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1. JOHDANTO

Ruumiissa luonto ja kulttuuri kohtaavat. Se on pinta, jolle aika ja tila jättävät jälkensä. Ruu-

mis ei ole yksi, ruumis on monta. Se on ideologisen sisällön kantaja, joka huomaamatta

imee itseensä sille annetut merkitykset. Ruumis on kieli, jolla ei ole sanoja mutta joka silti

käy keskustelua maailman kanssa. Se on eleiden, sairauden, kivun, hiljaisuuden, rituaalien ja

käytöksen kieltä.1 Nämä historioitsija Karin Johannissonin perusteesit toimivat lähtökoh-

tana myös tälle tutkimukselle, jonka tarkoituksena on tavoittaa käsityksiä ruumiista sellai-

sena kuin se 1700-luvun englantilaiselle näyttäytyy toisaalta lääketieteellisenä eläinruumiina

("Animal Oeconomy"), toisaalta kohteliaana seuraeläimenä ("Sociable Animal"). Kuten

Johannisson jatkaa, ruumiin historia on peili, jonka kautta on mahdollista tavoittaa ihmisten

tapa käsitteellistää maailmaa. Se on ihmisenä olemisen historiaa.2 

1.1. Ruumiin historiaa

Ruumis on noussut viime vuosina melko muodikkaaksi tutkimuskohteeksi, ja ruumiin

historian monimuotoisesta ja poikkitieteellisestä kentästä on löydettävissä useita lähesty-

mistapoja naistutkimuksesta politiikkaan ja lääketieteeseen.3 Ennen kaikkea ruumis on

kuitenkin päässyt huomionkohteeksi feministisen tutkimuksen piirissä ja pitkälti Michel

Foucault'n vallankäytön diskursseihin tukeutuen. Feministitutkijoiden vaikutuksesta suuri

osa ruumiin historiasta onkin keskittynyt sukupuoleen ja seksuaalisuuteen, jolloin muut

ruumiin osa-alueet ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Keskiajantutkija Caroline Bynumin

mukaan sukupuolisuuden painottumisen vuoksi ruumiin historiaa luonnehtii tietty vai-

vaantuneisuus tutkijoiden puolelta: ruumista kohdellaan ikään kuin ansana ("body-as-trap").

Bynumin mielestä tämä on johtanut ruumiin tutkimiseen vain kielellisellä tasolla, mutta

syövä, työskentelevä, kuoleva ja pelkäävä ruumis on unohdettu.4 Itse aion jatkaa tuota listaa

ja lisätä siihen vielä erittävän ruumiin, jonka löytämiseen tämä tutkimus tähtää.

Ruumiin anatomiassa on aukkoja, jotka muodostavat väylän kahden maailman, sisä-

ja ulkopuolen välille. Antropologi Mary Douglasin mukaan juuri ihmisruumiin raja-alueisiin

1 Karin Johannisson, Kroppens tunna skal. Sex essäer om kropp, historia och kultur (Stockholm, 1997), s. 10-11.
2 Ibid., s. 12-13.
3 Roy Porter, "History of the Body Reconsidered" teoksessa New Perspectives on Historical Writing, toim. Peter
Burke (Cambridge, 2001), 233-60, s. 242-45.
4 Caroline Bynum, "Why All the Fuss about the Body? A Medievalist's Perspective" teoksessa Beyond the
Cultural Turn, toim. Victoria E. Bonnell & Lynn Hunt (Berkeley & Los Angeles & London, 1999), 241-80, s.
241-44.
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kohdistuu erityinen huomio, koska nämä edustavat mitä tahansa rajoja, joiden yksilö tai

yhteisö kokee olevan uhattuna. Murtumakohdista vuotava aine rikkoo rajan ja on näin

luonteeltaan marginaalista, merkki sisältä, joka ilmentää joko positiivista tai negatiivista

voimaa/uhkaa.5 Vaikka aukkojen ja eritteiden tutkiminen valaisee siis laajemminkin ihmisen

suhdetta ruumiiseensa sekä sitä ympäröivään maailmaan, suhtautumista erittävään ruumii-

seen ei juurikaan ole tutkittu. Esim. kuukautiset ovat olleet kaihdettu aihe historiantutki-

muksessa. Aihetta käsitellyt Patricia Crawford uskoo, että kuukautisia on tähän asti pidetty

puhtaasti naisellisena asiana, jolla ei ole mitään historiallista arvoa, mutta myös historioitsi-

joiden omalla vastenmielisyydellä aihetta kohtaan ja vaikenemisen perinteellä on voinut olla

vaikutuksensa. Crawfordin kaltaiset tutkijat ovat kuitenkin ymmärtäneet esim. kuukautisia

ympäröivien näennäisen irrationaalisten pelkojen ja uskomusten laajentavan historioitsijoi-

den ymmärrystä menneisyyden yhteisöjen toiminnasta ja ihmisten paikasta niissä.6 Tämä

käsitys on mielestäni sovellettavissa muidenkin ruumiineritteiden tutkimukseen. Siinä missä

kuukautiset on mielletty vain naisten asiaksi, koko erittävä ruumis on kuulunut pikemmin-

kin lääketieteen kuin historian tutkimuskohteisiin eikä sen avaamia mahdollisuuksia ole

ymmärretty hyödyntää. 

Sen sijaan ruumiin historiaa sivuavaa kohteliaisuuskulttuuria on tutkittu viime vuo-

sina runsaasti. Ruumiin kannalta kohteliaisuuskulttuurintutkimus on ennen kaikkea käsitel-

lyt sosiaalisen käyttäytymisen ideaaleja, käyttäen lähteinään pääasiassa käytösoppaiden an-

tamia kuvauksia. Tunnetuin ja tämän tutkimuksen kannalta merkittävin näistä on sosiologi

Norbert Eliaksen Über den Prozess der Zivilisation (1939). Eliaksen ajatuksena on osoittaa, että

historialliset voimat ja ennen kaikkea kansallisvaltioiden syntyminen muokkasivat uuden

ajan alun ihmisten käyttäytymissääntöjä, tehden näistä entistä tietoisempia omasta ruumiis-

taan ja sen kontrolloinnista. Elias puhuu "häpeänkynnyksen" etenemisestä, ulkoisten sään-

töjen vähittäisestä sisäistämisestä: aiemmissa käytösoppaissa kiellettyjä toimintoja (erit.

ruumiintoimintoja) ei myöhemmin enää mainita, koska ne ovat muuttuneet sisäistetyiksi

häpeän ja vastenmielisyyden tunteiksi. Prosessi ei ole Eliaksen mukaan yhtenäinen vaan sii-

hen liittyy aaltomaista vaihtelua, mutta silti kehityksen yleisilme on kohti tiukempia ja si-

säistetympiä käytöstä ohjaavia sääntöjä. Elias päättää tämän prosessin käsittelynsä 1700-lu-

vun lopulle, jolloin suurin osa ruumiiseen kohdistuvista säännöistä on oppaista kadonnut.7 

5 Mary Douglas, Puhtaus ja vaara: Ritualistisen rajanvedon analyysi, käänt. Virpi Blom & Kaarina Hazard (engl.
1966; suom. Tampere, 2000), s. 183, 187-91; Douglasin ajatuksia jatkaa myös Bryan S. Turner, "Body",
Theory, Culture & Society, 23 (2006), 223-36, s. 224.
6 Patricia Crawford, "Attitudes to Menstruation in Seventeenth-Century England", Past & Present, 91 (1981),
47-73, s. 47.
7 Norbert Elias, The Civilizing Process, käänt. Edmund Jephcott (saks. 1939; engl. Oxford, 1994), erit. toisen
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Eliaksen tutkimuksessa kyse on kuitenkin vain kohteliaan käytöksen diskurssista tai

representaatioista, joiden yhteyden tutkiminen todellisiin käyttäytymismuotoihin on jäänyt

vähäiseksi.8 Eliaksen uudelleentulkitsijoista huomattavimpia on ollut foucault'lainen haara,

jonka pyrkimyksenä on ollut tarkastella käytöstapoja eräänlaisena merkitysten verkostona,

järjestelmänä joka määrittää ihmisten motiivit ja päämäärät. Sekä Eliaksen että Foucault'n

mallit asettavat yksilöt ja ryhmät jonkin korkeammalla vaikuttavan voiman alaisiksi (Elias

historian, Foucault diskurssinsa), jättäen vähemmälle huomiolle sen, että arvot ja käyttäy-

tyminen ovat myös aktiivista käytännön toimintaa.9 Antropologi Pierre Bourdieun Outline of

a Theory of Practice (1972) sen sijaan korostaa nimenomaan sääntöjen ja normien soveltamista

käytäntöön ja niiden käyttöön liittyviä strategioita. Ruumis on olennainen osa kulttuurista

muutosta, minkä voi havaita pukeutumiselle, käytökselle sekä fyysisille ja kielellisille tavoille

asetetusta painoarvosta: "treating the body as a memory, [societies] entrust to it in

abbreviated and practical ... form the fundamental principles of the arbitrary content of the

culture." Bourdieun mukaan juuri vaatimalla epäolennaista ja päällisin puolin merkitykse-

töntä voidaan muuttaa hyvinkin perustavanlaatuisia rakenteita.10 Ruumiille ja sen erittämille

aineille annetut merkitykset siis välittävät enemmän kulttuurin kokonaisuudesta kuin pääl-

täpäin voisi aavistaakaan.

Myös kirjallisuudentutkimus on tarttunut ruumiiseen tutkimuskohteena, tosin jäl-

leen pitkälti feministisen tutkimuksen kautta ja keskittyen siksi pääasiassa naisen ruumiiseen

ja seksuaalisuuteen.11 Erittävän ruumiin kannalta merkittävin kirjallisuudentutkimuksen anti

on kuitenkin Mihail Bahtinin naurua ja karnevalismia Rabelais'n tuotannossa käsittelevä

teos. Karnevalismin esittämä groteski ruumis on aina auki: sen ammottavat aukot viestivät

loputtomuudesta ja rajattomuudesta. Samoin kuin Douglas, Bahtin korostaa, että noissa au-

koissa "ylitetään kahden ruumiin sekä ruumiin ja maailman väliset rajat, ne toimivat näiden

osan tiivistelmä, s. 441-524; Eliaksen merkityksestä ks. esim. Stephen Mennell, Norbert Elias: An Introduction
(Oxford, 1992) sekä Lawrence E. Klein, "Politeness and the Interpretation of the British Eighteenth
Century", Historical Journal, 45 (2002), 869-98, s. 878.
8 Kritiikkiä Eliaksen tutkimuksen puutteista on esittänyt mm. Anna Bryson, From Courtesy to Civility (Oxford,
1998), s. 11-12. 
9 Ibid., s. 14-16.
10 Termillä "habitus" Bourdieu kuvaa sitä kulttuuristen tapojen ja makujen vyyhtiä, jonka ihmiset mieltävät
itselleen ominaiseksi; se on perusstruktuuri, joka rajaa yksilölle mahdollisten vaihtoehtojen määrää. Ks. Pierre
Bourdieu, Outline of a Theory of Practice, käänt. Richard Nice (ransk. 1972; engl. Cambridge, 1977), s. 78-79, s.
94-95. Bourdieun teorioiden soveltamisesta kohteliaisuuskulttuurintutkimukseen ks. Bryson, s. 16-18.
11 Ks. esim. Lori Hope Lefkovitz (toim.), Textual Bodies: Changing Boundaries of Literary Representations (Albany,
1997); Rebecca Haidt, Embodying Enlightenment: Knowing the Body in Eighteenth-Century Spanish Literature and
Culture (New York, 1998); Veronica Kelly & Dorothea von Mücke (toim.): Body and Text in the Eighteenth
Century (Stanford, 1994); sekä valtaosa esseistä Michael Feherin toimittamassa teoksessa Fragments for a History
of the Human Body, 3 osaa (New York, 1989).
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vaihdon ja vuorovaikutuksen alueena."12 Groteskin avoin ruumis on Bahtinin mukaan

vastakohta klassiselle ruumiille ja sen myöhemmälle seuraajalle, porvarilliselle individualis-

mille, jonka käsitys ihmisestä on suljettu ja sileä "homo clausus", vailla niin reikiä kuin erit-

teitäkin.13 Bahtinin jälkeen ruumista ja ruumiineritteitä on käsitellyt mm. Shakespeare-tutkija

Gail Kern Paster, joka hyödyntää sekä Bahtinin että Eliaksen tutkimuksia analysoidessaan

1500-1600-lukujen englantilaisten näytelmien kuvaa ruumiista.14 Paster pyrkii sijoittamaan

näytelmät aikansa tieteelliseen kontekstiin, tarkastelemaan niitä lääketieteen ja erityisesti

humoraaliteorioiden valossa. Vaikka Pasterin lähtökohdat ovat kovin samanlaiset kuin

oman tutkimukseni, hänen tiensä vie kohti kokemusta, tunteita, lacanilaista psykologiaa ja

ennen kaikkea naisen ruumiista. Tämä ei kuitenkaan ole minun tieni.

Caroline Bynum tuo esiin vielä yhden tutkimukseni kannalta olennaisen seikan, jota

kohteliaisuuskulttuurintutkimus lähdemateriaalinsa luonteen vuoksi ei useinkaan tavoita:

millään aikakaudella (jota ei tietenkään koskaan sinänsä ole ollut) tai kansalla (jota ei myös-

kään koskaan sinänsä ole ollut) ei ole yhtä yhteistä käsitystä yhdestä yhteisestä ruumiista,

koska mitään sellaistakaan ei ole ollut aiemmin sen paremmin kuin nykyään. Kyse on siis

"diskurssien kakofoniasta", jossa lääkäreiden käsitykset ruumiista eroavat olennaisesti esim.

teologien käsityksistä.15 Ruumiin historian ongelmana on, että puhuminen ruumiista yksi-

kössä – esim. uuden ajan alun tai 1700-luvun ruumiista – johtaa usein siihen, että perinteistä

historiaa vain kirjoitetaan uudestaan.16 Eivätkä nämä toisistaan eriävät ruumiit ole vain abst-

rakteja käsitteitä. Mark S. R. Jennerin mukaan ruumiita on uuden ajan alussa moninainen

joukko, jakautuneina mm. alueellisesti ja uskonnollisesti. Ruumiit ei ole vain kietoutuneet

foucault'laiseen vallan, diskurssien ja merkitysten verkkoon, vaan ihmisiä ympäröi myös

koko materiaalisen kulttuurin kirjo, kuten vaatteet, talot ja esineet, joilla myös on vaikutuk-

sensa ruumiiseen mutta jotka Jennerin mukaan puuttuvat ruumiin historian tutkimuksesta:
A focus on embodiment, the culturally embedded nature of people's perceptions and uses of
their own bodies, can enrich the whole of social and cultural history, not just the history of
medicine. Study of the body alone, or simply of its representations, will not only fetishize the
human frame, it will result in work that is inevitably (dare one say it?) disembodied.17

12 Mihail Bahtin, Francois Rabelais – keskiajan ja renessanssin nauru, käänt. Tapani Laine & Paula Nieminen, 2.
painos (ven. 1965; suom. Helsinki, 1995), s. 281-82.
13 Peter Stallybras & Allon White, The Politics and Poetics of Transgression (Ithaca, N.Y., 1986), s. 93-94; ks. myös
Bahtin, s. 284-85.
14 Gail Kern Paster, The Body Embarrassed. Drama and the Disciplines of Shame in Early Modern England (Ithaca,
N.Y., 1993).
15 Bynum, s. 245.
16 Mark S. R. Jenner, "Body, Image, Text in Early Modern Europe", Social History of Medicine, 12 (1999), 143-
54, s. 153-54.
17 Ibid., s. 154.
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Vaikka siis puhunkin ruumiista yksikössä, tämän tutkimuksen perusta on juuri niiden moni-

kossa, kahden eri diskurssin tai kulttuurin välittämissä, vahvasti materiaalisissa ruumiissa.

1.2. Tutkimustehtävä

Tässä pro gradu -tutkielmassani tarkastelen käsityksiä erittävästä ruumiista18 1700-luvun

englantilaisessa kulttuurissa. Edellä lainaamiani Caroline Bynumin periaatteita mukaillen en

ole valinnut aihettani, koska tuolla ajalla olisi ollut selvä ja yhtenäinen käsityksensä ruumiista

tai koska erittävällä ruumiilla olisi ollut jotenkin erityinen asema muihin ruumiisiin nähden

tai edes koska olisin näkevinäni suoran kehityslinjan nykyisten ruumiskäsitysten ja

tutkimieni välillä. Pikemminkin olen valinnut aiheeni tarkentaakseni kuvaa 1700-luvun

kulttuurista, laajentaakseni historiantutkimuksen kenttää ja, toivon mukaan, lisätäkseni ym-

märrystä tuon ajan ihmisen elämästä ruumiissaan ja maailmassa.19 

Kohteliaisuutta ja käytöstapoja tutkinut Anna Bryson esittää kysymyksen, johon

myös minun on oman aiheeni osalta vastattava: "Are manners, perhaps, too omnipresent

and diffuse a subject to be tackled as a topic in themselves?" Brysonin mukaan tapojen tut-

kimukseen käytetyt lähteet on väistämättä fragmentaarisia ja loputtomia, ja vaikka tutkimus

tuottaisikin runsaasti mielenkiintoista tietoa, tuo tieto olisi silti yhtä hajanaista ja loputonta

kuin lähteistönsäkin. Brysonin ratkaisu on rajoittaa tutkimuksensa vain yhteen aineistoryh-

mään, käytösoppaisiin, ja niiden välittämään hyvän käytöksen koodistoon.20 Väistääkseni

edes osittain Brysonin kuvaileman loputtoman tutkimuksen karikon olen valinnut 1700-lu-

vun "diskurssien kakofoniasta" kaksi näennäisesti erillistä kulttuuria, lääketieteen ja kohte-

liaisuuden, jotka eivät kuitenkaan ole tutkimallani ajanjaksolla kovin kaukana toisistaan. 

