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1. Johdanto 

1.1. Tutkimuskysymykset ja lähteet 

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen Iso-Britannian diplomaatin Sir Rutherford 

Alcockin (1809–1897) toimintaa Japanissa vuosina 1859–1862. Tulen puhumaan Sir 

Rutherford Alcockista tässä tutkimuksessa ilman arvonimeä sir, sillä hän sai tämän 

arvonimen ajallisesti tämän tutkimuksen jälkeen. Tutkimuksessa tulen perehtymään 

siihen, miten Rutherford Alcock kuvailee Japania ja japanilaisia, ja miten hänen 

viktoriaaninen taustansa näkyi näissä kuvailuissa. Missä mielessä Alcockin Japanin 

kokemuksista kirjoittama kaksiosainen teos The Capital of the Tycoon: Three Years’ 

Narrative in Japan edustaa ajan suosittua viktoriaanista matkakirjallisuutta? Mikä 

tematiikka nousi Rutherford Alcockille tärkeäksi hänen diplomaattisessa toiminnassaan 

Japanissa? Päätavoitteena on siis tarkastella mitkä aiheet olivat Alcockille erityisen 

merkityksellisiä, ja etsiä syitä sille, miksi Rutherford Alcock nostaa juuri nämä aiheet 

esille hänen teoksessaan. Tutkimuksellisesti Rutherford Alcockista tekee 

mielenkiintoisen kohteen muun muassa se, että hän on tavallaan aihe, josta on 

samanaikaisesti tehty hyvin paljon, ja erittäin vähän tutkimusta. Käsitellessäni 

aikaisempaa tutkimusta kerron tarkemmin, mitä tarkoitan tällä.  

Rutherford Alcock saapui hyvin mielenkiintoiseen ja hyvin haastavaan aikaan Japaniin 

vuonna 1859. Japani oli 1800-luvun puolivälissä murroksessa. Tokugawa-bakufun
1
 

valta-asema oli heikentymässä, ja se oli johtanut Japanissa uudenlaiseen sosiaaliseen ja 

poliittiseen tilanteeseen. Kuten tässä tutkimuksessa on tarkasteltu, Japanin 

sisäpoliittinen tilanne 1850- ja 1860-luvuilla oli hyvin sekava ja kaoottinen. Japanin 

sisäpolitiikassa vaikutti monia päällekkäisiä poliittisia suuntauksia, ja kysymys 

ulkomaalaisten läsnäolosta oli suuri polttava kysymys. Se oli kuitenkin vain yksi 

kysymys muiden joukossa.   

Japanin ”avautuminen” oli tarjonnut myös ulkomaille uudenlaisia mahdollisuuksia. 

Japanin oli ajateltu olleen suljettu valtio ennen yhdysvaltalaisen Matthew Perryn 

saapumista vuonna 1854, mutta kuten tässä tutkimuksessa todetaan, Japanin sakoku
2
 ei 

                                                           
1
 Bakufu tarkoittaa kirjaimellisesti ’’hallintoa teltan alla’’. Sana tarkoitta alun perin sotilasjohtajan tiloja 

sotakentällä. Kamakura-kaudella se muuttui tarkoittamaan Shôgunin sotilaallista istuinta, ja 
myöhemmin sotilaallisen hallinnon kaikkia muotoja. Shôgunin hallinto ja viranomaiset olivat 
kollektiivisesti bakufu. Frédérick 2002, 67. 
2
 Sakoku tarkoittaa kirjamillisesti ’’suljettua maata’’ tai ’’maan sulkemista’’. Termin käytöstä ja sen 

muodostumisesta olen käynyt lisää keskustelua luvussa kolme.  



2 
  

ollut niin täydellisesti eristävä, kuin mitä on yleisesti ajateltu. Japanin ja ulkomaiden 

väliset sopimukset johtivat sovittujen japanilaisten satamien avautumiseen, ja maahan 

alkoi saapua pysyviä eurooppalaisia valtuuskuntia. Näiden valtuuskuntien tavoitteina oli 

ylläpitää diplomaattisia ja kaupallisia suhteita Japanin kanssa, samalla erityisesti ajaen 

omien valtioidensa etuja. Japanin avautumisen alkuaikoina näitä etuja ajettiin lähinnä 

yrittämällä pitää kiinni sopimuksissa sovituista asioista.  

Rutherford Alcock oli ensimmäinen pysyvästi Japanissa toiminut Iso-Britannian 

edustaja saapuen Japaniin vuoden 1859 alkupuolella valmistelemaan sovittujen 

satamien avautumista ulkomaalaiselle kaupankäynnille. Alcock oli Japaniin saapuessaan 

kokenut diplomaatti, ja hän oli työskennellyt aikaisemmin useita vuosia konsulina 

Kiinassa. Alcockin asemapaikaksi määräytyi sovittujen sopimusten mukaisesti 

Tycoonin
3
 eli shôgunin

4
 pääkaupunki Edo, joka tunnetaan nykyään nimellä Tokio. 

Alcock toimi Japanissa aina vuoteen 1862 asti.  

Rutherford Alcockista tekee erityisen myös se, että hän toimi Japanissa diplomaattina 

ajalla, jolloin diplomaatti oli paljon muutakin kuin pelkkä suukappale. Diplomaatti 

joutui usein tilanteisiin, joissa hänen oli tehtävä ratkaisuja suhteellisen nopeasti, mutta 

ohjeistuksen kysyminen kotimaasta olisi kestänyt aivan liian kauan. Hyvänä 

esimerkkinä tästä on toisen oopiumsodan päättyminen, josta Rutherford Alcock sai 

tiedon vasta yli kolme kuukautta tapahtumien jälkeen.
5

 Iso-Britannian edustajien 

kannalta tilanne muuttui Japanissa jo vuonna 1871, jolloin lennätinyhteys Nagasakin ja 

Lontoon välille perustettiin. Lennätinyhteyden avulla diplomaatit pystyivät saamaan 

ohjeistusta kotimaistaan hyvinkin nopeasti.
6
  

Tutkimukseni päälähteenä on Rutherford Alcockin kirjoittama The Capital of the 

Tycoon: Three Years’ Narrative in Japan, joka julkaistiin kahdessa osassa. 

                                                           
3
 Alcockin mukaan sanan Tycoon alkuperä ei näytä ulottuvan pidemmälle kuin kommodori Perryn 

sopimuksiin ja vuoteen 1854, eivätkä japanilaiset hänen mukaansa juuri tunne sitä. Alcockin mukaan 
vaikuttaa siltä, että sana on keksitty juuri tätä tarkoitusta varten, ja se näyttäisi koostuvan kahdesta 
kiinalaisesta sanasta tai ja koon tai kun, jotka yhdessä tarkoittavat suurta herraa. Alcock 1863a, 227. 
Vastaavasti nimitys ’’Tycoonin pääkaupunki’’ viittaa kaupunkiin, jossa Japanissa valtaapitävä shôgun 
asuu, eli Edoon. 
4
 Shôgun on lyhenne sanoista sei-i-tai-shôgun, joka tarkoittaa ’’sotilaallista johtajaa barbaareita vastaan’’.  

Kamakura-kaudella keisari myönsi arvonimen voimakkaimmille klaanijohtajille. Tokugawa Ieyasu sai 
arvonimen vuonna 1603, jonka jälkeen siitä tuli perinnöllinen korkeimman vallan siirryttyä shôgunin 
haltuun. Frédéric 2002, 879–880.  
5
 Alcock 1863a, 329.  

6
 Nicholls 2009, 2. 
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Käytännöllisistä syistä käytän teoksesta puhuessani siitä lyhyempää muotoa The Capital 

of the Tycoon. Puhun myös shôgunista toistuvasti termillä ”Tycoon”, sillä tämä oli 

Rutherford Alcockin käyttämä käsite. Molemmat osat The Capital of the Tycoonista on 

julkaistu vuonna 1863. Alcock rakentaa hyvin mielenkiintoisella tavalla kuvaa Japanista 

ja japanilaisista, sekä heidän yhteiskunnasta ja tavoistaan, verraten näitä hänelle tuttuun 

länsimaalaiseen, ja erityisesti brittiläiseen yhteiskuntaan. Näiden kuvausten lisäksi 

Alcock käy läpi myös hyvin yksityiskohtaisesti hänen omia tehtäviään ja 

velvollisuuksiaan Japanissa Iso-Britannian edustajana. Erityistä huomiota saavat 

ongelmat, joita hän kohtasi diplomaattina Japanissa.  

Tarkempaa analyysiä The Capital of the Tycoonista olen tehnyt luvussa neljä. Työn 

lukemisen helpottamiseksi, olen kirjoittanut kaikki lainaukset kursivoituina. Kaikki 

sanat, lausahdukset ja niin edelleen, jotka Rutherford Alcock on kirjoittanut teoksessaan 

kursiivilla, on merkitty lainauksiin lihavoimalla alkuperäisen tekstin kursivoitu osa. 

Olen toiminut näin jokaisen lainauksen kohdalla. Tutkimuksessani lainauksissa 

esiintyvät lihavoidut osat on siis alkuperäisissä teksteissä kirjoitettu kursivoituna. The 

Capital of the Tycoon on tämän tutkimuksen tärkein lähde, mutta se ei ole ainoa lähde. 

Muita tutkimuksessa käytettyjä lähteitä ovat muun muassa Royal Geographical Societyn 

julkaisut, joissa käsitellään matkustamista, ja annetaan matkavinkkejä ”seikkailijoille”. 

The Capital of the Tycoonia analysoidessa on käytetty hyväksi myös aikalaisarvioita 

teoksesta. Muita lähteitä on myös käytetty Rutherford Alcockin henkilökuvan 

tarkentamisessa.  

Rutherford Alcockin toinen tunnettu teos The Art And Art Industries In Japan, joka 

julkaistiin vuonna 1878, on rajattu pääosin tästä tutkimuksesta pois. Olen tehnyt tämän 

kolmesta syystä. Ensinnäkin koen, että Rutherford Alcock ja japanilainen taide ja 

arkkitehtuuri yhdistettynä viktoriaanisen ajan taideajatteluun, sekä japonismin nousu 

Euroopassa, ovat niin suuria kokonaisuuksia, että ne ansaitsevat oman, itsenäisen 

tutkimuksen. Toisekseen, japanilainen taide ja arkkitehtuuri eivät ole suuressa roolissa 

The Capital of the Tycoonissa, ja Alcock luonnehtii näitä hyvin yleisellä tasolla. Ja 

kolmannekseen, The Art And Art Industries In Japan julkaistiin vuonna 1878, eli 15 

vuotta The Capital of the Tycoonin jälkeen. 15 vuotta ei välttämättä tunnu kovin pitkältä 

ajalta, mutta Japanin 1800-luvun lopun tapahtumien kontekstissa se on hyvin pitkä aika. 

The Capital of the Tycoonin ja The Art And Art Industries In Japanin julkaisujen välillä 

Japani ehti kokea Meiji-restauraation vuonna 1868.  



4 
  

1.2. Aikaisempi tutkimus ja kysymys viktoriaanisuudesta 

Tutkimukseni sijoittuu keskelle rikasta tutkimuskenttää. 1800-luvun puolivälin Japani, 

Iso-Britannian ulkomaanpolitiikka, Iso-Britannian ja Japanin väliset suhteet, 

viktoriaanisuus ja matkakirjallisuus, ovat kaikki aiheita, joista on saatavilla hyvin paljon 

tutkimusta. Näistä jokaisesta aihealueesta löytyy tutkimukseni kannalta hyvin tärkeitä 

teoksia. Tutkimukseni tutkimuskentästä löytyy myös hyvin suuria nimiä, joihin lähes 

poikkeuksetta viitataan, jos tutkimus käsittelee esimerkiksi Iso-Britannian tai Japanin 

suhteita, tai Japanin ulko- tai sisäpoliittista tilannetta 1800-luvulla.  

Yksi näistä suurista nimistä on Hugh Cortazzi. Hän on käsitellyt hyvin laajasti Iso-

Britannian diplomaattista toimintaa Japanissa, sekä myös esimerkiksi viktoriaanisia 

brittejä Japanissa. Hugh Cortazzi on myös itse toiminut Iso-Britannian diplomaattina, ja 

hän toimi Japanissa vuosina 1980–1984.
7

 Cortazzi on julkaissut yli 20 Japania 

käsittelevää teosta. Hän on tarkastellut artikkelissaan Britain and Japan: a survey of 

recent books in English dealing with aspects of Anglo-Japanese relations muiden 

tutkijoiden julkaisuja, jotka käsittelevät esimerkiksi Japanista kertovia englanninkielisiä 

alkuperäislähteitä, Iso-Britannian suhdetta Meiji-restauraatioon tai Japania ja toista 

maailmansotaa.
8

 Tämän tutkimusta koskettavat Hugh Cortazzin teokset kuten 

Victorians in Japan – In and around the Treaty Ports ja British Envoys in Japan 1859–

1972, eivät ole erityisen merkittävässä roolissa, ja puhun hieman myöhemmin siitä, 

mistä tämä johtuu.  

Japanin historian kohdalla Hugh Cortazzin kaltaisia ”isoja” nimiä ovat W. G. Beasley ja 

Conrad Totman. Puhun näistä tutkijoista isoina niminä sillä perusteella, että on 

haastavaa löytää englanninkielistä Japanin historiaa laajalla tasolla käsittelevää 

tutkimusta, joissa kumpaakaan näistä henkilöistä ei mainita. Sekä Beasleyn, että 

Totmanin teoksia on käytetty tässä tutkimuksessa taustoittamaan Japanin sisäpoliittista 

tilannetta Rutherford Alcockin kauden ajankohtana. Nämä eivät ole kuitenkaan ainoat 

tutkijat, joiden teoksia olen käyttänyt taustoittaessani Japanin sisäpoliittista tilannetta.  

Japanin historiaa yleisluotoisesti käsittelevät teokset kuten Roy Hidemichi Akagi, 

Japan’s Foreign Relations 1542–1936: A Short Story, ja Grace Foxin Britain and Japan 

1858–1883 ovat olleet erittäin hyödyllisiä Japanin poliittisen tilanteen hahmottamisessa.  

                                                           
7
 Cortazzi 2004, 309.  

8
 Cortazzi 2016, 400–406.  
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Viktoriaanisuutta käsittelevää tutkimuskirjallisuutta on olemassa hyvin suuri määrä. 

Tarkastellessani viktoriaanisuutta ja Rutherford Alcockia, ja miten hänen viktoriaaninen 

taustansa on mahdollisesti vaikuttanut hänen näkemyksiinsä Japanista ja japanilaisista, 

olen käyttänyt hyödykseni sekä laajasti viktoriaanisuutta kokoavia teoksia, että 

tiettyihin viktoriaanisuuden elementteihin keskittyviä teoksia. Laajasti viktoriaanisuutta 

kokoavista teoksista voidaan mainita esimerkkeinä The Cambridge Companion to 

Victorian Culture ja The Victorian Frame of Mind, 1830–1870, jotka käsittelevät 

viktoriaanisuuteen miellettyjä ominaispiirteitä hyvin laajasti. Tiettyihin 

viktoriaanisuuden elementteihin keskittyvistä teoksista voidaan puolestaan mainita 

miehisyyttä ja maskuliinisuutta ja moraalisuutta viktoriaanisessa yhteiskunnassa 

tarkastelevat teokset, kuten John Toshin A Man’s Place – Masculinity and the Middle-

Class Home in Victorian England sekä J.A. Mangan ja James Walvin teos Manliness 

and Morality – Middle-class masculinity in Britain and America, 1800–1940. 

Yksi tutkimukseni pääteemoista oli tarkastella, miten The Capital of the Tycoon edustaa 

oman aikansa viktoriaanista matkakirjallisuutta. Matkakirjallisuuden tutkimus on tämän 

tutkimuksen kannalta myös siis olennaista. The Cambridge Companion to Travel 

Writing on teos, jossa matkakirjallisuutta käsitellään laajasti, luoden eri 

matkakirjallisuuden lajeille kronologinen aikajana. Eri matkakirjallisuuden lajien 

tarkastelu on tutkimukseni kannalta olennaista, sillä viktoriaaninen matkakirjallisuus ei 

syntynyt tyhjiössä, vaan se oli edeltäjiensä kasvatti. Matkakirjallisuus voidaan nähdä 

jatkumona, ja tämän jatkumon tunteminen on tärkeää, jotta viktoriaanisen 

matkakirjallisuuden ominaispiirteiden taustat pystytään hahmottamaan. Tärkeä teos joka 

tarkastelee viktoriaanista, imperiaalista matkakirjallisuutta, on Mary Louise Prattin 

Imperial Eyes – Travel Writing and Transculturation. Pratt on teoksessaan hahmotellut 

muun muassa, miten viktoriaaninen matkustaja otti matkakohteensa haltuun 

matkakirjoituksissaan. Ulrike Brisson on teoksessaan Not So Innocent Abroad: The 

Politics of Travel and Travel Writing pohtinut varsinkin viktoriaanisessa 

matkustamisessa näkyviä tiedostettuja ja tiedostamattomia poliittisia motiiveja, ja miten 

viktoriaaninen matkakirjallisuus heijasteli näitä.  

Tutkimuksen kannalta tärkeä teos on myös Michael Auslinin Negotiating with 

Imperialism – The unequal treaties and the culture of Japanese diplomacy, joka 

paneutuu Iso-Britannian ja Japanin välisiin suhteisiin 1800- ja 1900-luvuilla. Työn 

pääpaino on kuitenkin vahvasti Rutherford Alcockin Japanista lähdön jälkeisissä 
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tapahtumissa. Toinen tärkeä teos on Yokoyama Toshion
9
 Japan in the Victorian Mind – 

A Study of Stereotyped Images of a Nation 1850–80. Tässä teoksessa Yokoyama 

käsittelee Japani-kuvaa Iso-Britanniassa. Teos on ollut tärkeä tutkimuksen kannalta, kun 

tutkimuksessa on muodostettu yleinen brittiläinen kuvan Japanista ja japanilaisista. 

Yokoyaman teoksen heikkous tämän tutkimuksen kannalta on kuitenkin se, että sekin 

painottuu hyvin vahvasti Rutherford Alcockin Japanin kauden jälkeiseen aikaan.  

Aiemmin mainitsin, että tutkimuksellisesti Rutherford Alcockista tekee 

mielenkiintoisen kohteen muun muassa se, että hän on tavallaan aihe, josta on 

samanaikaisesti tehty hyvin paljon, ja erittäin vähän tutkimusta. Tarkoitan tällä sitä, että 

Rutherford Alcock esiintyy hyvin monessa tutkimuksessa, mutta hän itse ei ole ollut 

tutkimusten kohteena samalla tavalla, kuin mitä hän on tässä tutkimuksessa. Tästä 

hyvänä esimerkkinä ovat Hugh Cortazzin teokset Victorians in Japan – In and around 

the Treaty Ports ja British Envoys in Japan 1859–1972. Muita samanlaisia teoksia ovat 

muun muassa J. A. Hoaren Japan’s Treaty Ports and Foreign Settlements – The 

Uninvited Guests 1858–1899. Ensimmäisenä pysyvänä Iso-Britannian edustajan 

Japanissa Rutherford Alcock toimii hyvin monessa tutkimuksessa, jotka tarkastelevat 

Iso-Britannian ja Japanin suhteita tai Iso-Britannian ulkopolitiikkaa, ovenavaajana.  

Näissä, ja monissa muissa vastaavissa, tutkimuksissa käydään läpi yleisluontoisesti 

Rutherford Alcockin Japanin kauden vaiheet pureutumatta kuitenkaan sen syvemmin 

siihen, mitä Alcock ajattelee Japanista ja japanilaisista, ja erityisesti miksi hän ajattelee 

näin. Rutherford Alcockin teosta The Capital of the Tycoonia ei ole myöskään käsitelty 

tutkimuksissa viktoriaanisen matkakirjallisuuden näkökulmasta. Alexander Michie on 

kirjoittanut kaksiosaisen teoksen The Englishman in China During the Victorian Era 

Rutherford Alcockista. Tämä teos keskittyy Alcockin kauteen Kiinassa, mutta se 

käsittelee käytännössä koko Alcockin henkilöhistorian. Hänen teoksensa on julkaistu 

vuonna 1900, kolme vuotta Alcockin kuoleman jälkeen, ja se on auttamattomasti 

vanhentunut ja ajalleen tyypillisesti hyvin subjektiivisesti kirjoitettu. Michien teos on 

kuitenkin tämän tutkimuksen kannalta auttanut hahmottamaan Rutherford Alcockin 

vaiheita ennen ja jälkeen hänen vuosien 1859–1862 Japanin kauden.  

                                                           
9
 Tässä tutkimuksessa puhuessani tai viitatessani japanilaiseen henkilöön, tulen puhumaan heistä 

Japanin tutkimuksesta tunnetussa muodossa Sukunimi (perheen nimi) Etunimi. Lähdeluettelossa sekä 
lähteet, että tutkimuskirjallisuus ovat kuitenkin kaikki muodossa Etunimi Sukunimi.  
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Kuten tämän tutkimuksen tutkimuskirjallisuuskin osoittaa puhuttaessa erityisesti 

Japanin ja jonkin läntisen maan suhteiden tutkimuksesta, läntisen ja itäisen tutkimuksen 

välillä on selkeä railo. Japanilainen tutkimus aiheesta on hyvin niukkaa, ja tämä käy 

ilmi lukiessa tätä tutkimuskirjallisuutta. Tämä ei varmasti johdu siitä, että japanilaista 

tutkimusta aiheesta ei olisi saatavilla. Hyvänä esimerkkinä toimii Hugh Cortazzin 

vuonna 2016 ilmestynyt artikkeli, jossa hän käy läpi vain englanninkielistä tutkimusta, 

joka käsittelee Japanin ja länsimaiden suhteita. Se, että japanilainen tutkimus on niin 

vähän näkyvillä monessa länsimaalaisessa tutkimuksessa, on tuskin kuitenkaan tietoinen 

valinta. Tämä voi johtua siitä, japanilainen tutkimus ja ”läntinen” tutkimus, eivät kohtaa 

toisiaan tarpeeksi tehokkaasti. Tehdessään tutkimusta esimerkiksi juuri Japanin ja 

jonkin ulkomaan suhteista, tutkijat eivät välttämättä ole tietoisia japanilaisen 

tutkimuksen olemassaolosta. Yhtä hyvänä syynä voi olla ”läntisten” tutkijoiden 

haluttomuus tai kyvyttömyys, kuten kielitaidon puute, käyttää japanilaista tutkimusta 

hyödyksi omissa tutkimuksissaan, vaikka he niistä tietäisivätkin.   

Yksi tämän tutkimuksen keskeisimmistä aiheista on viktoriaanisuus. Viktoriaanisuus on 

sangen haastava aihe määritellä. Osa tutkijoista on myös esittänyt, että 

viktoriaanisuudesta ei pitäisi puhua ollenkaan, vaan 1800-luvun Iso-Britanniaa pitäisi 

tutkia joillain muilla määritteillä. Viktoriaaninen aikakausi on saanut nimensä Iso-

Britannian kuningatar Viktorialta, joka hallitsi maata vuosien 1837–1901 välisenä 

aikana. Traditionaalisesti tätä on pidetty myös viktoriaanisena aikakautena, mutta tässä 

periodisoinnissa on hyvin suuria ongelmia. Olen käyttänyt tässä tutkimuksessa 

traditionaalista viktoriaanisuuden määritelmää. Kuningatar Viktorian hallintovuosien 

aikana syntyi joukko vakaumuksia, arvoja ja uskomuksia, joista tuli viktoriaanisuuden 

keskeisimpiä ideaaleja. Kuningatar Viktorian hallinto assosioidaan hallinnon, talouden, 

yhteiskunnan ja tieteen kehitykseen, ja ihmisten tullessa tietoiseksi tästä ”kehityksestä”, 

ja siihen assosioidusta arvomaailmasta ja uskomuksista, tuli niistä viktoriaanisuuden 

keskeisimpiä elementtejä. Nämä arvot poikkesivat myös merkittävästi näitä edeltävistä 

arvoista, luoden ”uuden” aikakauden, ”viktoriaanisuuden”.   

Tämä viktoriaanisuuden määritelmä on yhtä ongelmallinen kuin viktoriaanisuuden 

periodisointikin. Viktoriaanisuuden määritelmiä ja sen periodisointeja tuntuu olevan 

yhtä monta, kuin on viktoriaanisuuden tutkijoitakin. Joanna Innes on pohtinut milloin 

viktoriaaninen ajanjakso alkoi. Hänen mukaansa viktoriaanista ajanjaksoa alettiin 

kutsua viktoriaaniseksi ajanjaksoksi muutama vuosikymmen kuningatar Viktorian 



8 
  

noustua valtaan. 1800-luvun ja 1900-luvun alussa Englannin historiaa ei yleensä 

periodisoitu. Sen sijaan sen katsottiin lähinnä avautuneen sangen saumattomasti tai sen 

nähtiin ottaneen vähitellen pitkäaikaisten trendien muodon kuten, ’’kaupallisuuden 

nousu’’. Kun historiaa periodisoitiin, viitattiin usein merkittäviin hallinnollisiin 

muutoksiin, kuten ’’vuoden 1688 vallankumouksen jälkeen’’. Myös tietyt kulttuuriset 

käännekohdat huomioitiin, kuten ’’renessanssin jälkeen’’.
10

 

Viktoriaanisesta ajasta tekee merkittävän se, että vaikka sen aikaiset ihmiset järjestelivät 

historiallista aikaa monella eri tapaa, he eivät yleensä käyttäneen heidän monarkkinsa 

nimeä niin tehdessään.  Kuningatar Viktorian noustessa valtaan useita merkittäviä 

muutoksia tapahtui, jotka tekivät ’’viktoriaanisesta ajanjaksosta’’ helposti käytettävän. 

1830-luvulla reformi huomioitiin merkittävänä historiallisena muutoksena, mutta 1830-

lukuun mahtui myös rautateiden määrän kasvu. Innesin mukaan tällä vuosikymmenellä 

nähtiin myös merkittävä muutos naisten muodissa. Tämä on myös meidän 

mielikuvissamme yksi viktoriaanisen ajan stereotypioista.
11

 Olivatko mentaaliset 

mielikuvat uudesta ”viktoriaanisesta” ajasta näin katsottuna niin kaukaa haettua niiden 

ihmisten silmissä, jotka nämä olivat kokeneet? 

Martin Hewittin mukaan viktoriaaninen tutkimus on alusta alkaen häpeillyt sen 

kronologisia rajoitteita, jotka määrittävät sen identiteetin. Viktoriaaniset tutkijat ovat 

viimeaikoina joko muokanneet viktoriaanisuuden päättäviä päivämääriä omien 

tarkoitustensa mukaisesti, tai kääntyneet sellaisten tutkimusten puoleen, joiden 

mukaan ”viktoriaanisuutta” ei oikeasti ollut olemassa. Esimerkiksi Morse Peckham 

sanoi vuonna 1967, että jos me uskomme, että joskus on ollut olemassa 

joitain ’’viktoriaanista kulttuuria’’, tulemme olemaan aina loputtoman hämmentyneitä.  

Kaikilla historiallisilla periodisoinneilla on Hewittin mukaan vain osittain 

uskottavuus.
12

 

Hewitt argumentoi, että viktoriaanisuuden näkeminen tiettyinä arvoina tai normeina on 

kohtuuttoman kapea ja ohjaileva näkökanta. Sen sijaan hän on pyrkinyt artikkelissaan 

tunnistamaan tietyt perustavanlaatuisen kulttuurilliset rajat, jotka sijoittuvat tiettyjen 

päivämäärien läheisyyteen tällä aikajaksolla. Nämä kulttuurilliset rajat olivat tiettyjen 

teknologisten, laillisten tai institutionaalisten innovaatioiden tulosta, jotka voidaan 

                                                           
10

 Innes 2006, 146–147. 
11

 Innes 2006, 147. 
12

 Hewitt 2006, 395. 
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sijoittaa tapahtuneeksi tiettyinä ajankohtina Iso-Britannian historiassa. Osalla näistä 

innovaatioista oli taustallaan pitkä kehityskaari, mutta niiden kohdalla voidaan silti 

nähdä merkittävä muutos tiettyinä hetkinä. 
13

 Hewitt tiivistää vielä artikkelinsa lopussa, 

että viktoriaanisuus ja sen tutkiminen on järkevää.  

Hence, for all the caveats, the suggestion here is that the Victorian period 

should be thought as of a set of complex conjunctures in which changes can be 

comprehended as the working through or consolidation of lines of development 

established as it outsets. It thus becomes possible to argue that the years roughly 

coinciding with Victorian’s reign offer a periodization ’’adequate’’ to the age – 

that British cultural history is marked by a significant set of often interrelated 

transformations occurring in the 1830s and around 1900, and by important 

continuities in the intervening period. To thus extent, the notion of the Victorian 

period, and of Victorian studies in its various professional and institutional 

manifestations, does make sense.
14

  

 

Kuten tämä luku osoittaa, viktoriaanisuuden määritteleminen on hyvin haastavaa, ja 

siitä on hyvin monenlaisia näkemyksiä. Osa tutkijoista uskoo, että ”viktoriaanisuutta” ei 

ollut edes olemassa. Tästä huolimatta viktoriaanisuus on suosittu tutkimuskohde, ja 

suosittu tapa erotella kuningatar Viktorian hallintokausi häntä edeltäneestä ja häntä 

seuranneesta ajasta. Teoshaku viktoriaanisuudesta paljastaa tämän nopeasti. 

Tutkimuksia löytyy niin viktoriaanisesta runoudesta, viktoriaanisesta kirjallisuudesta, 

viktoriaanisesta lapsuudesta kuin viktoriaanisesta tieteestäkin. Viktoriaanisuus tulee 

aiheena jakamaan tutkijoiden mielipiteitä vielä hyvin pitkän aikaa.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Hewitt 2006, 433. 
14

 Hewitt 2006, 433–434.  



10 
  

2. Rutherford Alcockin henkilöhistoria 

John
15

 Rutherford Alcock syntyi toukokuussa 1809 Ealingissä lähellä Lontoota. 

Rutherford Alcockin isä Thomas Alcock oli ammatiltaan kirurgi. Alcock aloitti 

lääketieteen opinnot 15-vuotiaana isänsä oppipoikana. Rutherford Alcockin kiinnostus 

taidetta kohtaan näkyi jo nuorella iällä. 18-vuotiaana Alcock siirtyi Pariisiin 

opiskelemassa lääketiedettä ja kirurgiaa. Vapaa-aikansa hän käytti tehden veistoksia, ja 

osallistumalla taiteisiin liittyviin oppitunteihin. Alexander Michie kirjoittaa, että 

Rutherford Alcockin nuoresta iästä huolimatta hän kykeni ylläpitämään itsensä 

Pariisissa myyden tekemiään anatomisia vaha- ja kipsiveistoksia.
16

   

Lähes välittömästi opintojensa päätyttyä Alcockille avautui mahdollisuus harjoittaa 

ammattiaan taistelukentällä Espanjassa syttyneen sisällissodan takia. Rutherford 

Alcockin sotilasura alkoi vuonna 1832 hänen ollessaan 22-vuotias, kun hänen vanha 

opettajansa kutsui hänet Portugaliin.
17

 Vuonna 1835 hän siirtyi brittiläisen 

sotilasretkikunnan palvelukseen Espanjaan.
18

 Oltuaan kuusi vuotta sodassa Alcock 

palasi Englantiin jatkamaan lääketieteellistä uraansa. 

Rutherford Alcockia pidettiin hyvin lupaavana lääketieteen harjoittajana, ja hänen useat 

lääketieteelliset julkaisunsa keräsivät kiitosta ja mielenkiintoa hänen kollegojensa 

keskuudessa.
19

 Alcockille oli Lontoossa varattuna sotilaskirurgian oppituoli King’s 

Collegessa.
20

 Hänen haaveensa lääketieteen harjoittajana kuitenkin murenivat, kun 

sairaus aiheutti hänen käsiensä osittaisen halvautumisen, tehden kirurgisten 

toimenpiteiden suorittamisen mahdottomaksi. Michien mukaan Alcock oli sairastunut 

San Sebastian piirityksen aikana vuonna 1836 erityisen ikävänlaatuiseen reumaattiseen 

kuumeeseen. Tästä aiheutui monia kuukausia kestävät kivut, ja Alcockin 

tervehtymisestä huolimatta kuume oli jättänyt jälkeensä Alcockin mukaan ”mysteerisen” 

                                                           
15

 Alexander Michien mukaan Rutherford Alcock tiputti etunimensä ”John” pois käytöstä hyvin 
varhaisessa vaiheessa, eikä hän koskaan tullut tunnetuksi tällä nimellä. Michie 1900a, 1. 
16

 Michie 1900a, 4. 
17

 Michie 1900a, 9. 
18

 Kaufman 2005, 5.  
19

 Michie 1900a, 21. Katso esimerkiksi Rutherford Alcock, ’’Notes on the medical history and statistics of 
the British Legion of Spain: comprising the results of gun-shot wounds, in relation to important questions 
in surgery’’, 1838 ja Rutherford Alcock, ‘’Observations on Injuries of Joints, and Their Treatment’’, 1840. 
20

 Michie 1900a, 27. 
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tuntemuksen hänen käsiinsä. Rutherford Alcockin peukaloiden toiminta ei ikinä 

palautunut, mikä vaikutti hänen kirjoittamiseensa koko hänen elämänsä aikana.
21

  

Alcock saikin nopeasti mahdollisuuden aivan toisenlaisen uran luomiseen kun hänet 

valittiin konsuliksi Fuzhoun satamakaupunkiin Kiinaan vuonna 1844. Siitä miten 

Rutherford Alcock päätyi diplomatian pariin kun hänen uramahdollisuutensa 

lääketieteen harjoittaja sulkeutui, ei ole tietoa saatavilla. Alexander Michie mainitsee 

vain, että Alcock oli yksi niistä viidestä, jotka valittiin konsulin tehtäviin Kiinaan 

Nanjingin sopimuksen mukaisesti.
22

  

Käytännössä Alcockin tehtävänä oli vastaperustetun viran ylläpitäminen kiinalaisten 

viranomaisten kanssa. Hän menestyi ilmeisen hyvin näissä tehtävissä, sillä hänet 

ylennettiin vuonna 1846 konsuliksi Shanghaihin, joka oli muodostunut hyvin tärkeäksi 

tekijäksi Iso-Britannian kaupankäynnille Kiinassa. Täällä hänen tehtäviinsä lukeutuivat 

brittiläisten oikeuksien valvominen ja Iso-Britannian toiminnan ylläpitäminen 

kaupungissa. Rutherford Alcock ehti tehdä pitkän, yli kymmenen vuotta kestäneen uran 

Kiinassa, ennen kuin hänet nimitettiin Iso-Britannian pääkonsuliksi Japaniin vuonna 

1858.
23

  

Rutherford Alcock saapui Japaniin kesäkuussa 1859. Alcock vietti Japanissa kaksi 

erillistä kautta. Ensimmäinen sijoittuu vuosiin 1859–1862, ja toinen vuoteen 1864. 

Hänen kaksiosainen teoksensa The Capital of the Tycoon: A Narrative Of A Three Years’ 

Residence In Japan on kirjoitettu hänen ensimmäisestä kaudestaan. Rutherford 

Alcockin ensimmäiset tehtävänsä Japanissa keskittyivät satamien avautumiseen, ja tästä 

aiheutuvien ongelmien ratkomiseen. Yksi suurimpia Rutherford Alcockin Japanissa 

vietetyn ajan määrittäviä tekijöitä oli kysymys ulkomaalaisten turvallisuudesta. 

Teoksessaan Alcock kuvailee toistuvaa turvattomuuden tunnetta, ja raportoi useista 

hyökkäyksistä ulkomaalaisia kohtaan yksityiskohtaisesti. Alcockin tapahtumarikas 

kausi päättyi vuonna 1862, kun hän poistui maaliskuussa Japanista. 
24

  

Ollessaan Iso-Britanniassa vuonna 1862 Rutherford Alcockista tehtiin kunniaritarikunta 

Order of the Bathin jäsen, ja hänelle myönnettiin arvonimi K.C.B. eli Knight 

                                                           
21

 Michie 1900a, 27. 
22

 Michie 1900a, 29. 
23

 Ibid. 
24

 Cortazzi 2004, 12–13. 
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Commander. Tämän jälkeen hänet tunnettiin Sir Rutherford Alcockina.
25

 Alcock palasi 

Japaniin maaliskuussa 1864 vaikeaan tilanteeseen. Ulkomaalaisten vastustus Japanissa 

oli lisääntynyt, ja konfliktien määrä oli kasvussa. Vuonna 1863 ulkomaalaisia laivoja oli 

tulitettu Shimonosekin salmella paikallisen daimion
26

 määräyksestä. Shimonosekin 

salmen sulkeminen ulkomaalaisilta laivoilta haittaisi suuresti ulkomaiden kaupankäyntiä 

Japanissa.
27

 Tilanteen ratkaisemiseksi Rutherford Alcock muiden diplomaattien 

tukemana antoi amiraali Leopold Kuperille ohjeistuksen tarvittaessa tuhota 

Shimonosekin tykistö laivojen ja sotilaiden avulla. Syyskuussa 1864 amiraali Kuper 

purjehti Iso-Britannian, Ranskan, Hollannin ja Yhdysvaltojen aluksista koostuneen 

laivaston kanssa Shimonosekin salmelle. Operaatioon osallistui lähes kolmekymmentä 

alusta ja 2000 miestä. Operaatio päättyi Kuperin johtamien joukkojen voittoon.
28

  

Vasta tilanteen ratkaisemisen jälkeen Rutherford Alcockille saapui ohjeistus olla 

toteuttamatta minkäänlaisia sotilaallisia operaatioita Japanin hallitsemilla alueilla, ellei 

kyse ole itsepuolustuksesta. Koska ohjeistus oli saapunut syyskuussa tapahtuneen 

operaation kannalta liian myöhään, seurasi sitä pian toinen ohjeistus, jossa Rutherford 

Alcock kutsuttiin pikimmiten takaisin Iso-Britanniaan ’’antamaan selvityksen tilanteesta 

sekä suoritetuista toimenpiteistä’’.
29

  Alcock poistui Japanista loppuvuodesta 1864. 

Hugh Cortazzin mukaan Rutherford Alcock ei vuoden 1864 tapahtumien pohjalta 

ylittänyt omaa toimintavaltaansa tai toiminut ohjeistuksensa vastaisesti. Alcock oli 

Cortazzin mielestä tilanteessa joka vaati nopeaa toimintaa, ja jossa nopeaa ohjeistusta 

Lontoosta ei ollut saatavilla. Cortazzi kokee Alcockin toimikauden Japanissa aikansa 

standardeilla mitaten onnistuneena.
30

  

Vuonna 1865 Alcock nimitettiin diplomaatiksi Pekingiin, jossa hänen toimikautensa oli 

paljon rauhallisempi kuin hänen aikaisemmat kautensa Kiinassa ja Japanissa. Alcock 

teki enimmäkseen matalan profiilin työtä edistääkseen länsimaalaisten asemaa 

                                                           
25

 RGS 1897, 643. 
26

 Daimio tarkoittaa kirjaimellisesti ’’suurta nimeä’’. Alun perin vain sotilaiden käytössä, mutta Edo-
kaudella nimiä myönnettiin kaikille, joiden alueet tuottivat yli 10 000 kokua riisiä. Yksi koku on noin 180 
litraa. Frédéric 2002, 141. 
27

 Shimonosekin salmi on vesialue, joka erottaa Japanin pääsaari Honshûn ja eteläisen Kyûshûn saaren 
toisistaan.  
28

 Cortazzi 2004, 281–285.  
29

 Cortazzi 2004, 35.  
30

 Cortazzi 2004, 37–38. 
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Kiinassa.
31

 Rutherford Alcock jäi eläkkeelle asemastaan Kiinassa vuonna 1871 ja 

asettui asumaan Lontooseen.  

Alcock asetettuaan Lontooseen hän palasi ”ensirakkautensa” eli lääketieteen pariin. 

