Kuvaus: Tikarin terä on lehden  
muotoinen, jossa kohollaan oleva nuppiin 
päättyvä lehtiruoti. Reunoilla  koristeura 
 
Mitat: pit. 35 cm 
 
 
 
 

 

VK5149:28 Pikari 

 

Kuvaus: Puumalja, leikattu ihmispään 
muotoon, päälaesta auki. Ihmispään 
muotoiseksi veistetystä pikarista tarjoiltiin 
palmuviiniä, jota nautittiin 
erityistilanteissa. Hahmon kampaus viittaa 
miespuoliseen kuninkaalliseen.  

Mitat: kork. 17,5 cm, halk 8,5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

VK5149:33 
Kuitukangas 

 

Kuvaus: kauttaaltaan koristettu 
ruskeanpunaisilla geometrisilla 
ruohonukka-aiheilla, 
ruohoripsureunainen; kuidut ruohoa.  

Neliön muotoinen raffiakuidusta kudottu 
kangas, jonka luonnonvaalea pohjakangas 
on kuvioitu ruosteenpunaiseksi värjätyllä 
raffianukalla. Nukka on pujotettu 
valmiiseen kangaspohjaan neulan avulla 
eikä sitä ole solmittu. Kuviointi 
muodostaa neliökenttää ja kankaan poikki 
kulkevan siksak-raitavyöhykkeen. 
Kahdelle sivulle on jätetty pitkät 
kudekuituhapsut, yhdellä sivulla on 
lyhyempää hapsutusta. Tällaiset arvostetut 
ja kalliit nukkakankaat ovat olleet Kuba-
alueen tunnetuimpia tekstiilejä.  

Mitat: pit. 76, lev. 70 cm 
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VK5149:34 

Kuitukangas 

 

Kuvaus: Kuitukangasta, koristettu 
tummilla, kolmirivisillä viivoilla sekä 
tummilla ja vaaleilla nukkakuvioilla.  

Suorakaiteen muotoinen raffiakuidusta 
udottu kangas, jonka luonnonvärinen 
ohjakangas on koristettu luonnonvärisellä ja 
ummanruskealla raffianukituksella. Nukka 
n pujotettu valmiiseen kangaspohjaan 
eulan avulla eikä sitä ole solmittu. 

Geometrinen kuviointi muodostaa ikäänkuin 
abyrinttiaihetta, ja vinottain kankaan poikki 
ulkee vaaleiden neliöiden rajaamia 
ummanruskeita neliöitä sisältäviä raitoja. 

Kankaan pinta on jaettu 15 pieneen neliöön, 
oista toisessa päässä olevat kolme on 
uvioimatonta.  

Mitat: pit. 70 cm, lev. 54 cm 

 

VK5149:35 

Kuitukangas 

 

Kuvaus: Kuitukangasta, koristelultaan 
samantapaista kuin ed. n:o. Viivat 
kaksiriviset.  

Suorakaiteen muotoinen raffiakuidusta 
kudottu kangas, jonka luonnonvärinen 
pohjakangas on koristettu 
luonnonvärisellä ja tummanruskealla 
raffianukituksella. Nukka on pujotettu 
valmiiseen kangaspohjaan neulan avulla 
eikä sitä ole solmittu. Geometrinen 
kuviointi muodostuu sisäkkäisistä 
neliöistä ja suorakaiteista. Toisessa päässä 
on lyhyt kuvioimaton osuus.  

Mitat: pit. 61cm, lev. 53-55 cm 

VK5149:36 

Kuitukankainen 

kotelo 

 

Kuvaus: Kuitukankainen kotelo l. tuppi, 
molemmista päistä avoin. Koristelu 
samantapainen kuin n:oissa 34-35.  

Pitkä kapea kotelo, joka on ommeltu 
nukittamalla koristellusta 
raffiakuitukankaasta. Nukka on pujotettu 
valmiiseen luonnonvaaleaan 
kangaspohjaan neulan avulla eikä sitä ole 
solmittu. Kankaan geometrinen kuviointi 
muodostuu sisäkkäisistä luonnonvaaleista 
ja tummanruskeista neliöistä, 
suorakaiteista ja koukkuaiheista.  

Mitat: pit. 133 cm, lev. 11-14 cm 
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VK5295:14 Piippu 

 

Kuvaus: kokonaan mustapintaista puuta, 
pesä ja varsi eri kappaleista. Varsi käyrä, 
kokonaan koristeleikkauksien peittämä, 
suukappale muuta vartta leveämpi. Pesä 
ihmispään muotoiseksi veistetty.  