Muutoin varsin konservatiivisen lääketieteen merkittävimpiä saavutuksia 1700-lu-

vulla on tiedon saattaminen yhä useampien (lukutaitoisten) ulottuville alati kasvavan leh-

distön sekä kansankielisten ja -omaisten terveysoppaiden välityksellä. Lukijat hakevat lääke-

tieteellisestä tiedosta valtaa, kontrollia oman elämänsä ja ruumiinsa suhteen.21 Lääketiede ei

kuitenkaan ole tyystin kohteliaisuuskulttuurista irrallaan, sillä tiedollisen puolen kasvatusta

18 Olen päätynyt kääntämään englannin "body"-sanan "ruumiiksi", joka suomen kielessä perinteisesti viittaa
sekä elävään että kuolleeseen ruumiiseen. Sen sijaan karsastan nykylääketieteen käyttämää sanaa "keho",
koska se on kieleen vasta myöhemmin luotu uudissana ja viittaa vain elävään ruumiiseen, toisin kuin
englannin "body".
19 Ks. Bynumin vastaava lista artikkelissaan, joka keskittyy uskonnollisen diskurssin käsityksiin kuolevasta
ruumiista, s. 245-46.
20 Bryson, s. 3-4.
21 Ks. esim. Roy Porterin artikkeli "Spreading the Medical Enlightenment: The Popularization of Medicine in
Georgian England, and its Paradoxes" teoksessa The Popularization of Medicine 1650-1850, toim. Roy Porter,
(London, 1992), 215-31, s. 215-16; sekä samassa teoksessa Mary E. Fissell, "Readers, Texts, and Contexts.
Vernacular Medical Works in Early Modern England", 72-96, s. 93.
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pidetään olennaisena sivistyneessä ihmisessä: vain tutkiskelemalla ihmistä ja maailmaa saat-

taa oppia käyttäytymään kuten kohteliaan herrasmiehen ja -naisen tulee. Erityisesti lääke-

tiede nouseekin hienostuneen herrasmiehen kiinnostuksenkohteeksi, millä puolestaan on

vaikutuksensa terveyttä ja ruumista koskeviin käsityksiin.22 Samanaikaisesti

kohteliaisuuskulttuurissa tarkat käyttäytymissäännöt vähenevät ja ihanteeksi nousee

vapautunut, luonteva ja hyväntahtoinen käytös kanssaihmisiä kohtaan.23 

Edellä mainitsemani Norbert Eliaksen sivilisaatioteorian mukaisesti tämä ruumista

koskevien kieltojen väheneminen ja eufemismien käytön lisääntyminen viittaavat käyttäy-

tymistä ohjaavien sääntöjen sisäistämiseen. Anna Bryson kuitenkin korostaa ruumiinkoke-

muksen olevan vain osittain kohteliaisuuden säätelemää: esim. lääketieteellisessä konteks-

tissa epäkohteliainakin pidetyistä ruumiintoiminnoista voidaan puhua aivan eri tavalla.

Tuntemukset ja valitut käyttäytymismallit ovat aina tilannesidonnaisia, ja siksi Eliaksen pää-

telmä, että käytöstapojen vaatima ruumiinkontrolli heijastaisi estojen kasvamista yleisellä

tasolla, on vähintäänkin kyseenalainen.24 Eliasta on kommentoinut myös Mark S. R. Jenner,

joka kritisoi ajatusta voimistuvasta sosiaalisesta ja psyykkisestä kontrollista, häpeän kynnyk-

sen laskusta, jonka alati kiristyvät kohteliaisuussäännökset ja uuden ajan alun yhteiskunnan

kasvava sisäisten yhteyksien verkosto Eliaksen mukaan tuottavat. Soveltaessaan Eliaksen

kehityskaavaa pelon tutkimiseen Jenner on todennut sen takana lepäävän oletuksen, että

tunteet ovat eroteltavissa ja universaalisti samoja, jolloin unohdetaan tunteiden kulttuuri-

suus ja kontekstuaalisuus. Tässä Jenner siteeraa Clifford Geertziä, jonka mukaan myös tun-

teet ovat kulttuurisesti tuotettuja, minkä vuoksi yhden tunteen (kuten häpeän) kas-

vun/laskun jäljittäminen yhteisössä on epistemologisesti vähintäänkin kyseenalaista.25

Tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena onkin muokata Eliaksen antamaa tietoisen

yksinkertaistettua kuvaa suhtautumisesta ruumiiseen 1700-luvulla.26 Eliaksesta poiketen,

aloitan aiheeni lähestymisen lääketieteellisen diskurssin kautta. Selvittelen ensin anatomisen

ruumiin ("Animal Oeconomy") toiminnan periaatteita ja luonnollista eritystä (luku 2) ja siir-

ryn sitten ruumiin lääkitsemisen ja tuotetun erityksen pariin (luku 3). Tällä tasolla eritteet

näyttäytyvät ennen kaikkea ruumiin sisältä ulospäin suuntautuvana virtana ja koko ruumis

koneena, jonka toimintamekanismit sivistynyt herrasmies pyrkii oppimaan ja hallitsemaan.

22 Roy Porter, Enlightenment: Britain and the Creation of the Modern World (London, 2000), s. 142-48.
23 Ks. esim. Philip Carter, Men and the Emergence of Polite Society 1660-1800 (Harlow, 2001), s. 90-95.
24 Bryson, s. 103.
25 Mark S. R. Jenner, "The Great Dog Massacre" teoksessa Fear in Early Modern Society, toim. William G.
Naphy & Penny Roberts (Manchester, 1997), 44-61, s. 44-45. Ks. myös edellä mainitsemani Gail Kern
Pasterin tutkimus, jossa hän pyrkii tavoittamaan ruumiillisen häpeän tunteen 1500-1600-lukujen englantilai-
sessa draamassa.
26 Eliaksen tavoitteena on keskittyä vain kokonaiskuvaan ja ohittaa yksittäiset poikkeamat. Ks. Elias, s. 67.
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Tästä etenen kohti sosiaalista kontekstia ja kohteliaisuuskulttuurin vaatimuksia, jakaen kä-

sittelyni Eliaksen sivilisaatioprosessille antamien tunnusmerkkien mukaan eläimellisyyden

kieltämiseen (luku 4), näköaistin ja pintojen korostumiseen (luku 5) ja lopulta kohteliaan,

seurallisen ihmisen ("Sociable Animal") vetäytymiseen omiensa seuraan ja erilleen alem-

mistaan (luku 6). Näissä luvuissa tutkin ruumista ulkoa sisäänpäin suuntautuvan virran

kohteena, vuorovaikutuksessa sitä ympäröivän sosiaalisen ja materiaalisen maailman kanssa,

jolloin ruumis näyttäytyy ennen kaikkea muiden ihmisten silmin, toisten ruumiina. Lääke-

tieteellinen diskurssi on yhä läsnä, mutta paino on kohteliaisuuskulttuurin käsityksissä. 

Tällä lähestymistavalla pyrin paljastamaan näiden kahden diskurssin, lääketieteen ja

kohteliaisuuden, väliset kytkökset. Tavoitteenani on seurata Bourdieun viitoittamaa tietä ja

hahmottaa, kuinka ihmiset muodostavat käsityksensä erittävästä ruumiista niissä puitteissa,

jotka lääketieteellinen tieto ja kohteliaisuuskulttuuri heille antavat, sekä tarkastella näiden

kahden kehyksen suhdetta toisiinsa. Se, että aloitan käsittelyni lääketieteellisestä kulttuurista

ei tarkoita, että pitäisin ruumista pohjimmiltaan lääketieteen omaisuutena ja kohteliaisuuden

käsityksiä ruumiista tämän päällä olevina, korkeampina pintarakenteina. Eri diskurssien tai

kulttuureiden arvottaminen tällä tavalla ei mielestäni johda mihinkään hedelmälliseen.

Jennerin tavoin en olekaan kiinnostunut hierarkioista enkä usko yksisuuntaisiin selitysmal-

leihin (kuten Elias), vaan pyrin hahmottamaan molempien kulttuurien vaikutukset toisiinsa.

Selkeyttääkseni tutkimustani olen kuitenkin päätynyt käsittelemään lääketieteellisiä ja kohte-

liaita käsityksiä ruumiista peräkkäin, lomittaen niitä toisiinsa aina tarpeen vaatiessa. Valitse-

mani käsittelyjärjestys on siis puhtaasti tutkimustekninen ja voisi helposti olla käännettä-

vissä päälaelleen. 

Tutkimusotteeni on pitkälti holistinen, kulttuurihistoriallinen. Ludmilla Jordanovan

mukaan kulttuurihistoria on "another manifestation of the wish for forms of history which

recreate the range of experiences and imperatives to which all human beings are subject."27

Juuri tähän käsitysten runsauteen uskon pääseväni käsiksi erittävän ruumiin mahdollisim-

man kokonaisvaltaisella käsittelyllä. Tutkimustani voisi hyvin pitää myös arjen historiana,

sillä kuten kulttuurihistorioitsija Kirsi Tuohela korostaa, siinä mitä tahansa arkeen kuuluvaa

elämän osa-aluetta käsitellään "erityisenä omana tutkimuskohteenaan, jota ei alisteta min-

kään suuren prosessin tai yleisen kehitystrendin tutkimukselle."28 Arjen historia on

kiinnostunut ennen kaikkea tutkitun kulttuurin käsitysten moninaisuudesta ja ristiriitaisuu-

27 Ludmilla Jordanova, History in Practice (London, 2000), s. 42.
28 Kirsi Tuohela, "Pikku prinssi ja historioitsijan katse. Tulkintoja Ludvig XIII:n lapsuudesta 1600-luvun alun
Ranskassa" teoksessa Kulttuurihistoria. Johdatus tutkimukseen, toim. Kari Immonen & Maarit Leskelä-Kärki, SKS
Tietolipas 175 (Helsinki, 2001), 321-38, s. 335. 
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desta sekä pyrkii yhdistämään ajattelun toimintaan,29 mitkä ovat myös tämän tutkimuksen

päämäärät. Lähestyttäessä erittävää ruumista kulttuurihistorian näkökulmasta keskeistä ei

olekaan 1700-luvun ja nykypäivän erojen ja yhtäläisyyksien setviminen – vaikka sekin väis-

tämättä tulee eteen – vaan, edelleen Tuohelaa lainatakseni, "kiinnostavinta ovat ne yhteydet,

joihin tutkimuskohde asettuu, se konteksti [tässä tutkimuksessa sekä lääketieteellinen että

kohteliaisuuskulttuurin konteksti], josta käsin tutkittava ilmiö vasta selittyy."30

Jenner pahoitteleekin, että liian monet kulttuurihistorioitsijat antavat ymmärtää, että

uuden ajan alun lääketieteellinen diskurssi kattaisi kaikki käsitykset ruumiista. Todellisuu-

dessa ruumista koskeva tieto on peräisin monista eri lähteistä, mukaan lukien kohteliaisuus-

kulttuurin käytösoppaista, jotka ovat tiedonvälittäjinä mahdollisesti jopa lääkäreitä vaikutta-

vampia.31 Sama kapeakatseisuus on toisaalta vaivannut myös kohteliaisuuskulttuurintutki-

musta. Viime aikoina tutkijat ovat kuitenkin alkaneet nähdä kohteliaisuuskulttuurin ei suin-

kaan vain eliitin yksinomaisuutena, vaan ulottumassa laajempiin piireihin, keskiluokkiin ja

jopa käsityöläisiin ja palvelusväkeen. Lawrence E. Kleinin tapaan näen kulttuurin jousta-

vana kompositiona, joka ei yritäkään tavoitella yhtenäisyyttä tai totaalisuutta, vain yhden

sosiaalisen ryhmän omistusta. Klein puhuu kulttuurisesta kapasiteetista, ihmiselle kulloinkin

tarjolla olevasta mahdollisuuksien määrästä.32 Kohteliaisuus ei myöskään rajoitu vain

käytöstapoihin ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen, vaan kohteliaisuuskulttuurin kautta voi-

daan tarkastella myös muita elämänalueita. Kohteliaisuus onkin tavattoman laaja käsite ja

koskettaa niin monia elämänalueita 1700-luvulla, että se on tutkijoiden käytössä yleistynyt

koko vuosisadan synonyymiksi,33 paljolti samaan tapaan kuin valistus.34 

Käsiteltävinä ovat ennen kaikkea eliittiin ja keskiluokkaan lukeutuvat herrasmiehet

ajatuksineen erittävästä ruumiista. Kansan lukutaidoton enemmistö on pitkälti käyttämieni

lähteiden tavoittamattomissa, mutta kuten Kleinkin edellä esittää, uskon kulttuurin koko-

naisuuteen, jossa tietyt kulttuuriset piirteet ovat jaettuja. Vaikka lääketieteellinen diskurssi tai

kohteliaisuuskulttuuri ovat suurelle osalle kansasta pintapuolisesti vieraita, niiden alla kul-

keva pohjavire läpäisee silti jokaisen, ja juuri nämä ruumista koskevien käsitysten pohjalla

29 Ibid., s. 336.
30 Ibid., s. 335.
31 Jenner, "Body", s. 149-50.
32 Klein, "Politeness", s. 872-73.
33 Ibid., s. 870-71.
34 Ludmilla Jordanova kehottaa varovaisuuteen "valistus"-termin käytössä, koska se sisältää samalla sekä
aatteellisen että ajallisen ulottuvuuden. Valistuksella viitataan niin intellektuaalisiin muutoksiin kuin
liikkeeseen kohti sekulaarimpaa, rationaalisempaa ja demokraattisempaa maailmankuvaa. Tällaiset määrittelyt
kuitenkin rajaavat pois esim. 1700-luvun uskonnollisten herätysliikkeiden olemassaolon. Ks. Jordanova, s.
128-29. Itse pyrinkin välttämään valistuksen käyttöä tässä totalisoivassa mielessä.
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vaikuttavat periaatteet pyrin paljastamaan. En aio erotella naisia omaksi käsittelyryhmäk-

seen, sillä lääketieteellisiä tekstejä samoin kuin lehtiä ja kaunokirjallisuuttakin lukevat niin

herrat kuin rouvat, mutta tekstien tuottajat ovat lähes yksinomaan miehiä, mikä ei voi olla

vaikuttamatta niiden tarjoamaan ruumiinkuvaan. Eläinruumis on kuitenkin fysiologisesti

pitkälti sama molemmille sukupuolille, sillä vielä 1700-luvun puoliväliin asti miesten ja

naisten anatomisia eroavaisuuksia pidetään oppineissa piireissä vain pinnallisina ellei lähes

olemattomina. Vasta 1780-1830-luvuilla alkaa ilmestyä erityisesti naisille suunnattuja lääke-

tieteellisiä oppaita, jotka korostavat sukupuolten eroja ja näistä johdettuja eroja sopivissa

hoitomuodoissa.35 Kuten tulen osoittamaan, edes eritteet jotka nykyisin mielletään vain nai-

sille kuuluviksi, eivät vielä 1700-luvulla ole tyystin sukupuolisidonnaisia. Kohteliaisuuskult-

tuurin osalta sukupuolten välille sen sijaan syntyy eroja, jotka pyrin ottamaan huomioon

käsittelyssäni. 

Jotta voisin tavoittaa tutkimieni ihmisten käsitykset erittävästä ruumiistaan, minun

on etsittävä lähteistäni viittauksia kaikkeen, minkä ruumis heittää ulos, eikä vain aineksiin,

jotka nykyään määritellään ruumiineritteiksi. Ruumiinkokemusta tutkinut Barbara Duden

varoittaakin tutkijaa käyttämästä omaa ruumistaan siltana menneisyyteen, sillä vaikka tutki-

jalla on ruumis, tutkituilla menneisyyden ihmisillä ei sitä samassa mielessä (omana, omistet-

tuna) ole. Tutkijan on tiedostettava oman todellisuuskäsityksensä historiallinen tausta: mistä

se kumpuaa, mistä se rakentuu.36 Olen täten päättänyt olla määrittelemättä etukäteen, mitkä

kaikki ruumiin tuotokset kuuluvat käsitteen "erite" alle ja käytän tuota termiä siis kaikesta –

niin nestemäisestä, kiinteästä kuin kaasumaisestakin – ruumista poistuvasta aineksesta. Yh-

tenä tutkimuskohteenani onkin, kuinka 1700-luvun englantilaiset ruumiinsa erittämät ainek-

set määrittelevät. 

35 Londa Schiebinger, "Skeletons in the Closet: The First Illustrations of the Female Skeleton in Eighteenth-
Century Anatomy" teoksessa The Making of the Modern Body. Sexuality and Society in the Nineteenth Century, toim.
Catherine Gallagher & Thomas Laqueur (Berkeley, 1987), 42-82, s. 46-47, 50-51, 69. Thomas Laqueur on
kuitenkin kiistänyt tämän ja väittänyt, että jo vuosisadan alussa tämä perinteinen galenoslainen malli suku-
puolten vastaavuuksista hylättäisiin ja naiset nähtäisiin lääketieteellisessä mielessä miehistä selvästi eroavina
olentoina. Ks. Thomas Laqueur, Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud (Cambridge, Mass., 1990),
s. 149-54.
36 Barbara Duden, Geschichte unter der Haut. Ein Eisenacher Arzt und seine Patientinnen (Stuttgart, 1987), s. 13.
Kulttuurihistorioitsija Kirsi Tuohelan mukaan epäjatkuvuutta korostava Duden edustaa tässä saksalaista ruu-
miin historian perinnettä, joka perustuu menneisyyden vierauden myötäelävään ymmärtämiseen. Ks. Kirsi
Tuohela, "Being Ill in the Past. Historicizing Women's Experiences of Body and Illness" teoksessa Time
Frames. Negotiating Cultural History, toim. Anu Korhonen ja Kirsi Tuohela, Cultural History – Kulttuurihistoria
1 (Turku, 2002), 75-87, s. 85.
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Tutkimuksen aikarajaus, ns. lyhyt 1700-luku37, kattaa noin vuodet 1700-1780. Aika-

jana on näin jokseenkin liukuva, ulottuen mainion vallankumouksen jälkimainingeista aina

1770-luvulle, jolloin sekä kohteliaisuuskulttuurin voi nähdä muuttuvan38 että pneumatiikan

ja julkisen hygienian muokkaavan lääketieteen käsityksiä eritteistä.39 Pääpaino tulee kuiten-

kin olemaan vuosisadan alkupuolella, jonne suurin osa käyttämistäni lähteistäkin ajoittuu.