Alcock ei kuitenkaan harjoittanut lääketiedettä, vaan toimi erinäisissä vastuutehtävissä 

vuosien varrella, ollen esimerkiksi Westminsterin sairaalan hallituksen jäsen viimeisille 

elinvuosilleen asti. Hän toimi vastaavanlaisissa viroissa myös muissa sairaaloissa ja 

instituutioissa, kuten Westminsterin oftalmisessa sairaalassa, sekä naisten sairaalassa 

Soho Squarella. Rutherford Alcock otti osaa myös hyväntekeväisyysjärjestöjen ja 

paikallisten asukkaiden hyvinvointia ajavien instanssien toimintaan.
32

 Vuonna 1881 

Alcock nimitettiin osaksi kuninkaallista komissiota tutkimaan Lontoon 

isorokkotapauksia.
33

  

Rutherford Alcock kiinnostus Iso-Britannian ulkoisiin asioihin jatkui myös hänen 

eläkkeelle jäämisensä jälkeen. Vuonna 1876 hän otti vastaan Royal Geographical 

Societyn presidentin tehtävän vastaan. Jäseneksi Alcock oli liittynyt jo vuonna 1862. 

Alcock toimi muun muassa Afrikan tutkimukseen keskittyvän rahaston puheenjohtajana 

ja rahoittaen useita matkoja Afrikan vähemmin tunnetuille alueille.
34

 Alcock jatkoi 

myös kirjoittamistaan, ja vuonna 1876 hän julkaisi teoksen The Journey Of Augustus 

Raymond Margary, joka pohjautui brittiläisdiplomaatti Augustus Raymond Margaryn 

muistiinpanoihin ja kirjeisiin.
35

  

Vuosisadan lähestyessä loppuaan Rutherford Alcockin terveys alkoi heiketä, ja hän jätti 

vastuutehtäviään yksi toisensa jälkeen nuoremmille tekijöille. Rutherford Alcock kuoli 

lapsettomana 2.11.1897. Rutherford Alcock oli kahdesti naimissa. Hänen ensimmäinen 

vaimonsa Henrietta Bacon kuoli Shanghaissa vuonna 1853. Alcock meni toistamiseen 

naimisiin niin ikään Shanghaissa vuonna 1862 hänen entisen ystävänsä pastori John 

Lowderin lesken, Lucy Lowderin, omaa sukuaan Windsorin, kanssa.
36

 Tämä liitto kesti 

aina Rutherford Alcockin kuolemaan saakka.     

 

                                                           
31

 RGS 1897, 644. 
32

 Katso esimerkiksi Rutherford Alcock, ‘’An Address on Health – Delivered at the Social Science 
Congress’’, 1882, 605–607. 
33

 Michie 1900b, 480. 
34

 Alcock 1877, 601–615.  
35

 Katso Rutherford Alcock ’’Concluding Chapter’’, 1872, 329–374.  
36

 Michie 1900b, 73. 
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3. Japani 1853–1862 

3.1. Eristäytynyt Japani ja kommodori Matthew Perry 

Vuosi 1853 on merkittävä vuosi Japanin historiassa ja sen historian periodisoinnissa. 

Tämä käy nopeasti ilmi lukiessa Japania koskevia historianteoksia, jossa kyseinen vuosi 

merkitään hyvin usein indikoimaan uuden ajanjakson alkamista Japanissa. Tämä 

lähtökohta ei sinänsä ole väärin, sillä moni asia muuttui Japanissa hyvin nopealla 

tahdilla yhdysvaltalaisen kommodori Matthew Perryn vierailuiden jälkeen. Samalla 

tämä on kuitenkin sementisoinut tiettyjä olettamuksia kyseisestä ajasta varsinkin 

populaarissa historiankirjoituksessa. Ensimmäinen näistä on ajatus siitä, että ennen 

Perryn saapumista Japani oli käytännössä eristäytynyt muusta maailmasta, suljettu 

yhteiskunta, jonka alamaisilla ei ollut oikeutta poistua maasta, ja jonne ei 

ulkomaalaisilla ollut asiaa, kuolemanrangaistuksen uhalla. Poikkeuksena oli Nagasakin 

edustalla sijaitseva keinotekoinen Dejiman saari
37

, jossa hollantilaisilla ja kiinalaisilla 

oli lupa käydä kauppaa japanilaisten kanssa. Toinen näistä on olettamus siitä, että 

Matthew Perry laivoineen saapui Japaniin yllättäen, odottamatta, ja tähän varautumaton 

Japani ajautui nopeasti sisäpoliittiseen kaaokseen.  

Kazui Tashiro on kritisoinut voimakkaasti tapaa, jolla termi sakoku on hänen mukaansa 

liian pitkään kahlinnut historiankirjoittamista sekä Japanissa, että muualla maailmassa.
38

 

Kazui kritisoi erityisesti sitä, miten yhdestä sanasta on tullut koko aikakautta kuvaava 

tekijä. Sakoku kirjaimellisesti tarkoittaa ’’suljettua maata’’ tai ’’maan sulkemista’’. 

Mielikuvien kautta näemme tämän sanan tarkoittavan siis yhteisöä, jolla ei ole 

kontakteja ulkomaailmaan, ja tätä kautta koko Edo-periodi muuttuu eristäytymisen 

ajaksi. Kazui argumentoi, että tämä sana, josta on tullut symboli Japanin ”avautumista” 

edeltävälle ajalle, ei ollut edes alun perin japanilaista lähtöperää. Se oli japanilainen 

uudissana, jonka alkuperä oli Engelbert Kaempferin teoksessa History of Japan.
39

 

                                                           
37

 Viuhkan muotoinen keinotekoinen saari Nagasakin edustalla, joka rakennettiin vuosien 1634 ja 1636 
välisenä aikana. Nykyisin se on historiallinen monumentti. Frédéric 2002, 152.  
38

 Kazui 1982, 284. 
39

 Vuonna 1801 nagasakilainen kääntäjä Shizuki Tadaoi käänsi Engelbert Kaempferin teoksesta History of 
Japan hollanninkielisestä käännöksestä kappaleen ’’An Enquiry, whether it be conducive to the good of 
Japanese Empire to keep it shut up as it now is, and not to shuffer its inhabitants to have any Commerce 
with foreign nations, either at home or abroad’’ muotoon ’’Ima no Nihonjin wa zenkoku aete iiki no hito 
to tsûshô sezarashimuru jijitsu ni shoekinaru ni ataureri ya ina ya no ron’’. Tämä otsikko oli kuitenkin 
liian pitkä jotta sitä voitaisiin helposti käyttää, joten Shizuki otti Kaempferin otsakkeesta kohdan ’’to 
keep it shut up’’ ja muotoili sen muotoon ’’kuni o tozasu’’. Tämän jälkeen hän teki merkeistä jotka 
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Sanasta sakoku tuli nopeasti japanilaisissa keskusteluissa vastakohta sanalle 

kaikoku, ’’maan avaaminen’’. 
40

 Kazuin mukaan puhuttaessa Japanista ja sakokusta on 

tärkeää ymmärtää kaksi asiaa. Ensinnäkin, sakoku on erityinen termi joka otettiin 

käyttöön hyvin erityisessä tilanteessa Tokugawa hallinnon viimeisinä vuosikymmeninä. 

Toisekseen, jokainen joka yrittää ymmärtää kaksi vuosisataa kestäneen Edo-periodin 

ulkopolitiikkaa vain tämän yhden sanan kautta, tulee törmäämään hyvin suuriin 

ongelmiin niin tehdessään.
41

  

Yhdysvaltalaisen kommodori Matthew Perryn saapuessaan Japaniin vuonna 1853 

Japani oli siis ainakin teoriassa ollut eristäytynyt muusta maailmasta jo yli 200 vuotta. 

Tokugawa-bakufun 1630-luvulla lakien ja säädöksien avulla aloittamaan 

eristäytymiseen muusta maailmasta on esitetty monia eri syitä, ja keskustelua näistä 

syistä käydään edelleen tutkijoiden välillä.
42

 Käytännössä Japanin sakoku ei ollut 

täydellisesti muusta maailmasta eristävä.  

Kiina ja Hollanti säilyivät Japanin kauppakumppaneina koko tuon ajan. Kyse ei ollut 

pelkästään tuotteiden vaihdosta, mutta myös informaation. Kazui Tashiron mukaan on 

tärkeää ymmärtää, että Japanin suhteet eivät rajoittuneet vain näihin kahteen valtioon. 

Japani ylläpiti diplomaattisia suhteita naapurivaltioiden Korean ja Riukiusaarten kanssa 

koko eristäytymispolitiikkansa ajan. Korea oli Japanille hyvin erityinen, sillä maita 

pidettiin keskenään tasa-arvoisina.
43

 Japanin ja Riukiusaarten suhde oli hieman erilainen. 

Saarilla oli japanilaisten silmissä kaksoisstatus, ja saarten nähtiin samanaikaisesti 

olevan Kiinan ja Japanin hallitsemia.
44

 Näiden suhteiden läpikäyminen on 

merkityksellistä, sillä on tärkeää purkaa ajatukset Japanin eristäytymisestä muusta 

                                                                                                                                                                          
muodostavan termin kuni o tozasu päinvastaiset, jolloin muodostui sana sakoku. Teoksensa nimeksi hän 
antoi Sakokuron. Sana ron tarkoittaa teoriaa. Toby 1984, 12–14.  
40

 Kazui 1982, 284 
41

 Ibid. 
42

 W.G. Beasley esimerkiksi esittää politiikan syntymisen syiksi Japanin hallinnon halun kitkeä sangen 
laajalle Japanissa levinneen kristinuskon ’’korruptoiva vaikutus’’, sekä hallinnon pelon siitä, että 
lisääntynyt ulkomaalaisten läsnäolo Japanissa mahdollistaisi sellaisten sotilaallisten liittojen syntymisen, 
jotka eivät olisi valtaa pitävän koneiston kontrolloitavissa. Beasley 1990, 22–23. 
43

 Uuden shôgunin noustessa valtaan Japani lähetti lähetystön Koreaan vaihtamaan valtakirjoja Korean 
hallinnon kanssa. Japanin ja Korean diplomaattisten suhteiden ylläpitoa Japanissa hoiti Tsushiman Sô-
klaani. Kazui 1982, 288–289.  
44

 Japaniin kuuluva Satsuman lääni valloitti Riukiusaaret 1600-luvun alussa, jonka jälkeen saaria pidettiin 
Satsuman vasallina. Saarista tuli kuitenkin 1700-luvulla myös Kiinan vasalli, jotta virallinen kaupankäynti 
Kiinan kanssa olisi mahdollista. Riukiusaaret olivat siis samanaikaisesti kahden eri valtion vasalli. Tästä 
syystä japanilaiset katsoivat saarten olevan ulkomainen valtio, jonne bakufu lähetti diplomaattisia 
lähetystöjä samalla tavalla kuin Koreaan. Kazui 1982, 289.  
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maailmasta jotta Japanin sisä- ja ulkopoliittista toimintaa voitaisiin alkaa 

hahmottelemaan 1850- ja 1860-luvuilla.  

On myös erittäin tärkeää pystyä hahmottamaan, että saapuessaan Japaniin 

yhdysvaltalainen Matthew Perry ei ollut ensimmäinen laatuaan, eikä hänen 

pyrkimyksensä avata esimoderni Japani kaupankäynnille ollut sitä myöskään. 

Päinvastoin, Matthew Perry ja hänen mustien laivojensa ”saavutukset” Japanissa olivat 

pitkän uuvutustaktiikan tulosta. Tämä viimein tuotti tulosta hänen kohdallaan.  

Yritykset avata keskustelut Japanin kanssa lisääntyivät 1700-luvun lopulla ja 1800-

luvun alkupuoliskolla, ja jokainen näistä on omalta osaltaan merkittävä, sillä niillä 

kaikilla oli oma merkityksensä 1850- ja 1860-luvun tapahtumiin Japanissa.  

Tämän väsytystaktiikan Iso-Britannian puolelta aloitti kapteeni Broughton ja HMS 

Providence, jotka vierailivat Japanin pohjoisrannikoilla 1796 ja 1797 tekemässä 

kartoituksia. 1800-luvun alkupuoliskolla Iso-Britannian katseet olivat kuitenkin 

kiinnittyneet Kiinaan, ja joitain keskusteluja lukuun ottamatta suuria intressejä ei 

Japania kohtaan esitetty.
45

 Ranskalaisten yritykset avata keskustelut uudestaan Japanin 

kanssa alkoivat vuonna 1846 Nagasakin satamassa, kun ranskalainen laivasto saapui 

amiraali Cecille johtamana. Amiraalin tarkoituksena oli turvata Japaniin 

haaksirikkoutuneiden ranskalaisten merimiesten turvallisuus ja palauttaminen takaisin 

Ranskaan, mutta hän ei koskaan päässyt virallisiin neuvotteluihin japanilaisten 

varautuneisuuden vuoksi. 
46

  

Venäjän intressialueiden laajeneminen 1700-luvulla tarkoitti myös kasvavaa 

kiinnostusta Japania ja heidän kaupankäyntiään kohtaan. Ensimmäinen virallinen yritys 

avata diplomaattiset suhteet Japanin kanssa tapahtui vuonna 1793, kun 

suomalaistaustainen luutnantti Laxman purjehti Hakodateen mukanaan 

haaksirikkoutuneita japanilaisia. Hänen yrityksensä avata dialogi Japanin kanssa 

kuitenkin epäonnistui.
47

 Vuonna 1803 käynnistyi tsaari Aleksanteri I valtuuttama yritys 

japanilaisten kauppasatamien avaamiseen. Venäläisten suurimpana motivaationa oli 

Japanin pohjoisten satamien avaaminen ja Kiinan ja Alaskan välisen kauppareitin 

                                                           
45

 Cortazzi 2004, 3. 
46

 Akagi 1937, 16. 
47

 Akagi 1937, 8.  
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turvaaminen. Japanin hallinto kuitenkin hylkäsi tarjouksen pitäytyen lujasti kiinni 

eristäytymispolitiikastaan.
48

  

Yhdysvallat oli enemmän kiinnostunut Japanin avaamisesta kuin muut maat. 

Yhdysvallat oli tekemässä itsestään Tyynenmeren valtakeskittymää. Oregon ja 

Kalifornia oli lisätty osaksi liittovaltiota, ja puheissa nousi esille halu luoda 

mannertenvälinen rautatieverkosto, joka linkittyisi Kiinaan höyryvenereitistön kautta. 

Tähän tarkoitukseen vaadittiin Japanin satamakaupunkeja. Japanin itsessään ajateltiin 

olevan myös mahdollinen hiilen lähde.
49

 Yhdysvaltain pyrkimykset avata Japani 

alkoivat vuonna 1837 kun kauppalaiva Morrison pyrki noutamaan amerikkalaisia 

haaksirikkoutuneita Japanista, mutta epäonnistui yrityksessään.
50

  

Kommodori Matthew Perry saapui Uragaan heinäkuussa 1853 mukanaan kirje 

Yhdysvaltojen presidentiltä. Kirjeen mukaan Yhdysvallat halusi rauhalliset ja 

ystävälliset suhteet Japanin kanssa, mutta: ’’no friendship can long exist, unless Japan 

ceases to act toward Americans as if they were her enemies’’. Perry esitti samalla myös 

toiveen, että japanilaiset vastaisivat myönteisesti presidentin kirjeeseen kun Perry 

palaisi vuoden päästä Japaniin, tuoden mukanaan ’’paljon suuremman voiman’’.
51

 Näin 

hän tekikin, ja Edon lahteen saapui helmikuussa 1854 kahdeksan yhdysvaltalaista alusta 

aiemman neljän aluksen sijaan. Pitkien neuvotteluiden jälkeen allekirjoitettiin Japanin ja 

Yhdysvaltojen välillä maaliskuun lopulla Kanagawan sopimus, joka tunnetaan myös 

nimellä Treaty of Peace and Amity.  

Kanagawan sopimus takasi haaksirikkoutuneiden yhdysvaltalaisten turvallisuuden 

Japanissa, avasi Shimodan ja Hakodaten satamat kaupankäynnille, sekä antoi 

yhdysvaltalaisille mahdollisuuden pysyvän konsulaatin perustamiselle Japaniin. 

Allekirjoitettu sopimus loi tilaisuuden muiden vastaavien sopimuksien syntymiselle. 

Michael Auslinin mukaan on huomioitavaa, että vaikka kyseessä oli ensimmäinen 

virallinen diplomaattinen sopimus Japanin ja länsimaan välillä, mikään sopimuksessa ei 

viitannut suhteiden ylläpitämisen pitkäkestoisuuteen. Sopimus itsessään ei luonut siis 

pysyviä kauppa- tai diplomaattisia suhteita.
52

 On myös erittäin tärkeää mainita, että 

tavalliset kansalaiset saattoivat Japanissa olla yllättyneitä yhdysvaltalaisten 
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saapumisesta, mutta Japanin hallinto ei ollut. Matthew Perryn matka oli laajalti 

uutisoituna sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa, ja hollantilaiset olivat nopeasti 

välittäneet tiedon japanilaisille tavoitteenaan neuvotella itselleen paremman aseman.
53

 

 

3.2. Japani ja epätasa-arvoiset sopimukset 

Uutiset Kanagawan sopimuksesta levisivät pian maailmalle ja myös Iso-Britannian ja 

Venäjän korviin, jotka kiirehtivät Japaniin. Maita ei William Beasleyn mukaan 

kiinnostanut niinkään kaupankäynti Japanin kanssa, vaan Krimin sota, joka oli juuri 

julistettu maiden välille. Sir James Stirling saapui Nagasakiin syksyllä 1854 

tavoitteenaan neuvotella sopimus, joka kieltäisi venäläisten sota-alusten saapumisen 

japanilaisiin satamiin. Stirling epäonnistui neuvotteluissaan, mutta tästä huolimatta 

japanilaiset tarjosivat samanlaista sopimusta, kuin mitä he olivat solmineet Matthew 

Perryn kanssa. Stirling otti sopimuksen vastaan, sillä hänen mukaansa sillanpääasema 

Japanissa oli parempi kuin palaaminen neuvotteluista tyhjin käsin.
54

 Grace Foxin 

mukaan Stirlingin neuvottelut epäonnistuivat lähinnä kommunikaatio-ongelmien takia. 

Hänen mukaansa Stirlingin tarkoituksena oli tiedustella, miten Japani aikoo suhtautua 

Krimin sodan osapuolien sotalaivoihin, ja näiden mahdollisuuksiin käyttää japanilaisia 

satamia. Kääntämisongelmien takia japanilaiset ymmärsivät tämän pyyntönä avata 

kaikki japanilaiset satamat Iso-Britannian käyttöön sodassa Venäjää vastaan. 

Japanilaiset eivät olleet halukkaita avoimen vihamielisiin toimiin venäläisiä kohtaan, ja 

hylkäsivät ehdotuksen.
55

 

James Stirlingin kilpakumppani venäläisamiraali Putiatin onnistui neuvotteluissaan 

häntä paremmin. Saavuttuaan Shimodaan vuoden 1854 joulukuussa hän neuvotteli 

paremman sopimuksen kuin Stirling ja Perry. Sopimus oli sisällöltään muuten 

samanlainen kuin Stirlingin ja Perryn solmimat sopimukset, mutta Putiatin onnistui 

lisäämään sopimukseen kohdan, jonka mukaan Kuriilien saaret jaettaisiin japanilaisten 

ja venäläisten kesken.
56

 Matthew Perryn saapumisen jälkeen uusia sopimuksia Japanin 

ja ulkomaiden välillä syntyi nopeaan tahtiin. Venäjä ja Hollanti neuvottelivat uudet 

sopimukset Japanin kanssa syksyllä 1857. Kaupankäynti oli edelleen japanilaisten 
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valvonnan alaisena, ja tullimaksut olivat hyvin korkeat. Nagasaki ja Hakodate avattiin 

sopimusten mukaisesti kaupankäynnille. Käytännössä kyseessä oli kuitenkin Beasleyn 

mukaan Dejimassa käydyn kaupankäynnin hieman vapaampi versio, ei kauppasuhteiden 

aloittaminen puhtaalta pöydältä.
57

 

Yhdysvaltalainen Townsend Harris, joka oli saapunut Japaniin vuonna 1856, oli myös 

ohjeistettu neuvottelemaan Japanin kanssa uusi kauppasopimus. Harrisille tarjottiin 

allekirjoitettavaksi vastaava sopimus kuin mitä Venäjälle ja Hollannille, mutta Harris 

näki nämä sopimukset pöyristyttävinä, eikä suostunut allekirjoittamaan kyseistä 

sopimusta. Townsend Harris neuvotteli sen sijaan Yhdysvaltojen kannalta paljon 

edullisemman sopimuksen, joka neuvoteltiin keväällä 1858, ja allekirjoitettiin pitkien 

viivästyksien jälkeen kesällä. Tämä sopimus tunnetaan nimellä Treaty of Amity and 

Commerce.
58

 Sopimuksen mukaan Yhdysvalloilla olisi oikeus sijoittaa edustajansa 

pääkaupunki Edoon. Japanilaiset olisivat toivoneet sijoituspaikaksi Kanagawaa tai 

Shimodaa, mutta tämä ei Harrisille kelvannut, sillä hän ei halunnut maansa edustajan 

olevan sivussa maan tapahtumista. Kaupankäynti tulisi olemaan vapaata japanilaisten 

viranomaisten interventioilta ja se nauttisi matalista tulleista. Avatuissa satamissa tulisi 

voimaan myös ekstraterritoriaalialueiden säädökset. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että 

yhdysvaltalaiset jotka olivat näissä satamissa, olisivat omien tuomioistuimiensa 

tuomittavissa. Avattavia satamia olivat Nagasaki ja Kanagawa, Niigata, ja Hyogo. 

Yhdysvaltalaisten olisi sopimuksen mukaan päästävä myös Edoon ja Osakaan.
59

 

Myös Iso-Britannian solmi pian uuden sopimuksen Japanin kanssa, ja se solmittiin 

maiden välillä 26.8.1858. Tämän Edon sopimuksena tunnetun sopimuksen neuvotteli 

japanilaisten kanssa Elginin 8. jaarli, James Elgin. Se pohjautui Townsend Harrisin 

neuvottelemaan Japanin ja Yhdysvaltojen väliseen sopimukseen, ja se säilyi Iso-

Britannian ja Japanin välisten suhteiden pohjana hyvin pitkään, sillä sitä ei 

kokonaisuudessaan korvattu lähes 40 vuoteen.
60

 Iso-Britannian kannalta sopimuksen 

tärkeimpiä kohtia olivat Iso-Britannian diplomaattinen edustavuuden turvaaminen 

Japanissa, ulkomaalaisten asumisen turvaaminen, sekä kaupan säätely Iso-Britanniaa 

miellyttävällä tavalla. Nagasaki, Hakodate ja Kanagawa avautuisivat sopimuksen 

mukaisesti nopealla aikataululla Britannian kansalaisille. Niigata ja Hyogo avautuisivat 
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myöhemmällä aikataululla. Iso-Britannialla oli oikeus diplomaattisen edustukseen 

satamakaupungeissa sekä pääkaupunki Edossa. Kaupankäynnissä maiden välillä 

vientituotteiden tulleiksi asetettiin 5 prosenttia. Kultaa ja hopeaa sekä ulkomaalaisten 

henkilökohtaista tarvikkeistoa sai tuoda maahan maksutta.
61

 Iso-Britannian solmima 

sopimus oli suosiollinen Iso-Britannian suurimpia vientituotteita, lähinnä puuvilla- ja 

villatuotteita kohtaan. Lisäksi Yhdysvaltojen sopimuksen mukaisesti tullien 

veroprosentit tuli ottaa tarkastelun viisi vuotta sen jälkeen, kun Kanagawan satama 

avautui, kun taas vastaava kohta Iso-Britannian sopimuksessa oli ilmoitettu 

muodossa ’’jos Japanin ja Iso-Britannian hallinto näin haluaa’’.
62

 

Iso-Britannialle sopimus oli miellyttävä, sillä se takasi heille etuoikeuksia, joihin he 

olivat tottuneet ’’kehittymättömissä maissa’’. Japanilaisten tilanne oli paljon 

monimutkaisempi. Checklandin mukaan japanilaiset tiedostivat, että sopimukset olisivat 

voineet olla paljon epäoikeudenmukaisempia, kun niitä verrattiin Kiinan solmimiin 

sopimuksiin, mutta samanaikaisesti ne kuitenkin sisälsivät kohtia, joita pidettiin hyvin 

loukkaavina japanilaisia kohtaan. Yksi näistä oli erityisesti sopimuksen myötä tulleet 

säädökset, joiden mukaan avatuista satamista tuli käytännössä ekstraterritoriaalialueita. 

Myös tullien lukitseminen 5 prosenttiin ja oikeuden ottamista pois sen sääntelystä 

pidettiin hyvin ongelmallisena.
63

  

Checklandin mukaan mitään ei ollut tehtävissä näille säädöksille sopimusten 

solmimisen aikaan, mutta japanilaiset olivat päättäväisiä, että he voisivat ratkaista nämä 

ongelmat neuvottelemalla sopimukset uudelleen myöhemmällä aikataululla.
64

 Kuitenkin 

jos sopimuksia verrataan Kiinan vajaa vuosikymmen aikaisemmin allekirjoittaneisiin 

sopimuksiin, jotka olivat luonteeltaan myös hyvin epätasa-arvoisia, Japanin 

sopimusehdot eivät olleet yhtä ankaria kuin Kiinan. Kristinuskon harjoittaminen oli 

edelleen kiellettyä muualla kuin avatuissa satamissa, eikä Japani menettänyt maa-

alueitaan. Oopiumin myyminen ja tuominen maahan saatiin pidettyä kiellettynä, ja 
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ulkomaalaisilla aluksilta kiellettiin pääsy Japanin sisämerelle
65

. Tämä oli Japanin 

kannalta hyvin tärkeää.
66

   

Kaikki nämä sopimukset tunnetaan nimellä Ansei-sopimukset,
67

 mutta samalla niitä 

kutsutaan myös ’’epätasa-arvoisiksi sopimuksiksi’’. Ne sisältävät voimakkaita viitteitä 

ekstraterritoriaalijärjestelmän luomiseen. Ekstraterritoriaalialueita ei mainita nimellisesti 

sopimuksissa, vaan erityisiä alueita joissa sopimuksen määräämät säännöt olivat 

voimassa, alettiin kutsua tällä nimityksellä. Japani ei käytännössä joutunut 

luovuttamaan länsimaille maa-alueita, mutta se menetti oikeuden tuomita niiden 

kansalaisia omien lakiensa mukaisesti avatuissa satamakaupungeissa. Japani menetti 

myös oikeuden määrittää omat tariffinsa, ja sopimukset sisälsivät suosituimmuusaseman, 

joka koski Japanin kanssa sopimukset allekirjoittaneita maita, muttei Japania. 

Suosituimmuusasema on säädös, jonka mukaisesti kaikkia statuksen omaavia maita on 

kohdeltava oikeudenmukaisesti ja samoja sääntöjä noudattaen.
68

  

Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että kaikilla statuksen omaavilla mailla on oltava samat 

tuonti- ja vientiveroprosentit, eikä yhtä tiettyä maata voitu kohdella suosiollisesti 

alentamalla tai vaihtoehtoisesti rangaista nostamalle veroprosentteja. Japanin tilanteessa 

tämä tarkoitti sitä, että Japanin oli kohdeltava tasavertaisesti maita, joilla oli tämä 

säädös mukana allekirjoitetuissa sopimuksissa, mutta samanaikaisesti kyseisten maiden 

ei tarvinnut ottaa Japania huomioon keskinäisessä, tai muiden maiden kanssa käytävässä 

kaupankäynnissään.
69
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3.3. Japanin sisäpoliittinen tilanne ja siirtyminen sakokusta kaikokuun 

Sotilaallinen johto oli vuonna 1853 hallinnut Japania yli 600 vuotta, ja maa oli ollut 

Tokugawa-bakufun hallussa vuodesta 1603 lähtien. Vahvan shôgunin aikana vallan 

sijaintia ei ollut kyseenalaistettu, ja esimerkiksi maan ulkomaalaisilta sulkevat 

säädökset vuosina 1624, 1636 ja 1638 oli annettu esittelemättä niitä keisarille. Samoin 

oli toimittu vuosina 1825, 1842, ja 1843, jolloin näiden säädöksien olemassaolo oli 

uudelleen vahvistettu. Payson Treat on tutkimuksissaan tarkastellun Japanin hovin 

ulkomaalaisten sopimusten ratifiointia 1850- ja 1860-luvuillla. Hänen mukaansa 

ulkomaalaiset olivat Japanin avauduttua oikeassa, kun he katsoivat, että Japanin keisari, 

Mikado
70

 oli ”luovuttanut” toimintavaltansa shôgunille.
71

 Treat kokee, että bakufu itse 

oli nostanut keisarin jälleen päätöksentekoon mukaan, sillä se ei halunnut ottaa 

vastuusta ulkomaalaisia koskevien lakien muuttamisesta Matthew Perryn saapuessa.  

Bakufu välitti kysymyksen hoville sekä daimioille. Keisarillinen hovi, sekä suurin osa 

daimioista, olisivat halunneet jatkaa eristäytymistä, mutta lopulta bakufu päätti 

hyväksyä sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa.
72

  

Treatin mukaan seurauksena tästä bakufun ”heikkoudesta”, eli ulkomaalaisia koskevan 

kysymyksen välittämisen bakufun ulkopuolelle, oli se, että vaikka sopimus 

hyväksyttiinkin, tulevat sopimukset oli nyt raportoitava ja hyväksytettävä keisarilla. 

Myös daimioilla oli nyt oikeus vaatia toimia konsultteina ulkomaalaisia koskevissa 

asioissa. 
73

 Payson kokee, että valta-asemien muutokseen shôgunin ja keisarin välillä 

vaikutti myös shôgun Tokugawa Iesadan kuolema vuonna 1858. Vaikka shôgun Iesada 

ehti jakamaan vakavat rangaistukset niille, jotka vastustivat Tokugawa Iemochia hänen 

seuraajanaan, joutui uusi shôgun aloittamaan toimensa jakautuneella bakufulla sen 

sijaan, että he olisivat olleet yhtenäisiä ja pystyisivät vastustamaan keisarin nousevaa 

asemaa. 
74

  

William Beasley ja Conrad Totman ovat myös tarkastelleet Japanin sisäpoliittista 

tilannetta ja sen muutoksia 1850- ja 1860-luvuilla. Ulko- ja sisäpoliittiset jännitteet 

jakoivat Japanin tänä aikana kahteen keskenään vastakkaiseen ryhmään. Nämä ryhmien 
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asenteita ja näkemyksiä voidaan kuvailla termeillä kaikoku ja jôi. Beasley mukaan 

kaikoku, eli ’’avoin maa’’ -ryhmän kannattajat argumentoivat, että ulkomaalaisten 

vastustaminen olisi mahdottomuus, ja sopimuksien hyväksyminen heidän kanssaan olisi 

pienempi paha, kuin avoimen konfliktin riski. Jôi, eli ’’karkottakaa barbaarit’’ 

puolestaan uskoivat kaupankäynnin ulkomaiden kanssa olevan haitallista Japanille, ja 

länsimaisten tapojen ja arvojen rappeuttavan japanilaisen yhteiskunnan moraalia. 

Beasley kokee, että tärkeä elementti jôin puolustajille oli halu uudistaa tai palauttaa 

heidän mielestään rapautunut yhteisö ja politiikanteko. Ulkomaalaisia koskevista 

kysymyksistä tuli heille tärkeä lyömäase bakufua vastaan.
75

 Beasley esittää myös 

väitteen, että maan avaaminen ei välttämättä ollut niin vastenmielinen asia Japanin 

johtajille, kuin miten se on yleensä esitetty. Beasleyn mukaan bakufun johtaja Abe 

Masahiro, joka hyväksyi Matthew Perryn kanssa solmitun sopimuksen, olisi jopa 

puoltanut maan avaamista.
76

 Conrad Totman hylkää tämän näkemyksen täysin. Hänen 

mukaansa mikään ei viittaa siihen, että Japani olisi ollut halukas avaamaan satamiaan 

ulkovalloille, ja bakufu taipui myönnytyksiin vain estääkseen sodan syttymisen.
77

 

Conrad Totmanin mukaan Japanissa tapahtui 1850- ja 1860-luvuilla merkittävä muutos 

ulkovaltoihin suhtautumisessa. Sanallisen esittämisen helpottamiseksi hän määrittää 

Japanin 1850-luvun ulkopolitiikkaa määrittäväksi tekijäksi termin sakoku, ja 1860-

luvun loppupuoliskon määrittäväksi termiksi kaikoku. Reilussa kymmenessä vuodessa 

Japani oli siis muuttunut maan avautumista jyrkästi vastustavasta sitä tukevaksi maaksi, 

ainakin asioista päättävien tasolla. Totman on työssään tarkastellut juuri tätä muutosta, 

miten sakoku japanilaisten asenteissa korvautui kaikokulla. On tärkeä kuitenkin muistaa, 

ettei tilanne ollut missään vaiheessa mustavalkoinen. Juuret sakokun haastamiselle 

ulottuvat pitkälle, ja kaikoku herätti syviä epäilyjä vielä kauan sen yleisen hyväksynnän 

jälkeen.
78

  

Koska tässä prosessissa oli kyse muutoksesta ihmisten ajattelussa, se ei ajallisesti 

jakaudu siisteihin helposti käsitteellistettäviin jaksoihin, vaan kyseessä on sekava ja 

sotkuinen paketti. Tästä huolimatta Totman on tutkimuksessaan pyrkinyt esittämään 

kronologisesti tämän prosessin eri vaiheet. Hän jakaa siirtymän sakokusta kaikokuun 

kolmeen eri vaiheeseen. Vuodet 1853–1858 olivat sakokun puolustamisen aikaa. 
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Vuosien 1858–1864 aikana usko sakokuun alkoi horjua, ja lopulta vuosien 1864–1868  

välillä kaikoku oli noussut voitokkaaksi. Vaikka Rutherford Alcockin ja tämän 

tutkimuksen päälähde The Capital of the Tycoon päättyy vuoteen 1862, käyn silti kaikki 

kolme vaihetta läpi. Teen tämän siksi, että kuten Conrad Totman sanoi, siirtymässä 

sakokusta kaikokuun ei ole kyse siisteistä siirtymisistä vaiheista toiseen, vaan kyse on 

monesta päällekkäisestä prosessista.  Tämän takia ei ole mielekästä irrottaa yhtä osaa 

tästä prosessista ajallisen tekijä vuoksi, vaan koko prosessi on esiteltävä, jotta siitä 

voidaan luoda koherentti kuva. Kuten alla olevista kappaleista on nähtävissä, kyse ei ole 

prosessista, johon voitaisiin helposti liittää tarkat vuosiluvut. 
79

 

Vuosien 1853 ja 1868 välillä ideaalit, joille Japanin yhteiskunta perustuivat, kokivat 

totaalisen muutoksen. Nämä japanilaisen yhteiskunnan peruskivet hajosivat, muuntuivat, 

ja rakentuivat lopulta uudelleen, muodostaen vuonna 1868 uuden pohjan, jonka 

kannattajat olivat jakaantuneet kaikille politiikan alueille. Kysymys ulkomaihin 

kohdistuvasta politiikasta oli syvällä tämän transformaation ytimessä, ja se myös kävi 

läpi saman uudelleenmuotoutumisen prosessin näinä vuosina. Totmanin mukaan nämä 

ajatukset jotka vuoden 1853 jälkeen pirstoutuivat, olivat liioittelematta koko se 

ideologinen pohja, jolle Tokugawan hallitsema yhteiskunta oli perustunut. Sisäisesti 

keskeisin elementti oli keisarillinen hovi, sen perintö, ja se rooli jota se näytteli bakufu-

johtoisessa järjestelmässä. Ulkopolitiikka oli sellaisen yhteiskunnan luoma elementti, 

jonka rajat olivat hämärtyneet, ja jonka identiteettiä sakoku suojasi.
80

  

Näistä elementeistä muotoutui Totmanin näkemyksen mukaan radikaalisti muuttunut 

näkemys yhteiskunnallisesta järjestyksestä, jonka tukipilarina toimi muisto 

keisarillisesta perinnöstä. Bakufa taisei
81

 ei yhdistänyt Japania, vaan sen tekivät Japanin 

alamaiset, jotka asettuivat niiden ideaalien taakse jota tämä keisarillinen perintö ja 

ajatukset japanilaisuudesta edustivat. Sakoku ei ollut enää tarpeellinen suojelemaan 

näitä ideaaleja. Sen tilalle nousi kaikoku, uskominen japanilaiseen osaamiseen, 

japanilaiseen selviytymiseen. Japani oppisi omalla uniikkiudellaan hallitsemaan 

länsimaiden salaisuudet.
82
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Ajatustasolla Conrad Totman määrittää kolme eri ulottuvuutta asenteiden muutoksessa. 

Ensimmäinen näistä, ja kenties merkittävin, oli sosiaalinen mobilisaatio, jonka kysymys 

ulkovalloista sai aikaiseksi. Aikaisemmin suurin osa samuraista oli passiivisesti 

hyväksynyt sakokun, mutta nyt he huomasivatkin ottavansa osaa kaikkiin niihin 

keskusteluihin, joihin sakoku liittyi. Alussa jôi tarkoitti Totmanin näkemyksen 

mukaisesti lähes puhtaasti erittäin voimakasta Tokugawa-yhteiskunnan ydinajatusten 

kannattamista, joista sakoku oli yksi olennaisimmista. Alettuaan aktiivisesti ottamaan 

osaa keskusteluun, yksilöt alkoivat kuitenkin vähä vähältä yhä enemmän kyseenalaistaa 

koko Tokugawan yhteiskunnallista järjestelmää. Totman uskoo, että jôin 

kannattamisessa oli siis enemmän kyse yksilön halusta ilmaista poliittista aktiivisuutta, 

kuin yksilön näkemyksistä tiettyjä poliittisia kohteita kohtaan.
83

  

Muutokset ulkopolitiikkaan liittyvissä asenteissa oli Totmanin mukaan toinen 

ulottuvuus. Tämä näkyi aikaisemmin mainittuna siirtymisenä sakokun kannattamisesta 

kaikokun kannattamiseen. Totman kokee tämän muutoksen tapahtuneen tyypillisesti 

niin, että yksilö aloitti hyväksymällä sakokun passiivisesti ja jatkoi siitä sen aktiiviseen 

kannattamiseen. Näitä seurasivat vähitellen kaunainen myöntyminen kaikokuun ja 

lopulta sen tukeminen. Prosessiin liittyi paljon epäselvyyksiä ja sekasortoa, ja se 

tapahtui päällekkäin monien muiden muutoksien kanssa. Jokaisen yksilön kohdalla 

sekasorrosta huolimatta olennainen osa tätä prosessia oli Totmanin mukaan eettisten 

arvojen uudelleen arviointi, jota hän myös pitää prosessin kolmantena ulottuvuutena. 

Tätä prosessia ei voida ohittaa Japanin sisäpolitiikkaa tarkastellessa. Arvojen uudelleen 

tarkastelun kautta ihmiset, jotka aluksi ajattelivat kaikokun olevan vain välttämätön 

paha, lopulta ajattelivat sen olevan toivottava ratkaisu. Totman kokee, että kaikoku 

poliittisena ratkaisuna ei olisi voinut selviytyä, elleivät ihmiset olisi todella kannattaneet 

sen olemassa oloa.
84

  

Conrad Totman pyrkii myös käymään tätä prosessia käytännön tasolla läpi 

artikkelissaan. Totmanin mukaan argumentit sopimuksien solmimisen kannalta olivat 

hyvin vähäisiä Matthew Perryn saapumisen aikoihin vuosina 1853–1854.
85

 Ainoa 

tehokas argumentti jota käytettiin, oli näkemys siitä, että sopimuksista kieltäytyminen 

tulisi johtamaan sotaan. Sopimuksien hyväksyminen puolestaan antaisi Japanille aikaa 
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rakentaa maan puolustuksia ulkomaita vastaan, ja lopulta karkottamaan ne maasta. 

Samanaikaisesti kuitenkin uskottiin, että bakufun taipuminen ulkomaille osoittaisi maan 

heikkoutta, ja paljastaisi maan monenlaisille haitallisille vaikutuksille. Ulkomaiden 

hyökkääminen sakokua vastaan nähtiin selkeästi perinpohjaisena kulttuurisena uhkana 

ja vaarana koko yhteiskunnalliselle järjestykselle. Totmanin mukaan on merkittävää 

mainita, että kaupankäyntiin liittyvät asiat eivät olleet tässä vaiheessa japanilaisten 

huolten kohteena, huolimatta siitä, että kaupankäynti oli 1800-luvun puolessavälissä syy 

imperialismin olemassa ololle. Sekä kaikokun- että jôi-ryhmän kannattajat olivat 

valmiita käymään kauppaa ulkomaiden kanssa.  Kaupankäynti oli kuitenkin toteutettava 

niin, että japanilaiset tekisivät kauppaa Japanin ulkopuolella, eikä päästämällä 

ulkomaalaiset Japaniin.
86

  

Toisin kuin Matthew Perry, Townsend Harris pyrki avaamaan Japanin kaupankäynnille. 