Pesä on kuin pienoiskokoinen 
palmuviinimalja, jonka päälaella on astian 
suuaukko. Tyypillisten mantelin 
muotoisten silmien alta lähtee kummankin 
posken yli viistosti kaksi uurrosryhmää, 
jotka kuvaavat arpitatuointeja. Hahmon 
vinoneliön muotoinen suu viittaa myös 
kubien naapurikansoihin (songo menot).  

Mitat: pit. 50cm, kork. 10,5cm, halk. 6 cm 

 

VK5295:19 

Puurasia 

 

Kuvaus: Ihomaalirasia, puinen 
puolikuunmuotoinen kannellinen rasia. 
Kannessa ja kupeissa koristeleikkauksia.  

Paikoilleen painettava kansi ei asetu kovin 
tiiviisti, vaan väliin jää isot raot. Rasian 
reunojen leikkauskoristelu on kubille 
tyypillistä punontaa muistuttavaa 
ornamentiikkaa, kannessa on muitakin 
aiheita, mm. sahalaita-, ympyrä- ja 
silmäkuvioita.  

Mitat: pit.14,5cm, lev. 33cm, kork. 6,5cm, 

 

VK5292:20 

Naamio. Mwaash 

aMbooy 

 

Kuvaus: Naamio, litteä, kaurisimpukoin ja 
erivärisin helmin koristettu. Otsa sinistä 
kangasta.  

Kypäränaamio, jonka sisus on juutti- tms. 
karkeaa kasvikuitukangasta ja päällipuoli 
tummansinistä puuvillakangasta. Kangas 
jatkuu molemmilla sivuilla pitkinä 
"korvallisina" ja päällinen on koristeltu 
pintaan ommelluin valkoisin ja punaisin 
lasihelminauhaketjuin sekä kaurikotiloin. 
Takaraivon yli kulkee kaareva samoin 
koristeltu puoliympyrän muotoinen uloke, 
jossa on vielä vasemmalla puolella 
halkaisijaltaan pyöreä koriste, jonka pinta 
on kokonaan kaurisimpukoiden peitossa. 
Litteä kasvo-osa on maalauskoristeltua 
nahkaa. Siihen on ommeltu silmät 
lasihelmistä ja kaurikotiloista sekä puinen 
kaksiosainen nenä. Nenän päällä on 
lasihelmin koristeltu kuitukangasnauha. 
Alinna kasvoissa on niitä leveämpi 
kasvikuitukangaspäällysteinen 
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tylppäkulmainen levy, jossa on laaja 
koristevyöhyke kaurikotiloista ja 
etupäässä sinisistä lasihelmistä. Naamiolla 
on lisäksi puiset naturalistiset korvat. 
Naamio muistuttaa suuresti 
norsunkärsänaamiota, mwash a mbooy'a 
(mukyeem), paitsi että sen päälaelta 
puuttuu kärsämäinen uloke.  

Mitat: pit. 24 cm, lev, 30 cm, kork. 43 cm 

VK5295:21 

Naamio. Bwoom 

 

Kuvaus: sisältä ontto, koristettu 
kaurisimpukoin ja sinisin sekä valkein 
helmin. Otsa, suu ja poskikaaret 
galvanoitua peltiä.  

Puusta veistety kypäränaamio, joka on 
päällystetty kasvikuitukankaalla kasvoja 
lukuunottamatta. Kangas jatkuu korvien 
alapuolella pitkinä liehukkeina. 
Tummanruskeat kasvot on uurrettu 
täyteen ristikkokuviota ja leveässä 
nenässä on vinoviivoitusta. Päälaki on 
lähes tasainen ja naamion distinktiivisin 
piirre on voimakkaasti ulospäin pullistuva 
otsa, jota peittää harmaa metallilevy. 
Myös suu ja poskipäät on päällystetty 
samanlaisella metallilevyllä. Eri puolilla: 
takaraivolla, otsan alapuolella, nenässä ja 
leuassa on kaurikotilo- ja 
lasihelminauhakoristelua. Silmäaukkoja ei 
ole.  

Mitat: pit. 34 cm, lev. 27 cm, kork. 38 cm 

 

VK6320:3 Tikari, 

ikul 

 

Kuvaus: Tikari, jonka lehdenmuotoinen 
terä on rautaa (?) ja varsi puuta. Terän 
keskellä on kohovyö ikäänkuin lehtiruoti, 
joka jatkuu varren sisään menevänä 
piikkinä. Terässä on myös sen muotoa 
noudattavaa uurrekoristelua. Muotoiltu 
kahva on koristettu harmaalla 
metallilankaupotuksella, joka peittää 
nauhamaisina ornamentteina suurimman 
osan sen pinnasta.  