1.3. Lähdemateriaali

Historiantutkijan kannalta erittävä ruumis ei ole aivan yksioikoinen tutkimuskohde. Keith

Thomasin toteamus pitää kutinsa: vaikka ruumis on itsessään yhtä suuressa määrin histori-

allinen dokumentti kuin mikä tahansa arkistolähde, se on valitettavasti kovin paljon keh-

nommin säilyvä.40 Koska menneisyyden ruumiiden käytöstä ei voi enää suoraan tarkkailla,

minun on tyytyminen niiden jättämien jäänteiden tutkimiseen, analysoitava käsityksiä ja

ihanteita, ja yritettävä johtaa näistä edes vaillinainen kuva arjen käytännöistä. 

Anna Brysonin edellä toteama lähteistön loputtomuuden ongelma on läsnä myös

tässä tutkimuksessa, kuten yleisesti ruumiin historiassa. Käyttämäni lähdemateriaali on,

Brysonia lainatakseni, "inevitably highly selective and impressionistic"41. Ensimmäisenä

käsittelemäni ryhmä ovat lääketieteelliset tekstit, joista suurin osa terveysoppaita. Vuosisa-

dan puoliväliin asti terveysoppaat jakautuvat kahtia: toisaalta on oikeiden elintapojen ja pit-

kän iän oppaita, toisaalta taas pragmaattisempia, käytännön ohjeita ja reseptejä sisältäviä.

Ensimmäisen joukon kohderyhmänä ovat ennen kaikkea joutilaat ja koulutetut, ja nämä

oppaat ovatkin pikemminkin pohdiskelevia kuin puhtaasti lääketieteellisiä, monesti selvästi

uskonnollisia tai moraalisia.42 Aikansa tunnetuimman lääkärin George Cheynen (1671/2-

1743) An Essay of Health and Long Life (1724) kuuluu tähän ryhmään, samoin skotlantilaisen

lääkärin James Mackenzien (1682?-1761) The History of Health, and the Art of Preserving It

(1758) sekä anonyymin lääkärin The Best and Easiest Method of Preserving Uninterrupted Health to

37 Termi "lyhyt 1700-luku" on vakiintunut tutkijoiden käyttöön kattamaan noin vuodet 1700-1780. Ks. esim.
Dror Wahrman, The Making of the Modern Self. Identity and Culture in Eighteenth-Century England (New Haven &
London, 2004), s. 5.
38 Ks. Carter, s. 88-93. 
39 Alain Corbin, The Foul and the Fragrant: Odor and the French Social Imagination, käänt. Miriam Kochan (ransk.
1982; engl. New York, 1986), s. 11; Heikki Mikkeli, Hygiene in the early modern medical tradition (Helsinki, 1999),
s. 159-64.
40 Keith Thomas, "Introduction" teoksessa A Cultural History of Gesture. From Antiquity to the Present Day, toim.
Jan Bremmer & Herman Roodenburg (Cambridge, 1991), 1-14, s. 2.
41 Bryson, s. 42.
42 Lääketieteellisten tekstien jaottelusta ks. Mikkeli, Hygiene, s. 165-67.
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Extreme Old Age (1748). Näissä teksteissä ruumiin terveydestä huolehtiminen näyttäytyy en-

nen kaikkea ihmisen moraalisena velvollisuutena.

Konkreettisia ohjeita puolestaan tarjoaa metodismin perustajan John Wesleyn

(1703-1791) Primitive Physick (1747). Wesley toruu edeltäjiään liiallisesta filosofisuudesta ja

teknisestä ammattikielestä, "utterly unintelligible to plain Men", sekä resepteistä, jotka si-

sältävät liian monia, liian vieraita tai liian vaarallisia ainesosia, jotta tavallisella ihmisellä olisi

mahdollisuus niitä itse valmistaa. Luonnollisesti hän julistaa oman teoksensa olevan yksin-

kertainen ja helppotajuinen, perustuen vain kokemukseen, terveeseen järkeen ja ihmiskun-

nan yhteiseen etuun.43 Käytännön ohjeita antaa myös kuninkaallisen lääkäriseuran jäsenen

Edward Strotherin (1675-1737) The Family Companion for Health (1729). Tämä vähemmän

tunnettu lääkärikirja on muista oppaista poiketen suunnattu talon emännälle, jotta hän

saattaisi huolehtia taloutensa ja palveluskuntansa terveydestä ilman, että joutuisi turvautu-

maan apteekkarin ja lääkärin kalliisiin taitoihin.44 Kirjasta iso osa onkin omistettu naisten

vaivoille ja synnytykselle, toisin kuin muissa tutkimissani oppaissa. 

Sen sijaan tohtori William Buchanin (1729-1805) äärettömän suosittu Domestic

Medicine (1769) on eräänlainen välimuoto, joka sekoittaa filosofisten pohdiskeluiden jouk-

koon konkreettisempiakin ohjeistuksia ja onnistuu näin tavoittamaan useampia kotitalouk-

sia. Buchanin kollegan ja Domestic Medicinenkin tekoon vaikuttaneen edinburghilaisen lääkä-

rin John Gregoryn (1724-1773) A Comparative View of the States and Faculties of Man with those

of the Animal World (1765) on kooste hänen Aberdeen Philosophical Societyssa laatimistaan

lääketieteellisistä esseistä, jotka hän myöhemmin julkaisi anonyymisti. Observations on the

Duties and Offices of a Physician; and on the Method of Prosecuting Enquiries in Philosophy (1770) sen

sijaan on kooste hänen Edinburghin yliopistossa pitämistään lääketieteellisen etiikan luen-

noista. Gregoryn teokset eivät koskaan saavuttaneet Buchanin menestyskirjan tasoa, mutta

hänen myöhemmän kirjansa esipuheessa mainostetaan näiden kahden aiemmin julkaistun

olleen laajalti luettuja ja saaneen yleistä hyväksyntää.45 Selvästi tieteellisempää tyyliä edustaa

irlantilaisen lääkärin Bryan Robinsonin A Dissertation on the Food and Discharges of Human

Bodies (1748), jossa hän esittelee hyvinkin seikkaperäisesti suorittamiaan ruumiin tasapainon

säätelyyn liittyviä kokeitaan. Mackenzie jopa mainitsee Robinsonin kokeet omassa kirjas-

43 [John Wesley], Primitive Physick: Or, an Easy and Natural Method of Curing Most Diseases (London, 1747), s. ix-
xi, xiv.
44 [Edward Strother], The Family Companion for Health: Or, Plain, Easy, and Certain Rules, Which being Punctually
Observ'd and Follow'd, Will Infallibly keep Families free from Diseases, and Procure them a Long Life (London, 1729),
"To the Reader", [numeroimaton].
45 [John] Gregory, A Father's Legacy to His Daughters, 2. painos (London, 1774), s. ix-x.
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saan, mutta ohittaa tämän sitten pikaisesti, koska "his numerous calculations, and refined

manner of reasoning, are above the comprehension of common readers".46 

Mary E. Fissellin mukaan 1700-luvun lääketieteellisiä tekstejä ei voi lukea ottamatta

huomioon, mitä lukeminen tuona aikana merkitsee. Nämä kirjat eivät välttämättä edes väitä

olevansa samanlaisia tiedonlähteitä kuin meidän aikamme lääketieteelliset teokset, joiden

auktoriteettiin luotetaan jokseenkin kyselemättä. 1700-luvulla tekstit toimivat muillakin ta-

soilla: ne ovat viihdettä, muistin apuvälineitä, kommentteja ihmisen suhteesta ympäröivään

maailmaan ja ohjeita tuon maailman manipuloimiseen.47 On myös asetettava kyseenalai-

seksi, missä määrin erilaiset terveydenhoito-oppaat ohjaavat ja muokkaavat ihmisten ajatte-

lua. Tutkijat ovat ennen kaikkea korostaneet niiden sisällön tavanomaisuutta ja aatteiden

konservatiivisuutta. Oppaat eivät ole uusien hoitomuotojen esittelykanava eivätkä ne siksi

yritä juurikaan muuttaa lukijoiden asenteita. Pikemminkin kyse on länsimaisen lääketieteelli-

sen perinteen tuottaman tiedon yhdistelystä.48 Siksi kirjoista niin moni alkaakin mittavalla

historiaosuudella, kuten Mackenzien The History of Health, nimensä mukaisesti.49 

Muu lähdeaineisto koostuu joukosta lehtiä, romaaneja, matkakertomuksia ja muuta

sivistävää kirjallisuutta. Varsinaisia käytösoppaita en ole käyttänyt, vaan aion hyödyntää ajan

romaaneja ja lehdistöä hyvien tapojen välittäjinä ja sivistämisprojektin moottoreina.50 Paras

esimerkki tästä on The Spectator (1711-1714), joka käyttää niin opettavaisia tarinoita kuin

kirjeromaanin keinojakin välittääkseen lukijoilleen valistuneita mielipiteitä ja arvoja,

hioakseen tapoja, hienostaakseen tyyliä ja popularisoidakseen valistusfilosofiaa. Joseph

Addisonin (1672-1719) ja Richard Steelen (1672-1729) lehti jatkaa sivistämisprojektiaan

lukuisten seuraajien ja uusintapainosten muodossa läpi koko vuosisadan, lukijoiden

palatessa siihen yhä uudelleen kuin hyvän käytöksen hakuteokseen.51 Samoilla linjoilla on

myös ensimmäinen varsinaista suosiota saavuttava aikakauslehti, Gentleman's Magazine, joka

pyrkii vuodesta 1731 alkaen kasaamaan yhteen kuukausittaiseen julkaisuun kaiken huomion

arvoisen päivittäin ilmestyvästä lehtitulvasta.52 Gentleman's Magazine käsittelee pitkälti samoja

46 James Mackenzie, The History of Health and the Art of Preserving It, 3. painos (1758; Edinburgh, 1760), s. 263-
64.
47 Fissell, s. 92.
48 Heikki Mikkeli, "Hygieia, Asklepioksen tytär terveyden linnassa. Dietetiikka ja terveysoppaat uuden ajan
alussa" teoksessa Terveyden lähteillä. Länsimaisen terveyskäsityksen kulttuurihistoriaa, toim. Timo Joutsivuo & Heikki
Mikkeli (Helsinki, 1998), 85-119, s. 100.
49 Mackenzie, s. 1-326.
50 Romaaneista käytösoppaina ks. Liisa Saariluoma, Muuttuva romaani (Hämeenlinna, 1989); Katherine Gee
Hornbeak, Richardson's Familiar Letters and the Domestic Conduct Books, Smith College Studies in Modern
Language, XVIII (Northampton, Mass., 1936-1937).
51 Porter, Enlightenment, s. 194-97; Carter, s. 29.
52 Lennart Carlson, The First Magazine (Providence R.I., 1938), s. 29.
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kohteliaita aiheita kuin The Spectator, mutta siinä ovat näkyvänä osana myös lääketieteelliset

artikkelit.

Kaunokirjallisuudellakin on yhteytensä lääketieteeseen, sillä lääketieteellinen malli

ruumiista välittyy lukijoille myös romaanien kautta. Kuten aihetta käsitellyt Juliet McMaster

toteaa: "[t]he novelist, like the physician, is in quest of what goes on inside, of the interior

beyond the signifying surfaces of face and skin." Kirjailijat siis hyödyntävät lääketieteellistä

ruumiin mallia yllättävänkin paljon.53 Olen valikoinut ajan kaunokirjallisuudesta ennen kaik-

kea humoristisia ja satiirisia teoksia, joissa erittävä ruumis on selvimmin esillä. Tulen viit-

taamaan myös muuhun kaunokirjallisuuteen (mm. Daniel Defoen Robinson Crusoeen ja Moll

Flandersiin sekä Samuel Richardsonin Pamelaan), mutta tällöin on kyse pitkälti vain niiden

vaikenemisesta erittävän ruumiin suhteen, eivätkä pelkät sanomatta jätetyt asiat riitä kerto-

maan kylliksi tutkimistani käsityksistä. Henry Fieldingin (1707-1754) ensimmäinen merkit-

tävä romaani, Cervantesin jalanjälkiä seuraava Joseph Andrews (1742), on myös ensimmäinen

englanninkielinen koominen romaani. Eniten tulen kuitenkin hyödyntämään Fieldingin

pääteosta Tom Jonesia (1748), jossa parhaiten yhdistyvät komiikka ja kohteliaisuuden peri-

aatteet. Laurence Sternen (1713-1768) Tristram Shandy (1759-67) ja siitä tutun pastori

Yorickin (Sternen alter egon) Ranskan-matka, A Sentimental Journey (1768), ovat

erikoislaatuisia mutta sivistyneissä piireissä erittäin suosittuja romaaneja, joissa ruumis,

varsinkin lääketieteellisessä mielessä, on anteeksipyytelemättä esillä. Yksi Sternen esikuvista

satiirikkona onkin Rabelais, minkä merkkinä Yorick kantaa takkinsa taskussa Gargantuaa.54

Toisen Sternen esikuvan, Jonathan Swiftin (1667-1745), valtavasta tuotannosta olen

joutunut poimimaan vain muutaman teoksen. Eniten ovat esillä Swiftin ehdottomasti

tunnetuin teos, niin aikansa politiikkaa, kulttuuria kuin tiedettäkin satirisoiva Gulliver's

Travels (1726), sekä yksi hänen lukuisista runoistaan, The Lady's Dressing Room (1730), joka on

erittävän ruumiin kannalta erityisen antoisa ja mielestäni edustava esimerkki Swiftin monista

samankaltaisista runoista.55

Tobias Smollett (1721-1771) on kenties käyttämistäni kirjailijoista vähiten tunnettu

ja tutkimani kolme hänen menestyneimmistä teoksistaan vaativat siksi tarkemman esittelyn.

Roderick Randomissa (1748) Smollett käyttää hyväkseen omia kokemuksiaan laivaston

53 Juliet McMaster, Reading the Body in the Eighteenth-Century Novel (New York, 2004), s. 3. McMaster tosin
keskittyy tutkimuksissaan pääasiassa ruumiin ja mielen väliseen suhteeseen eikä ole juurikaan kiinnostunut
ruumiista sinänsä. Eritteitä hän arvostaa tutkimuskohteena jopa niin vähän, että viitatessaan erääseen ulosteita
sisältävään kohtaukseen Tobias Smollettin romaanissa Humphry Clinker hän lisää sulkeissa: "I spare the reader
a quotation", s. 15. Itse en sen sijaan tule lukijaa säästelemään.
54 Laurence Sterne, The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gent. (1759-67; Chicago, 1952), s. 408.
55 Ks. esim. A Beautiful Young Nymph Going to Bed (1731) ja Strephon and Chloe (1731) teoksessa The Poems of
Jonathan Swift, toim. Harold Williams, 3 osaa, 2. painos (1937; Oxford, 1958), II, s. 580-93.
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välskärin apulaisena ja keskittyy alempien sosiaaliryhmien elämän kuvaukseen. Esipuheensa

mukaan tämän omaelämäkerrallisen romaanin on tarkoitus sekä ohjeistaa että viihdyttää

mahdollisimman todenmukaisella tavalla, mikä Smollettin mielestä hyvittää myös hänen

tekstissä käyttämänsä karkean kielen: "I beg leave to premise, that I imagined nothing could

more effectually expose the absurdity of such miserable expletives, than a natural and

verbal representation of the discourse in which they occur."56 Tämä todenmukaisuuden ko-

rostaminen on hyvin yleistä ajan kaunokirjallisuudessa,57 ja lähes jokainen tutkimistani

romaaneista antaa ymmärtää kyseessä olevan todellinen tarina, jota ei alunperin ole tarkoi-

tettu julkaistavaksi. Smollettin Peregrine Pickle (1751) keskittyy ylempien yhteiskuntaluokkien

ulkokultaisen elämän satirisoimiseen, kun taas kirjeromaanissa Humphry Clinker (1771)

pääosan varastaa nimihenkilön sijaan Matthew Bramble, ihmisvihainen ja luulosairas

walesilainen herrasmies, joka perheineen ja palvelijoineen matkaa terveyden perässä halki

saarivaltakunnan. Ammennan Smollettin teoksista melko laajalti, sillä toisin kuin monissa

ajan vakavammissa romaaneissa, ruumis ja sen eläimellisyys ovat Smollettilla vahvasti läsnä,

lähennellen paikoin groteskia. Tämä on tyypillistä skotlantilaiselle kirjallisuusperinteelle,

jossa realismi ja mielikuvituksellinen liioittelu usein yhdistyvät.58 

Käytän myös Smollettin kuvausta hänen matkastaan Ranskaan ja Italiaan, jonka hän

tekee terveydellisistä syistä 1763-65 ja julkaisee vuotta myöhemmin kirjekokoelmana Travels

through France and Italy. Siinä missä esim. Daniel Defoen tunnettu matkakertomus Tour thro'

the Whole Island of Great Britain (1724-27) tai James Boswellin The Journal of a Tour to the

Hebrides with Samuel Johnson (1785) eivät tarjoa mitään erittävän ruumiin tutkijalle, Smollettin

matka on ruumiillisuudessaan lähes hänen romaaniensa luokkaa. Smollettin ohella muista

käyttämistäni matkakertomuksia eniten esille nousevat lady Mary Wortley Montagun tun-

netut ja alunperinkin julkaistaviksi tarkoitetut kirjeet. Kirjoittaessaan sisarelleen hän vertaa

itseään madame Sévignéen, jonka julkaistuja kirjeitä hän pitää sievinä, muttei niin viihdyttä-

vinä kuin hänen omansa tulevat olemaan vielä vuosikymmentenkin päästä.59 Näiden lisäksi

hyödynnän ruotsalaisen kasvitieteilijän Pehr Kalmin (1716-1779), sveitsiläisen matkakirjai-

lijan César de Saussuren (1705-1783) ja Ranskan kuninkaallisen akatemian jäsenen Pierre-

Jean Grosleyn (1718-1785) kuvauksia Lontoon-vierailuistaan.