Samalla hän myös muutti ulkomaalaisten luoman uhan luonnetta. Matthew Perry oli 

muodostanut sotilaallisen uhan, joka varjosti pääkaupunki Edon lahtea, ja heijastui 

myös bakufun istuimeen. Townsend Harris uhkasi myös pääkaupunkia, mutta eri tavalla. 

Hän vaati ulkomaalaisten läsnäoloa pääkaupunki Edon lisäksi myös Osakaan, joka oli 

lähellä keisarillista hovia. Molemmat nostivat ankaraa keskustelua japanilaisten 

keskuudessa, mutta jälkimmäiseen liittyvä keskustelu heijasteli myös keisarillisen 

instituution uutta heräämistä. 
87

 Harrisin kanssa neuvotellut Iwase Tadanari kertoo 

muistelmissaan, että sopimuksen hyväksymisen tarkoituksena oli yllättää ulkomaat 

täysin. Solmimalla sopimukset heti Japani saisi enemmän aikaa ja päätäntävaltaa sen 

suhteen, mihin ulkomaalaiset tulisivat oikeasti sijoittumaan Japanissa, ja mistä 

kaikkialta heidät pystyttäisiin pitämään poissa.
88

 Harrisin sopimusten solmimisen aikaan 

ideaali sakokusta oli siis edelleen voimissaan, ja Japani pyrki hyväksymällä sopimukset 

ottamaan kaiken mahdollisen hyödyn irti vaikeasta tilanteesta.  

1860-luvulle tultaessa japanilaisten suurin huolen aihe oli Kinain alueen
89

 ja 

keisarillisen hovin koskemattomuuden säilyttäminen ulkomaalaiselta läsnäololta. Tämä 

huolenaihe oli lähes täysin syrjäyttänyt ongelmat liittyen ulkomaalaisten läsnäoloon 

Edossa. Kinain koskemattomuuden säilyttäminen oli japanilaisen diplomatian ytimessä 

vuosina 1862–1863. Japani oli valmis maksamaan vuonna 1864 miljoonia dollareita 
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ulkomaille, jotta satamia keisarillisen hovin läheisyydessä ei tarvitsisi avata. 

Ulkomaisen armadan ilmaannuttua Osakan lahteen avattavaksi määrätyn Hyôgon 

läheisyyteen, bakufu ei suostunut avaamaan satamaa. Sen sijaan he suostuivat pitämään 

tullien veroprosentit entisissä, Japanille erittäin epäedullisissa lukemissa sataman 

avaamisen sijaan.
90

   

Kinain alue oli säilynyt koskemattomana, mutta se oli maksanut Japanille hyvin paljon. 

Tämän lisäksi se paljasti Japanin diplomatian toimimattomuuden. Kinai oli säilynyt 

koskemattomana, mutta ulkomaalainen läsnäolo Japanissa oli lisääntynyt tasaiseen 

tahtiin. Uusia satamakaupunkeja oli avattu, ja maan rajojen sisällä tapahtui yhä 

enemmän ulkomaalaista toimintaa, eivätkä japanilaiset nähneet tälle loppua, tai keinoja 

pysäyttämiseen. Samasta epäonnistumisesta kertoivat myös muut diplomaattiset 

epäonnistumiset, kuten Satsuman pommitukseen johtaneet tapahtumat. Totmanin 

mukaan nämä musertavat todisteet epäonnistumisesta veivät kaiken pohjan pois sekä 

sakokulta, että sopimuksien katkeralta hyväksynnältä. Ne bakufun jäsenet jotka pyrkivät 

yhä uudestaan ja uudestaan ravistelemaan maata hyökkäämään ulkomaalaisia vastaan, 

löysivät itsensä kerta toisensa jälkeen nöyryytettyinä ja nujerrettuina. Vuoteen 1864 

mennessä he olivat kaikki menettäneet toiveensa sen suhteen, että tällaiset taktiikat 

toimisivat, ja olivat valmiita siirtymään menetelmiin.
91

 Samaan aikaan bakufun 

ulkopuoliset ulkomaalaisten karkottamista intohimoisesti kannattavat henkilöt, kokivat 

suuria vastoinkäymisiä nopeasti muuttuvassa ilmapiirissä. Osa heistä menetti henkensä, 

osa pakotettiin sivuun poliittisesta toiminnasta, ja osa löysi itsenä avoimena uusille 

ideaaleille. Totmanin mukaan vuoteen 1865 mennessä kaikille samuraille Japanissa 

Kinain alue mukaan lukien oli selvää, että Japani oli avoimena ulkomaalaisten 

ryöstelylle, ja että sakoku riippumatta siitä miten sitä yritettäisiin toteuttaa, ei tulisi 

toimimaan. Tästä eteenpäin tie kaikokun voittokululle oli aseteltuna.
92
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4. The Capital of the Tycoon viktoriaanisena matkakirjallisuutena 

4.1. Matkakertomukset ja niiden tutkiminen 

Matkakirjallisuuden keskiössä on pitkälti kirjoittajan kyky pystyä sanallisesti kertomaan 

lukijoille, mitä hän näkee ja kokee. Miten kirjoittaja pystyy ilmaisemaan kokemuksiaan 

sellaisessa muodossa, että ne olisivat lukijoille ymmärrettävissä. Kuten Esa Tiusanen on 

pro gradu -tutkimuksessaan todennut, matkustamisessa, matkoista kirjoittamisessa ja 

jopa matkakirjallisuuden tutkimisessa, on aina pohjimmiltaan kyse translaatiosta.
93

  

Edward Said on puolestaan demonstroinut teoksessaan Orientalism, että tapa jolla me 

kuvittelemme paikkoja, ei ole yksityinen tai yksilöllinen prosessi. Samoin tapa, jolla me 

reagoimme niihin kun me käymme niissä, ei ole itsenäinen reaktio, vaan reaktiomme 

niihin ovat kulttuurisesti rakennettuja representaatioita, jotka ovat meille entuudestaan 

tuttuja. Saidin mukaan jopa ”uusiin” maailmoihin projisoidaan olemassa olevia 

ajatuksia, mutta jokaisella ”maailmalla” on mahdollisuus vaikuttaa toisiinsa.
94

  

Matkustaminen ja kirjoittaminen ovat aina olleet toisiinsa kytkeytyneinä. Matkustajan 

kertomukset ovat yhtä vanhoja kuin fiktiiviset tarinat itsessään, ja varhaisimmat näistä 

jotka ovat säilyneet, on kirjoitettu Egyptissä 12. dynastian aikana, yli 1000 vuotta 

Homeroksen Odysseiaa aiemmin.
95

 Raamattu on hyvin rikas lähde matkakertomuksille, 

jossa matkat tapahtuvat sekä kirjaimellisesti, että symbolisesti. Monessa mielessä 

keskiajan pyhiinvaeltajia voidaan pitää modernien aikojen turistien edeltäjinä, ja 

keskiajalla matkakirjallisuus painottuikin paljolti pyhiinvaelluksiin, ja niistä 

kertomiseen. 1700-luvulla matkustaminen oli tunkeutunut jo kirjallisuuden keskiöön. 

Renessanssin ajan ajattelun jatkumon mukaisesti tietoisen ihmisen oli matkustettava 

kehittääkseen mieltään ja saavuttaakseen uutta tietoa. Yksi ajan suurimmista 

matkakirjallisuuden genreistä oli Grand Tour. Grand Tour oli uusi matkustaminen 

muoto, ideologinen harjoite, jonka tavoitteena oli hioa nuorten miesten koulutusta 

paljastamalle heidät mantereen yhteisöille. James Buzzard on esittänyt, että Grand Tour 

oli yhteiskunnallinen rituaali, jonka tarkoituksena oli valmistaa nämä nuoret miehet 

ottamaan vastaan heidän luontaiset yhteiskunnalliset roolinsa, kun he palaavat takaisin 

kotiin.
96
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Teknologiset saavutukset ja niiden laaja käyttöönotto vaikuttivat matkustamiseen hyvin 

voimakkaasti 1700-luvun lopulla. Grand Tour nuorten miesten kokemuksena hiipui 

hiljalleen 1800-luvun alkupuoliskolla. Rinnakkain sen kanssa oli vaikuttanut 

epävirallinen imperialistinen matkakirjallisuus. Kaupankäynti, lähetystyö ja tieteellinen 

tutkiminen ja tutkimusmatkailu vauhdittivat kaikki omalta osaltaan imperialismin 

voimistumista, ja kaikki nämä tuottivat myös matkakirjallisuutta. Roy Bridgesin 

mukaan varsinkin vuosien 1830 ja 1880 välillä vallitsee hyvin voimakas viktoriaaninen 

halu laajentua maailmalle ”rauhanomaisesti”, johon kuului tunnusmaisesti voimakas 

itsevarmuus Iso-Britannian asemasta maailmassa.
97

 Bridges kokee, että 1700-luvulla 

matkustajan diskurssi ei ollut erityisen tarkasti rakennettua tai systemaattista, mutta 

tultaessa 1800-luvulle tähän diskurssiin oli ilmaantunut itseään toistava kuvio. 

Matkustaja lähti liikkeelle sivilisaation ylläpitäjästä tai ”kehdosta” tuntemattomalle 

alueelle, jossa matkustajan tehtävänä oli kuvailla hänen kokemuksiaan ja havaintojaan 

päivittäin, pitäen yllä tietynlaista logia matkan ajan. Tämä matkakirjallisuuden muoto 

loi tilaa eksoottisen ja pittoreskin kuvailulle, mutta pääpaino oli kuitenkin yhä enemmän 

ja enemmän tieteessä sekä havaintojen tarkkuudessa.
98

  

Fiktiivinen matkakirjallisuus vaikutti myös ihmisten mielikuviin ulkomaailmasta. 

Matkustaminen, sekä oikea että kuvitteellinen, oli toistuva teema brittiläisessä ja 

eurooppalaisessa runoudessa, näytelmissä ja novelleissa. Kuten kaikki kirjallisuus, 

matkakirjallisuus kirjallisuuden lajina on usein pyrkinyt vastaamaan olemassa olevaan 

tarpeeseen ja kysyntään. Myös fiktiivinen matkakirjallisuus pyrki tähän. Fiktiivinen 

matkakirjallisuus pyrki integroimaan itseensä sekä oikeaa, että kuvitteellista tietoa 

matkustamisesta ja matkakohteista. Tämän se teki pääasiallisesti sekoittaen sekä 

mennyttä, että nykyistä tietoa matkustamisesta ja yhdistämällä nämä keksittyyn tietoon 

matkustamisesta.
99

 Japani ei ole ollut kohdemaana monessakaan fiktiivisessä 

matkakertomuksessa. Jonathan Swiftin Gulliverin retkissä japanilaiset toimivat Swiftin 

poliittisen polemiikin työkaluina. Hollantilaiset pettävät teoksessa Gulliverin sekä hänen 

kumppaninsa luovuttamalla heidät japanilaisille merirosvoille. Swift kuvaa japanilaisia 

merirosvoja hyvin julmiksi, ja käyttää tätä mainetta hyväksi esittämällä halveksumansa 

hollantilaiset huonossa valossa, kuvaamalla heidän olevan vähemmän inhimillisiä kuin 
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raakalaismaiset japanilaiset.
100

 Gulliverin retkillä on ollut vaikutuksensa myös 

Rutherford Alcockiin, sillä hän vertaa omassa teoksessaan Swiftin hahmoja japanilaisiin 

virkamiehiin.  

Näiden esimerkkien myötä on todettava, että matkakirjallisuutta on usein käsitelty 

paljolti läntisenä traditiona. Steve Clark kokee, että matkakirjallisuus todellisena 

kirjallisuuden lajina, jossa on selkeä yhdistelmä oman käden kokemuksia ja näiden 

pohdiskelua kertomuksellisella otteella, muodostui kirjallisuuden lajiksi lännessä vasta 

renessanssin jälkeen, muutamia poikkeuksia, kuten Marco Poloa ja Kolumbusta lukuun 

ottamatta.
101

 Hän huomauttaa, että matkakirjallisuus kirjallisuuden lajina näine 

ominaisuuksineen syntyi Japanissa paljon läntistä versiostaan aiemmin. Japanissa 

matkakirjallisuus genrenä, nikki bungaku
102

, ajoitetaan aina vuosiin 934–935
103

, jonka 

jälkeen se omaksui nopeasti erittäin hienostuneen ja esteettisen muodon. Japanilaisessa 

traditiossa matkakirjallisuutta määrittävät sellaiset tekijät kuten jôshu, mieliala, 

tuntemukset, maku, sekä hyohaku, halu vaellella. Nikki bungaku on tunnistettavissa 

lyhyistä kerronnallisista katkelmista, tunteellisesta tilan reflektoinnista, ja pakollisesta 

paikkojen nimeämisestä. Nämä paikat ovat kuitenkin luonteeltaan kirjoittajalle tuttuja, 

ja vain harvoin hänelle tuntemattomia.
104

 

Lorraine Sterry on argumentoinut, että sukupuolella on ollut myös suuri vaikutus siihen, 

millaisen kirjoitusmuodon matkakirjallisuuden kirjoittajat valitsivat. Hänen mukaansa 

termit journal ja diary tulkitaan hyvin usein tarkoittamaan samankaltaista 

matkakirjallisuutta. Tämä tulkinta johtuu siitä, että vaikka journal oli luonteeltaan 

paljon ”julkisempi”, ja se oli tuotettu luettavaksi, kun taas diary oli 

paljon ”yksityisempi”, käytänteet näiden dokumenttien kohdalla eivät olleet näin 

selväjakoisia. Ajatus diarysta ja journalista samankaltaisina matkakirjallisuuden 

tuotoksina perustui siis siihen, että vaikka ne periaatteessa erosivat siinä kuinka 

julkisiksi ne oli tarkoitettu, olivat ne molemmat tietyllä tasolla julkisia. Viktoriaanisen 

ajan ihmisille ”yksityisellä” ei ollut samanlaista merkitystä, kuin mitä sillä on nykyajan 

ihmisille. Sterryn mukaan näitä ei voida kuitenkaan tutkia samankaltaisena 

matkakirjallisuutena, sillä niihin liittyi viktoriaanisen ajan ihmisille muitakin 
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elementtejä kuin ajatellut julkisen ja yksityisen erot. 1800-luvun naiselle diary oli 

suosittu työkalu, jolla he pystyivät kirjoittamaan matkustamisestaan.  Mikäli he olisivat 

tuottaneet jotain muuta kirjallista materiaalia, kuten journal, olisi sitä arvioitu 

kirjallisena tuotoksena, ja kirjallisten tuotosten tekemistä pidettiin epänaisellisena. 

Tämän takia Sterryn mukaan naiset valitsivat genren, joka ei ollut arvostettu. Diary 

liitettiin vahvasti tunteelliseen sfääriin, johon kuuluivat myös kirjeet ja novellit, joiden 

tuottaminen oli naisilla paljon soveliaampaa.
105

 

Miesten ei kuitenkaan Sterryn mukaan tarvitse tuntea samanlaista painetta tuotostensa 

suhteen kuin naisten, ja he usein aloittavatkin teoksensa itsevarmuudella, joka on 

naisilta evätty. Miesten matkakirjoituksissa apologia on hyvin harvinainen, ja heidän 

matkakirjoituksensa usein alkavat erittäin avoimella julistuksella heidän 

oikeutuksestaan kirjoittamiseen, oli se sitten oikeutettua tai ei. Sterry käyttää 

esimerkkinä kahden eri Japanista kirjoittaneet henkilön teoksia. Clarence Brownell, joka 

vietettyään viisi vuotta Japanissa 1898–1903, kirjoitti teoksen The Heart of Japan. 

Teoksessaan Brownell esittää itsensä kokeneena seikkailijana, eläen kaukana 

matkustajien tuntemilta poluilta, ja vieraillen usein alueilla, jossa yksikään 

ulkomaalainen ei ollut vieraillut aikaisemmin. Paronitar Albert d’Anethan puolestaan 

kirjoitti teoksen Fourteen Years of Diplomatic Life in Japan, jossa hän kuvailee 

elämäänsä Japanissa vuosien 1893 ja 1906 välillä. Toisin kuin Brownell, paronitar 

Albert d’Anethan ei esittänyt mahtavia väitteitä hänen kokemuksestaan matkustajana, 

vaan pahoittelee teoksensa kirjallisia ansioita, sekä sen hiomatonta tyyliä. Tämän lisäksi 

hän toivoo, että mikäli hän teoksessaan korostaan itseään liikaa, hän voi vain toivoa 

armoa lukijoilta.
106

  

Matkakirjallisuuden tutkimus on alettu yhä enemmän liittää Euroopan imperiaaliseen 

menneisyyteen ja sen post-kolonialistisen perinnön tutkimiseen. Ulrike Brisson summaa 

lyhyesti, että matkakirjallisuutta ei tuotettu poliittisessa tyhjiössä, vaan siihen 

vaikuttivat myös aikansa poliittiset debatit. Brisson mukaan politiikalla oli sangen usein 

myös aloitteen tekevä vaikutus matkustamiseen, ja poliittiset näkökulmat yleensä 

ilmaantuivat myös matkustamista seuranneeseen matkakokemuksiin.
107

 Yleisesti ottaen 

minkä tahansa politiikan menestyminen riippuu sitä ylläpitävien materiaalisten 
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resurssien määrästä. Näin matkakirjallisuudellakin on selkeä rooli, jossa yhtenä sen 

tavoitteena oli varmistaa valtion poliittisen järjestelmän toimivuus lisäämällä sitä 

ylläpitävän varallisuuden määrää. Matkakirjallisuutta tuottaneet matkustajat vaikuttivat 

myös valtion taloudelliseen hyvinvointiin ottamalla osaa valtion rahoittamiin 

tutkimusmatkoihin, joiden tavoitteena oli vauhdittaa valtion geopoliittista laajentumista. 

Laajentumista tehtiin perustamalla kolonioita, etsimällä raaka-aineita ja valtion 

poliittisen vallan kasvattamisella ulkomailla. Tieteen nimissä tehdyt tutkimusmatkat 

lisäsivät sen tiedon määrää, jota käytettiin oikeutuksena alistamiselle ja hyväksikäytölle. 

Lisäksi matkakirjoitukset ovat vaikuttaneet länsimaisiin näkemyksiin matkakertomusten 

kohdemaista, ja näitä näkemyksiä on puolestaan käytetty poliittisen ja kulttuurisen 

hegemonian levittämiseen.
108

  

 

4.2. Rutherford Alcock ja The Capital of the Tycoon 

Rutherford Alcockin tunnetuin teos on The Capital of the Tycoon: Three Years’ 

Narrative in Japan, joka julkaistiin kahdessa osassa. Molemmat osat on julkaistu 

vuonna 1863. Teoksen julkaisi lontoolainen Longman, Green, Longman, Roberts & 

Green, ja teoksen ensimmäinen painos oli kooltaan 2000 kappaletta.
109

 Teoksesta oli 

kuitenkin julkaisu lyhyitä otteita ennen kuin teos julkaistiin kokonaisuudessaan.
110

 

Alcock oli myös pitänyt luentoja Japanissa viettämästään ajasta, joiden yhteyksissä oli 

julkaistu osia hänen tulevasta teoksestaan. 
111

  

The Capital of the Tycoon on kronologisesti etenevä kuvaus Rutherford Alcockin 

Japanin komennuksesta, jossa hän toimi Iso-Britanniaa edustavana diplomaattina 

vuosien 1859–1862 välillä. Vaikka teos on kronologisesti etenevä, eikä esimerkiksi 

temaattisesti rakennettu kuten tunnettu Engelbert Kaempferin teos The History of Japan, 

joka julkaistiin ensimmäisen kerran englanniksi vuonna 1727, Alcockin teos sisältää 

myös Japania ja japanilaisia temaattisesti lähestyviä lukuja. Rutherford Alcock ei ollut 

halukas rikkomaan teoksensa kronologista rytmiä, joten hän käytti 

komennuksensa ”suvantovaiheita” käsitellessään Japania ja japanilaisia temaattisesti.  
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Tästä hyvänä esimerkkinä on kappale Voyage to Nagasaki – Japan as it was, or a 

glance at the Japanese chronicles and what they tell us.
112

 Rutherford Alcock käyttää 

kerronnallisesti hyödykseen merimatkansa Kiinasta Japaniin, ja kertoo lukijalle oman 

tuntemuksensa Japanin historiasta ja hänen lähteensä tästä, ikään kuin tämä katsaus 

Japaniin ja japanilaisiin tapahtuisi merimatkan aikana. Samankaltaisia kappaleita on 

Rutherford Alcockin teoksessa useita. Esimerkiksi kappale Stray leaves from a 

journal
113

, jonka Alcock sijoittaa teoksen ensimmäisen osan lopulle.  Hänen mukaansa 

ajallisesti sillä hetkellä, vuoden 1860 huhtikuun ja kesäkuun välillä ei ollut tapahtunut 

mitään merkittävää, joten hänellä oli hyvin aikaa tarkastella kappaleen aiheita.
114

  

Rutherford Alcock ei itse mainitse paljoakaan kirjansa kirjoitusprosessista. Tämä tekee 

kirjan kirjoittamisen taustalla vaikuttavien motiivien selvittämisestä vaikeaa. Alcock 

antaa kuitenkin kirjansa aikana ymmärtää, että hänen teokselleen on ollut tilausta Iso-

Britanniassa. Hän mainitsee saaneensa useita tiedusteluita japanilaisista ja Japanista, 

jotka usein alkoivat tavalla ’’Are any of these true?’’.
115

 Alcock kertoi lukeneensa näitä 

tiedusteluita huvittuneena, ja hän mainitsee niiden sisältävän paljon enemmän 

myyttistä ”taikauskoa” japanilaisista, kuin mitään todellista tietoa.
116

 Näiden 

tiedusteluiden olemassaolo antaa kuitenkin ymmärtää, että Alcock on saattanut olla 

tietoinen kirjansa julkaisemismahdollisuudesta jo sitä kirjoittaessaan. Tämä on 

todennäköisesti vaikuttanut myös kirjoitettuun sisältöön, joko tietoisesti tai 

tiedostamattomasti. Alcock puhuu kirjoitusprosessistaan vain kerran teoksensa alussa, 

kun hän kuvailee omaa tapaansa kirjoittaa muistiinpanoja:  

I began and continued from day to day, as circumstances presented themselves 

seemingly worthy of attention, to make certain fragmentary note of men and 

things during my long residence in the capital and my several journeys and 

voyages. I was not, therefore, without a rough chart of the road I had traversed, 

and landmarks jotted down on the spot, fresh with the impress of the hour.
117
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Rutherford Alcock tuo kuitenkin hyvin selkeästi esille omat näkemyksensä hänen 

motiiveistaan kirjoitustyölleen teoksensa alussa. Preface
118

, osio, jossa Alcock näitä 

motiiveja käsittelee, on kuitenkin kirjoitettu Lontoossa tammikuussa 1863, kun Alcock 

oli jo palannut Japanista takaisin Iso-Britanniaan. Alcockin motiivit, pyrkimykset ja 

tavoitteet esitetään korostettuina lukijoille, koska ne on todennäköisesti kirjoitettu 

myöhemmin, kuin mikään muu osa teoksesta. Alcockin mukaansa kirjan tavoitteena on 

esittää hänen havaintonsa ihmisistä, joiden parissa hän on viettänyt aikaansa, sekä luoda 

valoa länsimaisen diplomatian kamppailusta idässä. Hän kirjoittaa olevansa myös 

ensimmäinen tämän kaltaisen teoksen Japanista tehnyt henkilö. Alcock on myös omien 

sanojensa mukaan pyrkinyt kuvailemaan mahdollisimman autenttisesti tuntemiaan 

ensireaktioita uusiin tilanteisiin, sekä esittämään mielipiteensä sellaisinaan, kuin mitä ne 

on tapahtumahetkellä esitetty.
119

 Alcock kertoo, että hän ei teoksessaan esitä mitään 

sellaisia mielipiteitä, joita hän ei olisi tapahtumahetkellä tuonut selkeästi esille. Tämä 

koskee sekä kanssakäyntiä japanilaisten, että muiden ulkomaalaisten kanssa.  

I repeat there is nothing in my opinions, as here narrated, which has not been 

freely spoken on the spot; or that could well be unknown to any of the parties 

immediately concerned, even if not already in print. Those opinions may not 

always be flattering, either to the Japanese or to others; and I do not expect they 

will be liked; but I have great faith in honesty of purpose and absence of malice, 

and these must be my justification, now as heretofore.
120

  

 

Motiivien, pyrkimysten ja tavoitteiden esille tuomisen lisäksi Rutherford Alcock pyrkii 

läpi kirjansa myös hyvin voimakkaasti oikeuttamaan teoksensa olemassaolon. Tämän 

hän tekee pääasiallisesti korostamalla The Capital of the Tycoonin ansioita verrattuna 

muihin teoksiin, joko vanhoihin tai lähiaikoina julkaistuihin, jotka käsittelevät Japania 

tai japanilaisia. Nämä teokset jakautuvat Alcockin omassa työssä kahteen kategoriaan; 

teoksiin, joita Alcock itse oli käyttänyt lähteinä, sekä teoksiin, joiden voidaan ajatella 

olevan lukijoiden kuriositeettikohteina suorassa kilpailussa The Capital of the Tycoonin 

kanssa. Ensimmäisessä kategoriassa on 1860-luvulla tunnettuja teoksia Japanista, kuten 
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Carl Peter Thunbergin ja Engelbert Kaempferin teokset. Toisessa kategoriassa, ainoana 

jonka Alcock mainitsee nimeltä, on Kinahan Cornwallisin Two Journeys in Japan.  

Ennen kuin Rutherford Alcock saapuu Japaniin hänen teoksessaan The Capital of the 

Tycoon, hän esittelee lukijoille Japanin historian ja japanilaisuuden. Tämän hän tekee 

käymällä läpi tunnetuimmat henkilöt ja heidän teoksensa, jotka käsittelevät Japania. 

Merkittävin lähde Japanista ja japanilaisista Rutherford Alcockille oli saksalainen 

Engelbert Kaempfer, joka saapui Japaniin vuonna 1690. Engelbert Kaempfer vietti lähes 

koko aikansa Japanissa keinotekoisella Dejiman saarekkeella Nagasakin edustalla. Tästä 

ajasta on jäänyt elämään Kaempferin Dejiman vertaaminen vankilaan: ’’This jail goes 

the name of Deshima, that is, the island which lies in front of the city.’’
121

  

Kaempferin teos The History of Japan on ensyklopedinen kuvaus eristäytyneestä 

Japanista. Hän kuvailee sekä Japanin luotoa ja eläimiä, että sen instituutioita ja ihmisiä. 

Kaempfer kuvailee hyvin yksityiskohtaisesti myös Japanin poliittista tilannetta ja 

järjestelmää, sekä esittää kuvauksia Japanin uskonnoista ja niiden harjoittamisesta.
122

  

Lorraine Sterryn mukaan Kaempferin teoksella oli hyvin suuri merkitys näkemysten 

kehittymisessä Japanista ja japanilaisuudesta Iso-Britanniassa 1800-luvulla. Kaempferin 

teokset olivat merkittävin länsimaalaisen kirjoittama teksti Japanista vielä 1850-luvulla. 

Engelbert Kaempfer oli Sterryn näkemyksen mukaan yksi tärkeimmistä elementeistä 

länsimaalaisten mielikuvien syntymisessä japanilaisten ylivertaisuudesta verrattuna 

kiinalaisiin.
123

 Kaempferin teoksen merkittävyydestä kertoo myös se, että yli sata vuotta 

sen englanninkielisen version julkaisun jälkeen siitä otettiin uusintapainos Iso-

Britanniassa vuosina 1852 ja 1853, ja koska muuta kirjallisuutta koskien Japania ei juuri 

ollut satavilla, luettiin Kaempferin teosta Sterryn mukaan ”uutena” tietona Japanista.
124

 

Ruotsalainen Carl Peter Thunberg oli Rutherford Alcockille toinen merkittävä lähde 

Japanista. Thunberg matkusti Euroopassa, Afrikassa ja Aasiassa vuosien 1770 ja 1779 

väillä. Japanissa Thunberg vietti 15 kuukautta vuosina 1775–1776, viettäen myös 

aikansa keinotekoisella Dejiman saarekkeella Nagasakin edustalla.
125

 Kasvitieteilijänä 

Thunbergin tehtävänä oli lähettää kasvinäytteitä Japanista Amsterdamiin. Hänen 

teoksensa Flora Japonica ilmestyi latinaksi vuonna 1784, ja se käännettiin englanniksi 
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vielä hänen elinaikanaan. 
126

 Rutherford Alcockin mukaan Thunberg kuvailee Japania 

hyvin anteliaasti ja heitä voidaan jopa verrata eurooppalaisiin:  

Of all the nations that inhabit the three largest part of the globe, the Japanese 

deserve to rank the first, and to be compared with the Europeans; and although 

in many points they must yield the palm to the latter, yet in various other respects 

they may with great justice be preferred to them.
127

 

 

Tämän lisäksi Thunberg kuvailee Japania Alcockin mukaan hyvin järjestäytyneeksi ja 

harmoniseksi maaksi, jossa lait ovat pysyneet vuosisatoja muuttumattomina. Maaksi, 

jossa alamaiset ja hallinto rakastavat toisiaan, jossa eri uskonnolliset lahkot saavat 

harjoittaa uskontoaan rauhassa ja jossa nälkä ja köyhyys ovat melkein tuntemattomia. 

Rutherford Alcock pitää näitä lähteitä kuitenkin vanhentuneina, ja niiden esittämään 

kuvaa Japanista ja japanilaisista romantisoituneina ja vahvasti värittyneinä.  

Alcockin mukaan näitä kuvauksia Japanista lukiessa tuntuu siltä, että kirjoittajat 

tarkastelevat Japania Claude Lorrainen lasin läpi.
128

 Alcock kyseenalaistaa teoksessaan 

hyvin nopeasti esimerkiksi Thunbergin luoman kuvan Japanin hallituksen ja alamaisten 

harmonisesta yhteiselosta, lainaamalla otteita yhdysvaltalaisten raporteista, jotka 

julkaistiin pian sen jälkeen, kun yhdysvaltalaiset olivat aloittaneet ensimmäistä kertaa 

neuvottelut japanilaisten kanssa. Nämä raportit luovat hyvin epämiellyttävän kuvan siitä, 

miten japanilainen valtakoneisto toimii.  

All officials serve in pairs, as spies upon each other, and this pervades the entire 

polity in Japan. It is a government of espionage. Everybody is watched. No man 

knows who are the secret spies around him, even though he may be and is 

acquainted with those that are official. The emperors themselves are not exempt: 

governors, grand councilors, vassal princes, all are under the eye of an 

everlasting unknown police. This wretched system is even extended to the 

humblest of the citizens.
129
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Rutherford Alcock korostaa The Capital of the Tycoonin ansioita verrattuna Japanista 

kertoviin teoksiin selvittämällä lukijoille, että hän haluaa tuoda esille ”totuuden” 

asioista.
130

 Rutherford Alcock kokee myös, että verrattuna Kaempferiin ja Thunbergiin 

hänellä itsellään oli selkeä etulyöntiasema Japanista kertovan kirjallisuuden luomisessa. 

Kaempfer ja Thunberg olivat molemmat Dejiman ”vankeja”, kun taas Alcockilla 

itsellään ei ollut tätä rajoitetta. Sekä Kaempfer, että Thunberg pystyivät poistumaan 

Dejimasta vain muutaman vuoden välein, hyvin vartioiduissa norimoissa
131

, tarkastellen 

maata niiden pienistä ikkunoista samalla kun maisema vaihtui heidän silmiensä 

edessä.
132

 Vaikka Rutherford Alcock pyrkii tuomaan esille selkeästi oman teoksensa 

vahvuudet verrattuna aikaisempiin Japanista kertoviin teoksiin, hän mainitsee kuitenkin, 

että lukijoiden oli turha toivoa mitään kaiken kattavaa teosta Japanista ja japanilaisista. 

Alcockin mukaan tämän kaltaisen teoksen kirjoittaminen oli vielä mahdotonta, ainakin 

ulkomaalaisille, sillä he eivät yksinkertaisesti tunne Japania vielä tarpeeksi hyvin, eikä 

heillä ole siihen vielä myöskään mahdollisuuksia. 
133

 

Toisen kategorian teoksiin, eli Japanin avautumisen jälkeen maassa vierailleiden ja siitä 

kirjoitettuihin teoksiin, lukeutuu nimellisesti vain Kinahan Cornwallisin Two Journeys 

in Japan. Kinahan Cornwallisia Alcock syyttää epäsuorasti valehtelusta teoksessaan. 

Hän kirjoittaa Two Journeys in Japanista seuraavasti:  

It seemed to almost doubtful, at first, whether this fortunate spectator and actor 

of marvels had ever been in Japan – bodily that is, and not in imagination only. If 

so, I felt I ought to lay down the pen in despair, for I had not even a hope of 

having anything half so wonderful to narrate, were my residence in Japan to be 

prolonged a hundred years – which Heaven forbid!
134

 

 

Muiden toisen kategorian teosten suurena ongelmana Alcockin mukaan on se, että 

niiden kirjoittajat eivät ole nähneet ja kokeneet Japania ja japanilaisia niin kuin hän on. 
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Alcockin mukaan näiden teosten tekijät tulevat vierailemaan Japanissa vain pienen 

hetken, viettäen muutamia mukavia päiviä nähden uusia asioita ja kauniita maisemia, ja 

palaavat sitten kotimaihinsa kirjoittamaan, kuinka kaunis Japani oli, ja kuinka turvallista 

siellä oli. Vaikka Alcock myöntää näiden asioiden olevan totta tietystä näkökulmasta 

katsottuna, ovat nämä teokset kuitenkin hänestä erittäin harhaanjohtavia, eivätkä ne 

kerro mitään pääkaupungin todellisesta luonteesta, ja ulkomaalaisten kohtelusta 

siellä.
135

 Alcock vertaa Japanista kirjoittamista Islannista kirjoittamiseen. Islanti oli 

hänen mielestään yksi viheliäisimmistä paikoista asua koko maailmassa, mutta silti 

jotkut matkailijat kuvailivat sitä viehättäväksi maaksi. 

Some of these books reached me at Yeddo, and I could not help being amused 

with the jaunty way in which all the accumulated horrors of ’geysers and 

volcanoes’ wide districts of ’extinct craters and fields of lava’ (the homesteads of 

those poor Icelanders), are described as upon the whole very agreeable and 

charming features of the landscape! It would be pleasant to set them down there 

for five years of their lives, and require them to write book after a more mature 

acquaintance with these charming friends had qualified them to give a true 

picture. So it was with our unfailing stream of visitors to Japan.
136

  

 

Aikalaisten vertaisarvioiden mukaan Rutherford Alcock onnistui hyvin tavoitteissaan 

The Capital of the Tycoonin suhteen. Laurence Oliphant arvio Blackwood’s Edinburgh 

Magazinessa Alcockin teoksen olevan ainutlaatuinen, hyvin yksityiskohtainen ja 

havainnollinen esitys Japanin yhteisöllisestä ja moraalisesta tilasta, sekä ’’record of his 

diplomatic relation with the Government of the Tycoon that we regard as being at once 

the most novel and interesting feature of his book.’’
137

 The Edinburgh Review, or 

Critical Journalin Henry Reeves puolestaan arvio The Capital of the Tycoonin olevan: 

Not only is this book remarkably graphic and amusing, since, with the assistance 

of a vast number of the designs from the works of native artists, it presents a 

complete picture of the population of Jeddo, and some important notices of the 

interior of Nipon[.]
138
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4.3. Omituinen ja erikoinen Japani 

Kuten aiemmin on mainittu, kiinnostus Japania kohtaan alkoi kasvaa 1850-luvulle 

tultaessa Iso-Britanniassa. Muun muassa Engelbert Kaempferin History of Japan -

teoksesta tuotettiin uudet painokset, sillä muuta tietoa Japanista ei ollut saatavilla. 

Sanomalehdet olivat valmiita julkaisemaan vanhaa tietoa Japanista, jotta tarve 

kasvaneelle kysynnälle saatiin täytettyä. Yokoyama Toshio, joka on tarkastellut 

japanilaista kuvaa brittien mielikuvissa, on todennut, että 1850-luvulta alkaen 

mielenkiintoinen trendi ilmaantui Iso-Britannian sanomalehdistöön koskien Japani-

kuvaa. Sanomalehdissä alettiin korostaa kirjoittajien epätietoisuutta Japania kohtaan.
139

  

Samalla Japaniin alettiin liittää adjektiiveja kuten peculiar, kummallinen, 

poikkeuksellinen, omaperäinen, erikoinen, sekä singular, ainutlaatuinen, merkillinen. 

Japanista kirjoitetuissa lehtiartikkeleissa korostettiin, kuinka singular ja peculiar Japani 

oli, ja kuinka vaikeaa, tai mahdotonta, oli yrittää ymmärtää Japania ja japanilaisia. 

Paradoksaalista näissä artikkeleissa oli se, että vaikka kirjoittajat korostivat Japanin 

mahdottomuutta, he tuntuivat kuitenkin samanaikaisesti olevan hyvin varmoja siitä, että 

he tunsivat Japanin hyvin.
140

 Erittäin hyvän esimerkin Japanin ”poikkeuksellisesta” 

luonteesta antaa seuraava Rutherford Alcockin kirjoittama katkelma, jossa Alcock 

puhuu muutamista japanilaisista erikoisuuksista, ja yleisesti maan omituisesta 

luonteesta: 

Japan is essentially a country of paradoxes and anomalies, where all – even 

familiar things – put on a new faces, and are curiously reversed. Except that they 

do not walk on their head instead of their feet, there are few things in which they 

do not seem, by some occult law, to have been impelled in a perfectly opposite 

direction and a reversed order. They write from top to bottom, from right to left – 

in perpendicular instead of horizontal lines; and their books begin where ours 

end, thus furnishing good examples of the curious perfection this rule on 

contraries has attained. - - Their day is for the most part our night; and this 

principle of antagonism crops out in the most unexpected and bizarre way in 

their moral being, customs, and habits. I leave to philosophers the explanation – 

I only speak to the facts.
141  
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Lorraine Sterry kokee, että tiedon niukkuudesta johtuen 1800-luvun matkustaja joutui 

omaksumaan hyvin ristiriitaisia näkemyksiä Japanista. Yhtenä puolena Japanista 

nähtiin ”vanha” Japani. Japani oli maa, joka oli ollut pitkään eristyksissä, ja näin 

onnistunut suojautumaan korruptiolta ja säilyttämään koskemattoman, lapsenomaisen 

viattomuutensa. Näin ainakin Japani nähtiin 1850-luvun Iso-Britanniassa. Sterryn 

mukaan tämä laukaisi viktoriaanisen patriarkaalisen suojeluvaiston, jonka pohjalta 

Japani laskettiin samaan kategoriaan kuin lapset ja naiset. Tämä johti siihen, että 

kirjoituksissa Japani ja japanilaiset lapsellistettiin kansaksi ja maaksi, jotka olivat 

jämähtäneet viattomaan lapsuuteen. Japanilaiset olivat yksinkertainen ja viaton kansa, 

joka brittiläisten mielikuvissa eli huoletonta elämää harmoniassa hellän, huolehtivan ja 

hyvätahtoisen luonnon kanssa.
142

  

Tämä herätti monessa britannialaisessa eskapistisia tuntemuksia, sillä heidän oma 

länsimainen teollistunut kulttuurinsa oli mielikuvissa japanilaisen elämäntavan 

täydellinen vastakohta. Toisaalta taas Japani nähtiin myös ”uutena” maana. Uusi maa 

sisälsi itseensä ’’ensimmäisen kerran’’ kokemuksien mahdollisuuksia, ja nämä 

kokemukset itsessään viittasivat seikkailuihin ja vaaroihin. Sterryn mukaan näiden 

molempien mielikuvien, ”vanhan” ja ”uuden” Japanin mielikuvat vaikuttivat 

brittiläisten näkemyksiin Japanista niin voimakkaasti, että ne pysyivät itsepintaisina 

stereotyyppeinä Japanista vielä pitkään sen jälkeenkin, kun maasta alettiin 

saada ”oikeaa” tietoa. 
143

 

Japanin ja japanilaisuuden omituisuus ja erityisyys olivat siis kestäviä teemoja maan 

kuvailuissa. Kuvailuissa korostuivat myös tämän omituisuuden oletetut syyt. Japanin 

tietynlaista ”uniikkiutta” johdettiin monista eri lähteistä. Yhtenä tekijänä oli Japanin 

ajateltu eristäytynyt luonne. Länsimaalaisissa mielikuvissa maan nähtiin olevan täysin 

staattisessa tilassa ja olleen käytännössä muuttamaton jo vuosisatojen ajan. Aika oli 

ikään kuin pysähtynyt Japanissa. Myös Rutherford Alcockin mielestä Japanin 

eristäytyminen oli antanut maalle sen omaperäisen luonteen: 

Long isolation has given to this branch of the earth’s great family a development 

which they may claim with some reason as peculiarity of their own. Their outer 

life, their laws, customs, and institutions have all something peculiar – a cachet 

of their own which may always be distinguished. It is neither Chinese nor 
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European, nor can the type be said to be purely Asiatic. The Japanese seem 

rather to be like the Greeks of the ancient world, forming a link between Europe 

and Asia; and put forth claims to be ranked inferior to neither race in some of 

their best qualities; yet very strangely blending many of the worst characteristics 

of both.
144

  

 

Japanin pysähtynyt aika on yksi syy, miksi paljon kuvailua Japanista käydään 

rinnastamalla maata keskiaikaiseen Eurooppaan. Rutherford Alcock ei ole tässä 

tapauksessa poikkeus, sillä hän myös toistuvasti käyttää tätä työkalua kuvaillessaan 

Japania. ’’With the Japanese we take a step backwards some ten centuries, to live over 

again the Feudal days. We read our own past in Japanese history.’’
145

 Alcockille 

eurooppalaisen keskiajan ja Japanin vertailuun oli monia eri syitä. Ensinnäkin, se oli 

ajan tavan mukaisesti keino tuoda lukijoille ilmi aiemmin mainittua Japanin erityisyyttä. 