Mitat: pit. 39 cm, lev. 10,5 cm 
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VK6320:4 Tikari, 

ikul 

 

Kuvaus: Tikari, jonka lehdenmuotoinen 
terä on rautaa (?) ja varsi puuta. Terän 
keskellä on kohovyö ikäänkuin lehtiruoti, 
joka jatkuu varren sisään menevänä 
piikkinä. Terässä on myös sen muotoa 
noudattavaa uurrekoristelua ja neljä 
reikää, kaksi keskiruoteen molemmin 
puolin. Muotoiltu kahva on koristettu 
harmaalla metallilankaupotuksella, joka 
peittää nauhamaisina ornamentteina 
suurimman osan sen pinnasta.  

Mitat: pit. 37 cm, lev. 11,5 cm 

 

VK6383:1 Rumpu 

 

Kuvaus: Korkea yhdestä puusta koverrettu 
rumpu, jonka pyöreä jalka on ympäröity 
metallivanteella. Jalan pohjassa keskellä 
on sen läpi menevä aukko. Rummun 
mahaosa on sileä, ja kapeammassa 
kaulassa on suorakulmaista 
uurreviivakoristelua ja sen yläpuolisessa 
kuperassa paksunnoksessa kolmioviiva- 
aiheista uurrekoristelua. Molemmissa 
vyöhykkeissä on myös 
metalliniittiryhmiä. Nahkainen 
rumpukalvo ulottuu juuri ja juuri suun 
reunan yli, mutta sitä on jatkettu 
nahkavanteella. Osat on yhdistetty 
kasvikuitunyörillä, ja alareuna on 
kiinnitetty puunauloilla. Rummun toisella 
sivulla on kädensija, jonka alaosa on 
alaspäin osoittavan kämmenen muotoinen. 
Myös se on koristettu metalliniitein.  

Mitat: kork. 70 cm, halk. 30 cm 

 

VK6383:2 ab 

Naamio, Mukyeem 

 

Kuvaus: Kypäränaamio (a), jossa on pitkä 
ylös- ja eteenpäin kaartuva uloke. Sen 
päässä ollut sulkanippu (b) on nyt 
irrallaan. Uloke esittää norsun kärsää, 
kuninkaallisen voiman symbolia. 
Naamion sisus on juutti- tms. karkealla 
kasvikuitukankaalla päällystettyä nahkaa, 
ja päällipuoli on koristeltu pintaan 
ommelluin kaurikotiloin ja sinisin ja 
valkoisin lasihelminauhaketjuin. Kukin 
vyöhyke on koristeltu vain joko kotiloin 
tai lasihelmin. Kotiloista on muodostettu 
naamion yläosaan kolme puolipallon 
muotoista uloketta, keskelle taakse ja 
molemmille sivuille. Kasvo-osan 
päällysteenä ollut tummansininen 
villakangas on lähes kokonaan kulunut 
pois. Kasvoissa on kaurikotiloin koristettu 
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puinen nenä ja kankaiset ulkonevat silmät, 
jotka on reunustettu valkoisin lasihelmin. 
Toisen silmän keskellä on jäljellä suuri 
sameanvalkoinen lasihelmi. Silmänaukot 
on puhkaistu kangasilmien alapuolelle.  

Mitat: pit. 48 cm, lev. 40 cm, kork. 63 cm 

VK6383:3 Päähine 

 

Kuvaus: Pieni kartiomainen hattu, jonka 
kasvikuidusta punottu sisäpuoli on 
päällystetty juutti- tms. karkealla 
kankaalla. Kartion yläpuolella on pieni 
alassuin oleva kartio, josta riippuu kolme 
kankaista kaurikotiloin koristettua läppää. 
Molemmat kartiot on koristeltu pintaan 
neljän ryhmiksi ommelluilla 
kaurikotiloilla, sekä sinisillä, valkoisilla ja 
tummanpunaisilla lasihelmiketjuriveillä. 
Myös alareunaa koristaa kaurikotilorivi.  