56 Tobias Smollett, The Adventures of Roderick Random (1748; London, 1973), s. 3-6. Omaelämäkerrallisuuden
kyseenalaisuudesta ks. Paul Gabriel Boucé, The Novels of Tobias Smollett (London & New York, 1976), s. 40-67.
57 Ks. Jean Marie Goulemot, "Literary Practices: Publicizing the Private" teoksessa A History of Private Life
III: Passions of the Renaissance, päätoim. Philippe Ariès & Georges Duby, toim. Roger Chartier, käänt. Arthur
Goldhammer (ransk. 1986; engl. Cambridge, MA & London, 1989), 363-95, s. 383-87.
58 Ks. Kurt Wittig, The Scottish Tradition in Literature (Edinburgh, 1958), erit. s. 71.
59 Mary Wortley Montagu, Letters from the right honourable Lady Mary Wortley Montagu 1709-1762, toim. Ernest
Rhys, Everyman's Library 69 (London, 1925), kirje Marin kreivittärelle, [1726], s. 238.
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Lehtien ja kaunokirjallisuuden tueksi olen valinnut kohteliaisuuskulttuurin lähteiksi

kaksi ajallisesti läheistä mutta ajatuksiltaan paljolti toisistaan eriävää tekstiä: lordi

Shaftesburyn (1761-1713) Characteristicks of Men, Manners, Opinions, Times (1711) -esseeko-

koelman, jolla on valtaisa vaikutus 1700-luvun englantilaiseen makuun, tapakulttuuriin, kir-

jallisuuteen ja ajatteluun;60 sekä Bernard Mandevillen (1670-1733) The Fable of the Bees -teok-

sen (1714, 1729), joka on suunnattu suoraan Shaftesburyn esseitä vastaan ja nousee

vuosisadan mittaan kaikkien tuntemaksi, niin hyvässä kuin pahassakin. Markku Peltonen

katsoo Shaftesburyn käsitysten kohteliaisuudesta yhtyvän Locken, Addisonin ja Steelen

esittämiin, Mandevillen edustaessa lähes tyystin vastakkaista, mutta silti yhtä lailla elävää ja

vaikuttavaa kohteliaisuuden määritelmää.61 Näissä teksteissä ruumis ei ole kovinkaan paljon

esillä, mutta ne valottavat niitä kohteliaisuuden periaatteita, joihin ruumiinkin on mukau-

duttava. Lisäksi käytän kahta kirjekokoelmaa: jo edellä mainitun tohtori John Gregoryn

kirjeitä tyttärilleen, jotka julkaistaan tekijänsä kuoleman jälkeen opettavaisena kirjasena ni-

meltä A Father's Legacy to his Daughters (1774); sekä lordi Chesterfieldin (1694-1773) kirjeitä

aviottomalle pojalleen vuosilta 1738-1768, jotka lordin kuoleman jälkeen kootaan yhdeksi

oppaaksi. Käyttämäni Chesterfieldin kirjeet ovat kuitenkin vielä alkuperäisessä asussaan,

kuten ne julkaissut rouva Eugenia Stanhope vakuuttaa.62

Vaikka tarkoitukseni on pysytellä julkisissa käsityksissä erittävästä ruumiista, tulen

sitomaan varsinkin lääketieteellistä diskurssia myös reaalimaailman käytänteisiin paitsi edellä

mainittujen kirjeiden myös kolmen päiväkirjan välityksellä. Käyttämäni Thomas Turnerin,

James Boswellin ja William Byrdin päiväkirjat ovat kaikki yksityisiä ja tarjoavat näin konk-

reettisemman kuvan erittävästä ruumiista. Skotlantilaisen lakimiehen ja kirjailijan James

Boswellin (1740-1795) päiväkirja kattaa hänen toisen Lontoon-vierailunsa vuosina 1762-63.

Päiväkirjansa esittelyssä Boswell antaa ymmärtää, ettei sitä ole tarkoitettu julkaistavaksi,

mutta aikoo lähettää sen edinburghilaisen ystävänsä luettavaksi ja mitä ilmeisimmin myös

säilytettäväksi.63 William Byrd (1674-1744) puolestaan on virginialainen plantaasinomistaja,

joka opiskeluvuosinaan Englannissa hankkii itselleen englantilaisen herrasmiehen sivistyk-

sen niin kirjallisuuden, lain, muodin kuin tieteenkin alalla.64 Hänen pikakirjoituksella pitä-

60 Ks. esim. Lawrence E. Klein, Shaftesbury and the culture of politeness: Moral discourse and cultural politics in early
eighteenth-century England (Cambridge, 1994).
61 Markku Peltonen, "Politeness and Whiggism, 1688-1732", Historical Journal, 48 (2005), 391-414, s. 396-99,
s. 402-6.
62 Chesterfieldin jaarli, Philip Dormer Stanhope, Letters Written by the Late Right Honourable Philip Dormer
Stanhope, Earl of Chesterfield, To His Son, Philip Stanhope, Esq; Late Envoy Extraordinary at the Court of Dresden ,
toim. Eugenia Stanhope, 2 osaa (London, 1774), s. vii.
63 James Boswell, Boswell's London Journal, 1762-1763, toim. Frederick A. Pottle (London, 1950), s. 39-40.
64 Byrd on mm. Royal Societyn jäsen. Ks. William Byrd, The Secret Diary of William Byrd of Westover, 1709-1712,
toim. Louis B. Wright & Marion Tinling (Richmond, VA, 1941), s. ix.
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mänsä päiväkirja välittää hyvin yksityistä tietoa hänen ja hänen perheensä elämästä Virgini-

assa 1709-12. Thomas Turner (1729-93) poikkeaa kahdesta muusta päiväkirjanpitäjästä yh-

teiskunnallisen asemansa puolesta: Turner on yritteliäs kauppias, joka on mukana lähes kai-

kessa sussexlaisen kylänsä toiminnassa.65 Turner edustaakin noita kuuluisia nousevia keski-

luokkia, joilla 1700-luvulla on sekä halua että mahdollisuus hankkia niin lääketieteellistä

tietoa kuin kohteliaita taitojakin, mikä näkyy hänen 1754-65 pitämässään päiväkirjassa. Voin

vain pahoitella, ettei joukkoon kuulu yhdenkään naisen päiväkirjaa, mutta tulen käyttämään

hyväkseni Amanda Vickeryn tutkimusta pohjoisenglantilaisten naisten päiväkirjoista ja kir-

jeenvaihdosta, erityisesti herrasmiehen tyttären ja kauppiaan vaimon Elizabeth Shackletonin

osalta.66 Lähemmäs reaalimaailmaa pyrin myös arkkitehti Isaac Waren (1704?-1766) A

Complete Body of Architecture (1756) -teoksen myötä. Siinä annetut ohjeet talojen viemäröin-

nistä ja WC-tilojen sijoittamisesta kertovat myös omalla, aineellisella tavallaan

suhtautumisesta erittävään ruumiiseen. Oman lisänsä antaa myös Hannah Glassen (1708?-

1770) vähälle huomiolle jäänyt palvelijoiden opaskirja, The Servant's Directory (1757), jossa

tämä antaa käytännön neuvoja taloudenhoitoon.

Olen säilyttänyt kaikki lainaukset alkuperäisessä asussaan. Tämän tarkoituksena on

paitsi välittää niiden sisältämä viesti kaikkine kielen suomine vivahteineen, myös välttää

tiettyjen termien kääntäminen väkisin, suurelle osalle 1700-luvun lääketieteellistä termistöä

kun ei yksinkertaisesti ole olemassa suomenkielisiä vastineita.

65 Turnerin ammattinimikkeitä ovat mm. "grocer, draper, haberdasher, hatter, clothier, druggist, ironmonger,
stationer, glover, undertaker". David Vaiseyn esipuhe teoksessa Thomas Turner, The Diary of Thomas Turner
1754-1765, toim. David Vaisey (Oxford, 1985), s. xxi.
66 Amanda Vickery, The Gentleman's Daughter. Women's Lives in Georgian England (New Haven & London,
1998).
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2. ANIMAL OECONOMY

"Eläinekonomialla"67 tai eläinruumiilla tarkoitetaan 1700-luvulla ihmisen fyysistä rakennetta,

jonka tämä jakaa muun eläinkunnan kanssa, siis ihmistä riisuttuna kaikesta sivistyksen tuo-

masta käytöksen hienostuneisuudesta ja mielen ylevyydestä, konetta vailla henkeä. Kuten jo

sen nimi antaa ymmärtää, tämä "ekonomia" on tiettyjen siihen vaikuttavien voimien alainen

ja sillä on yksi selkeä päämäärä: tasapainon saavuttaminen ruumiin sisä- ja ulkopuolen vä-

lillä.

2.1. Harmonia

James Mackenzien The History of Health (1758) kiteyttää eläinruumiin mekaniikan

seuraavasti:
THE human body, having been originally contrived with infinite wisdom, performed its
functions perfectly well at all times, by means of those materials and movements with which
it was furnished by the hand of the creator, tho' man was ignorant of the mechanism by
which his own actions were directed, and many ages had elapsed before physicians could
give any rational account of the animal oeconomy.68 

Lääkärit, joihin Mackenzie edellä viittaa, eivät kuitenkaan kaikki ole hänen omia aikalaisiaan.

Itse asiassa Mackenzie kuten useimmat muutkin tutkimieni lääketieteellisten tekstien kir-

joittajat ammentavat valtaosan eläinruumista koskevista periaatteistaan hyvinkin kaukaa

menneisyydestä. Kuvan taustalla vaikuttaa antiikista periytyvä galenoslainen anatomiamalli,

joka altistaa tämän matemaattis-mekanistisen ruumiin lukuisat osaset jatkuvasti niin sisäisille

kuin ulkoisillekin vaikuttimille.69 Galenoksen (129-200 jaa.) mukaan vaikuttavat tekijät

jakautuvat kahteen ryhmään: luonnollisiin ("naturals") ja ei-luonnollisiin ("non-naturals").

Luonnolliset, sisäiset tekijät käsittävät mm. elementit (maa, ilma, tuli, vesi), ominaisuudet

(kuuma, kylmä, kuiva, kostea), huumorit (veri, lima, keltainen ja musta sappi), elimet, henki-

set ja sielulliset kyvyt sekä tahdosta riippumattomat toiminnot. Yhdessä nämä seitsemän

naturaalia muodostavat ihmisruumiin perustan, mutta ihmiseen vaikuttavat myös ulkoiset

tekijät, jotka säätelevät ruumiin terveydentilaa. Ei-luonnollisiksi tekijöiksi luetaan ilma,

67 Heikki Mikkeli kääntää "Animal Oeconomyn" eläinekonomiaksi, ks. Mikkeli, "Hygieia", s. 107. Itse käytän
kuitenkin jatkossa termiä "eläinruumis", sillä mielestäni se kiteyttää parhaiten tutkimukseni kannalta olennai-
sen vastakkainasettelun ruumiin fyysisen ja sosiaalisen luonteen välillä. Sanatarkka käännös "eläinekonomia"
ei myöskään istu suomen kieleen kovinkaan luontevasti.
68 Mackenzie, s. 288.
69 Mikkeli, "Hygieia", s. 106-7.
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ruoka ja juoma, liike ja lepo, uni ja valve, passiot (voimakkaat tunteet), tyhjennys ja täyden-

nys (nyk. aineenvaihdunta) sekä myöhemmin seitsemäntenä myös puhtaus.70 

"Why the most natural actions of a man's life should be called his Non-naturals",

huomauttaa Tristram Shandy Laurence Sternen romaanissa, "– is another question."71 Syy

luonnottomuuteen piilee jo Tristramin kysymyksessä, sillä kuten tohtori George Cheyne

asian selittää, siinä missä luonnolliset tekijät ovat synnynnäisiä ja näin ihmisen auttamatto-

missa, ei-luonnolliset ovat välttämättömiä, ihmisen ulkopuolisia toimintoja, joita kontrolloi-

malla voi itse vaikuttaa elämänsä laatuun ja kestoon.72 Tämän vuoksi lähes kaikkien tutki-

mieni terveys- ja itsehoito-oppaiden kirjoittajat perustavat teoksensa tälle galenoslaiselle

mallille, nimeten jopa lukunsa hyvin yksimielisesti Galenoksen nonnaturaalien mukaan.

Vielä teksteistä myöhäisinkin, William Buchanin Domestic Medicine, on mielestäni nähtävä

saman tradition jatkajana. Vaikka ainakaan käyttämässäni vuoden 1779 painoksessa ei ter-

miä "non-naturals" enää mainita, oppaan rakenteessa on yhä nähtävissä tuo tuttu kaava: en-

simmäinen osa, "Of the General Causes of Diseases", sisältää mm. luvut "Of the Necessary

Evacuations" ja "Of Air" mutta uutuutena myös "Of Cleanliness", siis seitsemättä nonnatu-

raalia käsittelevän osion.73 Ei-luonnollisista tekijöistä tärkeimpiä tämän tutkimuksen kan-

nalta ovat juuri nuo kolme edellä mainittua: ruumiista poistuvat ainekset, "Evacuations",

ovat tämän luvun keskiössä, kun taas ilmaa ja sen ihmisruumiiseen kuljettamia aineksia

(mukaan lukien toisten ruumiiden tuotoksia) käsittelen tarkemmin seuraavassa luvussa.

Koska tutkimistani lääketieteellisistä teksteistä niin harva pitää puhtautta nonnaturaalina, lä-

hestyn puhtauskäsityksiä pääasiassa muiden lähteiden kautta tutkimukseni myöhemmässä

vaiheessa.

Tyhjennysten osalta käytettävissä olleet väylät näyttävät jakautuvan yleensä kolmeen:

"by Siege, by Water, by Perspiration".74 Näistä ensimmäinen käsittää kaikki paineen vaikutuk-

sesta poistuneet (uloste, oksennus, ilma) ja toinen kaikki nestemäiset eritteet (virtsa, sylki,

kyynelneste, hiki). Sen sijaan kolmas, "Perspiration", vaatii lisäselvennystä. Toisin kuin ny-

kyään, perspiraatiolla ei 1700-luvulla tarkoiteta varsinaista hikoilua, vaan sillä viitataan jär-

jestelmään, jota nykyisin tunnetaan aineenvaihduntana ja josta vain pieni osa on näkyvää

hikoilua. Padovalaisen Santorio Santorion (1561-1636) suuri keksintö "perspiratio

70 Antoinette Emch-Dériaz, "The Non-Naturals Made Easy" teoksessa The Popularization of Medicine 1650-
1850, toim. Roy Porter (London, 1992), 134-59, s. 134-35; Mikkeli, Hygiene, s. 16-17, 54-58.
71 Sterne, Tristram Shandy, s. 230.
72 George Cheyne, An Essay of Health and Long Life, 7. painos (1724; London, 1725), s. 3.
73 William Buchan, Domestic Medicine; or, A Treatise on the Prevention and Cure of Diseases by Regimen and Simple
Medicines, 6. painos (1769; London, 1779).
74 Cheyne, s. 109.
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insensibilis", huomaamaton haihtuminen ihon ja keuhkojen kautta, perustuu Santorion ha-

vaitsemalle matemaattiselle totuudelle, että ruumiista poistuu aina vähemmän ainesta ulos-

teina kuin sinne menee sisään ravintona. Ylijäämän on siis poistuttava ihmisen havaitse-

mattomalla tavalla. Santorion perspiraatiolle perustuvan mallin suosio aikansa tiedemaail-

massa selittyykin pitkälti sen soveltumisella sir Isaac Newtonin matemaattisiin periaatteisiin

aineen katoamattomuudesta.75

Perspiraation merkitys korostuu kaikissa tutkimissani lääketieteellisissä teksteissä.