Staattinen Japani loi hyvin voimakkaan kontrastin edistyneeseen länteen verrattuna. 

Toisaalta taas se oli tapa, jolla voitiin korostaa Japanin ja japanilaisten primitiivisyyttä 

ja lapsenomaisuutta, vertaamalla maata ja sen kansalaisia 

eurooppalaiseen, ”yksinkertaisempaan” aikaan. Keskiaikaan liittyvä lukemisto oli myös 

suosittua 1800-luvun puolivälin Iso-Britanniassa.
146

 Rutherford Alcock pystyi 

käyttämään brittiläisten lukijoiden tietämystä keskiajasta hyväkseen selittäessä sellaisia 

piirteitä Japanista ja japanilaisista, joita olisi muilla tavoin vaikea selittää, kuten 

esimerkiksi Japanin hallintojärjestelmä.  

Japan appears to be actually governed, at the present day, by sort of a federal 

aristocracy, recalling in some respects that of the Lombard dukes; – and France 

under the Merovingian kings; or the early state of the Germans when their kings 

were elected out of particular families.
147

 

 

Rutherford Alcock käyttää keskiaikaa myös apunaan kuvaillessaan japanilaisen 

yhteiskunnan ominaisuuksia, jotka ovat hänen omien uskomusten vastaisia. Erityisesti 

tällaisena näyttäytyy Japanin ”tyrannimainen” hallitseminen, jonka ilmentymänä Alcock 
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pitää Japanin feodaalijärjestelmää. Tätä hän vertaa Euroopan keskiaikaiseen 

järjestelmään.  

[W]e have feudalism, without its chivalry, reproduced – a Venetian oligarchy of 

nobles, reducing even the duplicated sovereign power to a shadowy existence, in 

which the feudal lord is everything, and the lower and labouring classes are 

nothing.
148

 

 

Alcockin mielestä despoottinen hallinta oli johtanut vapauden puutteeseen Japanissa, 

eikä Japanissa näy olevan mitään japanilaisia edustavia instituutiota, kuten vapaata 

lehdistöä, tai mitään muutakaan, mitä ’’englantilainen erottamattomasti assosioisi 

vapauden kanssa’’.
149

 Huolimatta Alcockin asenteista despotismia kohtaa, hän kuitenkin 

pohtii teoksensa aikana feodalismin etuja Japanissa. Japanin hallintomuodosta 

huolimatta Japanin kansa näytti voivan hyvin. Japanin lait näyttivät Alcockin silmissä 

sangen drakonisilta
150

, mutta hänen mukaansa oli mahdollista, että tiukka lainsäädäntö 

yksilönvapauksien hinnalla saattoi olla tarpeellinen vähemmän kehittyneiden 

sivilisaatioiden toiminnan kannalta. Alcockin mukaan anarkia tuottaa paljon enemmän 

tuhoa ihmisille kuin tiukka lainsäädäntö, ja lainsäädäntö ja sen instituutiot voivat toimia 

vain niin korkealla tasolla, kuin mitä yhteiskunta mahdollistaa.  

Perhaps, after all, the Draconian penal code and the absence of legal 

technicalities, may be not only a natural product of less advanced stages of 

civilisation, and a needful restraint on individual freedom of action; – but also it 

may be that, as I have suggested, a more seemingly equitable and humane, as 

well as more a more elaborately constituted code, could not be carried out for 

want of fit administrative machinery. The institutions may be as good as the 

average character of the people and their civilisation will permit[.]
151

 

 

Vaikka Rutherford Alcock rinnastaa teoksessaan Japania keskiaikaiseen Eurooppaan 

runsaasti, hän ei kuitenkaan jaa kaikkia niitä yleisesti suosittuja mielikuvia, joita 

Japaniin liitettiin keskiajan kautta. Ritarillisuus oli piirre, joka myös liitettiin 

keskiaikaisten mielikuvien mukana japanilaisuuteen. Alcock kuitenkin toteaa Japanin 
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olevan ’’feodaalijärjestelmä ilman ritarillisuutta’’.
152

 Alcock puhuu myös läpi teoksen 

erittäin negatiivisesti myöhemmin voimakkaasti romantisoidusta ”ritarillisesta” luokasta, 

samuraista. Hän vertaa tätä luokkaa menneisiin, myös kirjallisuudessa voimakkaasti 

romantisoituihin, swashbucklereihin
153

, jotka ovat valmiita uhraamaan henkensä heidän 

isäntänsä kunnian puolesta, mutta jotka ovat samanaikaisesti ’’swaggering, blustering 

bullies; many cowardly enough to strike an enemy in the back, or cut down an unarmed 

and inoffensive man’’.
154

 

Japanin uskonto ja uskonnolliset instituutiot olivat suuren kiinnostuksen kohteena Iso-

Britanniassa 1850-luvulla, sillä nämä olivat myös tekijöitä, jotka lisäsivät Japanin 

omalaatuista luonnetta. Uskonnon selittäminen siitä tietämättömille lukijoille ei ollut 

yksinkertaista, joten välittääkseen Japanin omalaatuisen luonteen parhaiten, jotkut 

kirjoittajat turvautuivat Raamatullisten metaforien käyttämiseen, ja toiset puolestaan 

vertailevaan tai rinnallistavaan kuvailuun. Rutherford Alcock ei käytä The Capital of 

the Tycoonissa Raamatullisia metaforia kuvailuissaan, niin Japanin uskonnon kuin 

muidenkaan aiheiden kohdalla. Japanin uskontoa Alcock ei juuri käsittele hyvin 

yleisluontoisen luonnehdinnan lisäksi.
155

 Tätä luonnehdintaa lukiessa muodostuu kuva, 

että siihen koottu tieto Japanin uskonnoista ja niiden harjoittamisesta ei ole Alcockin 

itse keräämää ja analysoimaa tietoa, vaan Rutherford Alcock on kierrättänyt teoksessaan 

jo olemassa olevaa tietoa aiheesta. Alcockin oma näkemys japanilaisten uskonnoista oli 

se, että ne eivät juuri näy japanilaisten jokapäiväisessä elämässä. Tästä Alcockin 

mukaan yhtenä todisteena oli se, että japanilaiset käyttivät temppeleitään myös muissa 

kuin uskonnonharjoittamistarkoituksissa.   

The strange mode in which their religious ceremonies and temples are made to 

amalgamate with, and subserve their popular amusements, is one of the 

evidences on which my conviction rests. Plays are performed in their temple 

gardens, which also contain shooting-galleries, bazaars, tea-houses, flower-

shops, menageries of wild beasts and exhibitors of models like those of Madame 

Tussaud in Baker Street. Such a medley can scarcely consist with any reverential 

feeling or serious religious convictions.
156
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Edeltävä lainaus on hyvä esimerkki Rutherford Alcockin uskonnollisista näkemyksistä, 

ja niihin liittyvästä tietynlaisesta ”vakavuudesta”, Tämä näkyy Alcockin mielipiteistä 

siitä, miten uskonnolliseen harjoittamiseen tarkoitettuja paikkoja tulee kohdella, ja mitä 

niissä oli soveliasta tehdä. Lainaus on myös hyvä esimerkki siitä, miten Alcock 

pyrkii ”kääntämään” kokemuksensa lukijalla ymmärrettävään muotoon. Tässä 

lainauksessa näkyvää kääntämisen työkalua Alcock käyttää toistuvasti pitkin The 

Capital of the Tycoonia. Lukija pystyy helpommin muodostamaan mielikuvia Alcockin 

kokemuksesta, kun Alcock lisää siihen jonkin lukijalle tunnetun elementin, joka tässä 

tapauksessa oli kuuluisa Madame Tussaudin Baker Streetilla sijaitseva vahakabinetti.  

Alcock käyttää tätä menetelmää varsinkin kuvaillessaan Japanin luontoa ja maisemia 

verraten niitä lukijoille tutumpiin eurooppalaisiin vastineisiin.   

Vertauksien ja esimerkkien hakeminen oli, kuten aiemmin mainittu, yleinen tapa 

kuvailla jotain lukijalle tuntematonta kohdetta. Se mistä kirjoittaja johti näitä vertauksia, 

kertoo puolestaan paljon myös kirjoittajasta. Rutherford Alcock pyrkii esittämään 

kuvailussaan lukijalle helposti ymmärrettäviä vertauksia, kuten yllä mainittu Madame 

Tussaudin vahakabinetti, ja muut vastaavat Iso-Britanniassa tai muualla lännessä 

sijaitsevat kohteet, jotka olivat todennäköisesti lukijoille tuttuja. Hän käyttää myös 

ajalle tyypillisiä maantieteellisiä vertauksia, jossa Japanin maantiedettä, maisemia ja 

luontoa kuvaillaan etsimällä sille vastineita Euroopasta. Japanin ihmisille, 

yhteiskunnalle ja ilmiöille etsitään vastakappaleita myös eurooppalaisesta historiasta, 

erityisesti antiikista ja keskiajalta. Rutherford Alcockin omat intressit näkyvät kuitenkin 

myös hänen käyttämässään kuvailussaan ja vertailussaan. Rutherford Alcock ei nosta 

uskontoa esille The Capital of the Tycoonissa, ja ajalle yleisen Raamatullisten 

vertausten tai metaforien sijaan Alcock käyttää usein kuvailussaan apuna länsimaista 

taidetta, joka oli ollut nuoruudesta lähtien lähellä hänen sydäntään. Alcock käyttää 

kuvailussaan esimerkiksi Rembrandtin tunnusomaista valojen ja varjojen vivahteikasta 

vaihtelua, jossa Alcockille Japani edustaa varjoja, ja ainoa palava valonlähde oli hänen 

oma velvollisuuden tunteensa.
157

  

Rutherford Alcock käyttää teoksessaan kerronnallisesti hyväkseen brittiläisten 

mielikuvia Japanista. Alcock on koonnut teokseensa kokonaisen luvun, jossa hän 

käsittelee hänen saamiaan kyselyitä Japanista ja japanilaisista. Kyseessä ei ole 
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pelkästään Alcockin vastaanottamista kyselyistä, vaan hän käsittelee luvussa myös 

muissa kirjoituksissa esiintyneitä ”faktoja”, kuten Alcock niistä puhuu, japanilaisista. 

Alcockin pyrkimyksenä on ”oikaista” vääriä mielikuvia Japanista.  Samalla kappale 

toimii The Capital of the Tycoonin ja Alcockin oman asiantuntijuuden korostajana, sillä 

Alcockin mukaan suurin osa näistä mielikuvista johtaa juurensa aiemmin mainituista, 

joko vanhentuneista tai muuten virheellisistä populaareista teoksista.
158

 Samalla 

Alcockille avautuu tilaisuus käsitellä asioita, joita hän ei muuten pystyisi teoksensa 

aikana käsittelemään. Luku avaa hyvin sitä, miten Japani ja japanilaiset nähtiin Iso-

Britanniassa, ja mitä ominaisuuksia maahan ja sen kansalaisiin liitettiin mielikuvissa.  

Monet kyselyt näyttävät sopivan yhteen Engelbert Kaempferin ja Carl Peter Thunbergin 

ylistäviin kuvailuihin Japanista ja japanilaisista ja näiden luomiin mielikuviin. Yhtenä 

olettamuksena oli, että Japanin kylmä ilmasto ja merilevän syöminen aiheuttaisi sen, 

että Japani olisi hyvin terveellinen maa elää, ja että japanilaiset olisivat vapaita 

sairauksista. Alcock vastaa tähän hieman penseään tapaan, että sää Japanissa oli 

vastausaikaan syksyllä samanlainen kuin Englannissa, ja varsinkin ihosairaudet 

näyttävät olevan yleisiä japanilaisten keskuudessa.
159

 Tiedusteluissa esitettiin myös 

väitteitä, että japanilaiset olisivat täysin tietämättömiä alkoholista, ja että he olisivat 

myös täydellisiä herrasmiehiä. Alkoholin suhteen Alcockilla oli esittää hyvin kärkäs 

vastaus:  

There may be a difference of opinion as to what constitutes as alcohol, but ’Saki’ 

seems to me an excellent imitation; and if it is meant that the Japanese are 

innocent of intoxication – a noisy, dangerous, and pugnacious intoxication, I am 

sorry truth compels me to say there never was an assertion of fact more signally 

refuted by practice.
160

 

 

Rutherford Alcock ei tuo ilmi kaikkia hänelle saapuneita kysymyksiä, eikä hän 

myöskään esitä vastauksia kaikkiin niihin. Kysymyksissä Japania ja japanilaisia koskien 

näyttävät sekoittuvan samanaikaisesti mielikuvat Kaempferin ja Thunbergin 

kuvailemasta paratiisinomaisesta, rikkaasta ja terveellisestä maasta, jota asuttaa 

Lorraine Sterryn mainitsema yksinkertainen ja viaton kansa, joka britannialaisten 

                                                           
158

 Alcock 1863a, 188. 
159

 Alcock 1863a, 189–190. 
160

 Alcock 1863a, 195. 



46 
  

mielikuvissa eli huoletonta elämää luonnon kanssa, sekä mielikuvat omalaatuisesta ja 

erikoisesta maasta. Lopuissa Alcockille saapuneissa ”faktoissa”, kerrotaan muun 

muassa maassa olevista kauniista kissoista, joilla ei ole häntää. Helmiä näiden tietojen 

mukaan pystyy kalastamaan kaikkialta, ja maaperässä oli paljon erilaisia arvokkaita 

kiviä, kuten marmoria ja jaspista. Näiden ”faktojen” mukaan Englannin ulkopuolella ei 

olisi myöskään toista paikkaa, joka olisi yhtä vihreä, yhtä puutarhamainen, ja niin 

täynnä rauhallista kauneutta, kuin mitä Japani on.
161

  

Rutherford Alcock uskoo esipuheessaan, että lukija joka toivoo löytävänsä 

informaatiota japanilaisista ja heidän erikoisuudestaan, ei tule pettymään hänen teostaan 

lukiessa.
162

 The Capital of the Tycoon sisältää paljon kuriositeettityyppistä kuvailua 

Japanista ja japanilaisista. Japanilaiset kylpylät ja japanilaisten ”välinpitämättömyys” 

alastomuutta kohtaan kiehtoivat viktoriaanisia. Jotkut pitivät alastomuutta 

kauhistuttavana moraalien puutteena, jotkut ajattelivat japanilaisten asenteiden 

alastomuutta kohtaan kuvaavan japanilaisten ”viattomuutta”.
163

 Rutherford Alcock 

kirjoittaa myös kylpylöistä ja kylpemisestä, sekä näihin liittyvästä alastomuudesta 

paljon teoksessaan. Alcock näki kylpemisen olleen yhtä tärkeä instituutio japanilaisille 

kuin mitä se oli ollut roomalaisille tai mitä kahvilat ovat ranskalaisille. Kylpeminen oli 

ylellisyys, josta yksikään japanilainen ei Alcockin mukaan ollut liian köyhä nauttimaan. 

Tulen käsittelemään kylpylöitä sekä siihen liittyviä tekijöitä myöhemmin tarkemmin 

luvussa viisi, jossa tarkastellaan lähemmin tärkeää kylpemiseen ja alastomuuteen 

liittyvää tekijää, eli naisten asemaa japanilaisessa sekä viktoriaanisessa yhteiskunnassa. 

Rutherford Alcock käyttää Japanin omaperäisyyden ja omituisuuden kuvailussa paljon 

hyödykseen myös kuvallista ilmaisua. The Capital of the Tycoon sisältää lähes 150 

erilaista illustraatiota. Ylivoimaisesti suurin osa näistä on puukaiverroksia, joiden 

kaivertajaksi on molemmissa teoksen osissa ilmoitettu G. Pearson. Pieni osa 

kuvituksesta on tuotettu prosessilla, joka tunnetaan nimellä chromolithography. Tämä 

on metodi, jonka avulla pystytään tuottamaan monivärisiä painatuksia.
164

 Kuvien 

tekijöiksi on mainittu M. & N. Hanhart. Tekijöiden nimi ei todennäköisesti viittaa 

kahteen eri henkilöön, vaan Lontoossa toimineeseen M. & N. Hanhart -nimiseen 
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yritykseen, joka oli erikoistunut chromolithographyyn.
165

 Alcock itse ei puhu teoksensa 

aikana paljoakaan siitä, miten illustraatiot on hankittu. Tärkeintä teoksen kannalta 

Alcockille on se, että kaikki käytetyt kuvitukset ovat yleisölle entuudestaan 

tuntemattomia.
166 

 

 

 

Kuva 1 

On landing, we found a great crowd of the inhabitants, eager to see the 

strangers; but the police mustered strong, and we were in no easy incommoded, 

save by the awkward attempts we had to make, before we could succeed in 

doubling ourselves up so as to pack our limbs and bodies inside the Japanese 

palanquin, called a norimon, prior to our being suspended from the shoulders of 

four men, two before and two behind, very much as a wild beast might be slung 

in a cage for safe transport.
167

 

Yllä oleva kuva sekä lainaus Alcockin teoksesta ovat erinomainen esimerkki siitä, miten 

Alcock käyttää teoksessaan illustraatiota apunaan kuvaillessaan Japanin omituisuutta. 

Alcock kuvailee lainauksessa japanilaista kantotuolia, norimonia, jonka hän kohtaa 

ensimmäistä kertaa rantauduttuaan Nagasakiin vuonna 1859. Alcock hämmästelee näitä 
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japanilaisia kantotuoleja ja japanilaisten kykyä käyttää niitä koko teoksensa ajan, 

kutsuen itse niitä suuriksi ”vauvataloiksi”.
168

 Hän kuitenkin käyttää niitä, sillä Alcock 

on huomioinut vain alempien luokkien liikkuvan jalkaisin Japanissa, eikä hän halua 

julkisesti ”alentua” samalla tasolle.  

Suurin osa The Capital of the Tycoonin illustraatioista ovat luonteeltaan yllä olevan 

kuvan kaltaisia. Niiden tarkoituksena on toistuvasti esitellä jotain merkittävästi 

länsimaalaisesta normistosta eroavaa japanilaista elämäntapaa. Kuvien nimistä voi 

päätellä paljon siitä, mistä ne kertovat. Kuvat kuten Female Head Dress, Female 

Costume, Female Dress, ja Japanese Ladies in the Bath kertovat japanilaisista naisista, 

heihin liittyvistä erikoisuuksista sekä heidän asemastaan japanilaisessa yhteiskunnassa. 

169
 Nämä esimerkit muodostavat vain pienen osan Alcockin käyttämistä illustraatioista. 

Yhden suuren joukon tästä kuvituksesta luovat kuvat, jotka esittelevät pittoreskia 

Japania. Näitä käsittelen tutkimuksessani myöhemmin.  

Rutherford Alcock tuo esille lukijoille myös kuriositeetteja, jotka voidaan nähdä olleen 

johdettu hänen omista kiinnostuksen kohteistaan, sekä hänen velvollisuuksistaan 

diplomaattina. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat esimerkiksi japanilainen taide ja 

arkkitehtuuri, ja toiseen ryhmään japanin kieli ja Japanin rikkaus, sekä luonnonvarojen, 

että maanviljelyksen suhteen. Kuten aiemmin on mainittu, taide oli lähellä Rutherford 

Alcockin sydäntä, ja hän oli toiminut taiteen lähellä nuoruudestaan lähtien. Alcockin ja 

japanilaisen taiteen ja arkkitehtuurin suhteesta mainitaan teoksissa, jotka tarkastelevat 

Rutherford Alcockin aikaa Japanissa, yleensä vain hänen kuuluisin 

lausahduksensa; ’’They have no architecture.’’
170

 Rutherford Alcock arvosti sen sijaan 

japanilaisten mekaanisen taiteen lahjakkuutta: 

In all the mechanical arts, the Japanese have unquestionably achieved great 

excellence. In their porcelain, their bronzes, their silk fabrics, their lacquer, and 

their metallurgy generally, including works of exquisite art in design and 

execution, I have no hesitation in saying they not only rival the best products of 

Europe, but can produce in each of these departments works we cannot imitate, 

or perhaps equal.
171
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Rutherford Alcock jakaa taidetta useammalla eri tavalla. Yksi näistä on se, mitä taide 

tarkoittaa. Jos taiteen merkitys johdettaisiin kreikkalaisen termin αρος kautta, jolloin 

korostuisivat taiteen hyödyllisyys ja tuottoisuus, Alcockin mukaan tämä edustaisi 

monien japanilaisten näkemyksiä aiheesta. Alcockin mukaan ”nykyään” taide on 

kuitenkin kultivoitunut liberaaliin ja mekaaniseen taiteeseen, ja ensimmäinen näistä oli 

kehittynyt alaksi, jonka harjoittajilla ei ollut mitään kiinnostusta tehdä taiteellaan tuottoa. 

Näin tarkasteltuna japanilaisilla ei olisi Alcockin mukaan mitään annettavaa taiteen 

tuottajina.
172

 Myös muista näkökulmista katsottuna japanilaiset ovat Rutherford 

Alcockin mukaan länsimaalaisia jäljessä taiteen tuottajina.  

No Japanese can produce anything to be named in the same day with a work 

from the pencil of a Landseer, a Roberts, or a Stanfield, a Lewis, or Rosa 

Bonheur, whether in oil or water colours; indeed they do not know the art of 

painting in oils at all, and are not great in landscape in any material. Their 

knowledge of perspective is too limited, and aërial effect have scarcely yet 

entered into their conception.
173

 

 

Rutherford Alcock kirjoitti japanilaisesta taiteesta ja taideteollisuudesta kirjan nimeltään 

The Art And Art Industries In Japan, joka julkaistiin vuonna 1878. Kuten aiemmin olen 

maininnut, Rutherford Alcockin suhde japanilaiseen taiteeseen ansaitsee oman 

tutkimuksensa. Tästä johtuen en tule käsittelemään Rutherford Alcockin ja japanilaisen 

taiteen suhdetta tässä tutkimuksessa tämän enempää, sillä se ei toisi oikeutta aiheelle.  

Rutherford Alcock ei käsittele japanilaista taidetta The Capital of the Tycoonissa 

erityisen laajalti, eikä taiteella ole merkittävää roolia tässä teoksessa. Sen sijaan mikä on 

merkittävää tämän tutkimuksen kannalta, on tapa, jolla Alcock kuvailee ja määrittelee 

taidetta riippumatta sen muodosta. Rutherford Alcock kokee, että hänellä on oikeutus 

arvioida ja arvostella taidetta. Alcock tuntee, että esimerkiksi taiteen, kuten monen 

muunkin asian suhteen, on olemassa vain yksi reitti jota pitkin valtio tai kansa voi 

kulkea kohti kehitystä, eli korkeampaa taidetta. Eurooppalaiset olivat tuottaneet korkeaa 

taidetta jo keskiajalta lähtien, joten japanilaiset seurasivat heidän jalanjälkiään. Tämän 

ajattelun pohjalta Alcockilla oli oikeus arvostella ja kritisoida japanilaista taidetta, sillä 
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eurooppalaiset olivat tällä taiteen polulla paljon japanilaisia edistyneempiä. Rutherford 

Alcock arvosteleekin jotain taiteenmuotoja, kuten japanilaista laulamista, erittäin 

kovasanaisesti.  

Marrowbones and cleavers are melodious in comparisons, and the notes they 

bring out of a sort of lute or guitar, is something to excruciation for endurance. 

And yet they make it a study, and there are professional singers and teachers 

who as sedulously cultivate their art as any in Europe. The professors are often 

blind; to judge by their performance I should have guessed them to be deaf also – 

certainly the audience should be.
174

 

 

Japanin kieli oli omituisuus, johon Rutherford Alcock kiinnitti huomiota lähinnä hänen 

diplomaattisen toimintansa johdattelemana. Japanin ”hieroglyfisestä” kielestä teki 

Alcockin mukaan omituisen se, että hänen tietämyksensä mukaan Japani oli ainoa valtio, 

joka oli omaksunut naapurimaan kielen ja kirjallisuuden ilman, että maata oli missään 

vaiheessa valloitettu. Tämän kielen omaksumisen mukana oli tullut myös kokonaisen 

moraalijärjestelmän omaksuminen.
175

 Alcock mainitsee varhaisessa vaiheessa teostaan, 

että Japanin kielen osaamattomuus oli yksi suurimmista ongelmista ja esteistä 

diplomatian onnistumiselle. Rutherford Alcock julkaisi myös sanakirjan vuonna 

1863.
176

 Rutherford Alcock pyrkii myös teoksessaan opastamaan lukijoilleen miten 

tietyt sanan japanin kielessä muodostuvat, ja miten japanilaiset ne lausuvat.  

The word Nipon in a Japanese mouth means the whole empire. It is composed of 

two words written in Chinese character, JIH PUN, meaning the place or rising 

of the sun. The Japanese, on conformity, with the character of their own 

language, softened it into Ni-pun – the Dutch spelling it Jeh-pun – their j 

corresponding to our y, we took their spelling and gave our harsher English 

pronunciation, and thus called it JAPAN.
177
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4.4. Pittoreski Japani ja Japanin valloitus – Rutherford Alcockin matkat 

pääkaupungin ulkopuolelle 

Oxford English Dictionary määrittää termin picturesque tai suomeksi pittoreski 

tarkoittamaan ensisijaisesti jotain, jolla on taulun elementit, ja se on sopiva 

silmiinpistävän tai voimakkaan taulun aiheeksi. Lisäksi siihen liitetään ominaisuudet 

kuten mielenkiintoiset ja miellyttävät värit ja muoto. Pittoreskiksi voidaan kuvailla 

maisemaa, rakennuksia, asuja ja monimuotoisia toiminnan näyttämöjä, mutta myös 

olosuhteita, tilanteita, mieltymyksiä ja aatteita. 
178

    

Pittoreskilla oli hyvin voimakas vaikutus Iso-Britanniassa. Tämä johtuu Alexander 

Rossin mukaan siitä, että pittoreski oli erittäin suosittua varsinkin 1700-luvun lopulla, 

jolloin oppineet miehet ja naiset suunnittelivat heidän tilojaan pittoreskin oppien 

mukaisesti, ja lisäsivät kirjastoihinsa uusia pittoreskia käsitteleviä teoksia. Historiallisia 

syitä Ross hakee Iso-Britannian pitkäaikaisesta maataomistavasta aristokratiasta, ja 

heidän halustaan ”parantaa” heidän tilojaan, sekä uudesta ilmiöstä, jossa maisema ei 

nähty enää vain maisemana, vaan ihmiset ja rakennukset olivat osa sitä. Maisemasta oli 

siis tullut osa ihmistä.  Aiheen opiskelu ei tuottanut suurta haastetta niille jotka tätä 

halusivat tehdä, sillä aiheesta oli aina saatavilla esimerkkejä. Rossin mukaan 1800-

luvulle tultaessa jokaisessa yksityisessä kirjastossa oli varmasti yksi kirja, jota voitaisiin 

käyttää lähteenä. Ross mainitsee myös, että matkailun merkitystä ei voida vähätellä. 

Kun britti jätti kotimaansa taakseen ja matkusti Pariisiin, Venetsiaan tai näki Alpit, hän 

toi aina jotain mukaan kotiin. Kun tähän lisätään vielä paikalliseen taiteeseen 

tutustuminen ulkomailla, ja sen ostaminen, Iso-Britanniaan tulevien vaikutteiden määrä 

kasvoi huimasti.
179

  

Alexander Ross esittelee pittoreskia erityisesti William Gilpinin teoksien kautta, jotka 

ovat hyvin merkittäviä aiheen kannalta. Gilpinin esseet olivat tärkeimpien joukossa, kun 

pittoreski esteettisenä aatteena esiteltiin briteille 1700-luvun lopussa. Gilpinin 

ensimmäisessä anonyymissä esseessä kaksi fiktiivistä hahmoa keskustelee 

Buckhimhamshiressa sijaitsevasta Stowen maisemasta. Kuvailussaan Rossin mukaan 

Gilpin vihjaa luonnollisen maiseman erinomaisuuteen, ja ”nipottaa” kaikesta mikä on 

tavallista ja keinotekoista. Hän myös painottaa maiseman muotoilun arvokkuutta, sekä 
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valon ja varjon suhdetta, ja käyttää maalauksessa käytettävää sanastoa kuvaillessaan 

näkemäänsä.
180

 Vaikka termiä pittoreski oli käytetty jo 1700-luvun alussa, William 

Gilpin oli ensimmäinen ketä pyrki selittämään lukijoille kauniin ja pittoreskin erot. 

Erottamaan ne, jotka miellyttävät silmää luonnollisessa tilassaan, ja ne jotka 

miellyttävät jollain ominaisuudella niin, että ne ovat maalauksen arvoisia.
181

  

William Gilpinille pittoreski tarkoitti paljon muutakin kuin pelkkää maiseman kuvailua. 

Hänelle jopa vanhuuden kaivertamat ihmiskasvot ryppyineen ja terävine poskipäineen 

olivat pittoreskia. Rutherford Alcock kuitenkin pitäytyy kuvailemaan vain maisemaa 

pittoreskina The Capital of the Tycoonissa. Janice Hewlett Koelb täsmentää, että 

pittoreskin matkailun tarkoitus oli muuttaa luonnon ulkomuoto kuviksi, jotka 

tyydyttivät sekä tarkkailijan, että lukijan skemaattiset ajatukset pittoreskista muodosta. 

Luonnon itsessään ajateltiin usein olevan heikko säveltäjä, ja se tarvitsi apua, jotta 

maiseman pittoreskius saatiin välitettyä.
182

 Pittoreski oli siis sangen laaja käsite, mutta 

samalla 1800-luvun lukijoille helposti ymmärrettävä. Kun Alcock kuvaili jotain 

kohdetta pittoreskiksi, lukijat pystyivät muodostamaan mielikuvan kohteesta. Se kuinka 

voimakkaasti nämä lukijoiden muodostamat mielikuvat erosivat toisistaan, riippui siitä, 

mitä elementtejä kukin lukija ajatteli pittoreskin maiseman sisältävän.  

Lorraine Sterryn mukaan pittoreskiutta käytettiin myös muovaamaan alueita sopiviksi 

matkustuskohteiksi erityisesti naismatkustajille. Sterry kokee, että esimerkiksi Japanin 

kohdalla Japanin omituisuuden päälle rakennettiin ajatus siitä, että Japani ja kaikki 

japanilaiset asiat olisivat pittoreskeja. Pittoreskiuden tuottama esteettinen mielihyvä oli 

aina linkitettynä katsojan voimantunteeseen katsottua kohdetta kohtaan. Kontrolloitu 

kohde muunnettiin turvalliseksi, ja tuntemattomasta tehtiin tunnettua kuvailemalla 

kohdetta pittoreskiksi, sillä katsojalla oli valtasuhde katsottuun kohteeseen nähden. 

Tämä prosessi pystyttiin tekemään Japanin kohdalla, koska tunnettu ja turvallinen 

pittoreski Eurooppa ja Lähi-itä olivat jo tunnettuja lukijoille, ja tämä tunnettavuus 

siirrettiin pittoreskiuden avulla tuntemattomaan Japaniin. Sterryn mukaan ajatus 

pittoreskista Japanista oli houkuttava, sillä mikään mikä oli pittoreski, oli se sitten 
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objekti, ihminen tai kulttuuri, ei voinut olla fyysisesti tai moraalisesti uhkaava. Tämä oli 

erityisesti naismatkustajien kannalta tärkeää.
183

 

Brittiläinen eversti Jackson kirjoitti vuoden 1835 The Journal of the Royal 

Geographical Societyssa olevansa harmissaan siitä, että matkustajat kuvailevat 

pittoreskiutta hänen mielestään väärin. Jacksonin mukaan pittoreski kuvailu ei ole 

pelkästään tärkeä elementti matkakirjallisuudessa, mutta maantieteellinen tiede vaatii 

sen apua myös. Kuvailu oli tärkeää kuvailijoita seuraaville ihmisille. Vaikka ihmisten 

määrä, jotka näitä kuvailuja tekevät oli vähäinen, tulisi heidän määränsä olemaan paljon 

pienempi, jos matkakirjallisuutta kirjoittavat ihmiset eivät kertoisi kuvailuissaan 

ihmisten tavoista, tai sisällyttäisi piirroksia teoksiinsa. Moni matkustaja oli ymmärtänyt 

pittoreskin kuvailun Jacksonin mielestä kuitenkin väärin, sillä pittoreskit kuvailut olivat 

joko liian epämääräisiä ollakseen hyödyllisiä, tai aivan liian minuuttiaikataululliseen 

kuvailuun perustuvia. 
184

 

Jacksonin mukaan ongelmana oli, että kirjoittajat yrittivät tehdä kuvailusta paikallisia. 

Kaikissa maissa oli satamaa, merta, kukkuloita ja niin edelleen, ja tämä ongelma 

Jacksonin mukaan kierretään sillä, että selitetään aivan kaikki. Jacksonin mukaan 

paraskin maiseman kuvailu epäonnistuu ihmisten mielissä, sillä jos kuvailun perusteella 

annettaisiin 20 maalarille tehtäväksi maalata kuvailtu maisema, saataisiin 20 erilaista 

maisemaa. Hän esittääkin, että henkilöiden pitäisi mennä mukaan kuvailujensa 

toimintaan. Jacksonin ohjeena oli, että matkustajan olisi otettava osaa paikallisten 

julkisiin tilaisuuksiin, taisteltava heidän taistelujaan, tanssittava heidän kanssa iloisesti 

ja jaettava heidän kyyneleensä surun hetkellä. Näin tehden, ja vain näin tehden 

voisimme Jacksonin mukaan havaita ilmaston, lakien, instituutioiden ja uskontojen 

vaikutukset eri maissa, ja oppia mitkä metodit tulisivat todennäköisemmin toimimaan 

heidän kanssaan, tai miten voisimme parantaa heissä olevia vikoja.
185

 

Eversti Jacksonin artikkeli on hyvin mielenkiintoinen näkemys pittoreskista. Häntä ei 

juuri tunnu kiinnostavan se, kuinka esteettisesti tyydyttäviä maisemat ovat, vaan 

tärkeintä on se, että niiden kuvailu on sotilaallisesti ja tieteellisesti hyödyllisiä. Sama 

heijastuu hänen ohjeistuksessaan, osallistumalla paikallisten tapoihin ja niiden 

pittoreskilla kuvailulla saamme heistä lisää tietoa, ja opimme ymmärtämään heitä 
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paremmin. Jacksonin mielessä ovat nimenomaan Iso-Britannian kansalliset edut, ja 

tiedon kartuttaminen Iso-Britannian operoivilta alueilta auttaa juuri Iso-Britanniaa.  

Näkemyksiä siitä, mitä pittoreski oli, ja mitä tarkoitusperiä sillä oli, ja miten sitä tulisi 

käyttää kuvailuissa, oli siis monia. Rutherford Alcockille pittoreskilla ja sen 

käyttämisessä kuvailuissa ei näytä olevan eversti Jacksonin toivomia taka-ajatuksia. 

Alcock kuvailee Japanin pittoreskiutta, koska se oli ajan tapa välittää Alcockin kokema 

maisema lukijoille. Alcock käyttää termiä pittoreski ikään kuin asettamalla lukijat 

tiettyyn mielentilaan ennen kuin hän alkaa kuvailla maisemaa.  

Even to the artist and lover of the picturesque there is much to compensate a 

wearisome voyage. Many ranges of hills in graceful lines carry the eye far into 

the distance, and two remarkable peaks give the distinctive features of a volcanic 

formation, from one of which fire and smoke are perceptible in the night. - -  But 

what tree and foliage fail to give, cloud and sunshine often effect to perfection, 

clothing all the mountain sides with purple and russet hues, – and giving a 

mantle of rich and ever-changing colours to the barest headlands and most 

distant ranges, – while junks and boats with their picturesque sails, are never 

wanting to give life and movement to the whole.
186

 

 

The first aspect of the bay itself strongly recalls to the European traveller some 

of the more picturesque fiords of Norway, especially the approach to Christiania, 

the capital. The hills rose boldly from the water’s edge, and the pine grows 

plentifully here as there. But the Swiss lakes also produce scenes much more 

resembling this, than one could have anticipated.
187

 

Rutherford Alcock käyttää myös samaa työkalua kuvaillessaan Japanin pittoreskiutta, 

kuin mitä hän käyttää kuvaillessaan Japanin omituisuutta. Alcock hakee Japanin 

pittoreskeille maisemille lukijoille tutumpia kohteita Euroopasta. Kuvaillessaan 

Nagasakin lahtea, Alcock vertaa sitä eurooppalaisille tutumpiin Norjan pittoreskeihin 

vuonoihin. Samalla hän vertaa Nagasakin ympäröiviä kukkuloita Sveitsissä nähtävissä 

olevaan maisemaan. 
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Kuva 2 

Täydentääkseen lukijan saaman kuvan Nagasakista, Rutherford Alcock esittää vielä 

samassa yhteydessä puukaiverroksen Nagasakin satamasta. Nagasaki saa The Capital of 

the Tycoonissa suurta huomiota, sillä se on ensimmäinen japanilainen satama, jota 

Alcock pääsee kunnolla kuvailemaa. Rutherford Alcockin maisemia esittävät 

puukaiverrokset ovat kaikki samankaltaisia, kuin yllä oleva kuva. Ne luovat lukijoille 

hyvin maalauksellisen, pittoreskin, kuvan Japanin luonnosta ja maisemista. Rutherford 

Alcock haluaa puukaiverroksillaan välittää lukijoille, että juuri tämä on se maisema, 

jonka hän näkee Japanissa. Koska kaikki puukaiverrokset yhdistettyinä niihin liittyviin 

Alcockin kuvailuihin luovat yhtä maalauksellista kuvaa Japanin maisemista, on helppo 

ymmärtää, miksi brittiläiset lukijat kuvittelivat mielikuvissaan Japanin olevan hyvin 

pittoreski ja luonnonläheinen maa.
188

  

Eversti Jackson toivoi omaleimaisella pittoreskin määrittelyllään matkailijoiden 

täyttävän Iso-Britannian tieteelliset tarpeet ja tyydyttävät valtion tiedonjanon 

tuntemattomia alueita koskien. Rutherford Alcock ei välttämättä liittynyt japanilaisten 

joukkoon tanssimaan heidän tanssejaan ja jakamaan heidän kyyneliään, mutta hän pyrki 

mahdollisuuksien mukaan täyttämään länsimaalaiselta ”seikkailijalta” odotetut 

tieteelliset vaatimukset. Hyvänä esimerkkinä tästä on Rutherford Alcockin vuonna 1861 

aloittama matka, jonka päämäärä oli Alcockin nouseminen Fuji-vuorelle ensimmäisenä 

ei-japanilaisena.  
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Tutkimusmatkailu oli suuressa suosiossa 1800-luvun puolivälin Iso-Britanniassa. 