Mitat: kork. 22 cm, halk. 17 cm 

 

VK6383:4 Juoma-

astia 

 

Kuvaus: Puinen ihmishahmoinen veistos, 
joka on kuvattu kyykkyasennossa kädet 
taivutettuina koskettamaan olkapäitä. 
Sukupuolettoman hahmon kasvonpiirteet 
ovat selvärajaiset ja avonaisesta suusta 
näkyy hammasrivi. Uurrettujen hiusten 
yläpuolella on ikäänkuin ruukun suu, ja 
hahmon pää on koverrettu astiaksi, joka 
ulottuu suunnilleen kaulan alapuolelle. 
Astian kahva on hahmon selässä. 
Alkuperäinen vaalea puu paljastuu mm. 
hampaista ja silmistä, muualta esineen 
pinta on käsitelty mustaksi. Toinen käsi 
on kokonaan irronnut ja veistoksessa on 
suuria halkeamia.  

Mitat: lev. 13 cm, syv. 14 cm, kork. 29 cm 

 

VK6383:12 Piippu 

 

Kuvaus: Hyvin pitkävartinen piippu, jossa 
on erillinen puinen pesä, puuvarsi ja 
holkki luuta tai sarvea. Pesässä ja varressa 
on geometrisaiheista uurreviivakoristelua 
ja niiden liitoskohtaan on kierretty 
kuparilankaa. Holkki on vihertävän 
vaaleanruskea ja siinä on kaksi kolmesta 
uurrevyöstä muodostuvaa raitaryhmää. 
Nahkainen kantohihna on hyvin kulunut.  

Mitat: pit. 58,5 cm, lev. 6 cm, kork. 14,5 

cm 
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VK6383:14 

Seremoniakirves 

 

Kuvaus: Aseessa on lyhyt puinen 
sisiliskonnahalla päällystetty varsi, jonka 
pään sivuun on istutettu rautainen terä. 
Kaareva suuri terä kiinnittyy puuvarteen 
kolmella rautakannakkeella, joista ylin on 
kierteinen ja alaspäin kaartuva. 
Liskonnahasta on pala pois varren 
keskikohdan paikkeilla.  

Mitat: pit. 41 cm, lev. 15 cm 

 

VK6383:15 Päähine 

 

Kuvaus: Luonnonvärinen kasvikuidusta 
punottu pikku hattu, jonka kupu on 
katkaistun kartion muotoinen, Lierittömän 
hatun piparkakkumainen reuna 
muodostuu neljästä läpästä, joiden punos 
on erilaista kuin kuvussa. 
Kasvikuitunyöritys on pystysuunnassa 
niiden pinnassa. Hatun laella on nippu 
puna-ruskeita ja kelta-vihreitä sulkia.  

Mitat: kork. 25 cm, lev. 17 cm 

 

 

VK6383:18 

Naamio,  Ngaady 

aMWaash 

 

Kuvaus: Kasvonaamio, jossa on puinen 
kasvo-osa ja kasvikuidusta kudottu pään 
yli vedettävä huppu. Kolmion muotoisiin 
kasvoisiin on veistetty kolmion muotoinen 
nenä, suu ja soikeat silmät, joihin on 
puhkaistu viirumaiset silmänaukot. Pinta 
on maalauskoristeltu tumman- ja 
punaruskealla sekä valkoisella. Koristelu 
muodostaa kolmio- ja viiva-aiheisia 
vyöhykkeitä kasvoihin. Hupun kangas on 
raidallista ruskean eri sävyin ja siinä on 
eriliinen hiukan pisaran muotoinen 
kovitettu lakiosa.  

Mitat: pit. 37,5 cm, lev. 21 cm, kork. 27 

cm 
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VK6383:21 Tuoppi 

 

Kuvaus: Korkea suuta kohti kapeneva 
puutuoppi, jonka ulkopinta on 
leikkauskoristeltu kiemura-aihein. Suussa 
ja alareunassa on erilaista, lomittaisista 
viivaryhmistä muodostuvaa koristelua. 
Yksikorvaisessa tuopissa on astiaosan 
pohjaa pienempi pyöreä jalusta, joka 
kiinnittyy pohjaan viidellä kannakkeella. 
Kahvan vastakkaisella puolella on 
halkeama koko pituudelta, ja sitä on 
korjattu alaosasta metalliniitein.  

Mitat: kork. 20 cm, halk. 12 cm 

 

VK63383:22 Tuoppi 

 

Kuvaus: Tynnyrin muotoinen puutuoppi, 
jonka ulkopinta on leikkauskoristeltu. 
Keskialueella on pientä ruudutusta ja 
lomittaista kulmakuviointia, suussa ja 
alareunassa koristevyöt. Kaksihaaraisen 
kierrepintaisen kahvan yläosa esittää 
ihmispäätä. Tuopissa on halkeamia 
useissa kohdissa, joita on korjailtu 
liimaamalla.  

Mitat: kork. 16 cm, halk. 13,5 cm 
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