"INSENSIBLE perspiration", kirjoittaa Buchan, "is by some reckoned the greatest of all

the discharges from the human body." Se on niin tärkeä terveydelle, että harvat sairaudet

pääsevät iskemään niin kauan kuin perspiraatio on kunnossa.76 Mackenzien mukaan tämä

näkymätön erite on yleisesti ottaen tuttu jo Galenokselle, mutta vasta Santoriosta lähtien

perspiraation määrä – "larger than all sensible evacuations taken together" – on tullut to-

distetuksi.77 Sussexlainen kauppias Thomas Turner mainitsee päiväkirjassaan tämän hänet

ilmeisesti yllättäneen tiedon: "read Derham's Sermons at Boyle's Lectures, wherein I find a

man evacuates as much in one day by insensible perspiration as in 14 by stool."78 Perspiraa-

tio katsotaankin eritteistä huomattavimmaksi niin määrältään kuin vaikutukseltaankin.79 

Siinä missä perspiraatio nykyään mielletään hikoilun synonyymiksi, näiden kahden

välinen suhde vaikuttaa 1700-luvulla vielä epävakaalta. Edward Strother määrittelee eron

seuraavasti teoksessaan The Family Companion for Health (1729): 
... the Glands of the Skin do afford a certain Secretion, which, by us, is call'd, Perspiration;
whatever flows from thence besides, is reputed preternatural, and has some Cause within us,
or without us, that causes a Secretion of watry Liquors, which we call Sweat.80

Perspiraatiolla onkin luonnollisempi ja positiivisempi luonne kuin hikoilulla, joka vaatii aina

jonkin erityisen liikkeellepanevan voiman ja on näin poikkeus luonnon olotilaan. Varsinai-

nen hikoilu saa vuosisadan mittaan yhä enemmän epätoivottavia piirteitä, kun taas termiä

"perspiration" aletaan suosia kaikista ihon läpi erittyvistä aineista puhuttaessa. Vuosisadan

lopulla "perspire" syrjäyttää lopullisesti "sweat"-sanan, jääden näin merkitsemään vain hi-

koilua koko aineenvaihdunnan sijaan.81

75 Mikkeli, "Hygieia", s. 107.
76 Buchan, s. 134.
77 Mackenzie, s. 258-59.
78 Turner, Diary, 7.9.1755, s. 14.
79 [Strother], Family Companion, s. 22.
80 Ibid., s. 408.
81 Peter Fryer, Mrs Grundy. Studies in English Prudery (London, 1963), s. 61.
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Palaan kuitenkin vielä takaisin nonnaturaaleihin. Kuuden ei-luonnollisen tekijän

säätelyllä on yksi yhteinen päämäärä, joka nousee esiin kaikissa tutkimissani lääketieteelli-

sissä teksteissä ja johon jo itse termi "Animal Oeconomy" viittaa:
THE whole art of preserving health may properly enough be said to consist in filling up
what is deficient, and emptying what is redundant, that so the body may be habitually kept in
its natural state; and hence it follows, that all the supplies from eating and drinking, and all
the discharges by perspiration, and by the other channels and distributions of nature, should
be regulated in such a manner that the body shall not be oppressed with repletion, or wasted
by evacuation.82

Tohtori Mackenzien tässä kiteyttämä pyrkimys tasapainoon sisäisen ja ulkoisen maailman

välillä on tuttu jo antiikista. Myöhempi uranuurtaja alalla on jo aiemmin mainittu italialainen

Santorio Santorio, jonka teesejä Mackenziekin uskollisesti toistaa: "HEALTH continues

firm as long as the body returns daily to the same weight by insensible perspiration; it

begins to decline when the body is reduced to the same weight by a larger discharge of

stool or urine than usual."83 Jollei ruumis palaudu edeltävään painoonsa muutamassa päi-

vässä joko havaitsemattoman tai havaittavan perspiraation kautta, sairautta on odotetta-

vissa.84 

Tasapainon tavoittelusta puhuessaan useat ajan lääketieteelliset tekstit mainitsevat

Santorion erikoislaatuisen mittaustuolin. Santorion teoksessaan Ars de statica medicina (1614)

esittelemä tuoli on kuin valtaisa vaaka, jolla käyttäjän tulee punnita itsensä useita kertoja

päivässä, käytännöllisesti katsoen asua tuolissa. Tämän lisäksi mittaajan pitää punnita niin

kaikki nauttimansa ruoka ja juoma mahdollisimman tarkasti, kuten sitten myös ulostamansa

aines.85 Mackenzie kertoo lukuisien myöhempien lääkärien ottaneen työkseen toistaa näitä

kokeita omassa ilmanalassaan vertaillakseen havaittavan ja havaitsemattoman perspiraation

eroja Santorion Italiassa mittaamiin lukuihin.86 Yksi tällainen "painonvartija"87 on irlantilai-

nen lääkäri Bryan Robinson. Santorion esimerkkiä seuraten hän uskoo ainoan tavan säädellä

tasapainoa ruumiin sisä- ja ulkopuolen välillä olevan suhteuttaa sisään menevä aines

(nautittu ruoka ja juoma) ulos tulevan virtsan, ulosteen ja perspiraation määrään. Kirjassaan

A Dissertation on the Food and Discharges of Human Bodies (1748) Robinson esittelee Santorion

82 Mackenzie, s. 385-86.
83 Ibid., s. 265-66.
84 Ibid., s. 266.
85 [Anon.], The Best and Easiest Method of Preserving Uninterrupted Health to Extreme Old Age: Established upon the
Justest Laws of the Animal Oeconomy, and Confirmed by the Suffrages of the Most Celebrated Practioners among the Antients
and Moderns. From a manuscript found in the Library of an Eminent Physician lately deceased, And by him intended as a
legacy to the world (1748), s. 131.
86 Mackenzie, s. 260.
87 Oivallinen termi "weight-watcher" on peräisin Lucia Dacomen artikkelista "Living with the Chair: Private
Excreta, Collective Health and Medical Authority in the Eighteenth Century", History of Science, 39, 126
(2001), 467-500. 
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tuolin avulla keräämiään taulukoita, joihin hän on merkinnyt niin koe-eläinten kuin -ihmis-

tenkin nauttimat ja ulostamat määrät yhtäjaksoisesti vuoden ajalta. Kaikista näistä Robinson

on laskenut myös kuukausittaiset ja jopa tuntikohtaiset keskiarvot osoittaakseen vuoden- ja

vuorokaudenaikojen vaikutuksen eritteisiin. Mukana on myös kuukausitaulukko hänen

omista painonvaihteluistaan sekä niihin liittyneistä muutoksista ruoassa, juomassa ja kaikissa

kolmessa ulosteessa.88 

Robinson on täydellisen omistautunut Santorion opeille ja innokkaimmat hänen

maanmiehistään yrittävät samaa,89 mutta laajempiin kansanosiin tuoli ei koskaan leviä, eikä

esim. tuolia käyttävistä naisista ei juurikaan ole todisteita (seikka, johon palaan myöhem-

min). Jo 1720-luvulla kirjoittavasta George Cheynestä Santorion tuoli on teoriassa "ingenious

and delightful", mutta silti "too cumbersome and laborious to be of any great Use in Common

Life."90 James Mackenzie puolestaan huomauttaa, että vaikka Santorio lupaa ohjeitaan nou-

dattavalle terveyttä aina sataan ikävuoteen asti, tämä vaatii kuitenkin ehkä liikoja, sillä "this is

a tedious method, which no man will submit to, and it is plain the author himself did not; for he died in the

75th year of his age."91 Ajan terveysoppaita tutkinut Heikki Mikkeli näkeekin Mackenzien

teoksessa jo merkkejä epäuskosta kaikkien ruumiiseen vaikuttavien tekijöiden mitattavuu-

teen. Vaikka vuosisadan puolivälillä kirjoittava Mackenzie on yhä osa galenoslaista perin-

nettä, lääketieteen matematisointi on tuolloin jo ohittanut huippunsa.92 Myöhäisimpänä

tutkimistani kirjoittajista William Buchan kyllä vielä mainitsee juodun nesteen ja virtsan

määrän mittaamisen, mutta tapa, jolla hän sen tekee – "suppose any one were to take the

trouble of measuring both"93 – kalskahtaa jo melkoisen epäuskoiselta. Mutta vaikka Santo-

rion kuvaama kurinalainen mittaaminen ei monia houkuta, sen taustalla vaikuttava periaate

tunnustetaan yhä. Mm. Tobias Smollett näyttää uskovan sisään menneen ja ulos tulleen ai-

neksen silmämääräiseen mittaamiseen. Kuvaillessaan vaivojaan lääkärille hän kertoo, että

"the discharge of the intestinal canal is very inconsiderable in proportion to the quantity of

the ingesta."94 Tasapainon tavoittelu vaatii siis, jollei suoranaista mittaamista, niin ainakin

jatkuvaa tarkkailua. Mutta erittyvän aineksen määrä ei ole riippuvainen vain nautitusta ra-

vinnosta.

88 Bryan Robinson, A Dissertation on the Food and Discharges of Human Bodies (London, 1748), s. 36-53.
89 Muista tuolin käyttäjistä ks. Dacome, s. 471-488.
90 Cheyne, s. 128.
91 Mackenzie, s. 269.
92 Mikkeli, "Hygieia", s. 109.
93 Buchan, s. 133.
94 Tobias Smollett, Travels Through France and Italy, toim. Frank Felsenstein (1766; Oxford, 1979), 12.11.[1763],
s. 92.
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2.2. Avoimuus

Bryan Robinsonin syy mitata perspiraation määrää kotimaassaan liittyy käsitykseen ilman ja

ilmaston vaikutuksesta ruumiiseen. Ilma on yksi nonnaturaaleista ja liittyy kiinteästi ruu-

miineritykseen, sillä siinä missä iho perspiroi ainetta ilmaan, ilma tuo sitä vastaavasti myös

takaisin. "[A] large stream of subtile vapours perpetually flows from the human body", kir-

joittaa tohtori Mackenzie mutta jatkaa sitten: "there is a new supply of moisture constantly

attracted from the air".95 Tyhjennysten ohella ei-luonnollisista tekijöistä onkin tämän tutki-

muksen kannalta tärkeää tarkastella myös ilmaa. "The Air is attracted and received into our

Habit", toteaa George Cheyne heti oppaansa alkuun, "and mixed with our Fluids every

Instant of our Lives; so that any ill Quality in the Air so continually introduced, must in

Time produce fatal Effects on the animal Oeconomy."96 Cheynen mukaan ilma on neste,

mutta toisin kuin vesi, se kykenee ensin puristumaan kasaan ja laajenemaan sitten taas enti-

siin mittoihinsa, mikä mahdollistaa ilman tunkeutumisen kaikkiin ruumiinosiin.97 Edward

Strother vertaakin ihmisiä kaloihin, sillä "as Fishes lead their Lives in Water, so does

Mankind in Air" ja siksi ei olekaan kummallista, että ilman laatu vaikuttaa suoraan ihmisen

terveydentilaan.98 Tutkimani lääketieteelliset tekstit uhraavatkin ilmalle huomattavan paljon

sivutilaa. Niitä lukiessa iho alkaa näyttäytyä huokoisena, hauraana pintana, jonka lukuisat

aukot ovat ainaisena uhkana ruumiin sisuksille. Tämän jo Galenoksen esittämän periaatteen

mukaan ilma ei vain ympäröi ruumista, kuten vesi kaloja, vaan lävistää sen, kantaen sisään

aineksia, joiden seuraukset ruumiille saattavat olla joko suotuisia tai hyvinkin kohtalokkaita.

Erityisesti ruumiin toiminnalle elintärkeä perspiraatio avaa ihoon sisääntuloteitä il-

malle ja sen seuralaisille. Vuode on yksi riskialttiista paikoista, sillä perspiraatio on voima-

kasta myös öisin ja 1700-luvulla sängyn jakaminen vieraankin kanssa on vielä yleistä. Tietty

varovaisuus on Mackenzien mielestä siis tarpeen: 
THE perspiration being copious in time of sleep, and hindered from flying off by the bed
clothes, sick persons communicate their distempers to the healthy who ly with them; and
even the healthy infect the healthy with any bad humours which they have about them.99 

Samaa toistaa myös Cheyne, jonka mukaan herkimpien tulee huolehtia, että heidän peti-

kumppaninsa ja kaikki joiden kanssa he "mix Atmospheres" ovat "healthy, sound and

95 Mackenzie, s. 286.
96 Cheyne, s. 7.
97 Ibid., 12-13.
98 [Strother], Family Companion, s. 295.
99 Mackenzie, s. 278.
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sweet".100 Myöhemmin Cheyne jatkaa, että jos voisimme katsoa eläinruumista linssin lävitse,

näkisimme nämä ilmakehät, jotka ympäröivät jokaista ihmistä kuin höyry kiehuvaa katti-

laa.101 Ilmakehät tahtovat myös tarttua niitä verhoaviin kankaisiin. Virginialainen herrasmies

William Byrd kertoo päiväkirjassaan vaimonsa olleen huolissaan kuultuaan erään tuttavansa

sairastumisesta isorokkoon: "she said that she should have them likewise because his

mother had been here two nights ago and she had laid on her sheets."102 Rouva Byrdin on-

neksi lakanoihin imeytynyt perspiraatio ei tällä kertaa siirrä tautia eteenpäin, mutta huoli

unen avaamasta ruumiista on yhtä lailla todellinen. Myös ihmisen luontainen rakenne vai-

kuttaa ratkaisevasti ruumiin herkkyyteen päästää ainesta sisäänsä. Nuori James Boswell

kertoo sairastamansa taudin olevan pelottavampi hänelle kuin muille ihmisille, koska hänellä

on lämmin ruumiinrakenne, minkä vuoksi hän imee myrkyn sitäkin syvemmälle (Boswellin

tapauksessa tippuritartunnan).103 Terveen ihmisen ruumis pystyy kuitenkin jossain määrin

vastustamaan ilman hyökkäyksiä. Cheyne lupaa, että niin kauan kuin perspiraatio jatkuu

voimakkaana, ilman kuljettamat haitalliset ainekset eivät pääse tunkeutumaan ruumiiseen,

koska ulospäin virtaava voima voittaa sisäänpäin suuntautuvan.104

Vastaavasti raikkaan ilman parantava vaikutus toistuu yhä uudelleen lääketieteelli-

sissä teksteissä. Mm. William Buchan korostaa varsinkin sairaiden huoneiden tuuletusta,

sillä "[p]roper attention to AIR and CLEANLINESS would tend more to preserve the

health of mankind than all the endeavours of the faculty."105 Mackenzie puolestaan muistut-

taa ilman laadun vaihtelevan sään ja vuorokaudenajan mukaan, mistä seuraa "the necessity

of living in a clean house, and in a pure dry air, and of covering our bodies well in the

night, in order to enjoy a comfortable state of health."106 Eikä ilman vaikutusten korostami-

nen rajoitu vain lääketieteelliseen kirjallisuuteen. Arkkitehti Isaac Ware omistaa oppaastaan

A Complete Body of Architecture (1756) kokonaisen luvun ilmalle ja sen merkitykselle asuin-

paikkaa valittaessa. Yleisimmät ilman huonontajat, kuten kosteus tai savu, eivät Waren mu-

kaan ole ainoat ilman laatuun vaikuttavat tekijät, vaan myös ihmiset itse pilaavat ilmaa hen-

gittämällä ja erittämällä: "we can spoil a large quantity of it that is confined in a little time ...

100 Cheyne, s. 11-12.
101 Ibid., s. 82; ks. myös [Wesley], Primitive Physick, s. xix.
102 Byrd, 27.6.1711, s. 366.
103 Boswell, Journal, 22.1.1763, s. 164.
104 Cheyne, s. 15.
105 Buchan, s. 85.
106 Mackenzie, s. 286.
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and the effluvia of our own bodies assist in it." Huomiota on siis kiinnitettävä paitsi ilman

yleiseen laatuun myös sen liikkuvuuteen, joka on ainoa este ilman pilaantumiselle.107 

The Spectator tekee tosin pilaakin näistä ihon lävitse kulkeutuvista aineksista. Antipa-

tioista puhuessaan lehti tulee maininneeksi keskustelun, jossa ehdotettiin oppineeseen sä-

vyyn, että juustosta nousevilla myrkyllisillä huuruilla olisi ihmeellinen voima tunkeutua

ruumiiseen, jonka huokoset ovat alttiit vastaanottamaan ne, tuhoisin seurauksin.108 Ivailu on

osuvaa, sillä kuva huokoisesta ruumiista elää vahvana vielä senkin jälkeen, kun lääketieteelli-

set teoriat ovat sen jo hylänneet. Galenoslainen ajatus aineiden kulkeutumisesta ruumiiseen

ilman välityksellä ei tyystin syrjäydy edes Harveyn hengitysteiden tutkimuksen myötä ja jat-

kaa elämäänsä vielä 1800-luvun puolelle,109 jopa nykypäiviin asti. 

Tällainen käsitys ruumiista ilmassa ja ilmasta ruumiissa vastaa Mihail Bahtinin kuvaa

uuden ajan alun ihmisestä, joka nielee maailman ja tulee samanaikaisesti maailman niele-

mäksi.110 Bahtinin kuvailema groteski ruumis on yhtä suurta aukkoa, joka imee itseensä kai-

ken ympäröivän samalla kun suoltaa osan itsestään maailmaan. Eikä kuva huokoisesta ja

avoimesta ruumiista jää vain uuden ajan alkuun vaan on kansanlääketieteessä yhä edelleen

yleinen. Perinteiset sairausselitykset ja -tulkinnat ulottuvat ruumiin rajojen ulkopuolelle,

jolloin terveydestä tulee tasapainotila ruumiin ja jumalan/kosmoksen/luonnon/sosiaalisen

ympäristön kanssa. Juuri rajapintojensa ja aukkojensa kautta ihmisen ruumis on suorassa

yhteydessä luonnon ruumiiseen: eritteet vuotavat jatkuvana virtana kahden maailman välillä.

"Arjen lääketieteen" epätieteellinen käsitys ruumiista näkee ruumiin ainaisen ulkoisen uhkan

kohteena: sitä pommittavat niin myrkyt, voimat, virrat ja säteily kuin henkinen epätasa-

paino, turhautumat ja tunteet.111 Kuvatessaan ruumiista ilman ympäröimänä Cheyne käyttää

paljon puhuvia ilmauksia, kuten "beats off the Enemy" tai "carefully fence against [poisonous

Mixtures in the Air]".112 Värikkäämmistä sanamuodoistaan huolimatta tämä kuulostaa kovin

tutulta, sillä vielä nykyäänkin media pursuu mainoksia ihonhoitotuotteista, joiden luvataan

suojaavan ihoa päivittäisiltä hyökkäyksiltä, niin mekaanisilta (saasteet, auringon UV-säteily)

kuin henkisiltäkin (kiire, stressi). Halu suojautua pahalta maailmalta ei näytä siis kadonneen

mihinkään.