Oppaita tutkimusmatkoista kiinnostuneille oli saatavilla runsaasti. The Journal of the 

Royal Geographical Society julkaisi vuonna 1854 pitkän artikkelin, joka koostui 

kolmesta eri asiantuntijan artikkelista, jonka tarkoituksena oli jakaa neuvoja 

matkustajille. Ohjeet oli tarkoitettu nimenomaan uutta aluetta tutkiville ja kartoittaville 

ihmisille, henkilöille, jotka halusivat vierailla erittäin ”villeissä” maissa, ja teettää 

hyödyllisen kartan hänen matkoistaan.
189

 Kysymys ei ollut mistä tahansa 

matkustamisesta, vaan hyvin vakavista koitoksista. Tästä syystä tutkimusmatkailijan 

välineistön piti sisältää ainakin seuraavat tarvikkeet: kaksi eri sekstanttia, 

keinohorisontti, kello, kompaasi, teleskooppi, matkapöytä, lämpömittareita, lyhty, 

instrumentit kartantekoa varten, muita tarpeellisia instrumentteja, kuten laitteet 

askeleiden ja ilmanpaineen mittausta varten, kirjoitustarvikkeet, johon kuuluu kevyt, 

parhaasta mahongista tehty pöytä, paperia ja matkustamiseen sopivia kirjoja.
190

  

Mary Louise Pratt on teoksessaan Imperial Eyes – Travel Writing and Transculturation 

määritellyt kolme tapaa, jolla länsimaalaisen tekemän ”löydön” laatua ja kvantitatiivista 

sekä kvalitatiivista arvoa analysoitiin. Ensimmäiseksi maisemalle annettiin esteettinen 

arvo. Tämä itsessään ei eroa maiseman pittoreskista kuvailusta, mutta länsimaalaisten 

tutkimusmatkailijoiden tekemissä löydöissä löydöksen esteettinen maisema tuottaa niin 

paljon nautintoa, on niin arvokasta, että matkaa voidaan jatkaa kaikista 

vastoinkäymisistä huolimatta. Matkaa jatketaan korostamalla tätä maiseman tuottamaa 

arvoa fraaseilla kuten, ei ole toista samankaltaista maisemaa maailmassa, tai että 

maisema oli kaiken sen matkailijoiden kokeman vaaran arvoista.
191

  

Toisekseen matkailija pyrki hakemaan merkitystä matkan ”paljoudesta”. Maisema 

esitetään erittäin rikkaana ja täyteläisenä. Tätä ei tehdä tieteellisellä kuvauksella, vaan 

maisemaan liitetään paljon sitä ”rikastavia” adjektiiveja, kuten smaragdinvärinen metsä, 

lumenvärinen vaahto ja niin edelleen. Matkailija ei käytä tavallisia värejä, sillä 

rikastavat adjektiivit olivat matkailijoille ja heidän lukijoilleen tuttuja, ja ne sitoivat 

koetun ja nähdyn maiseman heidän kotikulttuuriinsa. Kolmantena ja viimeisenä 

strategiana oli jo aikaisemmin mainittu näkijän ja nähtävän välinen voimasuhde. 

Maisema oli olemassa vain näkijänsä takia, näkijä näki kaiken, ja maiseman on ollut 
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tarkoitus tulla nähdyksi juuri siitä kohtaa, josta se näkijälle avautui. Näkijällä oli, jos ei 

aivan oikeus omistaa, niin ainakin oikeus arvioida maisemaa.
192

 

Rutherford Alcock aloitti Fuji-vuorelle nousun suunnittelun vuonna 1860. Hänen 

saamien tietojensa mukaan vuori oli yleensä kahden kuukauden ajan vapaa lumesta. 

Nousu vuorelle olisi tehtävä heinäkuun ja elokuun välillä, sillä nousu huipulle olisi 

käytännössä mahdotonta, jos huipulla olisi lunta. Japanilaiset viranomaiset pyrkivät 

kuitenkin kaikin mahdollisin keinoin estämään Alcockin aikeet. Viranomaiset vetosivat 

muun muassa siihen, että Fuji-vuorelle nouseminen ei olisi sopivaa Alcockin arvolle 

Iso-Britannian edustajana. Tämä johtui siitä, että vain alempien luokkien edustajat 

japanilaisten viranomaisten mukaan tekivät pyhiinvaelluksia vuorelle.
193

 Alcock pysyi 

kuitenkin kannassaan vankkumattomana, sillä Japanissa matkustaminen oli hänen 

oikeutensa, joka oli turvattu Iso-Britannian ja Japanin välisellä sopimuksella. Alcockin 

omien sanojen mukaan hän halusi kokeilla, oliko sopimuksissa määritelty vapaus 

matkustaa Japanin sisällä vain sananhelinää, vai pystyikö sitä oikeasti harjoittamaan. 

Hänen kollegansa eivät olleet tätä muutamaa merimatkaa lukuun ottamatta kokeilleet, 

joten Alcock päätti laittaa sopimukset testiin.
194

 

Alcockin matka alkoi verrattain myöhään sään kannalta, sillä hän pääsi aloittamaan 

matkansa Kanagawasta seitsemän muun länsimaalaisen kanssa kohti Fuji-vuorta vasta 

4.9. Mukana olivat Kanagawan Iso-Britannian konsulaatin pysyvän henkilökunnan 

lisäksi luutnantti Robinson Intian laivastosta, sekä kasvitieteilijä Veitch. Ryhmän 

kokoonpano huomioon ottaen matkassa ei ollut kyse pelkästään huviretkestä. 

Tavoitteena oli kartoittaa tuntemattomia ja japanilaisille tärkeitä osia sisämaasta, sekä 

kerätä kasvinäytteitä Japanin vuorilta, jotka olivat aikaisemmin olleet kasvitieteilijöiden 

tavoittamattomissa. Ryhmä kasvoi kooltaan huomattavasti, mitä enemmän 

länsimaalaisia siihen liittyi. Alcockin mukaan matkaan lähteneessä ryhmässä oli 

mukana vähintään 100 ihmistä ja 30 hevosta.
195

 

Accordingly, before I mounted myself, I marked with dismay a seemingly endless 

line of baggage-animals – indulging in the most vehement and eccentric protest 

against their burdens, which boded no good to anything fragile – and led horses 

issuing out of the gates accompanied by their keepers. Servants and followers of 
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every denomination, under every imaginable pretext – had, I found, attached 

themselves, and apparently without limit, to the party.
196

 

 

Rutherford Alcock maalailee matkansa mahdollisia riskejä. Ulkomaalaisten liikkuminen 

suurena joukkona pääkaupungin ulkopuolella oli vaarallista. Viranomaiset olivat 

pitkään varoitelleet häntä alueella liikkuvista vaarallisista lonineista
197

, jotka ovat 

vihamielisiä ulkomaalaisia kohtaan. Alcock uskoo kuitenkin matkan olevan riskien 

arvoista. Hän kuvailee tavoitteena häämöttävää Fuji-vuorta hyvin maalauksellisin 

sanankääntein. Alcockin kuvauksessa pystymme näkemään Prattin määrittelemää 

retoriikkaa, jolla merkitystä haetaan kohteen runsaudesta, kohteen näennäisestä arvosta.  

It may be seen from Yeddo as a distance of some eighty miles, on a bright 

summer evening, lifting its head high into the clouds, the western sun setting 

behind it and making a screen of gold on which its purple mass stands out in bold 

relief. Or, early in the morning, its glittering cone of snow, tipped with the rays 

of the rising orb; – and in either aspect it is certainly both singular and 

picturesque, springing abruptly from a boar base into an almost perfect cone, 

truncated only at the extreme pinnacle, and towering far above all the 

surrounding ranges of hills.
198

 

 

Matkan aikana Rutherford Alcockille tarjoutui mahdollisuus tarjota lukijoille lisää 

Japanin erikoisuuksia. Suurta hämmennystä Alcockille aiheuttivat talot joissa 

matkailijat yöpyivät. Retkikunnan käyttöön oli varattu majatalot, jotka muutoin olivat 

daimioiden käytössä heidän matkustaessa Tôkaidôlla.
199

 Hänen mukaansa näitä 

majataloja oli tasaisin välein tien varrella, ja ne muistuttivat sekä ulkonäöltään, että 

sisustukseltaan niin paljon toisiaan, että Alcock ei pystynyt tunnistamaan, oliko hän jo 

yöpynyt kerran kyseisessä majatalossa, vai ei.
200

 Ihmetystä aiheuttavat myös hänen 

Sakigawassa kohtaamansa joenylitykseen erikoistuneet ammattilaiset. Alcock kuvailee, 

                                                           
196

 Alcock 1863a, 398. 
197

 Ronin, ’’miehet jotka leijuvat (tuulen mukana). Termillä on monta merkitystä, alun perin tarkoitti 
työtä etsiviä maanviljelijöitä, myöhemmin isännättömiä samuraita. Assosioidaan henkilöön, joka ei 
noudata japanilaisen yhteiskunnan lakeja. Frédéric 2002, 795.   
198

 Alcock 1863a, 406.  
199

 ’’Itäisen meren tie’’, Tôkaidô oli n. 500 kilometriä pitkä kauppareitti, joka yhdisti keisarillisen 
pääkaupungin nykyiseen Tokioon. Reitin varrella oli yhteensä 53 asemakaupunkia. Frédéric 2002, 973. 
200

 Alcock 1863a, 404–405.  



59 
  

kuinka näiden raavaiden miesten elinkeinona oli kantaa matkustajia yli joen. Tavallisen 

väen he kantoivat reppuselässään, ja ylempien luokkien edustajat sekä naiset leveillä 

alustoilla, joita suuri joukko miehiä kannatteli päidensä päällä. Siltojen rakentaminen ei 

Alcockin mukaan ollut mahdollista tällä alueella, sillä joet olivat liian leveitä, ja maasto 

liian arvaamatonta jatkuvien tulvavesien takia.
201

 Välittääkseen näkemänsä maisemat 

nousunsa aikana, Alcock löytää niille paljon tuttuja eurooppalaisia vastineita. Samalla 

korostuu jälleen, että hänen kokemansa maisemat olivat kaiken vaivannäön arvoista. 

It is almost one continued ascent too, which renders it slow as well as laborious 

work to make much progress. But the scenery would amply repay any fatigue of 

body. There was much to remind a Swiss traveller of the Obërlands in parts, 

especially the descent to Lauterbrunnen. - - The Scheideck and Wetterhorn with 

bare wall towering to the sky, are wanting; nor is there any rival in all the 

mountain-range of Hakoni to the Jungfrau, with its soaring pinnacle and vast 

expanse of snow and glacier.
202

 

 

Mary Louise Pratt on myös tarkastellut muita tapoja tehdä tutkimusmatkasta 

merkityksellistä. Hänen mukaansa oli hyvin yleistä kaikenlaisissa viktoriaanisissa 

kirjoituksissa asettaa suuria haasteita saavutettavan tavoitteen eteen. Tavoitteen 

saavuttamisen haasteellisuus, kuten Fuji-vuoren huipun saavuttaminen, ja sen eteen 

tehty työ ja matkan varrella kohdatut ongelmat ja vaarat antavat saavutukselle lisäarvoa. 

Narratiivin kertojan tehtävänään oli ajoittain paisutella hänen omasta näkökulmastaan 

hyvin mitätön tapahtuma hyvin suuriin mittasuhteisiin.
203

 

Rutherford Alcockilla tämä tavoitteen saavuttamisen haasteellisuus korostuu hänen 

lähestyessä Fuji-vuoren huippua. Alcockin nousun viimeinen päivä alkaa 

tavanomaisesti, ja Alcock mainitsee vain, että viimeinen osuus tulee olemaan kaikkein 

työläin. Viimeinen nousu oli jakautunut jaksoihin, sillä matkan varrella kohti huippua, 

oli pieniä majoja tai luolia, jotka oli tarkoitettu vuorelle nousevien lepopaikoiksi. 

Alcock kirjoittaa, että tuntien vieriessä jokaisen lepopaikan välinen taivallus vain piteni 

ja piteni. Huippu ei hänen mukaansa näyttänyt olevan kaukana, kunnes näköpiiriin 

tulleet kivuliaan pienet huipun piirteet kertoivat todellisuuden. Mitä korkeammalle 
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ryhmä kohosi, sitä vaikeammaksi hengittäminen myös kävi. Viimeisen jakson aikana 

ryhmän oli toistuvasti pysähdyttävä lepuuttamaan särkeviä jalkoja ja kehojaan, sekä 

vetämään kunnolla henkeä. Alcock mainitsee myös, että useat ryhmän jäsenistä tunsivat, 

etteivät he jaksaisi nousta huipulle asti ennen kuin he lopulta saavuttivat huipun.
204

 

This is a great oval opening, with jagged lips, estimated by Lieut. Robinson with 

such means of measurement as he could command, at about 1,100 yards in 

length, with a mean width of 600, and probably about 350 in depth. Looking 

down on the other side, which had a northern aspect, there seemed a total 

absence of vegetation, even on the lower levels, and the rich country we had left 

was completely hid by a canopy of clouds drifting far below. Water boiled at 184 ̊

Fahr. The estimated height of the edge of the crater, above the level of the sea, 

was 13,977 feet; and the highest peak, 14,177. At our resting-place, on the top of 

Fusiyama, the latitude was calculated 35̊ 21´N.; longitude 138̊ 42´E. Variation of 

the compass at ditto 3̊ 2´W.
205

    

 

Kuten yllä olevasta lainauksesta näkyy, Rutherford Alcock kirjoitus hänen viimein 

saavutettuaan Fuji-vuoren huipun, ei vastaa Mary Louise Prattin aikaisemmin mainittua 

analyysiä siitä, miten löydön arvoa analysoitiin. Alcockin ottaa huipun saavuttamiseen 

tieteellisen lähestymistavan. Prattin mainitsema omistussuhde on tästä tieteellisestä 

lähestymistavasta kuitenkin havaittavissa. Rutherford Alcock oli ensimmäinen henkilö, 

joka kirjasi nämä tiedot ylös. Hän myös pääsi kertomaan niistä ulkomaailmalle 

ensimmäisenä.
206

 Pratt mukaan tieteen nimissä tehty tutkimusmatkailu oli vahvasti 

sidottuna ajatukseen alueiden ja niiden resurssien kontrolloimisesta. Mary Louise Pratt 

mainitsee teoksessaan myös, että ”löytö” tapahtui todella vasta kun henkilö palasi kotiin, 

ja ilmaisi löytönsä kirjallisessa muodossa. Hänen oli myös esitettävä se Royal 

Geographical Societylle, ja toivottava, että hänen esityksensä oli uskottava. Rutherford 

Alcock piti myös tästä huolta, sillä palattuaan matkaltaan takaisin pääkaupunkiin, hän 

lähetti nousuaan kuvailevan kartan Royal Geographical Societylle.
207
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4.5. Tycoonin pääkaupunki Edo 

Hyvin harva ihminen joka eli 1800-luvun Euroopan suurissa pääkaupungeissa tiesi, että 

maailman toisella puolella oli kaupunki, jonka asukasmäärä oli paljon monien heidän 

kaupunkiensa asukasmäärää suurempi. Tämä kaupunki oli Edo, nykyinen Tokio, jonka 

asukasmäärä oli 1800-luvun puolivälissä saavuttanut luvun 1,3 miljoonaa. Edo oli 

jakautunut kahtia alueiksi, jotka tunnettiin nimillä shitamachi ja yamanote, matala 

kaupunki ja korkea kaupunki. Matalan kaupunkia asuttivat kauppiaat, artesaanit, 

kalastajat ja muut työläiset, kun taas korkeampaa kaupunginosan olivat vallanneet 

ylemmät luokat, kuten sotilasluokka. Kaikki tiet johtivat Edoon, ja se oli toinen 

Tôkaidôn päätepisteistä. Huolimatta siitä, että Kioto toimi Japanin pääkaupunkina aina 

vuoteen 1868 asti, Edo oli ollut Japanin de facto poliittinen keskus paljon pidempään, 

toimien shôgunin, Tycoonin pääkaupunkina.
208

   

Nimi Edo tarkoittaa ’’lahden sisäänkäyntiä’’. Edo oli alun perin pieni kalastajakylä, 

kunnes 1500-luvun lopulla Tokugawa Ieyasu valitsi kaupungin tilojensa keskukseksi. 

Kaupunki rakentui hiljalleen Ieyasun rakennuttaman linnan ympärille. 1600-luvun 

alussa Tokugawa Ieyasu päätti tehdä Edosta bakufunsa keskuksen, ja määräsi hänen 

seuraajiensa asettumaan kaupunkiin. Sankin-kôtai-järjestelmä
209

 toi mukanaan 

kauppiaita ja artesaaneja ympäröivistä provinsseista kiihdyttäen kaupungin kasvua. 

Kaupungin koko kasvoi hyvin nopeasti, ja 1700-kuvulla kaupungissa asui yli miljoona 

ihmistä, ja sen kokonaispinta-ala oli yli 60 neliökilometriä.  

Rutherford Alcockille Edolla oli hyvin kaksijakoinen merkitys. Hänen olemisensa 

Tycoonin pääkaupunki Edossa oli hyvin merkityksellistä monellakin tapaa. Kuten yllä 

oleva lainaus osoittaa, Alcock piti erittäin merkityksellisenä sitä, että hänellä oli oikeus 

asettua pääkaupunkiin asumaan. Hän vertaa itseään häntä edeltäneisiin hollantilaisiin, 

joilla ei ollut vapaata pääsyä kaupunkiin. Kuten aikaisemmin on mainittu, Dejimassa 

kauppaa käyneet hollantilaiset pääsivät vierailemaan Edossa ainoastaan silloin, kun he 

vierailivat shôgunin hovissa osoittamassa kunnioitustaan hänelle. Nämä vierailut olivat 
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luonteeltaan hyvin rajoitettuja, sillä länsimaalaiset kuljetettiin hoviin ja hovista ulos, 

eikä heillä ollut aikaa tai mahdollisuutta tutustua kaupunkiin.
210

 Rutherford Alcockilla 

ei ollut tämän kaltaisia rajoituksia.  

Rutherford Alcockille Edossa asuminen oli oikeuden lisäksi myös velvollisuus. Iso-

Britannian Japanin kanssa solmimien sopimusten mukaan Iso-Britannialla oli oikeus 

sijoittaa diplomaattinen edustaja Edoon. Rutherford Alcock oli tämä Iso-Britannian 

edustaja, ja siellä minne hän asettui asumaan, sijaitsi myös Iso-Britannian konsulaatti.  

Alcock oli myös valmis taistelemaan japanilaisten viranomaisten kanssa, jotta tämä 

hänelle langennut velvollisuus tulisi täytettyä. Yhtenä suurimpana haasteena Rutherford 

Alcockilla Japanissa olikin hänen ja Iso-Britannian konsulaatin asema Edossa. Näihin 

kysymyksiin paneudun tarkemmin luvussa kuusi. Edo kaupunkina ja pääkaupunkiin 

liittyvät diplomaattiset ongelmat näyttävätkin luoneen Rutherford Alcockille dualistisen 

kuvan kaupungista. Alcock selkeästi pitää Edosta kaupunkina, ja hän kuvaileekin 

kaupunkia sangen ylistävin sanoin teoksessaan:  

Yeddo, it seems it might be one of the pleasantest places of residence in the far 

East. The climate is superior to that of any other country east of the Cape. The 

capital itself though spreading over a circuit of some twenty miles, with probably 

a couple of millions of inhabitants, can boast what no capital in Europe can[.] 

No sooner in a suburb gained, in any direction, than hedgerows appear which 

only England can rival either for beauty or neatness[.] Such is Yeddo, and its 

environs, in the long summer time, and far into a late autumn.
211

 

 

Edo oli samalla kuitenkin kaupunki, jossa Alcock oli kohdannut eniten vastoinkäymisiä 

hänen diplomaattisen kautensa aikana. Se oli myös kaupunki, jossa Alcockin oma henki 

oli vaarassa, kun Iso-Britannian konsulaatti joutui väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. 

Alcock ei anna lukijoiden unohtaa tätä. Kaksi seuraavaa lainausta kertovat erittäin hyvin, 

miten Rutherford Alcock Iso-Britannian konsulaatin sijanniksi valittua temppelialuetta. 

Samalla niissä heijastuu se, miten Alcock kokee koko Tycoonin pääkaupungin.    

On turning of the Tocado, we passed through a gate giving entrance to a long 

avenue of cryptomerias and pines; then through a second more imposing 
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gateway of two stories, across an open square with lotus ponds, and trees on 

each side, and finally, by an entrance to the right, through another courtyard, 

and gained a fine suite of apartments looking on to as beautiful a specimen of 

Japanese garden and grounds as can well be conceived. If Japan could only be 

viewed as a place of exile, it must be confessed a more beautiful hermitage could 

not have chosen.
212

 

 

[W]ere each destine to be hunted for our lives by armed bravoes thirsting for our 

blood; and feel that no human strength or art could make such a position 

defensible. - - Had I foreseen what was to be, how much of pleasure and peace, 

in a sense of security, I should have lost, – and how wretchedly the two years 

preceding the first attempt at a massacre would have dragged on, in this 

seemingly earthly paradise! It left nothing to be desired as a place to live in,  and 

the real objection, that it was a very likely place to die in, did not strike the mind 

– though obviously enough a very bad location in which to defend oneself.
213

 

Ensimmäisessä lainauksessa Rutherford Alcock kuvailee Iso-Britannian konsulaatin 

sijanniksi valikoitunutta temppelialuetta hyvin positiiviseen tapaan. Alue oli hyvin 

vehreä, ja se sisällyttää itseensä paljon japanilaista puustoa luoden idyllisen ja syrjäisen 

kokonaisuuden. Konsulaatin asuttamalta alueelta aukeaa vielä erittäin kaunis näkymä 

kohti pääkaupungin keskustaa. Alcock sanookin, että jos Japania voitaisiin tarkastella 

vain tästä pakopaikasta käsin, näyttäytyisi se katsojien silmissä hyvin kauniilta maalta. 

Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, kuten Alcock tuo toisessa lainauksessa välittömästi 

lukijan tietoisuuteen. Temppelialue muuttuu Alcockin kuvailussa nopeasti idyllisestä ja 

vehreästä pakopaikasta kuolemanloukoksi, jonka puolustaminen oli strategisesti 

mahdotonta, ja jossa Iso-Britannian konsulaatin jäsenten oli taisteleva hengestään 

verenhimoisia hyökkääjiä vastaan.  Iso-Britannian konsulaatti joutui hyökkäyksen 

kohteeksi 5.7.1861. Hyökkäyksessä kuoli tai loukkaantui 23 ihmistä.
214

 

Näissä kahdessa lainauksessa heijastuu se, miten Alcock kokee koko Tycoonin 

pääkaupungin. Edo näyttäytyy matkailijan silmissä kauniilta ja pittoreskilta kaupungilta, 

mutta tämä oli vain sen ulkokuori. Kuten Alcock mainitsee kritisoidessaan vain tovin 

                                                           
212

 Alcock 1863a, 103. 
213

 Alcock 1863a, 104. 
214

 Alcock 1863b, 173.  



64 
  

pääkaupungissa aikaa viettäneiden matkailijoiden kirjoituksia, he eivät tunne Edon 

todellista luonnetta. Heidän ei ole tarvinnut käydä läpi kaikkia niitä vastoinkäymisiä 

Edossa, mitä Rutherford Alcock yhdessä länsimaalaisten kollegoidensa kanssa olivat 

joutuneet kokemaan. Rutherford Alcock koki Edossa niin suurta turhautumista, että hän 

jopa kyseenalaisti koko diplomaattisen kautensa ja Japanin avaamisen merkityksen.  

Yhtenä syynä tähän oli Iso-Britannian konsulaatin joutuminen hyökkäyksen kohteeksi. 

Tulen palaamaan myös tähän tarkemmin luvussa kuusi, jossa käsitellään Rutherford 

Alcockin diplomatiaan liittyviä kysymyksiä.  

On syytä mainita, että Alcockin kokemat vastoinkäymiset ja ongelmat kautensa suhteen 

eivät suoranaisesti liity itse Edoon kaupunkina, vaan siellä asuviin ihmisiin, ja erityisesti 

japanilaisiin viranomaisiin. Edon dualistinen luonne Rutherford Alcockin silmissä 

kulminoituukin juuri tähän; Edo kaupunkina oli hyvin miellyttävä ja kaunis, mutta 

koska se oli Tycoonin pääkaupunki, siellä asuivat myös kaikki ne viranomaiset, jotka 

aiheuttivat Alcockille suurta turhautumista, ja jotka tahallisesti yrittivät haitata hänen 

työnsä edistymistä. Koska Edo oli Tycoonin pääkaupunki, liikkui siellä myös paljon 

sotilasluokkaan kuuluvia japanilaisia, joiden olemassaolo ja käyttäytyminen olivat 

Rutherford Alcockin silmissä hyvin ongelmallisia.   

Rutherford Alcock käyttää kautensa aikana hyväkseen mahdollisuuttaan liikkua Edossa 

kuvaillen kaupunkia hyvin perusteellisesti teoksessaan. Alcockin kuvailu on hyvin 

mielenkiintoinen, ja se on kirjoitettu tavalla, jota hän ei The Capital of the Tycoonissa 

muuten käytä. Läpi koko teoksen, Rutherford Alcock on hyvin voimakkaasti esittänyt 

itsensä aina tekijäksi. Edon kuvailussa tämä kuitenkin muuttuu, ja tekijä muuttuu 

eräänlaiseksi persoonattomaksi tarkkailijaksi, joka liikkuu läpi Edon ihmisvilinän. Tämä 

korostuu erityisesti hänen kierroksessaan läpi Edon. Kuvailu alkaa Sinagawan lähiöstä, 

joka yhdistyy kaupunkiin samoin kuin Kensington yhdistyy Lontooseen. Tällä 

kaupungin päätiellä kulkee monenlaisia ihmisiä loputtomana virtana, kuten daimioiden 

kulkueita, joissa osa kävelee jalan, osa hevosilla, keihäät, hilparit, vaakunat ja viirit 

näkyvillä, kuten vanhoina aikoina muualla maailmassa. Meillä on aikaa kurkistaa 

kauppoihin, niiden avoimiin etuosiin ja pieniin takahuoneisiin. Kaupoissa myydään 

monenlaisia hyödykkeitä, kirjoja, pronssi- ja kupariesineitä, on korintekijöitä, seppiä, 

vaattureita, painajia, vain muutamia mainitakseen.
215
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Ei tarvitse ottaa kuin vajaa sata askelta, niin ohitamme vartioportin, joka voidaan sulkea 

illalla, mikäli hälytys varkaista annetaan, tai päivällä, mikäli tarve vaatii. Toisella 

puolella näemme Daimion asuinpaikan ulkokuoren, johon on sijoitettu palvelijoiden 

asuintilat, kuten muinoin Euroopassa paroneiden ja ritareiden feodaaliset tilat. Monessa 

tapauksessa nämä rakennukset yltävät jopa neljännesmailin verran molemmin puolin 

Daimion asuintilojen pääsisäänkäynnistä, ja antavat myös parhaimman suojan porttien 

takana olevalle linnapihalle, kuten Faubourg Saint-Germainissa, ja muualla Euroopassa, 

jossa vanhan ajan reliikit ovat vielä näkyvissä.
216

  

Kun pääsemme ulos solasta, ohitamme suuren joukon myyntikojuja, joissa päivittäinen 

basaari pidetään. Ohitsemme kulkee monennäköisiä ihmisiä, mutta mikään ei pistä 

silmään yhtä erikoisesti kuin katuvaisten luokka, tai häväisytetyt viranomaiset, jotka 

liikkuvat päät painuksissa yllään jonkinlainen korimainen maski, joka peittää heidän 

kasvonsa täysin. Loninit, lainsuojattomat ja isommat rikolliset matkustavat ilmeisesti 

usein tällä tavalla välttääkseen huomiota. He muistuttavat tietyntyyppisiä kerjäläisveljiä, 

keskiaikaisia reliikkejä, joita vieläkin voi nähdä italialaisissa kaupungeissa, eikä ole 

mitenkään erikoista, että heidän vastakappaleensa löytyisi täältä.
217

  

Rutherford Alcockin Edon kierroksessa nähdään samoja työkaluja käytössä, kuin mitä 

Alcock on käyttänyt pitkin teostaan. Helpottaakseen lukijan kuvitelman luomista 

pääkaupungista Alcock etsii sen ominaisuuksille lukijoille tutumpia vastakappaleita 

Euroopasta. Vastakappaleita haetaan myös suositusta eurooppalaisesta keskiajasta. Yllä 

olevista käännetyistä kappaleista on myös helppo nähdä kuinka erilainen Alcockin Edon 

kuvailu on, kun sitä verrataan esimerkiksi The Capital of the Tycoonin osioon, jossa 

Alcock kertoo hänen ostosmatkastaan Yokohamassa.  

But I came with deliberate intention to look, to examine, and to buy – my friends 

had so persecuted me to spend their money for them, some one hundred dollars, 

some five hundred, or ’any amount,’ – only to send them ’beautiful things from 

Japan.’’ there, to their sorrow, they could not go in person. ’Beautiful things!’ it 

is easily said, my friends, but it is distressingly vague..
218

 

Molemmat osiot, sekä Rutherford Alcockin Edon kierros, että hänen ostosmatkansa 

Yokohamaan ovat samantyyppisiä tapahtumia, joissa Alcock näennäisesti yhtenä päivä 
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suuntaa kaupungille jokin tietty päämäärä mielessään. Alcock käyttää paljon aikaa 

niiden kuvailuun. Yllä olevasta lainauksesta näkyy kuitenkin selvästi, että Alcock kuvaa 

itsensä Yokohaman ostosmatkassa voimakkaasti tekijänä, toisin kuin Edon kierroksessa. 

Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että toisin kuin Alcockin Yokohaman ostosmatka, 

hänen Edon kierroksensa ei koostu vain yhdestä tapahtumakerrasta.  Pitääkseen kiinni 

matkakirjamaisesta otteestaan Rutherford Alcock luo tällä kerrontatyypillä illuusion 

siitä, että Edon kierros koostuu yhdestä kokonaisesta tapahtumasta, ja hän olisi nähnyt 

kaikki kierroksen aikana tehdyt kuvaillut yhden päivän aikana. Todennäköisesti 

Rutherford Alcock on kirjoittanut tämän Edon kierroksen kokonaisuuden 

muistiinpanojensa pohjalta, jotka perustuvat hänen useisiin vierailuihinsa ympäri Edoa 

pitkin hänen Japanin kauttaan.  Rutherford Alcock pystyy näin luomaan erittäin 

sujuvasti etenevän kuvailun Edosta ja sen ominaisuuksista, kooten näin koko kaupungin 

kuvailun yhteen kokonaisuuteen.  
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5. Rutherford Alcock ja japanilaiset – koti, naiset ja miehet 

Viktoriaanisen ajan vaikutus näkyy Rutherford Alcockin teoksessa The Capital of the 

Tycoon erityisen hyvin silloin, kun hän puhuu miehistä, naisista ja kodista. Nämä kolme 

tekijää olivat voimakkaassa vaikutussuhteessa toisiinsa, ja ne pitkälti määriteltiin 

toistensa kautta. Alcock puhuu teoksessaan erittäin voimakkaasti varsinkin japanilaisista 

naisista ja heidän asemastaan japanilaisessa yhteiskunnassa, sillä tähän liittyi tekijöitä, 

jotka olivat voimakkaasti hänen oman arvomaailmansa ulkopuolella.  

Kodin roolin korostaminen oli yksi viktoriaanisen kulttuurin avainelementeistä. 

Historioitsijoilla on tarjota useita syitä tähän kehitykseen, kuten evankelisen liikkeen 

nousu, jossa korostettiin kotitalouden hiljaisia, kotimaisia piirteitä. Yhdeksi erittäin 

keskeiseksi syyksi on esitetty teollisuuden suurta kasvua, joka erotti kodin ja työpaikan 

toisistaan. Monilla keskiluokan miehillä oli töihin sangen pitkä matka. Tämä korosti 

kodin roolia. Keskiluokkainen nainen asui yhä enemmän erossa työelämästä.  Naisen 

rooli kotona korostui muun muassa naisesta kuvaa kodin enkelinä luovan kirjallisuuden 

kautta.
219

  

Kirjallisuuden välittämä maailmankuva sitoi naiseutta myös hyvin voimakkaasti kotiin. 

Viktoriaanisen kodin kirjallisuudella luodun ideaalin ytimessä oli nainen. Koti keräsi 

tarkoituksensa hänen läsnäolostaan, ja nainen oli vastuussa kodin ”tekemisestä”. 

Hänestä virtasi moraalista, hengellistä, tunteellista ja fyysistä energiaa kotiin. Kuviteltu 

koti, ideaali koti, ei ollut kiinteä, staattinen kokonaisuus, vaan se oli aina muuttuva ja 

mukautuva. Tietyt osat tästä fantasiasta, kuten sen sydän, nainen, oli kuitenkin aina 

läsnä.
220

 

John Tosh on teoksessaan A Man’s Place – Masculinity and the Middle-Class Home in 

Victorian England tarkastellut viktoriaanista ilmiötä nimeltään domesticity, kotoisuus. 

Toshin kontekstissa kotoisuus tarkoittaa ajatuksia siitä, mikä tekee kodin, tai miten koti 

luodaan. Hänen mukaansa viktoriaaniset käyttivät enemmän aikaa sellaisten ajatuksien 

parissa, kuten kodin ideaalin, kodin mukavuuden tai kodin yksityisyyden, kuin yksikään 

heitä edeltänyt sukupolvi. Toshin mukaan on tärkeä muistaa, että kaikki viktoriaanisen 

ajan ihmiset eivät viettäneet aikaa näiden asioiden parissa. Kotoisuus oli vieras ajatus 

niille, jotka elivät Iso-Britannian slummeissa. Kotoisuuteen liittyvät elementit eivät 
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myös olleet yhtä merkittäviä aristokraateille, joille kestitseminen oli olennainen osa 

julkisuuskuvaa.
221

 Ideaali kotielämä oli saavuttanut erittäin suuren auktoriteetin 1800-

luvun puolivälissä Iso-Britanniassa, ja siitä oli tullut kulttuurillinen normi keskiluokalle. 

Toshin mielestä kotoisuus oli luonteenomainen viktoriaaninen vastaus sille vahingolle, 

jonka kapitalismi oli tehnyt ihmissuhteiden kudokselle.
222

  

Kodin ja työn erottaminen toisistaan merkitsi hyvin selkeitä sukupuoliroolien 

syntymistä, erityisesti aviomiehille ja vaimoille. Viktoriaanisille briteille normaalilta 

tuntuva sukupuolten erottelu meni paljon pidemmälle kuin perheenelättäjän ja kotiäidin 

väliseen erotteluun, ja juuret tähän ulottuvat pidemmälle kuin taloudelliseen 

muutokseen 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa. Dominoivat ajatus viktoriaanisessa Iso-

Britanniassa oli se, että naiset eivät pelkästään olleet inferior, ”huonompia” kuin miehet, 

mutta myös perustavanlaatuisesti erilaisia kuin he. Naiset eivät olleet vain muutaman 

askeleen taaempana rationaalisuudessa tai päättäväisyydessä kuin miehet, vaan luonto 

erotti heidät ylivoimaisista miehistä ja tehtävistä, joiden suorittamiseen vain miehillä oli 

kyvyt. Viktoriaanisen keskiluokan kulttuuri oli rakentunut vahvasti polarisoituihin 

näkemyksiin eri sukupuolista. Sekä luonne, että seksuaalisuus, nähtiin terävämmin 

sukupuoleen liittyvinä tekijöinä kuin koskaan aikaisemmin. Ja paikka, jossa nämä 

terävät eroavaisuudet rakennettiin kokonaisuudeksi, oli koti. 
223

 

Rutherford Alcock puhuu myös kodista teoksessaan The Capital of the Tycoon, sekä 

erityisesti siitä, mitä elementtejä ”kodin” tulisi sisältää, jotta se olisi länsimaalaisen 

silmissä ”hyväksyttävä”. Yksi Alcockin ensimmäisistä murheista koskien hänen 

kauttaan Japanissa, oli huonekalujen siirtäminen hänen toimipisteestään Kiinasta 

Japaniin. Alcockin mukaan eteläisessä Euroopassa, kuten antiikin Roomassa ja 

Kreikassa, talot olivat nukkumista ja syömistä varten. Pohjoisessa puolestaan, jossa 

ilmasto ei ollut yhtä suojeleva, oli tarve rakentaa jotain parempaa. Alcockin mukaan 

kotoisuus oli pohjoisen, toisin sanoen Iso-Britannian, parhaimpia ominaisuuksia, ja 

heillä oli taito tehdä olonsa mukavaksi.
224

 

Japanilaisten ”spartalainen” elämäntyyli, joka näkyi erityisesti asuntojen sisustuksen 

niukkuudessa, jaksoi ihmetyttää Alcockia läpi hänen kautensa. Alcock käy erittäin 
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mielenkiintoisen keskustelun hakodatelaisen kääntäjän kanssa tästä elämäntyylistä.  

Kääntäjä tiedustelee Alcockilta, eikö hän ole ollut Japanissa tarpeeksi pitkään, jotta hän 

ymmärtäisi, etteivät japanilaiset ole kiinnostuneita eurooppalaisten hyödyttömistä 

tarvikkeista, kuten tuoleista, joita ilman eurooppalaiset eivät ilmeisesti pysty elämään. 

Japanilaiset tarvitsevat taloaan vain asumiseen, eivätkä mahtailuun, ja vielä vähemmän 

käytettäväksi varastona hyödyttömille esineille.
225

 Viktoriaaniselle sisustustyylille oli 

luonteenomaista, että kaikki huoneet olivat erittäin täynnä huonekaluja.
226

 

Rutherford Alcockille kysymykset kodista ovat hieman itsestäänselvyyksiä. Se oli 

konsepti, jonka määrittelemiseen ei tarvittu keskustelua. Se oli myös konsepti, josta hän 

ei aikonut joustaa. Koti oli hänelle oikeus. Alcockin saapuessa Japaniin hän 

automaattisesti oletti, että hän tulee asumaan tietynlaisissa olosuhteissa, jotka olisivat 

hänelle hyväksyttäviä. Rutherford Alcock ei missään vaiheessa edes harkitse, että 

hän ”tyytyisi” japanilaisiin asumisolosuhteisiin. Hän toi suuren määrän asumiseensa 

sopivia huonekaluja mukanaan Kiinasta, ja ne asiat jotka häneltä uupuvat, hän täydensi 

heti päästyään Japaniin. Ensimmäinen asia, jonka Rutherford Alcock saattoi loppuun 

päästyään Japaniin, oli asuinpaikkansa saattaminen sellaiseen muotoon, että hän voi 

katsoa sen olevan ”tyydyttävä”.
227

 Tämä oli myös asia, josta itsekin vitsailee 

teoksessaan:  

Our modes of life are so different; and then the upholstery! I had tables, and 

chairs, and bedsteads, and sofas enough to fill up entirely the first three rooms 

they placed at my disposal. I think it is very possible Moriyama and his superiors, 

when our backs were turned, may have mutually exclaimed ’what fools these 

foreigner are that they cannot live without such a mass of four-legged 

incumbrances, which destroy the mats, and leave no room either to move or to 

sleep in!’ And there have been moments, in my numerous translations from place 

to place in the East, when, if I had heard such a comment, I might certainly have 

chimed in with a very cordial Amen!
228
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Tyydyttävät asumisolosuhteet eivät olleet jotain, mitä Rutherford Alcock odotti vain 

hänen omalla kohdallaan toteutuvan. Alcock vaati tyydyttäviä asumisolosuhteita myös 

muille Iso-Britannian konsulaattien jäsenille. Alcockin vieraillessa Hakodatessa hänen 

yhtenä tehtävänään oli perustaa konsulaatti kaupunkiin, ja etsiä sille ”sopivat” tilat 

tulevaa konsulia varten. Tilojen löytäminen tuotti kuitenkin suuria vaikeuksia, ja Alcock 

hylkäsi hänelle ehdotetut kohteet yksi toisensa jälkeen. Vain yksi kohde oli Alcockin 

mielestä sopiva, mutta se oli varattu Hakodaten tulevalle kuvernöörille. Alcock sai 

kuitenkin lopulta nämä tilat Iso-Britannian konsulin käyttöön. Keskustelu, jonka 

Rutherford Alcock kävi sen hetkisen Hakodaten kuvernöörin kanssa, ja miten hän 

oikeuttaa näiden tilojen varaamisen Iso-Britannian tulevan konsulin käyttöön, kertoo 

niistä asumisolosuhteista, jotka Rutherford Alcock oletti japanilaisten kohteiden 

automaattisesti täyttävän. Hänelle oli itsestään selvää, että uuden konsulin mukana 

tulevat myös hänen perheensä ja huonekalunsa, ja tilojen oli oltava niille sopivat.
229

  

’This is where the new Governor will be accommodated when he arrives’. I felt 

the reproach it conveyed, and could only smile, apologetically observing that’ 

Probably he had neither wife or children with him; and above all, no four-post 

bedsteads and sofas, or dining room tables, any of which would fill up the whole 

room.’’
230

 

 

Rutherford Alcock käsittelee siis teoksessaan jonkin verran sitä, miten japanilaisesta 

asumuksesta tehdään länsimaalaiselle ”hyväksyttävä”, ”kotoisa”. Nämä asumukset eivät 

kuitenkaan olleet koti Rutherford Alcockille. Alcock ei esimerkiksi kertaakaan puhu 

näistä asumuksista ”kotina”. Ne olivat hänelle vain väliaikaisia asumuksia. Alcock 

mainitsee myös, että hän ei voi uskoa, että yksikään eurooppalainen jäisi pysyvästi 

asumaan Japaniin.
231

 Parhaiten Alcockin näkemykset hänen asumustaan kohtaan 

näkyivät hänen palattuaan pitkältä matkalta takaisin Iso-Britannian konsulaatille Edoon. 

Alla olevasta lainauksesta on nähtävillä, että kodilla oli suuri merkitys Rutherford 

Alcockille. Siitä on nähtävissä myös, että Alcock assosioi kotiin kuuluvaksi 

viktoriaaniseen tyyliin perheen. Koti oli jotain, missä miehen sinne saapuessa hänen 
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lapsensa ja vaimonsa olivat ottamassa häntä vastaan. Koti oli myös jotain, missä oli 

nähtävissä ’’naisen kosketus’’. Ilman näitä kodilla ei ollut sydäntä.  

Is there any land or place of exile, where an Englishman does not turn towards 

the residence where he has been domiciled more or less permanently, however 

uninviting it may be in many respects, without something of a home-like feeling 

gathering around his heart as he approaches the familiar roof? God knows, our 

residence in Yeddo had few of the many blessings which our native land is 

associated with a Home. No wife or children were there to greet us, no grace of 

the womanhood cast its spell upon the hearth. There was, indeed, no hearth for 

either light or shadow to rest upon, in that Pagan temple of a heathen and hostile 

city.
232

 

 

Yllä olevasta lainauksesta on nähtävissä myös, miten Rutherford Alcock kokee naisen 

aseman suhteessa miehiin. Vaimo on hänen ideaalissaan odottamassa miestään kotiin 

lapsien kanssa. Voidaan sanoa, että Alcockiin oli vaikuttanut John Toshin mainitsema, 

brittiläisen keskiluokan kulttuurinen normi ideaalista kotielämästä. Rutherford Alcock 

ei käsittele teoksessaan kovinkaan paljoa japanilaisia koteja. Tämä johtuu enimmäkseen 

siitä, että tämä oli aihe, josta hän ei tiennyt paljoa, ja jota hän ei päässyt tehokkaasti 

tarkastelemaan. Alcock pystyi tarkastelemaan vain alempien luokkien asumuksia, jotka 

avautuivat kaupunkien kaduille, sillä monet niistä toimivat päivisin kotien sijasta 

kauppojen julkisivuina. Rutherford Alcockille tämä kodin yksityisyyden puute oli hyvin 

hämmentävää, ja hän kuvailee jokaista kotia omaksi ”mikrokosmokseksi”.  

I say ‘street life,’ – but as all the shops have open fronts and give a view right 

through the interior to the inevitable little garden at the back; and the inmates of 

the house sit, work, and play, in full view whatever may be other occupation in 

hand – the morning meal, the afternoon siesta, or the later ablutions, the 

household work of the women, the play of their nude progeny, or the trade and 

handicraft of the men, – each house is converted into a microcosm.
233
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One must be brought in from infancy to the manner, to be able to look upon their 

large mouths full of black teeth, and the lips thickly daubed with a brick-red 

colour, – and not turn way with a strong feeling of repulsion.
234

 

Rutherford Alcock esittää teoksessaan monia huomiota koskien japanilaisia naisia ja 

heidän asemaansa japanilaisessa yhteiskunnassa. Monet japanilaisiin naisiin liittyvistä 

käytänteistä, kuten yllä olevassa lainauksessa mainittu hampaiden mustaaminen, olivat 

hänen oman käsityskykynsä ulkopuolella. Kaksi asiaa joista Alcock puhuu kaikkein 

voimakkaimmin, ovat naisten kylpeminen sekä prostituutio. On syytä mainita, että 

Rutherford Alcock ei missään vaiheessa koko kautensa aika ole tekemisissä 

japanilaisten naisten kanssa. Tai jos hän on, hän ei kirjoita siitä teoksessaan. Alcockin 

havainnot japanilaisista naisista ovat myös hyvin kapeita. Hän pystyy ainoastaan 

tarkkailemaan alemman luokan naisia, sillä kuten hän itse sanoo, ylempien luokkien 

naisia ei näkynyt jokapäiväisessä elämässä.
235

 

Yokota Fuyuhikon mukaan on yleisesti oletettu, että japanilaisten naisten asema oli 

heikko varhaismodernissa japanilaisessa yhteiskunnassa. Samoin on ajateltu, että 

naisten asema oli paljon korkeampi muinaisessa Japanissa matrilineaarisuuden 

vaikutuksen vuoksi. Yokota kokee, että kaikkein näkyvin syyllinen, joka on auttanut 

mainostamaan tätä negatiivista näkemystä, on Onna daigaku, eli Greater Learning for 

Women. Teos on moraalinen opas, joka ajoittuu 1700-luvun alkuun. Oppaan mukaan 

naiset olivat miesten alaisia, ja naisen tehtävänä olivat kotityöt, lisääntyminen ja 

lastenhoito. Naisen pitäisi ajatella miehensä kotiaan ’hänen (naisen) omaan’, ja olla 

kuuliainen kuin hänen miehensä olisi hänen isäntänsä. Naisen pitäisi varoa seitsemää 

syytä joiden johdosta mies voisi erota hänestä. Näihin syihin lukeutuivat muun muassa 

puheliaisuus, tottelemattomuus ja lapsettomuus. Kirja kieltää naisia menemästä ulos 

ilman syytä, ja olemaan kotona tehden vaatteita appivanhemmilleen, tehden ruokaa ja 

palvellen miestään.
236

  

Edellä mainittu teos on houkutellut ajattelemaan, että naisten asema oli esimodernissa 

Japanissa hyvin miehistä riippuvainen. Uusimmat tutkimukset Yokotan mukaan 

kuitenkin osoittavat, että naiset olivat mukana julkisessa toiminnassa, ja että kirjoitetun 

ja käytännön välillä saattaisi olla olemassa suuri railo. On myös syytä esittää kysymys, 
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mistä naisista teksti puhuu. Kyseinen teksti on todennäköisesti tarkoitettu sotilasluokan 

ja ylempien luokkien naisten oppaiksi. Voidaan myös kysyä, kuinka moni nainen luki 

opasta.  Alempien luokkien naiset elivät puolestaan hyvin erilaista elämää.
237

 

1800-luvun puolivälissä naisten asema Iso-Britanniassa oli kokenut suuren muutoksen 

verrattuna aiempiin vuosisatoihin. 1600-luvulla monet naiset olivat mukana 

taloudellisessa toiminnassa. Heillä oli itsenäisiä yrityksiä ja lesket olivat myös 

saattaneet jatkaa miehensä yritystoimintaa. Hyvinvoinnin kasvaessa ja rahatalouden 

monimutkaistuessa vaadittiin yhä suurempia taloudellisen hallinnan kykyjä, jotka ajan 

ajatusten mukaisesti olivat maskuliininen lahja. Samaan aikaan työ tehtiin yhä enemmän 

kodin ulkopuolella. Tämä rohkaisi yhä voimakkaampaan erotukseen naisten ja 

rahanteon välillä. Naisten keskinäinen status vaihteli myös huomattavasti. Aristokratian 

ja maata omistavan yläluokan naisilla oli kohtalainen liikkumisvapaus. He matkustelivat 

runsaasti maalta kaupunkiin, ympäri Eurooppaa, ja kiertäen sosiaalisissa tapahtumissa, 

kuten juhlissa. Keskiluokan naisilla ei ollut tähän mahdollisuuksia, ja alempien luokkien 

naiset eivät voineet edes uneksia yläluokkaisten naisten elämästä.
238

 

Naiset olivat Iso-Britanniassa pääsääntöisesti lain silmissä toisen luokan kansalaisia 

heidän sosiaalisesta statuksestaan riippumatta. Avioeron tullessa lapset erotettiin 

naisesta, ja vasta vuoden 1839 jälkeen nainen sai kasvattaa lapsia kunnes he täyttivät 

seitsemän vuotta. Vuoteen 1873 asti kaikki naisten omaisuus avioliiton alkaessa siirtyi 

miehen omaisuudeksi. Vuoteen 1857 asti avioero, paitsi kaikkein äärimmäisissä 

tilanteissa, oli mahdollista vain parlamentin hyväksynnällä. Avioeron hakeminen oli 

sekä miehille, että naisille vaikeaa, ja yleensä aivan liian kallista. Mies pystyi eroamaan 

esimerkiksi vaimon uskottomuuden takia, mutta nainen tarvitsi uskottomuuden lisäksi 

todisteita hylkäyksestä, raiskauksista, insestistä tai julmuudesta.
239

 

1850-luvun lopulla naisliikkeen syntyi Iso-Britanniassa omalla agendallaan ja 

lehdistöllään. Alun perin se keskittyi keskiluokkaisten naisten ongelmiin, kuten pääsyyn 

korkeamman koulutuksen piiriin, asenteiden parantamiseen naisten työskentelyä 

kohtaan, ja naisten omaisuuden omistamisen mahdollistamiseen avioliitossa.
240

 Simon 

Morgan on tarkastellut naisten vaikuttamisen mahdollisuuksia viktoriaanisessa Iso-
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Britanniassa.  Hänen mukaansa perinteinen ajattelu siitä, että naisten roolit olivat 

vahvasti jakautuneet sukupuolittuneiden julkisen ja yksityisen sfäärin välillä, on liian 

yksinkertaistettu. Morgan kokee, että on paljon todisteista siitä, että viktoriaaniset naiset 

pystyivät operoimaan kodin, yksityisen sfäärin ulkopuolella. Hänen mukaansa ajatus 

siitä, että naiset pystyivät mukautumaan tilanteeseen ja käyttämään ”kodin” kieltä 

oikeuttaakseen toimia, jotka olivat kaikkea muuta kuin yksityisiä luonteeltaan, on myös 

laajalti hyväksytty.
241

  

Sitä vaikuttiko naisliikkeen nousu Iso-Britanniassa 1800-luvun puolivälissä Rutherford 

Alcockin näkemyksiin naisista ja heidän asemastaan, on vaikea arvioida. Alcock esittää 

The Capital of the Tycoonissa selkeitä näkemyksiä naisten asemasta, ja siitä, mitä 

naisten olisi soveliasta tehdä. Alcock on muun muassa sitä mieltä, että naisen paikka oli 

kotona, tehden kevyempiä töitä, eikä raataa esimerkiksi pelloilla, tehden raskasta työtä 

miesten kanssa. Tämä oli hänestä ’’korkeamman sivilisaation merkki’’, ja hän uskoi 

japanilaisten harjoittavan samoja periaatteita, kunnes hän palatessaan Osakasta takaisin 

Edoon näki japanilaisia naisia peltotöissä.    

This was the first time I had seen any but isolated cases of women being engaged 

in the field labours in Japan; for the Japanese appear to me honourably 

distinguished among the nations of higher civilisation, in that they leave their 

women to the lighter work of the house, and perform themselves the harder out-

door labour.
242

 

 

Olleessaan vierailemassa Osakassa Rutherford Alcock osallistui yhdessä 

hollantilaiskollegan kanssa japanilaiseen teatterinäytökseen. Seuratessaan näytelmää 

hän huomio, että paikalla sitä seuraamassa oli paljon muitakin kuin vain japanilaisia 

miehiä. Paikalla oli suuria seuruita, joissa Alcockin mukaan oli mukana niin vaimoja 

kuin tyttäriäkin. Näytelmä loppu järkyttää häntä suuresti, sillä se ei hänestä ollut naisille 

sopivaa katsottavaa. ’’The parts of Tarquin and Lucretia seem in a fair way to be 

reversed, and the curtain drops a great deal too late, if a Japanese audience were 

susceptible of being outraged by anything gross or obscene.’’
243
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Rutherford Alcock ei suoraan kerro lukijoille mitä näytelmän lopussa tapahtui, sillä 

tämän kaltaisten asioiden sanominen ääneen ei ollut hänen arvolleen suotavaa. Sen 

sijaan hän esittää tapahtuman roomalaisen tarinan, tai legendan, Sextus Tarquiniuksen ja 

Lucretian kautta, josta kuuluisa italialaismaalari Tizian on maalannut taulun. Tarinan 

mukaan Sextus Tarquinius uhkasi tappaa Lucretian jollei tämä hyväksyisi hänen 

seksuaalisia lähentelyjään. Raiskauksen jälkeisenä päivänä Lucretia paljasti 

Tarquiniuksen teot, ja teki itsemurhan.
244

  

Tämä on myös jälleen hyvä esimerkki siitä, miten Alcock käyttää länsimaalaiselle 

tunnettua taidetta apunaan selittääkseen lukijoilleen jotain, mikä muulla tavoin olisi 

vaikeaa selittää. Se, että japanilaiset miehet toivat vaimonsa, äitinsä tai tyttärensä 

katsomaan tämän kaltaisia näytelmiä, kertoi Alcockin mukaan siitä, että heidän 

moraalistandardinsa, jos niitä oli, olivat hyvin erilaiset kuin länsimaalaiset standardit.
245

 

Alcock mainitsee, että Ranskassa kyllä esitetään näytelmiä joita Iso-Britanniassa ei 

voisi esittää, ja päinvastoin, mutta tästä huolimatta hänen oli vaikea ymmärtää 

japanilaisten moraalikäsitystä. 

But I confess my difficulty in Japan, is to discover what the Japanese standard 

may be, or whether they have such a thing? And yet some must exist, for a gentle 

womanly and modest expression and bearing generally marks the women; and 

the well-conditioned among the men have a certain refinement and delicacy in 

their manners; while there is much habitual courtesy, even among the lower 

classes, with a consideration for the feelings and susceptibilities of others, and 

an unwillingness to give offence, which cannot well be sustained amidst universal 

grossness, and a coarse unbridled license.
246

 

 

Japanilaisten kylpemistavat aiheuttivat paljon hämmennystä Rutherford Alcockille. 

Erityisesti se, että miehet ja naiset kylpivät yhdessä, oli viktoriaanisen ajan 

näkökulmasta ongelmallista. Alcock halua kuitenkaan suoralta kädeltä tuomita 

japanilaisten kylpemistottumuksia moraalittomiksi. Hän ennemminkin kallistuu 

Lorraine Sterryn mainitsemaan näkemykseen japanilaisesta yksinkertaisuudesta, jossa 

alastomuus ei ollut merkki moraalittomuudesta, vaan osoitus lapsenomaisesta 
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viattomuudesta. Alcock kokee, että hän tekee vääryyttä japanilaisia naisia kohtaan, jos 

hän leimaa heidät moraalittomiksi arvojensa ja siveellisyysnäkemyksiensä perusteella. 

Jos japanilaiset naiset eivät tunne olevansa siveettömiä, he eivät myöskään tee mitään 

väärin. Yhdessä kylpeminen oli yksi maan tavoista.  

Where there is no sense of immodesty, no consciousness of wrong doing, there is, 

or may be, a like absence of any sinful or depraving feeling. It is a custom of the 

country. Fathers, brothers, and husbands all sanction it – and from childhood the 

feeling must grow up, as effectually guarding them from self-reproach or shame, 

as their sisters in Europe adopting low dresses in the ball room, or any other 

generally adopted fashion of garments or amusements.
247

   

And we approached, an elderly matron stopped out on to the margin, leaving half 

a dozen of the other sex behind her, to continue their soaking process. The 

freedom of the lady from all self-consciousness or embarrassment was so perfect 

of its kind, that one could not help recalling the charitable exclamation of John 

Huss when he saw a pious old woman bringing a faggot to his stake, ’O sancta 

simplicitas!’.
248

 

Samaa Alcockin näkemystä japanilaisten viattomuudesta alastomuutta kohtaan on 

nähtävissä yllä olevasta lainauksesta, jossa Alcock kohtasi kylpylästä poistuvan 

vanhemman japanilaisnaisen. On syytä kuitenkin mainita, että vaikka Alcock ei 

välttämättä pidä japanilaisten naisten kylpemistä yhdessä miesten kanssa merkkinä 

naisten moraalittomuudestaan, on se tekona kuitenkin selkeästi hänen arvomaailmansa 

vastainen.  

Rutherford Alcock puhuu myös sarkastisesti kylpylöistä japanilaisena julkisena 

instituutiona, ja siitä, että naiset ovat mukana siinä. Japanilaiset viranomaiset Alcockin 

mukaan olivat kertoneet hänelle, että kylpylät olisivat Japanin julkisen mielipiteen lähde. 

Hänen mukaansa oli mahtavaa, että tämä japanilainen ihmisten parlamentti harjoittaa 

molempien sukupuolien tasa-arvoisuutta. Naiset eivät olleet pelkästään mukana, vaan 

Alcockin mukaan heidät aivan erehtymättömästi voidaan myös kuulla. Alcock viittaa 

tässä kylpylöistä kantautuvaan ääneen, jossa usein naisten nauru ja iloinen puheensorina 

ylittivät miesten tuottamat matalat äänet. Alcock maalailee, että japanilaiset hallitsijat 

olivat toimineet hyvin viisaasti antaessaan alamaisilleen julkisen tilan purkaa paineitaan, 
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varaventtiilin, paikan, joka oli avoin molemmille sukupuolille. Tämä oli viisasta, sillä 

vaikka historia saattaa tuntea kostoa janoavia yksittäisiä naisia, koskaan historiassa eivät 

naisten joukko, tai joukko jossa oli mukana miehiä ja naisia, ole suunnitelleet salaliittoa 

hallintoaan vastaan.
249

 

The sex is the State’s protection, for, though one woman may plot a deed of 

vengeance, the history of the world does not furnish an instance of a conspiracy 

of women, or of any mixed assembly of men and women, for the enactment of 

scenes of violence and political convulsion. Long experience, or a deep insight 

into human nature, may have given the jealous rulers of Japan full assurance of 

the fact, – and thus have supplied to the vox populi a free vent, as a sort of 

safety-valve, without any of its attendant dangers.
250

 

 

Naisiin liittyvä aihe josta Rutherford Alcock puhuu kaikkein negatiivisimpaan sävyyn, 

oli japanilainen prostituutio, ja sen valtiollinen institutionalisointi. Viktoriaanisessa 

kodissa seksi oli salaisuus, josta kukaan ei puhunut. Kaikkiin aiheeseen liittyviin 

kysymyksiin vastattiin valkoisella valheella, tai kysymyksen esittämisestä seuraasi 

shokki. Lapsille, erityisesti pojille, ei kerrottu mitään, sillä heitä haluttiin suojella 

kaikelta seksuaaliselta. Walter Houghtonin mukaan seksiin assosioitiin myös paljon 

inhoa. Monet vaimot assosioivat seksin velvollisuuteen, ja miehet assosioivat sen 

tarpeellisuuteen, miesten luontoon kuuluvaan tarpeen tyydyttämiseen.
251

  

Jotta pojan mieli ja keho pysyisi tahraamattomana, hänet opetettiin näkemään naiset 

objekteina. Naisia kuuluisi käsitellä suurella kunnioituksella, ja pojan pitäisi ajatella 

mukavia naisia, kuten äitiään tai siskojaan, tai tulevaa vaimoaan, enemmän 

enkelimäisinä olentoina kuin ihmisinä. Tämä oli Houghtonin mielestä viktoriaanisten 

luoma laskelmallinen kuva, jossa dissosiaation avulla rakkaus erotettiin seksistä, ja 

rakkaus muutettiin ”puhtaaksi” palvonnaksi. Sama jatkui avioliiton solmimisen jälkeen, 

ja uskollisuus oli korkein hyve. Seksuaalinen poikkeavuus oli puolestaan mustin synti. 

Miehen kutsuminen moraaliseksi henkilöksi tarkoitti lähes kokonaan, että hän ei ole 

epäpuhdas käytöksessään. Houghton kokee, että eettisen puhtauden ja sosiaalisten 

tabujen lähtöalustana keskiluokan keskuudessa oli evankelinen herääminen, joka oli 

                                                           
249

 Alcock 1863a, 414–415.  
250

 Alcock 1863a, 415. 
251

 Houghton 1957, 353. 



78 
  

1800-luvulla muodostunut tarpeeksi voimakkaaksi pakottamaan eettisen puhtauden ja 

sosiaaliset tabut normeiksi.
252

 

Amy Stanley on tarkastellut tutkimuksessaan japanilaista prostituutiota, ja erityisesti sen 

taloudellisia vaikutuksia Tokugawa-yhteiskunnassa. Stanleyn mukaan esimodernin 

Japanin prostituoitu on ikoninen hahmo Japanin historiassa. Samoin kuin romantisoitu 

samurai tai myöhäisen 1900-luvun salaryman, toimistotyöntekijä, prostituoitu 

personifioi aikaansa. Tokugawa-hallinnon aikana suuri määrä kulttuurillisia tuotteita 

ympäröi seksin ostoa, tehden bordellien kuvitellut nautinnot saavutettavaksi 

laajemmalle yleisölle. Korkealuokkaiset prostituoidut, yûjo, ja urbaanit ”nautintotilat”, 

yûkaku, esiintyivät sekä puukaiverroksissa, että suosituissa tarinoissa ja näytelmissä.
253

   

Todellisuus oli kuitenkin Stanleyn mukaan erilainen. Prostituutio oli yhteiskunnallinen 

instituutio, joka tarjosi miehille seksuaalista nautintoa ja esteettistä viihdykettä. Tämän 

lisäksi se tuotti myös paljon rahaa nuorten köyhien naisten kustannuksella. Prostituution 

taloudellisia vaikutuksia on haastava tarkastella, sillä se ei tuottanut mitään materiaalista, 

jota voitaisiin kätevästi laskea. Sen vaikutus pitää Stanleyn mukaan laskea sen 

vaikutusalueen ja siihen osallistuneiden naisten määrän perusteella. Tämä on myös 

hyvin haastavaa. 
254

 Japanilaisten asenteet prostituutiota kohtaan ovat nähty olleen 

hyväksyväisempiä kuin mitä vastaavat asenteet olivat länsimaissa. Niinpä japanilaiseen 

prostituutioon ovat feministiset teorioitsijat ja historioitsijat Stanelyn mukaan liittäneet 

pitkäaikaisen kysymyksen siitä, voiko prostituutio olla naisten näkökulmasta 

vapaaehtoista toimintaa. Pystyivätkö japanilaiset naiset tekemään ”valinnan” 

myydessään itseään, vai onko prostituutioon liittyvä stigma niin voimakas, että 

prostituutio ei voi koskaan olla vapaaehtoista.
255

   

Stanleyn mukaan sekä naisten valinnan mahdollisuus prostituution liittyen että 

universaalina pidetty prostituution stigma eivät päde Tokugawan Japanissa. Useimmat 

prostituoidut ”myytiin” bordelleihin lapsina tai teini-ikäisinä. Kun he alkoivat myydä 
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itseään, heidän palkkansa meni useimmiten suoraan heidän vanhempiensa velkojen 

vähentämiseen. Mikäli prostituoidut eivät saaneet lahjoja asiakkailtaan, he eivät 

koskaan nähneet mitään tuloja itsensä myymisestä. Prostituutioon ei kuitenkaan liittynyt 

voimakasta stigmaa Japanissa, ainakaan alempiluokkaisten ihmisten parissa, jotka 

kattoivat 90 % japanilaisista. Uskonnollissa teksteissä puhuttiin naisten hyveellisyydestä, 

mutta ne eivät tuominneet seksin harrastamista ennen avioliittoa. Myös esimerkiksi 

naisten avioliiton ulkopuolisia suhteita pidettiin moraalittomina. Ongelmana ei 

kuitenkaan ollut se, että nainen oli harrastanut seksiä toisen miehen kanssa, vaan se, että 

hän oli heikentänyt miehensä auktoriteettia kotitaloudessa ja häirinnyt yhteisönsä 

sosiaalista järjestystä.
256

   

Suurin osa japanilaisista ei siis pitänyt prostituutiota moraalisena ongelmana. 

Rutherford Alcock puhuu prostituutiosta kuitenkin ’’yhteiskunnallisena pahuutena’’. 

Hänen mukaansa lähes kaikki teokset jotka käsittelevät Japania käsittelevät myös 

prostituutiota Japanissa. Alcockin mielestä tämän japanilaisen ”pahuuden” muodossa ei 

kuitenkaan ole mitään niin erityistä, että sitä pitäisi käsitellä kovin laajasti.
257

  

Prostituutio vaikutta olevan Rutherford Alcockille aihe, jota hän ei juuri halua käsitellä. 

Hän mainitsee prostituution The Capital of the Tycoonissa vain muutaman kerran, ja 

molemmilla kerroilla hän puhuu siitä hyvin yleisluonteisesti, mutta hyvin negatiivisesti. 

Hän ei esimerkiksi mainitse kohdanneensa prostituoitua Japanissa. On todennäköistä, 

että Rutherford Alcock ei yksinkertaisesti halua kirjoittaa prostituoiduista, sillä heidän 

näkemisensä avatuissa satamakaupungeissa oli sangen yleistä. Jo Rutherford Alcockin 

Japanin kauden aikana Yokohamaan avattiin kuuluisa viranomaisten ylläpitämä bordelli 

nimeltään Gankiro. Britit kutsuivat sitä Kristallipalatsiksi, ja amerikkalaiset Suureksi 

Kairoksi.
258

 Viktoriaaniset siveellisyysarvot omaavana miehenä Rutherford Alcockin on 

kuitenkin lähes pakko käsitellä japanilaista prostituutiota, ja tuomita se. Kuten Alcock 

mainitsee, aihe oli hyvin suosittu Japanista kertovassa kirjallisuudessa. Mikäli Alcock ei 

puhuisi aiheesta, lukijat saattaisivat ajatella, että japanilainen prostituutio ei olisi hänelle 

ongelma.  

Kaikkein ongelmallisinta Alcockille japanilaisessa prostituutiossa oli se, että miehet 

myivät omia tyttäriään prostituution kattaakseen omia velkojaan. Tämä oli konsepti, 
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jota Alcock ei kerta kaikkiaan voinut hyväksyä. Alcock oli ollut suhteellisen 

ymmärtäväinen monia hänen Japanissa kokemiaan japanilaisten tapoja kohtaa, jotka 

olivat hänen oman arvomaailmansa ulkopuolella, kuten naisten kylpeminen miesten 

keskuudessa. Japanin prostituutiota hän ei ollut kuitenkaan halukas ymmärtämään. 

Alcock kuitenkin mainitsee, että hänellä ei ollut tarpeeksi tietoa siitä, mikä japanilaisen 

prostituution aiheutti, ja mitkä sen seuraamukset olivat. Alcock haluaa siis lisää tietoa 

aiheesta, vaikka se tuskin muuttaisi hänen näkemyksiään japanilaisen prostituution 

moraalittomuudesta.
259

 

Prostituutio vaikuttaa kokonaisvaltaisesti Rutherford Alcockin näkemyksiin 

japanilaisista miehistä. Japanilainen prostituutio ei koskettanut pelkästään Alcockin 

ajatuksia moraalista, vaan myös hänen ajatuksiaan maskuliinisuudesta, miehisyydestä, 

ja siitä, mitkä olivat miehen tehtävät ja miehen ominaisuudet. Viktoriaaninen 

maskuliinisuus määräsi, että miehen oli elätettävä perheensä. Miehen epäonnistuttua 

tässä suuri häpeä kohtasi häntä.
260

 Miehen omien tyttärien myyminen prostituutioon 

velkojen maksamiseksi oli täysin tämän ideaalin vastainen.  

I do not wish to enter here into the question whether they are as a nation more or 

less immoral than others; but in a country where a father may sell or hire out his 

daughter for a term of prostitution, not only without penal consequences from the 

law, but with its sanction and intervention, and without the reprobation of his 

neighbours, or not more than would be expressed in England if a family well to 

do let their daughter out to service instead of keeping her at home, there can be 

no healthy moral feeling. And that such things are, I know to be a fact.
261

 

 

Rutherford Alcock ei juuri käsittele japanilaisia miehiä erillisenä aiheena The Capital of 

the Tycoonissa. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että kun Alcock puhuu japanilaisista, 

joiden kanssaan hän oli tekemisissä, hän tarkoittaa japanilaisia miehiä. Viktoriaaninen 

miehisyys korosti piirteitä kuten fyysinen rohkeus, ritarilliset ideaalit, hyveellinen 

mielenlujuus sekä sotilaalliset ja isänmaalliset hyveet. 1800-luvun puolivälissä mukaan 

tulivat arvot kuten vilpittömyys, epäitsekkyys ja kestävyys. Miehisyyden ja 

naisellisuuden arvot eivät koskettaneet kaikkia. Sekä uudessa, että vanhassa maailmassa 
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oli suuri määrä ihmisiä, jotka teollistumisen ja urbanisaation kynnyksellä työskentelivät 

tehtaissa, maanviljelyksen parissa tai palvelustyössä, ja nämä ideaalit tuntuivat heille 

yhtä kaukaisilta kuin ne ihmiset, joita nämä arvot koskettivat.
262

  

Tieteen noustessa monet vanhoista uskomuksista jäivät sen alle, mutta eräät pitivät 

itsepintaisesti asemansa. Yksi näistä oli ”mielen” luonto ja sen vaikutus kehoon. 

Uskottiin yleisesti, että mieli oli tahdon istuin, ja tahto määritteli perustavanlaatuisesti 

luonteen/henkilön muodostumiseen. Tämän lisäksi, koska uskottiin, että mielellä ja 

luonteella oli selkeä vaikutus toisiinsa, kehon harjoittaminen kasvattaisi myös 

luonnetta.
263

 Jeffrey Richards on argumentoinut, että monella tapaa viktoriaaninen mies 

oli poika, joka ei koskaan kasvanut aikuiseksi. Kyse ei ollut pelkästään mieskeskeisestä 

yhteiskunnasta jossa hän toimi, vaan myös hänen suositelluista aktiviteeteista, joita 

olivat metsästys, imperiumin rakentaminen, tutkimusmatkailu ja sodankäynti.
264

 

The Capital of the Tycoonissa on havaittavissa Rutherford Alcockin yllämainittuja 

miehisyyden ihanteita. Alcock ihailee sitä voimakkuutta, jota hänen kotimaansa Iso-

Britannia edustaa. Tämä voimakkuus ei korostu Alcockille sotilaallisena voimana, vaan 

voimana, joka ilmentyy Iso-Britannian kaupankäyntinä. Alcock ihailee muun muassa 

sitä, miten Iso-Britannia oli voimallaan ja kaupankäynnillään muovannut mitättömästä 

entisestä merirosvokeskuksesta Hongkongista 20 vuodessa koko Kiinan satamakaupan 

keskuksen, jonne virtasi nyt solkenaan laivoja Filippiineiltä, Intiasta, Singaporesta ja 

Bataviasta.
265

 Samaa ihailuntunnetta luo Alcockille Hakodaten satama, jossa monet eri 

valtioiden väreissä liehuvat laivojen liput ovat hänestä hyvin pittoreski näky.
266

  

Alcockin toiminnassa korostuu lisäksi usein viktoriaaninen periksiantamattomuus ja 

luonteenlujuus, joiden avulla hän taistelee monia vastoinkäymisiään vastaan. Tämä on 

läpi teoksen toistuva teema, jossa Alcock korostaa oman asemansa vaikeutta Japanissa, 

ja toistuvia vastoinkäymisiä, jotka yleensä olivat japanilaisten virkamiesten masinoimia. 

Taistelun huipentuma oli väkivaltainen hyökkäys Iso-Britannian konsulaattia vastaan, 

jonka aikana Alcock joutui taistelemaan hengestään. Alcock ei kuitenkaan missään 

vaiheessa luovuta, vaan hän pyrkii läpi kautensa viemään diplomaattista 

työtään ”eteenpäin”. Houghtonin mukaan yksi viktoriaanisen miehisyyden elementeistä 
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oli miehisyyden ja taistelun suhde. Taistelua ei käyty vihollisia vastaan, vaan se oli 

kamppailua omaa lannistumista ja epäonnea vastaan. Mies puree ylähuulta ja marssii 

eteenpäin, ja vain heikot pysähtyivät.
267

 

Japanilaisten suhteen Rutherford Alcockin suurimpana ongelmana oli heidän väitetty 

valehteleminen ja valheellisuus. Hänen mukaansa ulkomaalainen ei voi saavuttaa 

totuutta Japanissa millään hinnalla. Tämä oli suuri ongelma hänen diplomaattisen 

toimintansa kannalta, sillä Alcock uskoo edistyksen tapahtuvan vain toiminnassaan 

totuudenmukaisessa maassa. Alcock mukaan Sir Henry Wotton oli sanonut, että Iso-

Britannia lähetti korkealaatuisia miehiä ulkomaille valehtelemaan heidän kansansa 

eduksi. Japanilaiset eivät Alcockin mukaan ole erilaisia, he pysyvät kotimaassaan, ja 

valehtelevat Japanin eduksi.
268

  

Alcock siis myöntää osittain ymmärtävänsä japanilaisten ”valheellisuuden” ja yritykset 

tehdä ulkomaalaisten tiedonsaannista mahdollisimman vaikeaa. Kuten aiemmin olen 

maininnut, Alcockin näkemykset japanilaisista ovat dualistiset. Alcock liittää 

japanilaisten negatiiviset ominaisuudet erityisesti japanilaisiin virkamiehiin, sekä 

muihin ylempien luokkien edustajiin, kuten daimioiden palvelijoihin. ”Tavallisia” 

japanilaisia Alcock luonnehtii teoksessaan ajoittain hyvin positiivisin kuvauksin. Myös 

kaikki ongelmat jotka Alcock kohtasi tämän tavallisen kansan kanssa, olivat Alcockin 

näkemyksen mukaan ylempien luokkien masinoimaa.  

Tästä hyvänä esimerkkinä on hänen koiransa hautaaminen Alcockin palatessa Fuji-

vuoren nousultaan. Alcock menetti koiransa, Tobyn, kun tämä meni liian lähelle 

kuumavesilähdettä. Tobyn kuolema toi Alcockin mielestä hienoja piirteitä esille 

japanilaisista. Hän pyysi lupaa saada haudata koiransa heidän majapaikkansa 

puutarhaan puun alle. Alcockin yllätykseksi majapaikan isäntä tuli kaivamaan koiran 

hautaa itse, ja paikallisen temppelin uskonnonharjoittaja toi suitsukkeita poltettavaksi, 

jonka jälkeen hautakivi pystytettiin paikan muistamiseksi. ‘’They really are a kindly 

people when not perverted by their rulers, and prompted to hostility.’’
269

 

 

 

                                                           
267

 Houghton 1957, 205.  
268

 Alcock 1863b, 247. 
269

 Alcock 1863a, 435. 



83 
  

6. Rutherford Alcock ja diplomatia 

6.1. Yokohama – taistelu elintilasta ja muut sopimuskysymykset 

Yksi diplomaattisen toiminnan kulmakivistä on sopimuksien neuvottelu, niiden 

solmiminen sekä niiden noudattamisen tarkkailu. Tämä oli myös Rutherford Alcockin 

yksi diplomaattisen toiminnan olennaisimmista tehtävistä. Michael Auslin esittää, että 

sopimusten solmimisen merkitys oli kuitenkin Iso-Britannialle ja Japanille hyvin 

erilainen. Länsimaalaisille sopimusten solmiminen oli ensimmäinen askel kohti 

diplomaattisia suhteita. Varsinkin eurooppalaiset olivat harjoittaneet sopimusten 

solmimista hyvin pitkään, ja ne olivat olleet hallitsijoiden keskinäisten siteiden 

symboleita, ulottuen näin kattamaan koko hallitsijan yhteisön.
270

  

Länsimaalaiselle sopimus oli ensimmäinen askel kohti sopimusosapuolten välistä 

suhdetta. Auslinin mukaan traditionaalisessa itäaasialaisessa diplomatiassa kaikkein 

tärkeimmän kokonaisuuden muodostivat muodollisuudet, jotka tapahtuivat ennen 

virallisten suhteiden muodostamista. Näin itse rituaali oli symboli keskinäiselle 

suhteelle. Itä-Aasian traditionaalisen diplomatian mukaan sopimukset, jotka olivat 

hyvin tuore diplomatian muoto alueella, olivat alisteisia itse solmituille suhteille, ja näin 

ollen joustavia. Länsimainen diplomatia piti sopimuksia suhteita edeltävinä tekijöinä, 

jotka ohjasivat ja loivat näitä suhteita.
271

 Eriävät näkemykset sopimusten luonteista 

johtivat usein lännen ja idän diplomatian yhteenottoihin. 

Myös Rutherford Alcockille sopimuksista kiinni pitäminen oli yksi hänen 

diplomaattisen toimintansa kiintopisteistä. Tämä käy ilmi muun muassa Yokohaman 

tilanteessa, jossa hän ei voi hyväksyä Japanin hallinnon tekemiä sopimusten vastaisia 

muutoksia. Alcock kirjoittaa solmittuihin sopimuksiin liittyen että Iso-Britannia ei voi 

hyväksyä solmittujen sopimusten rikkomista niin Japanissa, kuin missään 

muuallakaan.
272

  

Saatuaan varmistettua toiminnalleen sopivat tilat Kanagawasta, Rutherford aloitti 

välittömästi valmistelut Kanagawan sataman avautumiselle ulkomaan kaupalle, minkä 

oli tarkoitus tapahtua 1.7.1859, kuten Japanin ja Iso-Britannian välisessä sopimuksessa 

luki. Kanagawa oli hyvin otollinen paikka ulkomaankaupalle, sillä vaikka kaupunki oli 
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pieni, sijaitsi se Tôkaidôn varrella. Tôkaidô oli merkittävin reitti viidestä Go-

kaidôista
273

. Tôkaidô ohjasi muun muassa suurimman osan etelästä ja lännestä Edoon 

matkustavista daimioista kulkemaan Kanagawan kautta.
274

 Liikenne tiellä oli sangen 

runsasta ja jatkuvaa Tokugawa-bakufun harjoittaman sankin-kôtai-järjestelmän takia. 

Monien daimioiden mukana kulki jopa tuhansien ihmisten seurueita.  

Valmistelut aloitettuaan Alcockille kuitenkin nopeasti selvisi, ettei Japanin hallinnolla 

ollut aikomustakaan avata Kanagawaa ulkomaalaisille, vaan tarkoituksena oli sijoittaa 

heidät pieneen kalastajakylään Yokohamaan, joka sijaitsi pienen matkan päässä 

Kanagawasta, ja josta oli matkaa useamman kilometrin verran Tôkaidôlle. Uudelleen 

sijoittamisen eteen oli japanilaisten puolelta nähty paljon vaivaa, sillä uutta pengertietä 

oli Yokohamaan rakennettu yli kolmen kilometrin verran jotta yhteys sovittuun 

kauppareittiin olisi edelleen olemassa, ja kaupungin satama oli valmisteltu jo isompien 

alusten vastaanottamista varten.  Tehdessään tiedusteluja sijainninvaihdosta länsimaiden 

edustajille ilmoitettiin, että vuotta aikaisemmin Yhdysvaltojen edustaja Townsend 

Harris oli henkilökohtaisesti hyväksynyt nykyisen sijainnin. Harrisin mukaan näin ei 

ollut kuitenkaan tapahtunut.
275

 

Alcock ymmärsi tilanteen olevan lännen edustajien kannalta hyvin vaikea. He eivät 

voineet hyväksyä Japanin hallinnon tapaa muuttaa hyväksyttyä sopimusta 

neuvottelematta, mutta he eivät myöskään nähneet muuta mahdollisuutta, kuin 

toistaiseksi mukautua tilanteeseen. Alcock kertoo nopeasti ymmärtäneensä perimmäisen 

tarkoituksen Japanin hallinnon tekojen taustalla. Yokohamasta olisi tultava uusi Dejima, 

paikka, jonne ulkomaalaiset voitaisiin eristää, ja jossa heitä voitaisiin tehokkaasti valvoa. 