107 Isaac Ware, A Complete Body of Architecture, uusintapainos (1756; London, 1768), s. 98.
108 The Spectator, toim. Gregory Smith, Everyman's Library 167, 4 osaa (1711-1714; London, 1979), 538, IV, s.
195.
109 Mark S. R. Jenner, "Civilization and Deodorization? Smell in Early Modern English Culture" teoksessa
Civil Histories: Essays Presented to Sir Keith Thomas, toim. Peter Burke & Brian Harrison & Paul Slack (Oxford,
2000), 127-144, s. 133-34.
110 Bahtin, s. 281.
111 Johannisson, s. 197, 212-13.
112 Cheyne, s. 15.
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Sternen romaanissa Tristram Shandy nimihenkilön isä, Walter Shandy, ilmaisee omat

käsityksensä ilman vaikutuksista ruumiiseen. Herra Shandy ottaa asiakseen todistaa vääräksi

Francis Baconin (Galenosta mukailevan) periaatteen ilman tuhoisasta vaikutuksesta ruumii-

seen. Tämän käsityksen mukaan "this frame of ours was left exposed to the inimical

assaults of the air without", joita vastaan Bacon ja häntä seuranneet lääkärit puolustautuivat

määräämällä potilailleen "a course of greasy unctions, which so fully saturated the pores of

the skin, that no spicula could enter; – nor could any one get out." Tästä oli tuloksena herra

Shandyn mukaan "a stop to all perspiration, sensible and insensible" ja sairastuminen, jollei

perspiraation puutosta korjattu jälleen uusilla lääkkeillä.113 Olennaista on, että Walter

Shandy ei sinällään kiellä ilman vaikutusta ruumiiseen, vaan hänen kritiikkinsä kärki on pi-

kemminkin siinä, että ilman hyökkäyksiltä suojautuminen erinäisillä voiteilla on omiaan vain

tukkimaan ihohuokoset ja estämään näin perspiraation (kasvattaen tietysti samalla myös

myyjänsä rahapussia). Avoimuuden periaatteen toteutumisen ehdoton edellytys on erittei-

den vapaa virtaus ruumiin sisä- ja ulkopuolen välillä.

2.3. Vapaus

"[A]ll animal bodies ... are constantly throwing off some of their superfluous and decayed

Parts", kirjoittaa Cheyne, "so that animal Bodies, are in a perpetual Flux."114 Olennaisinta

kaikille ruumiineritteille näyttääkin olevan jatkuva ja esteetön liike ulos ruumiista. Tutkimani

lääketieteelliset tekstit ovat kovin yksimielisiä siitä, että ruumiista poistuvien aineiden tulee

virrata vapaasti. "Our Secretions being irregular, do greatly disturb Human Bodies", varoit-

taa Strother, "for if those be retained which ought to pass off, or if those pass off, which

ought not, great Evils ensue."115 Siksi kaikki ruoka-aineet, lääkkeet tai toiminnot, jotka estä-

vät tai hidastavat eritteiden liikkuvuutta saattavat johtaa jopa kuolemaan. Strotherin käytän-

nöllinen opaskirja neuvoo, mitkä ruoka-aineet saattavat tukkia ruumiin ja mitkä puolestaan

"keep the Body open"116, "secure you a Stool next Morning"117 tai – kaikkein kuvaavimmin

– "give Freedom of Stools".118 

"Every bricklayer can make a drain", kirjoittaa arkkitehti Isaac Ware käyttäen suo-

sittua viemärianalogiaa, "but it is the architect alone who can form and construct it in such

113 Sterne, Tristram Shandy, s. 413.
114 Cheyne, s. 77.
115 [Strother], Family Companion, s. 284.
116 Ibid., s. 63.
117 Ibid., s. 73.
118 Ibid., s. 82; ruoka-aineiden vaikutukset, s. 60-83.
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a manner that it shall perform its office continually, like the vessels in the human fabrick,

through which the fluids circulate freely, from our birth to our death, without disorders,

interruption, or obstruction."119 Vain taivaallisella arkkitehdillä voi olla kylliksi taitoa

suunnitella ihmiskoneesta niin kauniisti toimiva. Cheyne ihasteleekin, "how wisely Nature

contrived the Spasms, Cramps, and Convulsions of the proper Organs, to expel every noxious

and extraneous Body out of the Habit." Yskiminen, oksentaminen, synnytyssupistukset, ai-

vastaminen, haukotteleminen, jopa nauraminen ovat kaikki ruumiin tapoja poistaa haitallisia

aineksia.120 Vetävien viemäreiden turvaamiseksi kehotus säännöllisyyteen ulostuksen suh-

teen onkin keskeisellä sijalla terveysoppaissa. Cheyne antaa tarkat ohjeet siitä, kuinka usein

pytyllä saa ja tulee käydä. Kerran päivässä on kylliksi, paitsi niille, jotka yrittävät parantaa tai

ehkäistä hermostollisia tai muita kroonisia sairauksia ja pidentää elinikäänsä. Näiden on pi-

dättäydyttävä ulostamasta useammin kuin kerran kahdessa päivässä, vaikka joutuisivatkin

tällöin kärsimään ummetuksesta.121 Suolisto on koulutettava säännölliseksi, jotta tämä toi-

vottu rytmi sitten leviäisi muuallekin ruumiiseen. Miksi juuri suolisto on hermostollisten

sairauksien parannusväylä, on Cheynen mukaan yksinkertaista: "Our Access to the Nerves of

the Stomach and Bowels, is obvious and open: To the rest, the Way is difficult, and far

about."122 Suolentoiminta näyttäytyy helppona ja hallittavana tienä syvemmälle ruumiin mui-

hin, tavoittamattomiin osiin. 

Mikään ei vaikuta muuttuvan puolessa vuosisadassa, sillä vielä 1779 Buchan koros-

taa säännöllisyyttä vähintään yhtä painokkaasti kuin Cheyne: "FEW things conduce more to

health than keeping the body regular." Liian kauan suolistossa lojuvista ulosteista haitalliset

ainekset pääsevät imeytymään takaisin elimistöön, kun taas liian nopea ulostus jättää ruu-

miin vaille tarpeellista ravintoa.123 Buchan on kuitenkin hieman Cheyneä joustavampi huo-

mauttaessaan, että tarkkaa päivittäistä ulostusten määrää on vaikea määrittää, koska terveel-

linen ulostusväli on aina kovin yksilöllinen. Siitä huolimatta hän antaa ohjeita "of procuring

a stool every day", sillä pitkät ummetuksen jaksot ovat terveydelle haitallisia.124 Buchan viit-

taa tässä yhteydessä John Lockeen, jonka lapsen sivistyksellistä kasvatusta käsittelevä teos

painottaa myös säännöllisen ulostamisen merkitystä terveydelle. Vaikka ulostus on tahdosta

riippumaton tarve, Locke pitää mahdollisena, että säännöllisyyteen voi oppia, jos joka aamu

aamiaisen jälkeen istuutuu pytylle ja alkaa ajan kanssa kosiskella "Madam Cloacinaa", käy-

119 Ware, s. 274.
120 Cheyne, s. 131; ks. myös [Anon.], Best and Easiest Method, s. 134.
121 Cheyne, s. 116-17.
122 Ibid., s. 117.
123 Buchan, s. 130.
124 Ibid., s. 131.
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mälän jumalatarta.125 Locken viittaus pakanalliseen jumalolentoon on verraton, sillä edellä

käsittelemäni pyrkimys harmoniaan ympäröivän maailman kanssa sopii hyvin luonnonma-

gian periaatteisiin. "See carefully that Nature answer all her Debts", painottaa Strother,

"once a Day expect a Stool; expect also to make Water in the same, or near, Proportion to

what you drink".126 Luonto ja käymälän jumalatar näyttäytyvät tässä velvollisuuksiaan her-

kästi pakoilevina yliluonnollisina toimijoina, joita ihmisen on mahdollista suostutella tah-

toonsa, jopa hallita.

Kiinteiden ainesten ohella myös nesteet ja kaasut vaativat vapautta. Buchan ei voi

kyllin korostaa virtsanerityksen siunauksellisuutta: "As a free discharge of urine not only

prevents but actually cures many diseases, it ought by all means to be promoted".127

Cheynen mukaan taas ilma elimistössä on parhaimmillaan yhtä viatonta ja turvallista kuin

se, jota hengitämme, ja suolistokaasut tulisi siksi päästää huoletta ulos. Tosin tämä pätee

vain, jos kyseinen henkilö pysyttäytyy kasvisruokavaliossa, sillä vegetarismia kiivaasti

markkinoivan Cheynen mukaan liiallinen lihansyönti tai alkoholijuomien nauttiminen teke-

vät kaasusta "pointed and armed with sharp Salts."128 Strotherinkin mukaan ilman

pakeneminen on vain ruumiin keino korjata itseään. Sydän kierrättää verta ja ravintoa ruu-

miiseen etenkin yöaikaan, jolloin "those thin and subtile Parts, call'd Wind, escape, and our

Stomachs mend upon it." Mutta Strother lisää vielä varoituksen sanasen: "exceed not too

much, because that wou'd drain our Blood of all its Air, and leave it too dense and

gross."129 Vapaus on välttämätöntä, mutta siihen ei suinkaan pidä pyrkiä tasapainon kustan-

nuksella.

Erityksen vapauden vaatimuksen kylkiäisenä tulee kuitenkin myös pelko sen tuk-

keutumisesta. Estynyt perspiraatio – John Wesleyn mukaan "vulgarly called Catching

Cold"130 – on yleisin kaikista sairauteen johtavista tukoksista, mutta mikä tahansa säännölli-

nen erite saattaa lakata virtaamasta. John Gregory varoittaa lasten kapaloinnin saattavan es-

tää "the superfluous humour secreted in the mouth from being freely discharged", jolloin

se väistämättä valuu takaisin vatsaan aiheuttaen siellä erinäisiä vaivoja.131 Samaan tapaan

myös hikoilun estäminen saattaa osoittautua kohtalokkaaksi. Gentleman's Magazinessa etsi-

125 John Locke, Some Thoughts Concerning Education, toim. John W. & Jean S. Yolton (1693; Oxford, 1988) s.
99-101.
126 [Strother], Family Companion, s. 283.
127 Buchan, s. 133.
128 Cheyne, s. 121.
129 [Strother], Family Companion, s. 43.
130 [Wesley], Primitive Physick, s. xxiii.
131 [John Gregory], A Comparative View of the State and Faculties of Man with those of the Animal World, 4. laitos
(1765; London, 1767), s. 38.
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tään hoitoa hikoileviin käsiin, mutta pyyntöön vastannut kirjoittaja kieltäytyy kertomasta

tuntemaansa konstia, koska pelkää täysin terveiden ihmisten kokeilevan sitä ja sairastuvan

vakavasti. Kuten Isaac Ware, hänkin vertaa ruumista kaupunkiin ja ihoa sen viemäreihin,

joiden tukkiminen hukuttaisi koko kaupungin saastaan.132 

Ajanjaksot, jolloin ruumis suorittaa säännöllisiä poistojaan, vaativat siksi ihmiseltä

aina erityistä tarkkaavaisuutta ja varovaisuutta. Buchan painottaa mm. kuinka tärkeää nais-

ten on välttää kaikkea toimintaa, joka saattaisi tukkia heidän kuukausittaisen vuotonsa, "that

necessary and salutory evacuation". Toisaalta kuukautisvuotoa tulee kaikin tavoin edistää,

mutta toisaalta vuotopäiviin viitataan myös aikana, jolloin naiset ovat "out of order".133

Vuoto on siis samanaikaisesti hyödyllinen ja välttämätön että myös poikkeustila, aika jolloin

naiset eivät ole kunnossa. On myös huomattavaa, että ainakin William Byrd käyttää samaa

ilmausta ("out of order") sekä vaimonsa kuukautisista että myös itsestään ollessaan sairaana,

rinnastaen näin siis kuukautiset sairauteen.134 Kuukautiset ovat selvästi naisen ruumiin tär-

kein erite, niin hyvässä kuin pahassakin. Saman on havainnut Barbara Duden, joka on tut-

kinut saksalaisten naispotilaiden sairaskertomuksia 1730-luvulta. Hänen mukaansa naiset

ovat pitkälti riippuvaisia niin sisäisistä virtauksistaan kuin ulkoisista vuodoistaan. Yleisin

Dudenin tutkimien naisten lääkäriinhakeutumissyy on joko uuden vuodon ilmaantuminen

ja entisen lakkaaminen, jotka molemmat ovat erityisen hälyttäviä merkkejä.135 Strotherin

luettelemista ruoka-aineistakin monet mainitaan hyödyllisiksi juuri keskeytyneiden kuukau-

tisten hoitoon ja kahvin kohdalla vielä, että "as the greatest part of Womens Diseases

depend on this natural Discharge, it may be presum'd that Coffee correcting the Irregularity

of this one Discharge, may be beneficial to most other Disorders of Women."136 Yksistään

kuukautisten vapaan virtauksen varmistaminen voi riittää parantamaan naisen muutkin vai-

vat.

Huoli kuukautisten loppumisesta on suuri, mutta synnytys tuo naisille omat erityiset

eritteensä, joiden ulos saattaminen on vähintään yhtä tärkeää. Tutkimistani teksteistä katta-

vimman kuvauksen synnytyksestä, samoin kuin muistakin naisten eritteistä, antaa Strotherin

erityisesti naisille suunnattu Family Companion. Strother neuvoo synnytyksen jälkeen nautit-

tavaksi verenvuotoa lisääviä ja näin kohtua puhdistavia aineita, jotta saataisiin aikaan "a

thorough Discharge from the Womb, of Matter that has resided there for nine Months

132 Gentleman's Magazine, huhtikuu 1753, s. 172-73.
133 Buchan, s. 573.
134 Esim. Byrd, 27.6.1711, s. 366. Palaan kuukautisista käytettäviin nimityksiin luvussa 6.3.
135 Duden, s. 152-55.
136 [Strother], Family Companion, s. 110; ks. myös esim. sinappi, s. 86-87.
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together, and which, if it were retain'd, would lay a Foudation for Fevers or Fluxes." Kuu-

metaudit ovat vakavuudeltaan suorassa suhteessa ne aiheuttaneeseen ainekseen ja, "this

Matter being very offensive to Nature," naiset monesti menehtyvät tuohon kuumeeseen.137

Vastaavasti vuodon päättyminen vaihdevuosiin tultaessa on erityisen kohtalokasta aikaa nai-

selle, koska "the stoppage of any customary evacuation, however small, is sufficient to

disorder the whole frame, and often destroy life itself." Siksi vaihdevuosiin päässeet naiset

usein sairastuvat kroonisiin vaivoihin tai yksinkertaisesti kuolevat noihin aikoihin.138 

Erityisesti naisten eritteet näyttäisivät olevan myös tunteiden mahdollisesti haitallis-

ten vaikutusten alaisina. Sillä kuusi nonnaturaalia ei suinkaan toimi toisistaan erillään, vaan

niiden välillä on havaittavissa selvä vaikutusten verkosto. Domestic Medicinen kuukautisia kä-

sittelevä luku keskittyykin pitkälti tunteisiin ja mielialaan, joita Buchan selvästi pitää tär-

keimpinä kuukautisvuotoon vaikuttavina tekijöinä. Jos tytön ensimmäisiä kuukautisia ei

näytä kuuluvan, Buchan neuvoo lääkkeiden antamisen sijaan viemään tämän huvittelemaan

ulkoilmaan ja hyvään seuraan, "and we have little reason to fear, but Nature, thus assisted,

will do her proper work."139 Myöhemminkin, kuukautisten jo alettua, mielialaan on syytä

kiinnittää erityistä huomiota: "Every part of the animal oeconomy is influenced by the

passions, but none more than this."140 Negatiiviset tunteet johtavat usein vuodon pysyvään

tukkeutumiseen. Buchan antaa koko joukon ohjeita kuukautisten tukkeutumisesta kärsiville,

mukaan lukien myös monia puhtaasti henkisiä hoitoja, kuten matkustaminen pois paikasta

jossa tukkeutuminen on tapahtunut, jotta maisemanvaihdos virkistäisi mieltä ja palauttaisi

näin totutun eritteen.141 

Mutta eivät vain naiset ole tunteidensa armoilla. Tukkeutumista pelkää myös

Sternen Tristram Shandy, joka huudahtaa nivusvaivansa vuoksi murehtivalle Toby-sedäl-

leen: "Alas! 'twill exasperate thy symptoms, – check thy perspirations – evaporate thy spirits

– water thy animal strength, – dry up thy radical moisture, bring thee into a costive habit of

body, – impair thy health, – and hasten all the infirmities of thy old age."142 Huolenaihe ei

siis olekaan itse nivusvaiva vaan sen Toby-sedälle aiheuttama ahdistus, joka on kylliksi tuk-

kimaan hänen ruumiinerityksensä ja murentamaan koko hänen terveytensä. Kuten Toby-

sedänkin tapaus osoittaa, erityisesti perspiraatio on herkkä tunnetilojen vaihtelulle. Tämän

huomaa myös Bryan Robinson, joka tarkkaillessaan Santorion tuolin avulla painoaan kirjaa

137 Ibid., s. 175.
138 Buchan, s. 577.
139 Ibid., s. 572.
140 Ibid., s. 573-74.
141 Ibid., s. 574-75.
142 Sterne, Tristram Shandy, s. 238.
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ylös myös tunteiden vaikutuksen eritteiden määriin: viha ja ilo lisäävät, kun taas pelko ja

suru vähentävät sekä perspiraation että virtsan määrää.143 Ja siinä missä tunteet vaikuttavat

eritykseen, on ruumiinnesteilläkin vastaavasti oma vaikutuksensa mielialaan. James

Boswellin tuttava rouva Douglas pitää miestä itseään syypäänä omaan melankoliaansa, sillä

"[s]he has a clear constant flow" eikä siksi joudu koskaan kärsimään moisesta.144 Mutta tämä

keskinäisten vaikutussuhteiden verkosto ei jää vain nonnaturaalien väliseksi vaan osoittau-

tuu pätevän myös niiden sisällä, yksittäisten eritteiden välillä.