Alcock esittää, että Japanin hallinnon oli nyt myös erittäin helppo valvoa japanilaisten 

kulkua alueelle, sillä ainoa reitti oli vasta valmistunut pengertie, jonne päästäkseen olisi 

kuljettava molemmissa päissä porttien lävitse, ja useamman vartijatalon ohi.
276

  

Alcock kollegoineen päättivät vastustaa japanilaisten päätöstä sijoittaa ulkomaalaiset 

Yokohamaan. Alcockin suurimpana pelkona oli, että Japanin kanssa tehdyt sopimukset 
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menettäisivät merkityksensä, mikäli japanilaisten annettaisiin vapaasti muokata tehtyjä 

päätöksiä.
277

 Seuraavien viikkojen aikana Alcock kollegoineen sijoittivat ulkovaltojen 

konsulaatit Kanagawaan japanilaisten vastustuksesta huolimatta, samalla, kun 

japanilaiset yrittivät vakuutella ulkovaltoja siitä, että Yokohama itse asiassa oli 

Kanagawa, ja koko alue todellisuudessa jakaisi saman nimen. Pitkien neuvotteluiden 

jälkeen osapuolet pääsivät sopimukseen. Uudeksi paikaksi valittiin alue Kanagawan 

lähettyviltä. Alue oli melkein kymmenen kilometriä lähempänä Edoa kuin Yokohama. 

Monet ulkomaalaiset olivat kuitenkin jo neuvottelujen aikana ehtineet asettumaan 

Yokohamaan.
278

 Japanilaisille tekemässään vaatimuksessa uutta aluetta koskien Alcock 

teki selväksi, että uusi alue tulisi olemaan niin sanottua ekstraterritoriaalialue, jossa 

ulkomaalaiset olisivat omien tuomioistuimiensa tuomittavina.  

The new site, it was further stipulated, should be placed at the disposal of the 

Representatives of the five Treaty Powers, – to be allotted on some equitable 

principle, in view of the present and future wants of foreigners, who might desire 

to settle at this port for trade.
279

   

 

Michael Auslin langettaa syyn ulkomaalaisten sijoittamisessa tapahtuneista 

epäselvyyksistä Yhdysvaltojen Harrisin niskoille. Auslin esittää, että Harris ei ollut 

neuvotteluja käydessään tietoinen japanilaisten nimikäytänteistä, ja että japanilaiset 

olivat koko neuvottelujen ajan puhuneet Kanagawan lahden alueesta ja myöhemmin 

lyhentäen vain Kanagawasta. Tämän lisäksi Harris oli itse ehdottanut Yokohaman 

avaamista ulkomaalaisille. Tämän hän teki siksi, että Harris halusi ensimmäiseen 

Yhdysvaltojen ja Japanin allekirjoittamaan sopimukseen liittyvän nostalgian takia avata 

myös Yokohaman, sillä sinne Perryn laivue oli vuonna 1854 laskenut ankkurinsa.
280

 

Harris ei kuitenkaan tiennyt, että Perry allekirjoitti sopimuksen nimenomaan 

Yokohamassa, ei Kanagawassa, sillä sinne häntä ei päästetty. Perry itse oli tästä 

tietoinen, mutta lähteet eivät kerro, miksi sopimusta kutsuttiin silti Kanagawan 

sopimukseksi.
281
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Kun satama ensimmäisen kerran avattiin, kysymys oli eri näkemyksistä sen suhteen, 

kumpaan päähän Edon lahtea ulkomaalaiset tulisi sijoittaa. Diplomaatit näkivät 

Kanagawan puolen olevan parempi, sillä se oli mitä sopimuksissa luki, ja 

pidempiaikaisena ratkaisuna se nähtiin parempana. Kauppiaat puolestaan kääntyivät 

enemmän Yokohaman puoleen, sillä siellä oli kaikki tarvittava tilat valmiina, ja 

japanilaiset olivat nähneet paljon vaivaa tämän saavuttamiseksi. Alcock sanoo, ettei ole 

tarvetta keskustella kuka oli oikeassa, mutta kokee, että diplomaatit yrittivät toimia 

valtion parhaaksi, kun taas kauppiaat omaksi parhaakseen.
282

 

Ekstraterritoriaalialueiden luominen aiheutti omat ongelmansa Rutherford Alcockille. 

Näitä ekstraterritoriaalialueita olivat Japanissa sopimusten perusteilla avatut 

satamakaupungit. Sopimukset olivat Alcockille molemminpuolisia, eikä pelkästään Iso-

Britannian eduista kiinni pitämistä. Koska sopimusten mukaisesti avatuissa satamissa 

olevien ulkomaalaisten tuomiovalta oli siirtynyt ulkomaille, piti tätä tuomivaltaa myös 

toteuttaa. Alcock kritisoi kuitenkin satamakaupunkien tuomiovallan järjestelyitä hyvin 

voimakkaasti.  

A very solemn obligation has been accepted by every Treaty Power claiming for 

its subjects the privilege of extraterritoriality, – to provide, at whatever cost or 

trouble, adequate means for performing the duty thus assumed of preserving the 

peace, repressing all lawless violence and illegalities, and rigorously punishing 

the offenders.
283

 

 

Ekstraterritoriaalialueiden tuomioistuimilla oli tuomivalta sellaisissa tapauksissa, jotka 

koskivat ulkomaalaisia. Turan Kayaoğlun mukaan monet näistä tapauksista ovat 

pahamaineisia esimerkkejä siitä, miten länsimaalainen imperialismi toimii hyvin 

epäoikeudenmukaisesti alueen alkuperäisten asukkaiden näkökulmasta. Esimerkkinä 

Kayaoglu antaa brittiläisen fregatti Normantonin tapauksen. Kyseinen fregatti upposi 

lokakuussa 1886 Japanin rannikolla. Kaikki kyydissä olleet japanilaiset matkustajat 

hukkuivat, mutta brittiläinen miehistö pelastui ottaessaan kaksi pelastusvenettä omaan 

käyttöönsä. Aluksen uppoamista seuranneessa oikeudenkäynnissä japanilaisen 

satamakaupunki Hyogon brittiläinen tuomioistuin vapautti miehistön kaikista syytteistä, 
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huolimatta siitä, että vastaavat tapaukset Euroopassa olivat toistuvasti tuoneet tuomioita 

murhista ja kuolemantuottamuksista.
284

    

Rutherford Alcockin kritiikki ekstraterritoriaalialueita kohtaan ei kosketa alueita 

itsessään, tai esimerkiksi ajatusta siitä, onko niiden olemassaolo oikeutettua. Alcock 

kokee hyvin ongelmalliseksi sen, miten tuomiovalta oli järjestetty näillä alueilla, ja kuka 

tästä tuomivallasta ”nautti”.  Konsulina Alcock oli niiden henkilöiden joukossa, jotka 

näistä tuomioista joutuivat päättämään. Tapaus, joka nostatti Alcockin kritiikin The 

Capital of the Tycoonissa näitä järjestelyjä kohtaan, tapahtui marraskuussa vuonna 1860. 

Iso-Britannian kansalainen oli jäänyt kiinni metsästyksestä Kanagawan ulkopuolella. 

Japanin lakien mukaisesti tuliaseiden käyttö ei ollut sallittua niin lähellä Tycoonin 

asuinsijaa. Japanilaisten viranomaisten yrittäessä riisua britti aseista, hän avasi tulen, ja 

ampui toista heistä niin, että uhrin toinen käsi olkapään kohdalta kärsi hyvin vakavia 

vammoja. Vamma ei johtanut kuolemaan, mutta vamman kärsinyt henkilö menetti 

kätensä käyttökyvyn lopullisesti. Alcockin mukaan kaikkia ulkomaalaisia oli varoitettu 

kyseisen lain olemassaolosta, mutta tällä oli ilmeisesti ollut vähän vaikutusta. 
285

  

Japanilaiset viranomaiset vaativat rikoksen tekijälle ankaraa rangaistusta. Iso-Britannian 

edustajana Rutherford Alcock kutsuttiin mukaan oikeudenkäyntiin. Brittiläisen 

katsottiin olleen syyllinen useaan syytteeseen, joista yksi oli tahallinen haavoittaminen. 

Hänen tuomionsa oli karkottaminen ja 1000 dollarin sakko. Alcockin mukaan tuomio ei 

hänen mielestään ollut tarpeeksi ankara. Hän lisäsi tuomioon kolme kuukautta vankeutta, 

ja määräsi 1000 dollarin sakon maksettavaksi haavoittuneelle japanilaiselle miehelle ja 

tämän perheelle. Tuomio oli määrä istua Hongkongissa. Siellä tuomio kuitenkin 

peruttiin. Alcock itse kertoo tämän johtuneen kommunikaatio-ongelmista Kanagawan ja 

Hongkongin konsulaattien väillä. Tapaus päätyi aina Hongkongin korkeimpaan 

oikeuteen asti. Siellä Kanagawassa tuomitulle myönnettiin 2000 dollarin korvaukset 

siitä, että hän oli joutunut istumaan vankilassa 120 tuntia. Alcockin mukaan korkein 

oikeus oli myös maininnut, että jos heillä olisi siihen oikeus, he myöntäisivät 2000 

dollarin sijasta 15000 - 20 000 dollaria hyvityksiä.
286

   

Yllä mainitun korkeamman oikeuden lausahduksen takia on syytä epäillä, että tuomion 

kumoamisessa ei ollut kyse ”kommunikaatio-ongelmasta”. Rutherford Alcockin 

                                                           
284

 Kayaoğlu 2010, 1–2. 
285

 Alcock 1863b, 14–15.  
286

 Alcock 1863b, 16–17.  



88 
  

mukaan hänellä ei ollut pienintäkään epäillyistä siitä, etteikö Kanagawassa syytetty 

brittiläinen ollut sekä moraalisesti, että laillisesti syyllinen häntä koskeviin syytteisiin. 

Useat silminnäkijät olivat todistaneet, kuinka britti oli uhannut ampua japanilaiset 

viranomaiset, virittänyt aseensa, tähdänneen kohti viranomaisia, ja lopulta ampunut 

kohti toista heistä. Japanilainen uhri oli puolestaan toiminut vain virkansa edellyttämällä 

tavalla, ja totellut ohjeita yrittäessään pidättää lakia rikkovan brittiläisen.
287

  

Alcock kokee ongelmallisena vastaavanlaiset oikeudenkäynnit. Ongelmana oli hänen 

mukaansa se, että oikeudenkäynnit käydään syytetyn oman yhteisön parissa. Päättäjät 

Iso-Britanniassa ja Japanissa olivat eri asemassa. Iso-Britanniassa tuomareilla oli oikeus, 

mikäli he tuntevat että yhteisön painostus tai vihamielisyys saattaa vaikuttaa tuomioon, 

siirtää kyseinen käsittely jonnekin, jossa sille voidaan taata puolueeton käsittely. 

Japanissa tämä ei ollut mahdollista. Tämä aiheutti sen, että tuomiovaltaa Japanin 

satamakaupungeissa ylläpitävät henkilöt eivät voineet, eivätkä uskaltanee, toimia 

mahdollisimman tehokkaasti, koska he pelkäsivät paikallisen siirtolaisyhteisön 

vihamielisyyttä. Tämä puolestaan Alcockin näkemyksen mukaan rohkaisee syytetyn 

kaltaisia lainkuuliattomia henkilöitä toimimaan siirtolaisyhteisön kannalta vaarallisesti 

näissä satamakaupungeissa.
288

 

Alcock ottaa esimerkiksi Lontoossa ja Kanagawassa tapahtuvat hypoteettiset tappelut. 

Mikäli lontoolainen tappelussa vahingoittaisi toista osapuolta, hän saisi siitä tuomion, 

maksaisi sakkonsa tai istuisi muutaman kuukauden vankilatuomion. Kukaan ei 

kuitenkaan huutaisi Lontoossa, kuinka epäoikeudenmukainen tai tyrannimainen 

oikeuslaitos oli antaessaan tällaisen tuomion. Japanin, ja Kiinan, satamakaupungeissa 

tilanne oli toinen. Vastaavanlainen tuomion tapahtuessa koko satamakaupungin 

ulkomaalainen lehdistö olisi haukkumassa tuomion antajan tyrannimaisia otteita, ja 

kyseinen henkilö joutuisi elämään siirtolaisyhteisön vihan kohteena. Tämän takia 

Alcockin mukaan näitä tuomioita ei anneta. Seurauksena on se, että Alcockin 

kokemuksen mukaan missään muualla maailmassa henkilö ei käytä oikeuksiaan niin 

väärin kuin Kiinassa ja Japanissa, ja tämä näkyy myös hänen antamissaan tuomioissa.
289

 

So fast as my observation extends, and it has certainly not been very limited in 

scope – there is no part in the world where foreigner are freer from any 
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vexatious restraints of law, and more constantly able to evade the legal 

consequences of misdeed and an abuse of liberty, than in China and Japan. - - In 

nearly twenty years, during some fourteen of which I exercised Consular 

jurisdiction, far removed from any superior, with all the judicial powers 

attaching to the office in East, – I do not remember more than two occasions 

recording a sentence of imprisonment against any of the resident community: the 

one was for contumacy of refusing to pay a small fine, and lasted a twenty-four 

hours; and the other for an act of high-handed violence and confessed illegality, 

their term not exceeding for a week. Nor did I ever levy a higher fine that $200, 

and that only on one occasion.
290

 

 

Suurena ongelmana olivat myös tehotonta järjestelmää hyväksikäyttävät yksilöt. 

Alcockin mukaan tämänlaisia yksilöitä on jokaisessa sivilisaatiossa kansalaisuudesta 

riippumatta. Näitä olivat paha-aikeiset omatunnottomat ”seikkailijat”, jotka käyttivät 

törkeästi hyväkseen maiden välisiä sopimuksia. Jotkut näistä yksilöistä olivat kotoisin 

maista, joilla oli sopimukset Japanin kanssa, mutta ei konsulaatteja satamakaupungeissa. 

Eikä kukaan muu jaksanut vaivautua ottamaan näitä tapauksia tehokkaasti käsiteltäviksi, 

kun he rikkoivat lakeja. Alcockin mukaan tilanteessa, jossa ihmiset käyttivät törkeästi 

sopimusten mukaisia oikeuksia väärin maassa, jossa hallitsija oli riistetty alueellisesta 

vallasta, voi johtaa japanilaisten puolelta vain kahdenlaiseen lopputulokseen. Tämä 

pahuus, jota nämä ihmiset teoillaan aiheuttivat, edusti joko kaikkia sopimusvaltioita ja 

heidän väestöään, tai se edusti näiden sopimusmaiden kyvyttömyyttä käsitellä näitä 

pahuuden tekijöitä. Molemmat näistä ovat Alcockin mukaan vakavia seuraamuksia, ja 

saattoivat ulkomaat huonoon valoon.
291

 

Alcock ehdottaa, että ongelma voitaisiin ratkaista lisäämällä Hongkongin korkeimpaan 

oikeuteen yksi tai kaksi alemman tason tuomaria, jotka puolestaan kiertäisivät tasaisin 

väliajoin Kiinan ja Japanin avatuissa satamissa. Näiden pitäisi olla myös ammattilaisia, 

ja myös asianajajia tulisi olla saatavilla. Tällä tavoin tuomitsemisen vastuu otettaisiin 

pois paikallisilta yhteisöiltä ja diplomaateilta, ja myös maallikoiden tekemiltä virheiltä 

säästyttäisiin.
292
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Alcockin kritiikki ekstraterritoriaalialueita kohtaan ei siis missään tapauksessa tarkoita 

sitä, että hän haluaisi purkaa järjestelmän. Päinvastoin, hän haluaa sen toimivan 

tehokkaammin. Alcockin suurimpana huolena olivat lainrikkojien rikosten vaikutukset 

paikalliseen väestöön, ja rikoksista aiheutuvat vihamielisyydet, jotka puolestaan 

kohdistuvat koko ulkomaalaisten yhteisöön. Jotta vihamielisyyksiltä säästyttäisiin, 

tarvitaan tuomioistuin, joka oli kykenevä antamaan ankariakin rangaistuksia. On hieman 

ironista, että Alcock toivoo avattuihin satamakaupunkeihin järjestelmää, joka olisi 

kykenevä tuomitsemaan ankariakin rangaistuksia, mutta ei kuitenkaan missään 

vaiheessa mitenkään viittaa ajatukseen siitä, että isäntämaiden omat ankaruudestaan 

tunnetut laki-istuimet voisivat tuomita ulkomaalaisia.  

Kaikki eivät pitäneet Rutherford Alcockin esittämästä kritiikistä 

ekstraterritoriaalialueita ja niiden yhteisöjä kohtaan. J. E. Hoare kirjoittaa, että 

Alcockilla ja Yokohaman brittiläisyhteisöllä oli sangen huonot välit. Hoaren mukaan 

Rutherford Alcockin ja brittiläisten kauppiaiden suhteet olivat huonolla tolalle heti 

alusta alkaen, kun Alcock ei pitänyt siitä, että monet kauppiaat valitsivat Yokohaman 

Kanagawan sijaan. The Capital of the Tycoonin julkaisu oli osalle brittiläisyhteisöstä 

viimeinen pisara sen Yokohaman yhteisöä sisältävän kritiikin takia. Rutherford 

Alcockille ja hänen konsulaattinsa työntekijöille annettiin Alcockin toisen Japanin 

kauden alkaessa porttikielto Yokohama Clubiin, joka oli Hoaren mukaan Yokohaman ja 

Kanagawan britannialaisten ”suojelukerho”.
293

  

Iso-Britannian ja Japanin välinen sopimus takasi myös Iso-Britannian edustajalle 

oikeuden matkustaa avoimesti Japanin sisällä. Rutherford Alcock vetoaa useasti The 

Capital of the Tycoonissa tähän oikeuteen. Näin hän teki myös päättäessään nousta Fuji-

vuorelle. Alcockin kohdalla tuntuu lähinnä siltä, että tämä oikeus oli hänelle muuttunut 

velvollisuudeksi. Koska hänellä oli oikeus matkustaa Japanin sisällä, hänen myös piti 

harjoittaa tätä oikeutta. Muussa tapauksessa hän ei Iso-Britannian edustajana 

hyödyntäisi neuvoteltuja sopimuksia täydessä mitassa. Mikään ei kuitenkaan viittaa 

siihen, etteikö Alcock olisi halunnut matkustaa Japanin sisällä. Hänen kohdallaan tässä 

matkustamisessa oli enemmän kuitenkin kysymys velvollisuuksien täyttämisestä, kuin 

mistään muusta.  
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Rutherford Alcock oli myös ensimmäinen ulkomaalainen, joka huomaisi, että 

sopimuksilla taattu matkustusoikeus Japanin sisällä ei todellisuudessa kuitenkaan 

taannut tätä matkustamisoikeutta.
294

 Matkustaessaan Osakaan tarkastamaan kaupungin 

satamaa, joka oli avautumassa ulkomaalaisille sopimuksen mukaisesti, Alcock törmäsi 

ensimmäistä kertaa käytännön tasolla Japanin hallinnon dualistisen luonteen ongelmaan, 

ja siihen, kuinka japanilaiset daimiot pystyivät sitä tarvittaessa käyttämään hyväkseen. 

Japanissa oli käytännössä kaksi hallintoa, todellista voimaa ylläpitävä Tokugawa-bakufu, 

sekä Kiotosta käsin hallitseva keisari, jonka status oli maassa lähinnä symbolinen. Näin 

Alcock itse kuvaili tätä kahden hallinnon välistä suhdetta.
295

 Alcock törmäsi ongelmiin, 

kun paikallinen daimio Osakan lähellä kieltäytyi päästämästä häntä mailleen vedoten 

puutteellisiin sopimusten ratifiointiin. Osa daimioista kieltäytyi päästämästä Alcockia 

hallitsemilleen alueille, koska Mikado ei ollut ratifioinut näitä Japanin ja Iso-Britannian 

välisiä sopimuksia.  

But it was impossible to perceive that the ’free right to travel through the empire,’ 

especially stipulated in all the treaties as the privilege of Diplomatic Agents, was 

effectually limited by the several Daimios, with the connivance of the Tycoon’s 

officers, to the high road. I think this gave me the first insight as to actual 

relations established by the treaties entered into on the part of the Tycoon. He 

had made the treaties, but the Mikado had never ratified or sanctioned them, and 

the Daimios could not therefore be compelled to observe them. Without the 

Mikado’s imprimatur they were binding and obligatory upon no one out of 

Tycoon’s territories – the ports opened to foreigners and the capital of Yeddo.
296

 

 

Kuten yllä oleva lainaus osoittaa, sopimuksilla taattu vapaan matkustamisen kysymys 

oli erittäin vaikea aihe japanilaisille viranomaisille. Rutherford Alcock käyttää tätä 

myös hyväkseen neuvotellessaan japanilaisten kanssa. Alcock havaitsi sangen 

varhaisessa vaiheessa neuvotellessaan japanilaisten kanssa, että osa 

sopimuskysymyksistä oli japanilaisille vaikeita. Hän pystyisi vetoamalla sopimuksilla 

taattuihin oikeuksiin vääntämään japanilaisten viranomaisten kättä, ja pakottaa heidät 
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hyväksymään neuvotteluissa hänen ehdotuksensa. Tämä näkyy hyvin neuvottelussa, 

jossa Rutherford Alcock pakotti Japanin hallinnon ottamaan vastuun ulkomaalaisten 

edustajien suojelusta.  

Rutherford Alcockin Japanin kauden aikana ulkomaalaiset olivat joutuneet usean 

hyökkäyksen kohteeksi. Vastatoimet näitä hyökkäyksiä vastaan käynnisti vuonna 1861 

tapahtunut Yhdysvaltojen edustajan Townsend Harrisin hollantilaisen lingvistin Harry 

Heuskinin murha. Rutherford Alcock kutsui koolle ulkomaiden edustajat 

neuvottelemaan vastatoimenpiteistä. Neuvottelujen tuloksena Iso-Britannian, Ranskan, 

Preussin ja Hollannin edustat päättivät siirtää konsulaattinsa pois Edosta Yokohamaan 

ja Kanagawaan, vastalauseena Japanin hallinnon kyvyttömyydestä suojella ulkomaiden 

edustajia. Vain Yhdysvaltojen konsulaatti säilyi Edossa.
297

   

Rutherford Alcock vaati japanilaista viranomaisilta, että mikäli he haluaisivat 

ulkomaiden edustajien palaavan takaisin pääkaupunkiin, heidän olisi suostuttava hänen 

vaatimuksiinsa. Tycoonin tulisi virallisesti ottaa vastuu konsulaattien turvallisuudesta, 

ja samalla myös konsulaattien työntekijöiden kokemastaan väkivallasta ja häirinnästä. 

Alcockin mukaan japanilaiset viranomaiset reagoivat tähän tapahtumaketjuun juuri niin 

kuin hän oli olettanutkin. Viranomaiset olivat huolissaan pääkaupungista vetäytymisen 

mahdollisista vaikutuksista. Sen jälkeen kun heille vakuutettiin, että ulkomaiden 

edustajien pääkaupungista vetäytyminen ei tarkoittanut sopimusten mitätöimistä, he 

muuttuivat haluttomiksi tekemään mitään tilanteen ratkaisemiseksi.
298

  

Viikkojen vieriessä tilanteessa ei tapahtunut muutosta. Hollannin ja Preussin edustajat 

palasivat takaisin pääkaupunkiin, ja vain Iso-Britannian ja Ranskan edustajat jatkoivat 

vastarintaansa. Matkustuskysymykset Japanin sisällä olivat arka kysymys japanilaisille 

viranomaisille. Niinpä Alcock päätti käyttää tätä hyväkseen. Hän ilmoitti viranomaisille, 

että koska tilanteeseen ei näytä syntyvän ratkaisua, hän oli päättänyt matkustaa 

tutustumaan sopimusten mukaisesti avautuviin satamiin Japanin itä- ja länsirannikolla. 

Japani oli yrittänyt viivästyttää näiden satamien avaamista. Matkojensa jälkeen hän 

antaisi suoran ehdotuksen Iso-Britannian kuningattarelle miten Iso-Britannian tulisi 

toimia satamien avaamista käsittelevien sopimuskysymysten kanssa. Alcockin taktiikka 

oli toimiva, ja alle viikko kirjeen lähettämisen jälkeen japanilaiset viranomaiset 
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hyväksyivät neuvotteluissa Rutherford Alcockin vaatimukset, ja Ranskan ja Iso-

Britannian konsulaatit siirrettiin takaisin Edoon.
299

 

[A]s their Excellencies could fix no term for their deliberations, which might 

therefore be prolonged indefinitely, it was my purpose to employ this interval by 

traveling through the country, visiting all the ports, and more especially those on 

the east and west coasts, the opening of which, according to the treaty, the 

Japanese Government desired to defer.
300

 

 

Myös kaupankäyntiin liittyvät kysymykset olivat olennainen osa sopimuskysymyksiä, 

sillä niitä säädeltiin sopimusten perusteella tarkasti. Britannian ja Japanin välisessä 

sopimuksessa oli mukana pykälä, jonka mukaan ulkomaalaiset hopeadollarit kävisivät 

valuuttana avatuissa satamissa, ja kyseisiä hopeadollareita voisi vaihtaa Japanin 

vastaavaan valuttaan, kuten Alcock yllä kuvaa, painon mukaan.   

Valuutan keskinäinen vaihto oli kuitenkin kaikkea muuta kuin ongelmatonta. 

Suurimpana ongelmana japanilaisten kannalta oli Japanin ja lännen valuuttojen 

keskinäiset erot arvoissa, sekä ilman virallista pohjaa oleva japanilainen hinnoittelu. 

Japanilainen hopeakolikko itziboo
301

, kuten Alcock sitä kutsuu, sisälsi korkeamman 

hopeapitoisuuden kuin vaihdossa käytetty meksikolainen hopeadollari, tarkoittaen, että 

Japanin hallinto hävisi hopeaa jokaisesta vaihdetusta kolikosta. Vaihtotase oli myös 

dollarin eduksi 1:3, eli 1 ja 1/3 dollaria tarkoitti neljää itziboota. Tämän lisäksi Japani 

ylläpiti suhdetta, jolla viidellä japanilaisella hopeakolikolla sai yhden kobanin
302

, kun 

vastaava luku lännessä hopean ja kullan välillä oli 1:15. Tämä johti siihen, että 

länsimaalaiset vaihtoivat massiivisia määriä dollareita japanilaisiin vastineisiin, ja 

vaihtoivat nämä kultaan kolme kertaa halvemmalla kuin mitä se olisi mahdollista 

Japanin ulkopuolella. On arvioitu, että vuoteen 1861 mennessä Japanissa oli vaihdettu 

yli viisi miljoonaa hopeadollaria kultaan.
303

 Rutherford Alcock neuvoi Japanin hallintoa 
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korjaamaan tilanteen muuttamalla maan hopean ja kullan välistä suhdetta lukemiin 12 

tai 13:1, jolloin se olisi lähempänä lännen vastaavia lukuja.
304

   

Michael Auslinin mukaan yksi suurimmista ongelmallisista seurauksista minkä tämä 

valuuttaongelma aiheutti kaupankäynnin puolella, oli tuonnin ja viennin epätasainen 

suhde. Myös Alcock huomasi tämän, ja hän toistuvasti kautensa aikana puhuu vientiin 

menevien japanilaisten tuotteiden vähyydestä.
305

 Tämä johtui sekä nousseista hinnoista, 

ja Japanin hallinnon halusta säädellä sekä tuotteiden vientiä, että niitä tarjoavien 

ihmisten toimintaa. Hallinnon pelkona oli, että liian vapaa toiminta saattaisi aiheuttaa 

puutteita tuotteissa Edon massiivisilla markkinoilla.
306

  

Mielenkiintoista valuuttaongelmassa oli se, että sen ei sopimuksien mukaan ollut 

tarkoitus toimia, niin kuin se toimi. Sopimuksen mukaan ulkomaalaiset eivät olleet 

oikeutettuja vaihtamaan ulkomaalaista valuuttaa japanilaiseen valuuttaan painon 

mukaisesti, vaan he olivat oikeutettuja käyttämään ulkomaalaista valuuttaa japanilaisen 

valuutan sijaan, valuutan materiaalin ja painoon perustuen. Japanilaiset viranomaiset 

kuitenkin ilmoittivat, että heillä ei ole keinoja vaatia tätä japanilaisilta kauppiailta, ja 

samoin sanoo myös Alcock. Ulkomailla ei ollut keinoja sitoa ulkomaalaisia kauppiaita 

olemaan vaihtamatta ulkomaalaista valuuttaa japanilaiseen.
307

  

Kaupankäynnin kysymykset olivat merkittäviä Rutherford Alcockille paristakin syystä. 

Ensinnäkin kaupankäyntiin liittyviä tekijöitä oli tarkasti määritelty Iso-Britannian ja 

Japanin välisissä sopimuksissa, ja niiden valvominen oli Iso-Britannian edustajan 

tehtävä. Toisekseen, ajan kaupallisessa hengessä Rutherford Alcock kokee 

kaupankäynnin olevan hänen kotimaataan vahvistava tekijä, ja esimerkiksi mahdollisten 

tuonti- ja vientituotteiden ”löytäminen” olisi eduksi Iso-Britannialle. Viktoriaaniselle 

ajalle tyypillistä oli uusi keskittyminen ulkomaalaiseen kaupankäyntiin. Iso-Britannian 

kauppiaat pakottivat tiensä uusille markkinoille. Iso-Britannian nopeasti kasvava 

vientitalous yhdisti voimansa pääomaa hamuavien osakemarkkinoiden kanssa. Tämä loi 
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rajuja taloudellisia heilahteluja vuosien 1825–1870 välillä. Talouden integroituminen 

maailman markkinoihin teki siitä entistä haavoittavaisemman taantumille ulkomailla.
308

  

Iso-Britannian valtiomiehet läpi 1800-luvun uskoivat, että heidän velvollisuutensa oli 

suojella ja laajentaa kansainvälistä kauppaa. Tämä ei ollut vain heidän edukseen, mutta 

muiden myös. Vapaan kaupan aatteiden adoptointi oli joillekin yksilöille kuin uskonto. 

Iso-Britannian hallinto aidosti uskoi, että vapaa kauppa oli eduksi sekä heille, lännelle, 

että barbaarivaltioille. Näin oikeutettiin epätasa-arvoiset sopimukset. Kiinalaisille tämä 

kaupallinen imperialismi pysyy historiallisena vääryytenä, mutta britit uskoivat 

maailman avaamisen olevan hyväksi, vieläpä ilman perinteistä kolonialismia, joka 

herättäisi varmasti enemmän myös kilpailua muiden suurvaltojen kanssa.
309

Alcock 

tiedostaa myös sen, että sopimukset Japanin kanssa on solmittu juuri Iso-Britannian 

etujen ajamiseksi, ja hänen tehtävänsä on varmistaa, että näitä etuja ajetaan.  

What they are in a position to give us in return was not the least interesting part 

of the question, despite the phraseology of protocols and treaties, and 

the ’disinterestedness’ of Treaty Powers, of which the less said the better perhaps. 

Nations do not generally go to the expense of trouble of making treaties without 

due regard to their own interests; and although we have heard very recently of 

nations making war for an idea, it seldom turns out to be an abstract idea, and is 

apt to take – a very solid form in the concrete.
310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
308

 Alborn 2010, 63–64.  
309

 Bourne 1970, 4. 
310

 Alcock 1863a, 47.  



96 
  

6.2. Diplomatiaa yksin vai yhdessä ja japanilainen diplomatia – kysymykset 

diplomatiasta 

Rutherford Alcockin kirjoitustyyli esittelee hänet usein yksittäisenä tekijänä 

diplomatian kentällä. Hän kirjoittaa matkakertomuksilleen tyypillisesti omasta 

näkökulmastaan, mitä hän on Japanissa tehnyt ja kokenut. Muut ulkomaiden diplomaatit 

jäävät tämän kerrontatyylin takia taka-alalle. Näin tilanne oli myös monissa aiemmin 

mainituissa tapahtumissa. Yokohaman neuvotteluissa mukana olivat Alcockin lisäksi 

muun muassa Yhdysvaltojen edustaja Harris.
311

 Diplomaattien päätös Edosta 

vetäytymiselle väkivaltaisuuksien kasvaessa oli kaikille neljälle konsulaatille yhteinen, 

vain Yhdysvaltojen konsulaatti säilyi Edossa.
312

 Samoin kun Alcockille selvisi 

sopimuksiin liittyvä ratifiointiongelma matkallaan Osakaan, hän ei tehnyt matkaa yksin, 

vaan hänellä oli Hollannin edustaja de Wit mukanaan.
313

  

Heti kautensa alussa Rutherford Alcock kirjoittaa, että intressit Japanin avaamiselle 

olivat kaikille viidelle sopimusmaalle, Yhdysvalloille, Iso-Britannialle, Ranskalle, 

Preussille ja Hollannille suhteellisen samanlaiset. Alcock kuvaa näiden maiden 

suurimman intressin olleen taloudellinen. Pyrkimyksenä oli luoda lisää markkina-alueita 

lännen yhä lisääntyville teollisuustuotteille.
314

 Nämä intressit kiteytyivät Japanin kanssa 

solmittuihin sopimuksiin, joiden tarkoituksena oli nimenomaan avata maa 

ulkomaalaiselle kaupankäynnille. Japanin avautuessa länsimailla olikin yhteinen 

diplomaattinen linja. Solmituista sopimuksista oli pidettävä kiinni, ja tätä prosessia 

tarkkailivat kaikki länsimaiden edustajat. Alcockin mukaan diplomaattisten suhteiden 

tulee perustua avoimuudelle ja totuudenmukaisuudelle. Hän mainitsee ’’transatlanttisten 

serkkujen’’ pilkkaavan Iso-Britanniaa aina salailevasta toiminnasta, mutta Alcockin 

näkemyksien mukaan olisi hyvin vaikeaa löytää toista yhtä läpinäkyvästi toimivaa 

valtiota, kuin Iso-Britannia.
315

   

Rutherford Alcock puhuu Japanin kautensa aikana japanilaisesta diplomatiasta useaan 

eri sävyyn. Monet näistä sävyistä ovat luonteeltaan negatiivisia. Usein Alcock oli 

turhautunut japanilaiseen diplomatiaan. Hän kuvailee japanilaista diplomatiaa lisäksi 

sarkastisesti. Alcock vaipuu myös kautensa aikana epätoivoon, ja kyseenalaistaa koko 
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diplomaattisen kautensa ja Japanin avaamisen merkityksen. Ainoan kerran kun 

Rutherford Alcock puhuu japanilaisesta diplomatiasta positiivisesti, on silloin, kun se 

alkaa muistuttaa länsimaista diplomatiaa.  

Alcockin voidaan kuitenkin katsoa ”oppineen” operoimaan japanilaisen diplomatian 

kanssa, josta aiemmin mainittu Yokohamasta vetäytymisen päättäneet neuvottelut ovat 

hyvä esimerkki. Hän huomasi myös hyvin nopeasti Japaniin saavuttuaan, että henkilön 

arvolla oli suuri merkitys japanilaisessa diplomatiassa. Rutherford Alcock oli kutsuttu 

Japaniin pääkonsuliksi. Hän havaitsi kuitenkin, että hänen länsimaalaisilla kollegoillaan 

oli korkeampi nimike, Plenipotentiary Minister.
316

 Alcock ilmoitti Iso-Britanniaan 

ylentäneensä itsensä samalle nimikkeelle.
317

 Teoksessaan The Capital of the Tycoon 

Alcock ei mainitse tästä ylennyksestä mitään. 

Suurinta turhautumista japanilaisessa diplomatiassa aiheuttaa Rutherford Alcockille 

myös, että hän ei pysty havaitsemaan Iso-Britannian ja Japanin suhteissa 

minkäänlaista ”kehitystä”. Japanilaiset viranomaiset tuntuvat hänen mukaansa olevan 

haluttomia tekemään mitään, tai ottamaan vastuuta mistään. Michael Auslinin mukaa 

tämä oli japanilaisten viranomaisten tarkoitus. Japanilainen diplomatia käytti hänen 

mukaansa tarkoituksella keinoja, jotka turhauttivat ulkomaalaisia. Tämä tehtiin jotta 

ulkomaalaisten vaikutusta ja heidän levittäytymistä ympäri Japani pystyttäisiin 

hidastamaan.
318

  On myös muistettava, että toisella puolella oli yksi mies, ja toisella 

puolella suuri ja hidas koneisto, joka ei toiminut yhtenäisenä monoliittina. Alcockin 

kohdalla tämä turhautuminen korostuu erityisesti tilanteissa, jossa ulkomaalaiset olivat 

joutuneet väkivaltaisten hyökkäysten kohteeksi.  

Ensimmäinen Alcockin raportoima ulkomaalainen kuolonuhri tuli ilmi muutama 

kuukausi hänen saapumisesta Japaniin. Uhri oli venäläinen merimies, joka löydettiin 

Alcockin mukaan brutaalisti ja kuolettavasti viilleltynä. Ensimmäisen vuoden aikana 

Alcock kirjasi ylös kolme muutakin murhaa, ja useita hyökkäyksiä ulkomaiden 

edustajia kohtaan. Uhreina olivat muun muassa kiinalainen Ranskan konsulaatin 
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palvelija, Iso-Britannian palveluksessa ollut kääntäjä, sekä kahden hollantilaisen 

kauppalaivan kapteenit.
319

 

Rutherford Alcockin reaktiot näihin väkivaltaisiin tapahtumiin olivat toistuvasti 

samanlaisia. Alcockin reaktioiden painopiste ei painotu menetettyihin henkiin, vaan 

Japanin hallinnon toimintaan. Hän kritisoi hallintoa hyvin voimakkaasti siitä, että se ei 

ollut pystynyt suojelemaan ulkomaiden edustajia, ja vielä voimakkaammin siitä, että se 

ei ollut suorittanut mitään näkyviä toimia tekijöiden kiinnisaamiseksi. Alcock 

kommentoi Iso-Britannian palveluksessa olleen kääntäjän murhaa seuraavasti:  

This was the third atrocious murder in public thoroughfares, without brawl or 

quarrel, or immediate provocation of any kind. Two were in broad daylight, and 

all evidently deliberate and planned assassinations. No justice has been done, or 

redress obtained, in any of the cases.
320

 

 

Iso-Britannian konsulaatin palveluksessa olleen kääntäjän murhan jälkeen Rutherford 

Alcock purkaa turhautumistaan The Capital of the Tycoonissa. Alcock kritisoi erittäin 

voimakkaasti asemaa johon hänet on jätetty Japanissa, ja kyseenalaistaa koko Japanin 

kautensa merkityksellisyyden. Alcockin mukaan diplomaattinen työ pitkään eristyksissä 

olleessa maassa ei ollut helppoa. Se oli haastavaa ja työlästä, ja ajoittain hän ei kyennyt 

näkemään mihin suuntaan hänen olisi liikuttava. Mutta tilanteessa jossa hänen oma 

työntekijänsä murhataan Iso-Britannian konsulaatin eteen, hänen oli vaikea nähdä onko 

hänen työllään mitään merkitystä. Kyseinen tilanne vaati hänestä selkeästi voimatoimia. 

Mutta yhdelläkään sopimusvaltiolla ei ollut pysyvää sota-alusta Japanissa. Alcock oli 

selkeästi turhautunut omaan hallintoonsa, joka ei tee tarvittavia asioita sen eteen, että 

sopimuksista pidettäisiin kiinni. Miksi japanilaiset satamat edes avattiin, jos sinne 

tuleville valtioiden edustajille ei annettu työkaluja, joilla voidaan valvoa sopimusten 

noudattamista.  

It is true, the mercantile interests in existence hitherto had not been large, - but 

neither could they ever become so unless the provisions of treaties should be 

better carried out; and the experience of the past six months held out little 

promise of the Japanese government, of its own free will taking the necessary 
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steps, – if they saw that a deliberate system of obstruction and bad faith might be 

pursued without risk of damage. If such were to be the permanent state of our 

relations, it had perhaps been better, and upon the whole more satisfactory to all 

parties, to have left the Japanese to their much-prized isolation, instead of 

putting a constraint upon them to open their ports, and then leaving them to their 

own devices.
321

  

 

Alcockin kritiikki Iso-Britannian hallintoa ja muita sopimusmaita kohtaan menee vielä 

pidemmälle. Hänen mukaansa joko Japanin kanssa tehdyt sopimukset olivat virhe, tai 

sitten sopimusmaiden harjoittama politiikka oli virhe. Rutherford Alcock ei missään 

vaiheessa Japanin kauttaan kyseenalaistanut maan avaamista ulkomaille, joten 

esittäessään nämä kaksi vaihtoehtoa, hän pyrkii korostamaan, kuinka erittäin 

ongelmallisena hän koki sopimusvaltioiden harjoittaman politiikan. Politiikka johon 

Alcock viittasi, oli juuri yllä olevassa lainauksessa mainittu kyvyttömyys antaa 

työkaluja sopimuksista kiinnipitämiseen. Hänen mukaansa sopimusvaltioiden nykyisellä 

politiikalla sopimukset eivät olleet mitään muuta kuin paperin tuhlausta, ja Japani oli 

oppimassa nopeasti menetelmiä, joita se ei helposti unohdaisi.
322

  

And if they should come to the conclusion, based upon a certain experience – 

that every obligation contracted may be systematically evaded with impunity – if 

only such evasion be carried on under cover of professions of amity and good 

faith, – it will be hard to get any substantial advantages out  of treaties.
323

 

 

On syytä mainita, että pelkästään ulkomaalaiset eivät joutuneet hyökkäysten kohteiksi. 

Esimerkiksi yksi bakufun korkeista virkamiehistä, Ii Naosuke murhattiin lähellä 

Tycoonin linnaa Edossa maaliskuussa 1860. Rutherford Alcockin mukaan murhan 

seurauksena koko kaupunki joutui sekasorron valtaan, kun kaupungin sisäiset portit 

laskeutuivat, ja ihmisiä kiellettiin liikkumasta kaupungin sisällä samalla kun syyllisiä 

etsittiin.
324

 Rutherford Alcock joutui vielä Japanin kautensa aikana henkilökohtaisesti 

väkivaltaisuuksien kohteeksi. Kuten aiemmin mainittu Iso-Britannian konsulaatti joutui 
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hyökkäyksen kohteeksi heinäkuussa 1861. Hyökkäys oli hyvin verinen, ja Alcockin 

laskelmien mukaan siinä kuoli tai haavoittui yhteensä 23 ihmistä. Japanin hallinnon 

konsulaatille asettamat vartijat eivät pystyneet estämään hyökkäystä, mutta toisin kuin 

aiemmissa väkivallanteoissa, nyt tekijät saatiin nopeasti kiinni. Tekijöiksi paljastui 14 

loninia, joilla Alcockin mukaan oli yhteinen suunnitelma hyökätä konsulaattiin ja 

surmata kaikki siellä olevat. Kaikkien surmattujen ja kiinniotettujen hyökkääjien 

hallusta löytyi dokumentti, joka Alcockin mukaan vahvisti tämän epäilyn.
325

 Alcock 

kirjoittaa myös hyökkäyksen todellisten motiivien alkaneen selvitä pian tapahtumien 

jälkeen. Hän kertoo saaneensa tietoa useista lähteistä joiden mukaan hyökkäyksen 

takana olisi ollut ’Prince of Tsut-sima’, daimio, joka oli Tsutshiman
326

 tapahtumien 

takia joutunut nöyrtymään venäläisille ja vannonut kostoa ulkomaalaisille, kenelle 

tahansa ulkomaalaisille.
327

 

Sama turhautuminen on näkyvissä Rutherford Alcockin ja japanilaisten viranomaisten 

välisessä konferenssissa, josta hän kirjoittaa teoksessaan. Alcockin kirjoitustyyli 

konferenssin tapahtumista on hyvin sarkastinen, ja samalla myös japanilaisia 

viranomaisia ja koko tilaisuutta vähättelevä. Hän kuvailee vanhempaa japanilaista 

ulkoasioiden ministeriä henkilöksi, joka näyttää siltä, että hän olisi paljon mieluummin 

tiloillaan rukoilemassa munkkien kanssa, kuin neuvotteluhuoneessa hänen kanssaan. 

Alcock ei myös selkeästi välitä japanilaisista muodollisuuksista, sillä hänen mukaansa 

ulkomaalainen veri ei kestä ikuisuuksia jatkuvia turhan jaaritteluja.
328

  

Keskustelu jota Alcock kuvaa teoksessaan, käsittelee brittiläisen aluksen lähettämistä 

avautuvaan Niigatan satamaan. Keskustelussa mukana oli hän itse, sekä japanilaiset 

ministerit ja heidän neuvonantajansa, joita Alcock vertaa ivallisesti Jonathan Swiftin 

Gulliverin retkistä tunnettuihin hahmoihin, ”flappers”. Gulliverin retkissä ”flappers” 

olivat hahmoja, jotka palvelivat jotakuta ”tärkeää”, ja heidän tehtävänään oli räpytellä 

tai läpytellä silmiään tai korviaan, kun he halusivat huomiota.  
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’A mail was delivered five days ago at Kanagawa to the interpreter at the 

Treasury, to be forwarded here, and has not yet been received’’ The first Flapper 

has heard of it! Inquiry should be made;’ and I may here mention that mail and 

man disappeared, and I have never been able to ascertain what have become of 

either. ’Some one must be greatly to blame should he gave disappeared; great 

inconvenience has resulted. ’’Inquiry should be made’, urged Flappers 2 and 3, 

and so speaks the Minister.
329

 

 

Rutherford Alcock puhuu ainoan kerran japanilaisesta diplomatiasta positiivisesti silloin, 

kun hän sai neuvoteltua japanilaiset viranomaiset osallistumaan ”salaisiin” 

neuvotteluihin. Nämä ”salaiset” neuvottelut olivat luonteeltaan paljon yksityisempiä 

kuin mitä Alcockin ja japanilaisten viranomaisten väliset neuvottelut yleensä olivat. 

Paikalla oli molemmilta puolilta vain muutama henkilö, sekä heidän tulkkinsa. Toisin 

sanoen, tämä oli paljon ”länsimaalaisempi” neuvottelutyyli, kuin jos sitä verrataan 

esimerkiksi yllä olevaan lainaukseen, jossa myös käsitellään neuvotteluja. Alcock kokee, 

että tämä neuvottelutyyli oli paljon luottamuksellisempi, eikä hän tästä syystä suostu 

kertomaan, mitä asioita neuvotteluissa käsiteltiin. Hänen mukaansa Iso-Britannian ja 

Japanin väliset suhteet olivat kaivanneet juuri luottamuksellista ajatuksenvaihtoa, ilman 

suurta ja tarkkailevaa yleisöä ympärillä. 
330

 

 

We are too apt, perhaps, to treat them as children, and tell them nursery stories, 

forgetting that they have long outgrown the age when these are calculated to 

raise anything  but a smile of incredulity; – and sink deeper in their hearts a 

conviction of our want of truth and honesty.
331

 

Rutherford Alcockin mielestä ulkomaat ovat taipuvaisia käsittelemään itäisiä valtioita 

liian lepsusti, ajatellen heidän olevan vielä lapsenomaisessa asemassa. Japanilaiset 

olivat kykeneväisiä ”edistystä” jarruttavaan diplomatiaan. Tämän takia Rutherford 

Alcock haluaa painottaa sopimusmaiden yhteistä diplomaattista rintamaa Japanissa. 
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Japani oli Alcockin mukaan myös koko hänen kautensa ajan valmistautunut sotaan, ja 

tämä ei ollut jäänyt myös muilta ulkomaalaisilta huomaamatta.
332

  

Tämä yhteinen rintama alkoi kuitenkin säröillä ajan kuluessa. Vaikka länsimaiden 

intressit olivat olleet samankaltaiset Japanin avautuessa, eivät ne kuitenkaan olleet 

täysin yhtenäiset. Venäjä irrottautui tästä rintamasta ennen kuin se ehti edes liittyä 

siihen. Venäjän aggressiivinen politiikka Japanin pohjoisilla merialueilla aiheutti 

Alcockin mukaan vaikeuksia muille länsimaiden edustajille.
333

 Ensimmäinen suuri särö 

ulkomaiden yhteiseen rintamaan muodostui, kun Yhdysvallat ei vetäytynyt Edosta Iso-

Britannian, Ranskan, Hollannin ja Preussin mukana vastalauseena ulkomaalaisten 

heikolle turvallisuustilanteelle. Alcockin mukaan Yhdysvallat toimi näin, koska se 

halusi erottautua positiivisesti muista ulkomaalaisista japanilaisten silmissä.
334

 

Kautensa lopulla Alcock alkaa nähdä yhä selvemmin, että länsimaiden intressit eroavat 

voimakkaasti toisistaan. Iso-Britannian, Yhdysvaltojen ja Hollannin hän kokee olevan 

kaikkein soveliaimpia yhtenäisen linjan ylläpitämiseen. Kaikki kolme maata ovat 

protestanttisia, ja niiden pääintressit Japanissa olivat taloudelliset.
335

 Ranskan hän kokee 

olevan liiaksi liitoksissa roomalaiskatoliseen lähetystyöhön ja sen suojeluun itäisellä 

pallonpuoliskolla. Tämä ei Alcockin mukaa ole kuitenkaan este yhteiselle linjalle. 

Päinvastoin, hän vaatii, että länsimaat taloudellisista, alueellisista tai uskonnollisista 

intresseistään riippumatta ylläpitäisivät yhtenäistä linjaa Japanin suhteen.
336

 Tämä 

vaatimus liittyy Alcockin komennuksen loppuvaiheilla tapahtuneeseen Japanin 

hallinnon esitykseen siitä, että Osakan sataman avaamista ulkomaakaupalle lykättäisiin 

muutamalla vuodella. Tämä soti selkeästi Iso-Britannian intressejä vastaan.    

Koska Japanin hallinto ajoi hyvin voimakkaasti satamien avaamisen lykkäämistä, jäisi 

länsivalloille kaksi vaihtoehtoa. Ne voisivat joko myöntyä tähän, tai ylläpitää solmittuja 

sopimuksia konfliktin uhalla.
337

 Iso-Britannia jäi vaatimuksissaan pitää sopimuksista 

kiinni kuitenkin lopulta yksin. Alcockin mukaan Venäjää ei yksinkertaisesti 

kiinnostanut uusien satamien avaaminen, sillä Venäjä ei käynyt kauppaa Japanin kanssa. 

Hollanti puolestaan värikkään historiansa takia ei luultavasti nousisi äänekkäästi 
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vastustamaan satamien avaamisen lykkäämistä. Tällä Alcock todennäköisesti tarkoitti 

Japanin ja Hollannin suhteiden historiaa, jonka aikana Hollanti oli ”tyytynyt” käymään 

kauppaa vain Dejimasta käsin usean vuosisadan ajan. He tulisivat myös jatkossa 

myöntymään Japanin vaatimuksiin.  Ranska saattaisi olla mukana liitossa Iso-Britannian 

kanssa, mutta tämä ei Alcockin mukaan yksistään riitä. Suurimman kolauksen lännen 

yhtenäiselle rintamalle aiheutti hänen mukaansa kuitenkin Yhdysvallat, joka oli 

ensimmäisenä hyväksymässä Japanin hallinnon esittämän uuden aikataulun satamien 

avaamiselle.
338

 Syyt Yhdysvaltojen päätökselle olivat Alcockin mukaan se, että 

Yhdysvallat halusi päätöksellään erottua muista länsimaista, ja jättää positiivisen kuvan 

Japanin hallinnon mieliin, aivan kuten Yhdysvaltojen päätöksessä olla vetäytymättä 

Edosta.  

By being the first to concede the postponement, two objects would be gained. The 

Americans would act independent of other Treaty Powers in a sense of favorable 

to the wishes and prejudices of the Japanese Government; and the more 

hesitation other Powers might show in following a similar course, – the more 

would the Japanese be likely to appreciate the initiative in the American 

Government. And on the other hand, if ultimately the remaining Powers, any or 

all of them, should refuse, – the ’most favored nation clause’ secured the United 

States from any possible prejudice; while their previous actions would save them 

by anticipation, from the cost and damage of participation in any coercive 

measures.
339

 

 

Rutherford Alcockin mukaan Iso-Britannian vaatimukset solmittujen sopimusten 

noudattamiseksi eivät olleet taloudelliset. Kyse oli paljon enemmän Iso-Britannian 

statuksesta idässä, ja pelosta sen menettämisestä, kuin taloudellisista intresseistä. 

Alcockin mukaan konflikti pelkän kaupankäynnin takia Japanissa ei ole oikeutettu, eikä 

edes järkevä vaihtoehto. Hänen mukaansa Iso-Britannia pärjäisi aivan mainiosti ilman 

Japanin tuottamia tuotteita ja raaka-aineita. Tee ja silkki jota Japani tuotti, voidaan 

Alcockin mukaan tuoda jostain muualta. Hiili oli hyödyllistä, mutta ei vaivan arvoista. 

Maa oli rikas metallien suhteen, mutta näitä he eivät suostu antamaan ulkomaalaisille, ja 

ne voitaisiin Alcockin mukaan myös tuottaa muualla ja lähempänä Iso-Britanniaa. 
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Japanin markkinat eivät olisi hänen mukaansa mitään muuta, kuin lisäys Iso-Britannian 

talouteen, eikä mitenkään merkittävä sellainen.
340

 Mitä Alcock pelkää, on kuitenkin se, 

että Japanissa mahdollisesti otetut harha-askeleet vaikuttaisivat dominoefektin lailla 

koko Iso-Britannian toimintaan Itä- ja Etelä-Aasiassa. 

But putting trade with Japan aside, our prestige in the East is a power which 

supplies without the cost the place of fleets and armies. We cannot afford, 

therefore, by any ill-considered backward steps, to damage or jeopardise this, 

seeing it is the great economiser of our national resources. So far from being a 

measure of interest if economy it might prove the very reverse. And any act of 

course of policy which may serve to indicate either fear or weakness, is 

calculated to affect the power and the integrity of the whole empire. In this chain, 

not a link can be broken or damaged, even in such an outlying and distant region 

of the East as Japan, without some danger and prejudice to the whole.
341

 

 

Rutherford Alcockin ajama ulkomaiden yhteinen rintama perustuu täysin Iso-Britannian 

omien etujen ajamiseen. Alcock kokee Iso-Britannian aseman suurimmaksi uhkaajaksi 

Venäjän. Venäjä oli voimakkaasti lisännyt läsnäoloaan alueella. Japanin tai Korean 

hallinta antaisi maalle hyvin paljon tärkeitä raaka-aineita, hiiltä ja metallia, ja loisi 

suuren uhan Iso-Britannian läsnäololle Kiinassa ja Tyynellämerellä. Niin kauan kun Iso-

Britannialla oli sopimuksia Japanin kanssa, maan valtaaminen tai liittäminen osaksi 

Venäjää olisi hyvin vaikeaa ilman, että Iso-Britannia puuttuisi tilanteeseen. Alcockin 

mukaan kun katsoo Venäjän viimeaikaisia toimia, alueiden liittämistä itseensä Kiinassa, 

etenemistä pohjoisessa, oli selvää, että Japani tulisi liittymään osaksi venäläistä 

imperiumia, jos eurooppalaiset voimat vetäytyisivät maasta. 
342

  

Japan [- -] is on the great highway of nations, the coveted of Russia, – so many 

believe – the most absorbing, if not the most aggressive of all the Powers; and a 

perpetual temptation alike to merchant and to missionary, who each in different 

directions, finding the feudalism and spirit of isolation barriers in their path, will 

not cease to batter them in breach, or undermine them to their downfall. Such 
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seems to be the probable fate of Japan, and its consummation is little more than 

a question of time.
343

 

 

Japanilainen diplomatia oli tähdännyt juuri tähän. Japanilaisen diplomatian 

tarkoituksena oli vaikeuttaa ulkomaalaisten otetta maasta niin paljon, että se kävisi 

kannattamattomaksi. Kuten Alcock oli itse kautensa aikana todistanut, yksittäisen maan, 

yksittäisen diplomaatin oli hyvin haastavaa taistella japanilaisia viranomaisia vastaan. 

Mikäli ulkomaat pystyisivät ylläpitämään yhteistä linjaa, olisi tämä taistelu paljon 

helpompaa. Tämän lisäksi ulkomaiden tulisi yhdessä toimia sen hyväksi, etteivät 

japanilaiset kokisi ulkomaita ja sopimuksia niiden kanssa uhaksi maalle. Alcockin 

mukaan japanilaiset eivät tee erottelua ulkomaalaisten välillä tai vihassaan heitä kohtaan. 

Jos venäläiset esimerkiksi hyökkäisivät Tsutshiman saarelle, saatetaan se kostaa briteille 

Edossa.
344

 Myös tästä syystä yhteinen linjan ylläpitäminen oli tärkeää, sillä yksittäisen 

ulkomaalaisen teot vaikuttivat kaikkiin ulkomaalaisiin Japanissa.  

Alcock kokee yhtenä ratkaisuna sopimuksen, jonka Japanissa olevat ulkomaat voisivat 

keskenään solmia. Alcockin ehdottaman sopimuksen mukaisesti valtiot sitoutuisivat 

siihen, että ne eivät liittäisi japanilaisia alueita aggressiivisesti itseensä. Alcockin 

mukaan tällainen sopimus auttaisi japanilaisia pääsemään irti kyseisistä peloista.
345

 

Rutherford Alcockin ehdotuksessa taitaa olla kuitenkin enemmän kysymys halusta estää 

Venäjän oletetut aikeet Japanissa, kuin häivyttää japanilaisten pelko koskien ulkomaita.   

Alcockin mukaan japanilaisten huolten poistamiseksi voitaisiin myös pyrkiä tarttumaan 

japanilaisten keskuudessa vihamielisyyttä aiheuttaviin ongelmiin. Hänen mukaansa 

asialla on kiire, sillä Japanin Eurooppaan lähettänyt diplomaattinen lähetystö kertoi 

Japanin haluista kontrolloida ulkomaalaisia elementtejä yhä tehokkaammin Japanissa. 

Japani oli myöhään vuonna 1861 lähettänyt lähetystön kiertämään sopimusmaita, ja 

Rutherford Alcock oli auttanut tämän lähetystön lähtövalmisteluissa. Mukanaan 

lähetystö toi sopimusmaille listan vaatimuksista sen lisäksi, että se esitti viivästyksiä 

Japanin satamakaupunkien avaamiselle. Alcockin mukaan vaatimukset olivat hyvin 

voimakkaasti Japanin eristäytymisen hengen mukaisia, vaikka niitä ei aivan puhtaan 
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suoranaisesti esitettykään. Vaatimuksia oli yhteensä yhdeksän. Vaatimusten joukossa 

oli muun muassa halu kieltää japanilaisia poistumasta maasta ulkomaalaisten alusten 

mukana, lupa tarkistaa kaikki japanilaiset ennen kuin he astuvat ulkomaalaisten 

palvelukseen ja ulkomaalaisten asuttamien asuntojen määrän rajoittaminen avatuissa 

satamissa. Alcockin mukaan toisin sanoen tavoitteena oli Japanissa olevien 

ulkomaalaisten määrän sääntely viranomaisten taholta. 
346

 

Yksi näistä ongelmista mihin ulkomaiden pitäisi tarttua, oli aiemmin mainitut 

ekstraterritoriaalialueet, ja niiden ongelmat ulkomaalaisten tuomioiden suhteen. Toisena 

ongelman oli valuutta. Japani oli vuotamassa kuiviin kullasta ja hopeasta, ja Rutherford 

Alcock uskoo, että tämä oli erittäin suuri vihamielisyyden lähde. Yhtenä todisteena tästä 

Alcock pitää Portugalin ja Espanjan suhteiden historiaa Japanin kanssa, jonka perustana 

oli Japanin pumppaaminen tyhjäksi arvometalleista, ja Japanin sulkeutumista sekä 

espanjalaisten ja portugalilaisten karkottamista.
347

  

Rutherford Alcock myöntää jopa ymmärtävänsä japanilaisten kokemaa vihamielisyyttä 

ulkomaalaisia kohtaan. Hänen mukaansa kun otetaan Japanin historia huomioon, 

japanilaisten hallitsijoiden peloissa, vihamielisessä hengessä ja yleisessä 

epäluottamuksessa oli jotain niin luonnollista, että kukaan ei voinut olla siitä yllättynyt, 

tai tuomita sitä. Alcockin mukaan hän tietsi jopa eurooppalaisia japanilaisten ystäviä, 

jotka olivat sitä mieltä, että ulkomaat olivat väärässä kun he pyysivät Japanilta 

enemmän kuin Nagasakin.
348

 Kaikesta tarkastelusta huolimatta Rutherford Alcock 

lopettaa Japanin tulevaisuuden pohdinnan teoksessaan The Capital of the Tycoon 

korostamalla jälleen kotimaansa Iso-Britannian ylväitä aikeita Japanissa, mutta samalla 

painottamalla maan lujan otteen tarpeellisuutta. Nämä ovat olleet yksi tärkeimmistä 

Rutherford Alcockin viesteistä teoksensa lukijoille.  

It is the desire of my Government and the interest if Great Britain to be at peace with 

all nations, and cultivate only the best relations; but it is not permitted to any nation, 

with large interest at stake and national honor to defend, to shrink from the due 

maintenance of its treaty rights; and least of all can Great Britain allow them to 

trampled under foot here or elsewhere.
349

 

                                                           
346

 Alcock 1863b, 408–409.  
347

 Alcock 1863b, 423. 
348

 Alcock 1863b, 216.  
349

 Alcock 1863b, 438. 



107 
  

7. Johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa tarkastelin sitä, miten Rutherford Alcock kuvailee Japania ja 

japanilaisia, ja miten hänen viktoriaaninen taustansa näkyi näissä kuvailuissa. Missä 

mielessä Alcockin Japanin kokemuksista kirjoittama kaksiosainen teos The Capital of 

the Tycoon: Three Years’ Narrative in Japan edustaa ajan suosittua viktoriaanista 

matkakirjallisuutta? Mikä tematiikka nousi Rutherford Alcockille tärkeäksi hänen 

diplomaattisessa toiminnassaan Japanissa? Päätavoitteena oli siis tarkastella mitkä 

aiheet olivat Alcockille erityisen merkityksellisiä, ja etsiä syitä sille, miksi Rutherford 

Alcock nostaa juuri nämä aiheet esille hänen teoksessaan. Tutkimuksessa on myös 

hahmoteltu Rutherford Alcockin henkilöhistoriaa, sekä pyritty määrittelemään mikä oli 

Japanin sisä- ja ulkopoliittinen tilanne Rutherford Alcockin saapuessa maahan ja hänen 

kautensa aikana, ja mitkä tekijät olivat vaikuttaneet tähän.  

Rutherford Alcock on hyvin mielenkiintoinen henkilöhahmo ja tutkimuskohde. Hänestä 

huokuu monella tapaa stereotyyppinen viktoriaaninen seikkailuhenki ja tietynlainen 

opportunismi, jota hänen pitkä ja monipuolinen uransa lääkärinä, diplomaattina, 

kirjailijana ja ”seikkailijana” heijastelee. Hänessä personifioituu myös monet 

viktoriaanisiin kiinteästi liitetyt elementit, kuten voimakas tuntemus hänen omasta 

asemastaan brittinää maailmassa, kotimaan etujen väsymätön edistäminen ja häntä 

eteenpäin ajava velvollisuuden tunne. Alcockin arvomaailma sisällyttää myös monia 

niitä ideaaleja, jotka on perinteisesti liitetty viktoriaanisuuden sisimpään olemukseen.  

Samalla Rutherford Alcock eroaa kuitenkin ”tavallisista” briteistä voimakkaasti. Hyvin 

harva britti toimi diplomaattisissa tehtävissä viktoriaanisella ajalla. Harva britti myös 

matkusti maailman toiselle puolelle sellaisiin maihin, kuin Kiinaan tai Japaniin. 

Harvalla britillä oli edes mahdollisuuksia kumpaankaan näistä.  Siksi on hyvin 

mielenkiintoista, että Rutherford Alcockin voidaan nähdä monella tapaa edustavan 

viktoriaanista Iso-Britanniaa, ja siihen liitettyjä ominaisuuksia, mutta samanaikaisesti 

hän eroaa merkittävästi suurimmasta osasta hänen oman aikansa briteistä.  

Tässä tutkimuksessa on osoitettu, että Rutherford Alcockin teos The Capital of the 

Tycoon sisälsi monia viktoriaanisen ajan matkakirjallisuudelle tyypillisiä elementtejä. 

1850-luvulla lukevan brittiläisyleisön kiinnostus tuntematonta ja kiehtovaa Japania 

kohtaan heräsi. Yokoyama Toshio ja Lorraine Sterry ovat argumentoineen Japanista 

kertovassa matkakirjallisuudessa, vanhassa ja uudessa, Japaniin liitettiin hyvin 
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toistuvasti tiettyjä teemoja. Japania ja japanilaisia kuvailtiin toistuvasti termein peculiar 

ja singular, joilla haluttiin korostaa Japanin ja sen alamaisten omituista ja monella tapaa 

uniikkia luonnetta. Brittiläisissä mielikuvissa japanilaisten ajateltiin myös olevan viaton 

ja primitiivinen kansa, joka elää sopusoinnussa harmonisen luonnon kanssa. Rutherford 

Alcock korostaa läpi Japanin kautensa tätä japanilaisten erikoisuutta. Hän kuvailee 

lukijoilleen hyvin runsaasti japanilaisten omituisia tapoja ja käytänteitä, sekä muita 

Japanin erikoisuuksia. Näiden kuvailujen kohteena ovat myös Alcockin omat 

kiinnostuksen kohteet, jotka ovat johdettavissa hänen taustoistaan ja velvollisuuksistaan 

Iso-Britannian edustajana. Yksi esimerkki jälkimmäisestä on japanin kieli.  

Samalla Rutherford Alcock pyrkii kuitenkin tekemään selvää eroa hänen oman 

teoksensa ja muiden Japanista kertovien teoksien välillä. Alcock näkee hänen oman 

teoksensa olevan paljon muita teoksia ansioituneempi. Hän esittää muiden teosten 

olevan vanhentuneita ja liian romantisoivasti kirjoitettu, tai sitten näiden muiden teosten 

kirjoittajilla ei ollut mahdollisuuksia tutustua Japaniin yhtä perinpohjaisesti, kuin mitä 

hän on tehnyt. Rutherford Alcock ei jaa kaikkia yllä mainittuja piirteitä, joita 

brittiläisissä mielikuvissa Japaniin liitettiin. Kuten tutkimuksessa havaittiin, Alcock 

käyttää näitä brittiläisten mielikuvia hyväkseen, ja pyrkii tuomaa lukijoille esille hänen 

kirjoittamansa ”totuuden” Japanista ja japanilaisista. 

Rutherford Alcock käytti paljon viktoriaaniselle matkakirjallisuudelle tyypillisiä 

työkaluja kääntäessään kokemuksensa lukijoille ymmärrettävään muotoon. Alcock 

käyttää apunaan viktoriaanisessa Iso-Britanniassa suosittua keskiaikaa. Kirjoittaessaan 

Japanista hän vertaa jotain ilmiötä Japanissa vastaavaan ilmiöön keskiaikaisessa 

Japanissa. Tämän lisäksi hän käyttää hyväksi lukijoille tuttuja eurooppalaisia kohteita 

verraten niitä tuntemattomiin japanilaisiin kohteisiin. Hän toimii näin niin japanilaisten 

kaupunkikohteiden kuin maisemienkin kohdalla. Japanilaisille maisemille Alcock hakee 

vastikkeita muun muassa Norjasta ja Sveitsistä.  

Maisemien kuvailu liittyy olennaisesti hyvin yleiseen viktoriaanisen 

matkakirjallisuuden piirteeseen, eli pittoreskin kuvailuun. Pittoreski oli ominaisuus, 

jonka brittiläiset lukijat ymmärsivät helposti. Kuten tutkimuksessa on mainittu, tämä 

pittoreski saattoi tarkoittaa hyvin erilaisia asioita eri ihmisille, mutta se oli silti 

oivallinen työkalu jonka avulla Rutherford Alcock pystyi välittämään kokemuksiaan 

lukijalle. Viktoriaaniselle matkakirjallisuudelle oli tyypillistä myös 



109 
  

tietynlainen ”seikkailijahenki” ja uusien alueiden ”valloittaminen”. Mary Louise Pratt 

on tarkastellut miten ulkomaalaiset ottivat matkakirjallisuudessa näitä uusia 

alueita ”haltuunsa”. The Capital of the Tycoonissa on nähtävissä myös tätä 

seikkailuhenkeä.  

Tämä näkyy erityisen hyvin Rutherford Alcockin Fuji-vuoren valloituksessa, jonne hän 

nousi tiettävästi ensimmäisenä ei-japanilaisena. Samalla on nähtävissä nämä keinot, 

joita Prattin mukaan viktoriaaniset britit käyttivät imperiaalishenkisissä 

matkakirjoituksissaan. Ottamalla tieteellisen lähestymistavan Fuji-vuoren huipun 

valloittamiseen, Rutherford Alcock julisti koko maailmalle hänen ja Iso-Britannian 

olleen ensimmäiset, jotka suorittivat nämä tärkeät tieteelliset mittaukset vuoren huipulla. 

Samaa vaarallisuutta ja seikkailijahenkeä on nähtävissä myös Alcockin Tycoonin 

pääkaupungin, Edon kuvauksissa. Edo ei välttämättä ollut yhtä eksoottinen kohde kuin 

Fuji-vuori, mutta se oli täynnä vaaroja, ja se sisälsi paljon ulkomaalaisille 

tuntemattomia elementtejä. Alcock pitääkin yhtenä teoksensa ansiona sitä, että hän 

pystyi tarkastelemaan Edoa omasta näkökulmastaan kohtalaisen vapaasti.  

Viktoriaaniset vaikutteet näkyvät Rutherford Alcockissa erityisen hyvin silloin, kun hän 

puhuu kodista ja naisista, sekä miesten suhteista näihin kahteen. Kodin roolin 

korostaminen oli yksi viktoriaanisen kulttuurin avainelementeistä. Tässä tutkimuksessa 

on pyritty tarkastelemaan mitä elementtejä viktoriaaniset näkivät liitettävän ”kotiin”, ja 

miten Rutherford Alcock näki kodin. Tutkimus on osoittanut, että kodin määritelmä oli 

Rutherford Alcockille jotain niin perustavanlaatuista, ettei sitä edes tarvinnut erikseen 

määritellä tai oikeuttaa siihen liittyviä ideaaleja.  

Japanista ei kuitenkaan löytynyt kotia Alcockille. Asuinsijat joissa Alcock aikansa 

Japanissa viettää, olivat vain väliaikaisia majoituksia. Alcock kokee kodin 

peruselementteihin viktoriaanisen keskiluokkaisen ideaalin mukaisesti kuuluvan 

perheen, vaimon ja lapset. Alcock kokee, että kodissa tuli näkyä naisen kosketus. Tämä 

liittyy vahvasti viktoriaaniseen ajatteluun, jonka mukaisesti nainen oli kodin sydän. Tätä 

naisen roolia vahvistettiin voimakkaasti viktoriaanisessa kirjallisuudessa. Vaikka kotia 

ei Alcockille Japanista löytynytkään, väliaikaisten majoituksienkin piti täyttää hänen 

viktoriaanisen ”hyväksyttävyyden” tason. Japanilaisten ”spartalainen” asumistyyli ei 

ollut Alcockin makuun, ja Alcock ei koko Japanin kautensa aikana kertaakaan edes 

harkitse tyytyvänsä japanilaiseen sisustusmakuun. Päinvastoin, hänen sijoituspaikkansa 



110 
  

tekeminen ”kotoisaksi” oli yleensä hänen ensimmäisiä tehtäviään. Tämä ”kotoistamisen” 

prosessi oli usein automaattinen ja kertoo hyvin siitä, mitä elementtejä asuinpaikassa 

tulisi olla, jotta se olisi hänen viktoriaanisen tasonsa mukaisesti hyväksyttävä. 

Rutherford Alcockin viktoriaaniset arvot näkyvät erittäin voimakkaasti myös silloin, 

kun hän puhuu naisista ja naisten asemasta Japanissa. Viktoriaanisen arvomaailman 

pohjalta Rutherford Alcockille tuotti paljon ongelmia japanilaisten naisten 

kylpemistottumukset sekä japanilainen prostituutio. Nämä ovat vain kaksi esimerkkiä, 

joiden kohdalla Alcockin viktoriaaninen arvomaailma näkyy naisista puhuttaessa. 

Kylpemisen suhteen Rutherford Alcock on viktoriaanisesta arvomaailmastaan 

huolimatta sangen avarakatseinen. Hän on halukas näkemään japanilaiset kylpemistavat 

osana japanilaista erikoisuutta. Nämä kylpemistavat kertovat hänelle enemmän 

japanilaisten lapsenomaisesta ”viattomuudesta” kuin moraalin puutteesta. Alcockin 

mukaan japanilaisia ei tässä suhteessa pitäisi tuomita länsimaalaisten arvojen perusteella. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Alcock pitäisi näitä kylpemistapoja 

hyväksyttävinä.  

Prostituutio on aihe, josta Alcock puhuu hyvin negatiivisesti. Viktoriaanisten arvojen 

mukaisesti prostituutio oli ’’yhteiskunnallinen pahuus’’, ja Alcock puhuukin 

prostituutiosta ’’suurena pahuutena’’. Yokota Fuyuhiko on argumentoinut, että 

prostituutiolla ei Japanissa ollut sen universaalina pidettyä stigmaa. Rutherford 

Alcockin kohdalla suurin ongelma oli se institutionalisoitu muoto, jonka prostituutio oli 

ottanut Japanissa. Alcock ei voi mitenkään hyväksyä sitä, että miehet myivät omia 

tyttäriään prostituution maksaakseen omia velkojaan. Tämä liittyy vahvasti 

viktoriaanisiin miehisyyden ja maskuliinisuuden arvoihin, jossa miehen tehtävä oli 

elättää perheensä epäonnistumisen ja häpeän uhalla. Tutkimuksessa on todettu, että 

Alcockin kohdalla prostituutio vaikuttaisi olevan aihe, josta Alcock ei juuri halua puhua. 

Prostituutio oli kuitenkin suosittu moralisoinnin kohde Japanista kertovassa 

kirjallisuudessa, joten Alcockin oli pakko käsitellä tätä aihetta, koska muuten hänen 

teoksensa voisi antaa vaikutelman, että prostituutio Japanissa ei ollut hänestä ongelma.  

Rutherford Alcockille hänen olemisensa diplomaattina ja Iso-Britannian edustajana 

keräsivät myös voimaa hänen viktoriaanisesta arvomaailmastaan. Tähän kuului 

erityisesti oman aseman tunnistaminen suhteessa muihin ja velvollisuuden tunne. Tässä 

tutkimuksessa on tuotu esille myös Rutherford Alcockin diplomaattisen toiminnan 
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keskeisimmät tekijät Japanissa. Alcockin tehtävänä oli Iso-Britannian etujen ajaminen 

Japanissa. Diplomatian tasolla tämä tavoite lähes poikkeuksetta palautui Japanin ja Iso-

Britannian välisiin sopimuksiin, ja Alcockin pyrkimyksiin saada Japanin hallinnon 

pitämään näistä sopimuksista kiinni. Sopimuksiin palautuvat niin Alcockin ongelmat 

Yokohaman kuin valuutankin kanssa. Neuvottelu japanilaisten viranomaisten kanssa 

aiheutti ajoittain puolestaan hyvin suurta turhautumista Alcockissa, sillä hän tunsi, ettei 

Japanin tilanteessa ollut näkyvissä ”edistystä”.    

Saadakseen Japanin hallinnon pitämään kiinni solmituista sopimuksista, Alcock pyrki 

hyvin voimakkaasti läpi hänen kautensa saamaan Japanin sopimusmaat, Iso-Britannian, 

Yhdysvaltojen, Ranskan, Preussin ja Hollannin toimimaan yhdessä. Tässä 

tutkimuksessa on osoitettu, että ulkovaltojen yhteisen linjan tavoitteet olivat Alcockille 

välttämättömyys, sillä hän ei nähnyt mitään muuta keinoa saada Japani pitäytymään 

sopimuksissa, kuin sopimusmaiden yhdessä luoma paine. Pidän hyvin todennäköisenä 

sitä, että mikäli Alcock olisi voinut uhata Japania sotilaallisesti jos sopimuksista ei 

pidetä kiinni, hän olisi jossain vaiheessa niin tehnyt.  

Tutkimuksessa havaittiin, että huolimatta Rutherford Alcockin väsymättömästä halusta 

ajaa Iso-Britannian etuja Japanissa, hän ei arkaillut kritisoida kotimaataan. Ehdottomasti 

suurin kritiikki jonka Alcock esittää Iso-Britannian suuntaa oli se, että Iso-Britannia ei 

ollut antanut hänelle keinoja saada japanilaiset pitämään kiinni sopimuksistaan. Alcock 

tarkoittaa tällä erityisesti sotilaallisia keinoja. Hänen mukaansa sopimusmaiden 

harjoittamalla politiikalla sopimukset olivat pelkkää paperin hukkaa. Rutherford 

Alcockin halu pitää näistä sopimuksista ei johdu siitä, että hän näkisi Japanin tärkeänä 

kauppakumppanina Iso-Britannialle. Päinvastoin, Japanilla oli Alcockin mielestä jotain 

potentiaalia kaupankäynnin suhteen, mutta kaikki mitä Japani tuotti tai tulisi tuottamaan, 

olisi hänen mukaansa korvattavissa. Alcockia ajaa eteenpäin Venäjän uhka. Alcock 

kokee, että jos Japani onnistuisi tavoitteissaan ja saisi sopimusmaat vetäytymään 

Japanista, Venäjä tulisi liittämään Japanin osaksi itseään. Tämä muodostaisi uhan Iso-

Britannialle Itä-Aasian alueella, mikä oli Alcockin mukaan ehdottomasti estettävä. 

Alcockin ajama yhteinen diplomatia ei siis pohjautunut haluun ylläpitää hyviä suhteita 

muiden sopimusmaiden kanssa. Sen pohjana oli ajattelu, jonka mukaan yhdessä 

sopimusmaat voisivat taivuttaa Japanin pitämään sopimuksista kiinni, ja estämään 

Venäjän uhan kasvamisen, mikä oli Iso-Britannian etujen kannalta tärkeää Itä-Aasiassa.   
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Rutherford Alcock esittää myös hyvin voimakasta kritiikkiä ekstraterritoriaalialueita 

kohtaan. Tutkimuksessa on esitetty, että Alcockin kritiikki ei kohdistunut ajatukseen, 

että ulkomailla oli tuomiovalta Japanin sopimussatamissa, vaan siihen, miten tämä 

tuomiovalta oli järjestetty. Alcockin kritiikin mukaan nykyinen järjestelmä ei 

mahdollista ankarien ja oikeudenmukaisten tuomioiden langettamista, sillä tuomiovaltaa 

käsittelevät henkilöt joutuvat kärsimään sopimussatamien ulkomaalaisyhteisöjen 

painostuksesta. Alcock ehdottaakin, että Iso-Britannian kohdalla tuomiovalta 

annettaisiin sopimussatamissa kiertävälle erilliselle henkilölle, joka olisi vapaa 

paikallisen yhteisön luomasta paineesta.  

Rutherford Alcockin Japanin kausi, ja hänen siitä kertova teoksensa The Capital of the 

Tycoon luovat erinomaisen esimerkin siitä, miten viktoriaanisen ajan diplomaatti näkee 

ja kokee maan, joka on hänen silmissään kaukana hänen kotimaansa kehityksestä. 

Viktoriaaniset arvojen voimakas vaikutus on nähtävissä läpi Alcockin Japanin kauden. 

Hänen teoksensa heijastelee myös tyypillistä viktoriaanisen ajan matkakirjallisuutta. 

Alcockin avarakatseisuus, joka ajoittain näkyy hänen teoksessaan, on kohdistettu vain 

japanilaisia kohtaan. Samat teot brittien kohdalla eivät olisi hänestä hyväksyttäviä. 

Japanin kohdalla hän on joustavampi näkemyksissään, sillä Japani ja sen ihmiset olivat 

niin kaukana Iso-Britannian kehityksestä. Rutherford Alcock onkin monella tapaa hyvin 

kiehtova esimerkki viktoriaanisesta itsevarmuudesta 1800-luvulla, joka heijastuu 

Alcockin jokaisella toiminnan tasolla.    
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