2.4. Muuntuvuus

Kauppias Thomas Turnerin Peggy-vaimon saama diagnoosi sisältää koliikin ja kivien ohella

myös kuukautisvuodon estymisen – "an obstruction of the the catamenia".145 Sairaus kestää

kokonaiset 38 viikkoa. Lopun jo lähestyessä Turner kirjoittaa vielä päiväkirjaansa: "In the

even my wife was taken with an involuntary bleeding at the nose which continued near 2

hours and half, and at times the whole night through."146 Turner ei sanallakaan mainitse,

yritetäänkö vuotoa millään lailla estää, mutta ainakin vielä vajaat pari vuosikymmentä myö-

hemmin Buchanin Domestic Medicine ehdottomasti kieltää moisen. Buchanin mukaan spon-

taanit verenvuodot eivät suinkaan aina ole vaarallisia vaan pikemminkin usein vain hyödylli-

siä ja ihmiset vaarantavat terveytensä kiirehtimällä pysäyttämään ne turhan pikaisesti.147

Juuri nenäverenvuoto nähdään perinteisesti eräänlaisena suoneniskennän luonnollisena

vastineena.148 "In all diseases where bleeding is necessary", muistuttaa Buchankin, "a

spontaneous discharge of blood from the nose is of much more service than the same

quantity let with a lancet."149 Onkin mahdollista, että Turnerit pitävät nenäverenvuotoa

suotuisana merkkinä, estyneen kuukautisvuodon löytämänä toisena ulospääsytienä. Peggy

Turner kuitenkin menehtyy vaivoihinsa pian tämän jälkeen.150

Eritteiden määrittely 1700-luvulla alkaa näin tuntua entistä vaikeammalta, sillä erit-

teet eivät näytä olevan sidoksissa vain yhteen olomuotoon tai eritystiehen. Lääketiede

osoittautuu tässäkin suhteessa vahvan konservatiiviseksi: niin eri eritteiden kuin eritys-

143 Robinson, s. 77-78.
144 Boswell, Journal, 29.3.1763, s. 229.
145 Turner, Diary, 29.10.1759, s. 192.
146 Ibid., 14.6.1761, s. 227.
147 Buchan, s. 357-58.
148 Jo Thomas Elyotin erittäin suosittu The Castle of Health (1536) lukee nenäverenvuodon yhdeksi yhdeksästä
ruumiineritteiden tekijästä. Ks. Mikkeli, "Hygieia", s. 94-95.
149 Buchan, s. 360.
150 Turner, Diary, 23.6.1761, s. 228.
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väylienkin sekoittuminen toisikseen on osa jo Galenoksen fysiologiaa.151 Silti vielä 1779

Buchan kertoo, että jos kuukautisten päättymisen aikoihin esiintyy ilmavaivoja, parhaimman

helpotuksen tuovat toistuvat, pienet suoneniskennät.152 Ketju kulkee siis kuukautisvuodosta

suolistokaasujen kautta verenvuotoon – eikä silti katkea.

Suhtautuminen vereen on tutkimissani lääketieteellisissä teksteissä varsin mielen-

kiintoinen. Vaikka veri ei olekaan varsinainen erite, säännölliset verenvuodot rinnastuvat

selvästi muihin säännöllisiin ruumiineritteisiin ja niihin pätevät samat säännöt.

"PERIODICAL discharges of blood, from whatever part of the body they proceed, must

not be stopped", painottaa Buchan ja jatkaa: "They are always the efforts of Nature to

relieve herself, and fatal diseases have often been the consequence of obstructing them."

Niiden voimakkuutta voi tietyissä tapauksissa säädellä, mutta on olemassa myös tapauksia,

joissa pienenkin säännöllisen vuodon pysäyttäminen sormesta on koitunut kohtalokkaaksi.

Yleiset ja vaarattomat vuodot seuraavat Buchanin mukaan henkilön ikää: nuoruudessa ve-

ren vuotaminen nenästä on tavanomaista, myöhemmin keuhkoista, keski-iässä peräpuka-

mista ja vanhuudessa virtsateistä.153 "A FLUX of blood from the anus is not always to be

treated as a disease", väittää Buchan ja jatkaa: "It is even more salutary than bleeding at the

nose, and often prevents or carries off diseases."154 Erityisen hyödyllisiä vuotavat peräpuka-

mat ovat, jos ne ovat "periodical, and return regularly once a month, or once in three

weeks", eikä niitä tuolloin tule missään nimessä pysäyttää.155 

Tärkeimmät erot eritteiden kesken eivät näytäkään olevan materiaalisia vaan pikem-

minkin temporaalisia: kaikki ruumiista ulos tuleva aines on eritettä, ja ero tehdään vain sen

välillä, onko ko. päästö spontaania vai säännöllistä. Ruumiin tasapainon säilyttämiseksi yh-

den säännöllisen vuodon loppuminen aikaansaa väistämättä toisen. Esimerkiksi veren ok-

sentaminen on Buchanin mukaan kaikista verenvuodoista vaarallisin – paitsi jos se on sään-

nöllistä, jolloin sen aiheuttaja on useimmiten kuukautis- tai peräpukamavuodon loppumi-

nen.156 Eikä Buchan suinkaan ole käsityksineen yksin, sillä samoihin vuotoihin viittaa myös

tohtori Strother kertoessaan kokemuksen osoittaneen, että vesipöhön yleisimpinä aiheutta-

jina ovat "Suppressions of proper and usual Discharges", joista varmimmin pöhöjä aiheut-

tavat kuukautis- ja peräpukamavuodon pysähtyminen.157 Barbara Dudenin tutkimat

151 Laqueur, s. 35-36.
152 Buchan, s. 484.
153 Ibid., s. 358.
154 Ibid., s. 364.
155 Ibid., s. 365.
156 Ibid., s. 371.
157 [Strother], Family Companion, s. 261.
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saksalaisnaisten potilastiedot osoittavatkin, että olennaisinta ei olekaan itse erite tai sen

käyttämä poistumisväylä vaan se, että jotain tulee ulos, mitä tietä hyvänsä, ja että koko ruumis

on täynnä aukkoja joita hyödyntää. Dudeninkin lähteissä varsinkin nuorten tyttöjen nenäve-

renvuoto tulkitaan kuukautisvuodoksi, joka on löytänyt toisen tien ulos.158 Nämä yleisim-

pinä mainitut säännölliset ja tukkeutumisherkät eritteet – kuukautis- ja peräpukamavuoto –

vaativat kuitenkin tarkempaa tutkiskelua.

"Every Month be careful of the Quantity of your Monthly Flux", neuvoo Strother,

"if you exceed in it, the next Period you may suffer for it."159 Ohje vaikuttaa päällisin puolin

selvältä: naisten tulee pyrkiä harmoniaan kuukautisvuotonsa määrän suhteen, koska tasa-

painoa tavoitteleva luonto rankaisee vaa'an liiallisista heilahduksista puoleen tai toiseen.

Mutta 1700-luvulla pyrkimys harmoniaan ulottuu pidemmälle, yli sukupuolirajojen: naisten

vuotama veri ei olekaan vain naisille ominaista, vaan sukupuolten väliltä löytyy anatomisia

vastaavuuksia myös eritteiden tasolla. Nykykäsityksen mukaan miehiltä puuttuu kuukausit-

tainen vuoto, josta naiset saavat etuoikeuden nauttia, mutta tutkimieni lääketieteellisten

tekstien valossa tämä ero ei näyttäydykään yhtä selvänä. James Mackenzie referoi Santorion

kirjoituksia, joissa tämä kertoo nuorten, terveiden miesten painon kasvavan kuukauden mit-

taan ja joskus, kuun loppupuolella, kokevansa painon tunnetta päässään ja väsymystä, mutta

pian he palautuvat normaaliin kuntoonsa "by a discharge of turbid urine, or some other

evacuation."160 Jos näihin oireisiin lisäisi vielä mielialanvaihtelut, kuvaus vastasi täydellisesti

naisten kuukausittaista kiertoa. Yleisintä näyttää kuitenkin olevan rinnastaa naisten kuukau-

tisvuoto miesten vuotaviin peräpukamiin: Strother varoittaa molempien vuotojen estymisen

johtavan em. vesipöhön ohella myös muihin sairauksiin;161 Buchan puolestaan nimeää

oksentamisen yhdeksi aiheuttajaksi jonkin säännöllisen erityksen, kuten "the bleeding piles,

the menses", loppumisen.162 Tämä rinnastus kuukautis- ja peräpukamavuodon välillä on

tyypillinen myös Englannin ulkopuolella, kuten Barbara Duden on 1700-luvun alkupuolen

Saksaa käsittelevällä tutkimuksellaan osoittanut. Dudenin mukaan miehillä on monia sään-

nöllisiä verenvuotoja, mutta ehdottomasti tärkein niistä on "Goldaderfluss", peräpukama-

vuoto, jonka loppumisesta on vastaavat seuraukset kuin kuukautisvuodonkin päättymi-

sestä.163 

158 Duden, s. 141-44.
159 [Strother], Family Companion, s. 283.
160 Mackenzie, s. 267.
161 [Strother], Family Companion, s. 386-87.
162 Buchan, s. 343.
163 Duden, s. 136-39
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Tämä kuukautis- ja peräpukamavuodon välinen yhteys osoittautuu kuitenkin vain

yhdeksi vastaavuussuhteeksi laajemmassa, koko ruumiin kattavassa eritteiden verkostossa.

Sillä esim. kuukautisveri ei eroa olennaisesti muusta verestä, kuten Strother todistaa kerto-

essaan suoneniskennän hyödyllisyydestä. Strotherin mukaan lääkärit voivat iskeä suonta ja-

lasta silloin, kun naisen kuukautisvuoto on keskeytynyt, johdatellakseen näin veren virtaa-

maan oikeaan suuntaan ja saadakseen liikkeen palautumaan toivotuille alueille. Toisaalta jos

kuukautisvuoto on liian runsasta, suonta isketään käsivarresta tai rintojen alta, jotta veri

saataisiin houkutelluksi pois alaruumiista.164 William Byrdin vaimon ollessa vaarassa saada

keskenmenon, aviomies kirjaa päiväkirjaansa yrityksensä suostutella tätä suoneniskentään,

mutta "neither good words nor bad could prevail against her fear which is very

uncontrollable."165 Vaimo pitää itsepäisesti kiinni kannastaan, kunnes pari päivää myöhem-

min hänen tilansa huononee ja "after much trial and persuation" häneltä viimein isketään

suonta, mutta liian myöhään. Vielä samana päivänä Byrd kertoo vaimonsa vuotaneen "a

prodigious quantity of blood", ja myöhemmin illalla hän kirjoittaa: "she was delivered of a

false conception and then grew better."166 Byrd ei ilmaise, syyttääkö hän vaimoaan kesken-

menosta tämän suoneniskentää kohtaan tunteman aiheettoman pelon johdosta, mutta

vaikka Byrd iloitseekin vaimonsa tervehtymisestä, hän selvästi uskoo verenpäästön voi-

maan.

Koska kuukautisveri on siis pohjimmiltaan vain verta, se saattaa poistua ruumiista

minkä tahansa verenvuodon muodossa, mistä tahansa aukosta. Strother mainitsee harha-

luulona pitämänsä käsityksen, että äidinmaito olisi alkujaan verta: "heretofore, it was

reputed Blood, because Milk never used to be in the Breasts, till the menstrual Flux was

obstructed, and there they thought this Blood found another Passage".167 Vaikka Strother

kiistää tämän käsityksen, hän silti myöntää, että koska kuukautisten aikana verta on ruu-

miissa normaalia enemmän, se estyessään käyttämästä määrättyjä erityskanavia (kohtua ja

vaginaa) väistämättä virtaa voimalla muihin ruumiinosiin, myös rintoihin. Jos veri on liian

ohutta tai rintojen rauhaset liian herkät, verta voi vuotaa rinnoista maidon asemasta, mikä

Strotherin mukaan on ollut omiaan vahvistamaan aiempaa erhettä.168 Tämä harhaluulo, jo-

hon Strother viittaa, juontaa juurensa aina Galenoksesta asti. Se perustuu ajatukselle, että

kuukautisveri olisi ylimääräistä verta: sekä miesten että naisten ruumis tuottaa saman mää-

164 [Strother], Family Companion, s. 214.
165 Byrd, 23.6.1711, s. 364.
166 Ibid., 25.6.1711, s. 365.
167 [Strother], Family Companion, s. 191.
168 Ibid., s. 191-92.
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rän verta, mutta naisella ei heikompana sukupuolena ole käyttöä kaikelle tuolle verelle. Vielä

1600-luvulla tämän ylimääräisen veren uskotaan voivan muuttua maidoksi, valkoiseksi ve-

reksi, ja vastaavasti kuukautisten liian aikaisen palaamisen synnytyksen jälkeen katsotaan

voivan tyrehdyttää äidinmaidon.169 Nämä käsitykset eivät ilmeisestikään ole tyystin kadon-

neet vielä tutkimallanikaan ajanjaksolla. Mutta vaikka Strother kykenee ymmärtämään,

kuinka veri ja maito saattavat sekoittua, jotkut poistoväylistä antavat jopa hänelle ihmetyk-

sen aihetta. Esimerkkinä hän mainitsee erään kirjoittajan kertoman tapauksen nuoresta nai-

sesta, jonka kuukautisvuoto oli lakannut joksikin aikaa, ja sen sijaan tämä oli vuotanut verta

päänsä ihohuokosista. Strother kuitenkin päättää selostuksensa: "As for these extraordinary

Secretions, I shall say nothing of them."170 Ihohuokosten verenvuoto on siis kovin

poikkeuksellista eikä siksi vaadi tarkempaa käsittelyä, mutta Strother ei kuitenkaan kiellä ta-

pauksen todenperäisyyttä, vaan selvästi hyväksyy sen taustalla vaikuttavan muuntuvuuden

periaatteen ja suosii itsekin sen soveltamista suoneniskennässä.

Mielenkiintoista on kuitenkin, että Strother, joka toisaalla rinnastaa peräpukama- ja

kuukautisvuodon toisiinsa, kokee silti aiheelliseksi selittää, millaisia eroja miesten ja naisten

erityksestä löytyy. Strotherin mukaan naiset ovat luonnoltaan kylmempiä, minkä vuoksi

heidän perspiraationsa on vähäisempää, ja johtaa tästä yhden syyn naisten kuukautis-

vuotoon. Miehet sen sijaan eivät tuota ylimääräistä vuotoa tarvitse, sillä lämpiminä luon-

noltaan ja ruumiillista työtä tekevinä perspiraatio on heillä kyllin voimakasta. Vastaavasti

ruumiilliseen työhön ryhtyvät naiset huomaavat "what Effect that had upon their menstrual

Flux, because they rarely are troubled with it." Kuukautisvuodon loppumisesta aiheutuu

ongelmia vain jos mikään muu eritys ei korvaa sitä.171 Tässä Strother nojaa Hippokrateeseen

(n. 460-370 eaa.), joka pitää kuukautisia ensisijaisesti kylmän ja vähemmän hikoilevan naisen

ruumiin puhdistajina. Strotherin valinta on jokseenkin poikkeuksellinen, sillä 1700-alkuun

mennessä tuo Hippokrateen ajatus laajalti kyseenalaistetaan ja sen sijaan Galenoksen esit-

tämä (ja Strotherin edellä hylkäämä) teoria kuukautisista ylimääräisenä verenä saa uutta

kannatusta.172 Strotherin tapaus osoittaakin hyvin, kuinka eriävät ja jopa ristiriitaiset käsityk-

set erittävästä ruumiista elävät rinta rinnan lääketieteen hajanaisella kentällä, jopa saman

opaskirjan kansien välissä. Mutta huomattavaa on myös, että kuukautisveri voi siis olla si-

doksissa myös perspiraatioon, ei vain peräpukamiin. Yhteys kuukautisten ja perspiraation

välillä saattaakin selittää, miksi Santorion mittaustuolia ei juurikaan käytetä naisten perspi-

169 Crawford, s. 51-52.
170 [Strother], Family Companion, s. 408.
171 Ibid., s. 299.
172 Crawford, s. 50-51.

35



raation mittaamiseen. Kuukautisten aiheuttama vaje perspiraatiossa tai perspiraation puut-

tuminen kokonaan estävät tarkkojen mittaustulosten saamisen. Tutkija Lucia Dacome pitää

myös mahdollisena, että koska naisten tunne-elämän vaikutuksia ruumiiseen pidetään voi-

makkaampina kuin miesten, naiset ovat liian epävakaita säännöllisiin punnituksiin. Sitä

paitsi häilyväisten naisten ruumiissa muutokset näkyvät välittömästi ilman mittaustakin.173 

Perspiraatio, jota monet kirjoittajista pitävät tärkeimpänä kaikista eritteistä, näyttää-

kin olevan kovin kärkäs löytämään uusia väyliä ulos. Santoriota seuraten George Cheyne

toteaa, ettei ilma ruumiissa ole muuta kuin estynyttä perspiraatiota, jonka luonto tällä tavoin

korjaa.174 Vastaavasti Santorion mittaustuolissa asuneella Bryan Robinsonilla on erityinen

kiinnostus perspiraatioon, jonka suhde virtsan määrään on useimmissa hänen taulukoistaan

merkitty omaan sarakkeeseensa. Näiden kahden vaihtelut korreloivat toisiaan käänteisesti,

mistä Robinsonin päättelee, että yhden eritteen lisääntyminen vähentää aina muita, sijain-

niltaan läheisiä eritteitä. Samoin esim. kärsiessään ripulista hän huomaa ulosteen määrän

nousun vähentävän vastaavasti perspiraation ja virtsan määriä.175 Perspiraatio ei olekaan

yhteydessä vain kuukautisiin tai virtsaneritykseen. Anonyymin The Best and Easiest Methodin

mukaan "when much drinking seems to bring Tears in the Eyes, it shews there is some

Want of Perspiration."176 Toisaalta liiallinen perspiraatio esim. liian pitkän lämpimässä vuo-

teessa makoilun seurauksena saattaa häiritä säännöllistä suolentoimintaa.177 Mitään suoria

vastaavuuksia ei siis ole löydettävissä, vaan perspiraation tukokset saattavat näkyä lähes

minkä tahansa eritteen määrän kasvuna.

Muuntautumiskyky näyttääkin koskevan kaikkia ruumiineritteitä. Esim. löysävatsai-

suus ei Buchanin mielestä ole varsinainen sairaus vaan pikemminkin hyödyllinen poisto,

jota ei pitäisi yrittää pysäyttää niin kauan kuin se jatkuu maltillisena, koska se saattaa olla

seurausta jonkin säännöllisen eritteen estymisestä.178 Hoitona on tällöin suoneniskentä, ja

jos tämä ei onnistu, "other evacuations may be substituted in the room of those which are

obstructed."179 Estyneet, säännölliset eritteet on saatava palautettua, sillä muutoin potilaan

henki saattaa olla vaarassa. Toistuessaan säännönmukaisesti jopa ripuli on hyödyllinen erite,

jonka tulisi antaa jatkua, koska se on aina luonnon keino poistaa ruumiista sille haitallisia

173 Dacome, s. 489.
174 Cheyne, s. 131.
175 Robinson, s. 80-81; taulukot, s. 45-53.
176 [Anon.], Best and Easiest Method, s. 202.
177 Buchan, s. 131.
178 Ibid., s. 339-40
179 Ibid., s. 340.
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aineksia.180 Sama ohje pätee myös lapsiin, joiden löysävatsaisuudesta puhuessaan Buchan ki-

teyttää periaatteensa seuraavasti: "It is not the discharge, but the production of such stools

which ought to be remedied." Eritystä ei pidä pysäyttää liian pikaisesti, varsinkaan jos sa-

moihin aikoihin on aiempi ihottuma kadonnut – jälleen merkki vuodosta, joka on vaihtanut

väylää. Ihottumia ei ylipäätään tule kuivattaa ilman suurta varovaisuutta, sillä ne tekevät

hyödyllistä työtä poistaessaan ruumiista haitallisia aineksia, mutta niiden syntyyn johtaneisiin

tekijöihin voi ja pitääkin puuttua ja näin ehkäistä uusien ihottumien synty.181 Ylimääräinen

erite on siis sekä itsessään sairaus että merkki sairaudesta, jonka aiheuttamaa epätasapainoa

ruumis pyrkii näin korjaamaan, ja siksi sitä on kannustettava, autettava pääsemään ulos mitä

tietä hyvänsä.

Eritteiden välille alkaa muodostua kokonainen verkosto, jossa yhden eritteen esty-

minen lisää väistämättä muita. Barbara Duden on havainnut saman piirteen myös tutkimis-

saan saksalaisnaisissa. Dudenin mukaan naisten sisällä on hahmotettavissa jatkuva aineiden

virta, jossa eri eritteet vaihtavat paikkaa, muuttuvat toisikseen ja vaikuttavat toisiinsa.182 Mi-

tään suoria vastaavuuksia tiettyjen eritteiden välillä ei ole, vaan eritteet sekoittuvat toisiinsa

vapaasti, esteettömästi, omaa logiikkaansa noudattaen. Niinkin yllättävä elin kuin silmä

saattaa vahingoittua jonkin totutun eritteen, kuten "morning sweats; sweating of the feet;

the menses in women; and the bleeding piles in men", lakattua virtaamasta.183 Mikä tahansa

näistä eritteistä voi erehtyä virtaamaan ulos silmän kautta, eikä silmävaiva korjaannu ennen

kuin erityksen oma väylä on saatu palautettua. Pelkkä vuodon tukkiminen ei tule kysymyk-

seen, koska erittyvä aines ei voi jäädä ruumiin sisälle. "[I]f those Things are retain'd within

us", kirjoittaa Strother, "that ought to be cast forth, they find out some other Flood-gate,

and run thither with Violence."184 Strother viittaa tässä ennen kaikkea estyneen kuukautis-

tai peräpukamavuodon aiheuttamaan nenäverenvuotoon, jolta yhtenä suojautumiskeinona

on "in a particular Manner to keep a strict Eye on all their natural Discharges, of Blood

especially, and see that they be promoted again if they fail."185 Strother tuo tässä hyvin esiin

ajatuksen ruumiinerityksen jatkuvasta tarkkailusta, jotta "pettänyt" eritys voidaan korjata.

Kuten jatkossa tulen osoittamaan, 1700-luvulla eritystä ei vain auteta – sitä tuotetaan.

180 Ibid., s. 340; pitkälti samat periaatteet pätevät Buchanin mukaan myös oksentamiseen, s. 343-45.
181 Ibid., "Of Looseness", s. 602-3; "Of Eruptions", s. 603-4.
182 Duden, s. 125-29.
183 Buchan, s. 497.
184 [Strother], Family Companion, s. 268.
185 Ibid., s. 269.
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3. "EVERY MAN HIS OWN PHYSICIAN"

"IT is a common Saying, That every Man past Forty is either a Fool or a Physician", toteaa

George Cheyne terveysoppaansa aluksi vuonna 1725.186 Ja kiinnostus tai paine lääketieteen

suuntaan näyttää vain kasvavan, sillä neljä vuotta myöhemmin Edward Strother mainitsee

saman kuluneen sanonnan, mutta asettaa ikärajan jo kolmeenkymmeneen vuoteen.187 Tämä

ei ole yllättävää, sillä kuuteen ei-luonnolliseen tekijään ja niiden säätelyyn pohjaava terveys-

käsitys sisältää väistämättä myös ajatuksen itsehoidosta. Ihminen itse saattaa ennaltaehkäistä

sairauksia valvomalla ja säätelemällä ruumiinsa tasapainotilaa.188 Kuuden nonnaturaalin

säätelyä kutsutaan hygieniaksi, "the method of preserving health and prolonging life".189 Sitä

vastoin puhtaus, jota nykyään käytetään ainakin arkikielessä hygienian synonyyminä, on

vasta myöhempi lisäys, seitsemäs nonnaturaali. Perinteisesti lääkäri on ollut ruumiin tulkki,

jonka tehtäviin kuuluu myös tulkita eritteiden antamia merkkejä sisältä. Valistuksen vuosi-

sadalla maallikko kuitenkin muuttuu kasvavan tietämyksensä varassa itsekin lääkäriksi, tul-

kitsijaksi, joka kykyjensä mukaan edistää ja valvoo ihon läpi kulkevaa, vaaroja täynnä olevaa

liikennettä.190 Lääketieteen tuntemus onkin 1700-luvun sivistyneelle englantilaiselle

välttämätön paha, josta kasvaa parhaimmillaan sivistynyt harrastus, pahimmillaan pakko-

mielle.

3.1. Kohtelias tiede

Keskiaikainen käsitys ruumista suvun yhteisenä, jaetun veren kautta riippuvaisena omai-

suutena on alkanut väistyä jo 1600-luvulla. Yksilön ja yhteisön välisen tiukan siteen löysty-

essä ruumiista tulee oma, itsenäinen olionsa, joka kuuluu suvun sijaan vain yksilölle itsel-

leen: ruumis on yksityistä omaisuutta, jota pyritään suojelemaan sairauksien tuskalta ja kär-

simykseltä.191 John Wesleyn uskonnollis-lääketieteellinen Primitive Physick (1747) ilmentää

hyvin tätä käsitystä, antaen sille samalla myös kristillisen perustan. Wesleyn mukaan alussa

186 Cheyne, s. 1.
187 [Strother], Family Companion, s. 387.
188 Mikkeli, "Hygieia", s. 88.
189 [John Gregory], Observations on the Duties and Offices of a Physician; and on the Method of Prosecuting Enquiries in
Philosophy (London, 1770), s. 76.
190 Ks. McMaster, s. 3-4; Duden, s. 129-32.
191 Jacques Gélis, "The Child: From Anonymity to Individuality" teoksessa A History of Private Life III:
Passions of the Renaissance, päätoim. Philippe Ariès & Georges Duby, toim. Roger Chartier, käänt. Arthur
Goldhammer (ransk. 1986; engl. Cambridge, MA & London, 1989), 309-25, s. 314-16.
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ei ollut tarvetta lääketieteelle, mutta syntiinlankeemuksesta lähtien sekä sisäinen että ulkoi-

nen maailma ovat olleet ihmistä vastaan, vauhdittamassa tämän tietä takaisin maan poveen.

Mutta Wesley ei suostu täysin alistumaan ensimmäisen ihmisen rikkomuksen seurauksiin

vaan kannustaa lukijaansa tekemään parhaansa lievittääkseen kärsimystään lääketieteen

suomin keinoin.192 Valta on Wesleyn mielestä ihmisellä itsellään: "every Man of Common

Sense (unless in some rare Cases) may prescribe either to himself or his Neighbour; and

may be very secure from doing any harm, even where he can do no Good."193 Sama usko

ihmisen omiin vaikuttamismahdollisuuksiin näkyy myös Wesleyn uskonnollisissa käsityk-

sissä: hänen perustamansa metodismin mukaan pelastus on jokaisen saavutettavissa vastoin

ennaltamääräytymisoppia.

Lääketieteen kehitys on kuitenkin hidasta, ja kuten jo edellisen luvun mittaan kävi

ilmeiseksi, 1700-luvun lääketiede nojaa yhä vahvasti antiikin ja renessanssin perintöön.

Mutta vaikka tieteenalalla ei sinällään ole tarjota juuri mitään uutta, olennaisempaa on lää-

ketieteellisen tiedon tunkeutuminen entistä laajempien piirien ulottuville. Terveydentilastaan

kiinnostuneille ihmisille on nyt tarjolla runsas valikoima kirjallisuutta, jonka turvin terveyttä

tavoitella. Lääketieteen historiaa laajalti tutkinut Roy Porter muotoilee jopa kovin kaunosa-

naisesti, että valistuneet ihmiset tuntevat olevansa pakenemassa tietämättömyyttä ja matkalla

kohti tietoa.194 Siirtymä on kuitenkin vähittäistä, ja vielä vuoden 1779 Domestic Medicinen pai-

noksen johdannossa William Buchan joutuu valittelemaan, ettei lääketiede ole päässyt suu-

remmassa määrin osaksi sivistyneen herrasmiehen kasvatusta.195 Buchanin mukaan ihmisiä

pelotellaan turhaan, että "if they dip the least into medical knowledge, it will render them

fanciful, and make them believe they have got every disease of which they read."196

Buchanin pikemminkin myyntipuheelta kalskahtava julistus näyttää kuitenkin todentuvan,

sillä ei vain hänen teoksensa vaan lukuisat muutkin terveysoppaat käyvät vilkkaasti

kaupaksi. 1800-luvun alussa sir John Sinclair listaa ensyklopediassaan yhteensä 1 878

terveysopasta, lähes kaikki 1500-luvun jälkeen painettuja.197 

Lääketieteellisten tekstien runsaus ja valtaisa suosio viestivät vahvasta itsehoidon

traditiosta: ihmiset ovat tottuneita lääkitsemään ja hoitamaan niin omaa ruumistaan kuin

192 [Wesley], Primitive Physick, s. iii-v.
193 Ibid., s. xiii.
194 Roy Porter, "Civilization and Disease: Medical Ideology in the Enlightenment" teoksessa Culture, Politics
and Society in Britain, 1660-1800, toim. Jeremy Black & Jeremy Gregory (Manchester, 1991), 154-83, s. 155-56
ja 158.
195 Buchan, s. xvi-xvii.
196 Ibid., s. xxv.
197 Mikkeli, "Hygieia", s. 93.
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lähimmäisiäänkin.198 John Locken aistiteorialla on oma vaikutuksensa ruumiintoimintoihin

suhtautumiseen ja erityisesti niistä saatavan tiedon hankintaan. Locken mukaan ihmisen

tietoisuus on jatkuvaa aistimusten virtaa ja vain aistien välittämä kokemuksellinen tieto on

todellista. Tarkkailemalla ja havainnoimalla niin ulkoisen kuin sisäisenkin maailman tapah-

tumia ihminen saattaa oppia ymmärtämään ja kontrolloimaan olemistaan.199 Tällainen tark-

kailu on paitsi hyödyllistä, myös nautinnollista, kuten kohteliaisuuden yksi kulmakivi, The

Spectator -lehti, julistaa: "there is great deal of Pleasure in contemplating the Material World,

by which I mean that System of Bodies into which Nature has so curiously wrought the

Mass of dead Matter, with the several Relations which those bodies bear to one another".

The Spectator löytää elämää kaikkialta, sillä tuskin on huumoria ihmis- tai eläinruumiissa,

josta ei mikroskoopin lasin alla paljastuisi kokonaisia myriadeja eläviä olentoja.200 Amatöris-

min hengen suosiminen onkin eräs 1700-luvun kohteliaisuuskulttuurin piirre: asiantuntijuus

millä tahansa alalla tuomitaan kapeakatseisuudeksi, kun taas kohtelias herrasmies tarkastelee

amatöörin kiinnostuksella koko maailmaa. Näin myös tiede muuntuu kohteliaisuuskulttuu-

rin vaatimusten mukaiseksi "kohteliaaksi tieteeksi".201

Lukijoita näyttääkin kiinnostavan hyvin konkreettinen, käytännöllinen lääketieteelli-

nen tieto, joka on jokaisen maallikon itse havaittavissa ja hyödynnettävissä. Kauppias

Thomas Turner mm. kirjoittaa päiväkirjassaan lukeneensa "Chyrurgery"-nimistä teosta ilta-

puhteenaan.202 Turner ei mainitse, pääsevätkö hänen oppinsa käytäntöön, mutta osoittaa

osaltaan jopa kirurgian olevan monille tuttu ala. Hänen lukemansa teos on yksi monista:

vuosisadan alussa julkaistaan useita kotikäyttöön suunnattuja kirurgisia oppaita, joissa neu-

votaan kädestä pitäen, kuinka esim. isketään suonta.203 Cheyne puolestaan kertoo terveysop-

paassaan, kuinka kauan ruoan matka läpi elimistön kestää (3-6 päivää) ja kehottaa sitten

uteliasta lukijaansa todistamaan tämän itse nielemällä mantelin tai muun pähkinän kokonai-

sena.204 Näin lukija pääsee halutessaan toteamaan väitteen todeksi yksinkertaisella kokeella,

kuten empiiristen tieteiden vaatimuksiin sopii, mutta oletuksena on myös, että kokeentekijä

tutkii omat ulosteensa seuraavien 3-6 päivän ajan. Kuinka moni lukija kokeeseen ryhtyy, on

mahdotonta sanoa, mutta olennaisempaa onkin viesti siitä, että ruumiintoimintojen peri-

198 Itsehoidon traditiosta ks. Roy Porter, Health for Sale: Quackery in England 1660-1850 (Manchester, 1989), s.
36-38.
199 Porter, Enlightenment, s. 60-71.
200 The Spectator, 519, IV, s. 136.
201 Klein, "Politeness", s. 876, 890-91.
202 Turner, Diary, 9.11.1758, s. 167.
203 Philip K. Wilson, "Acquiring Surgical Know-how" teoksessa The Popularization of Medicine 1650-1850, toim.
Roy Porter (London, 1992), 42-72, s. 45.
204 Cheyne, s. 118.
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aatteet ovat jokaisen todennettavissa. Ja tieto tuo vallan: erittävä ruumis on jokaisen ulottu-

villa, jokaisen hallittavissa. 

Eikä lääketieteeseen tutustuakseen ole edes tarpeen hankkia varsinaista alan kirjalli-

suutta, sillä myös lehdistö tarjoaa runsaasti lääketieteellistä tietoa. Gentleman's Magazine jul-

kaisee tiheään kovin käytännönläheisiä lääketieteellisiä artikkeleita, joita myös lukijat tuntu-

vat toivovan: yksi kirjoittaa arvostavansa artikkeleita, jotka pyrkivät auttamaan ihmisiä

konkreettisesti heidän vaivoissaan; toinen pitää tärkeimpinä esseitä, jotka edistävät ihmis-

kunnan terveyttä, tutkimalla ja poistamalla sitä estäviä tekijöitä.205 Thomas Turnerkin

mainitsee kirjaavansa ylös lehdistä lukemiaan reseptejä, joista ajattelee olevan hyötyä sairau-

den yllättäessä.206 Ohjeiden konkreettisuus on paikoin kirjaimellisesti käsinkosketeltavaa.

Eräässä Gentleman's Magazinen artikkelissa lääkäri kertoo potilaastaan, joka kärsi ankarista

kivuista rektaalialueella "with frequent motions to stool, but without any discharge, except

that of a very small quantity of liquid excrement, seemed to pass with difficulty." Vihdoin

lääkäri keksi, että "some hardened excrement filled up the passage" eikä muu kuin manuaa-

linen apu voinut saada sitä liikkumaan. Tohtori kertoo, kuinka hän aikansa etsittyään löysi

tukoksen, hajotti sen ja poisti pala palalta.207 Selostus kuulostaa nykykorvaan kovin tarkalta,

mutta kirjoittajalle tärkeintä on antaa esimerkki, jota lukijat voivat itsekin tarpeen vaatiessa

seurata. Aiheutunut tukos on saatava poistettua eivätkä mitkään soveliaisuuden säännökset

voi estää sen yksityiskohtaistakaan kuvausta.

Kaiken tämän saatavilla olevan tiedon valossa ei siis ole ihme, että tohtori John

Gregory kehottaa teoksessaan Observations on the Duties and Offices of a Physician (1770) tulevia

lääkäreitä ottamaan vakavasti potilaan ehdottamat lääkkeet ja hoidot, sillä onhan sentään

kyse tämän omasta terveydestä.208 Valistuneella potilaalla on oma tahtonsa, johon lääkärin-

kin on syytä mukautua. Tästä todistaa myös kihtinen herra Bramble, joka kirjoittaa seuraa-

vasti lääkärilleen Smollettin romaanissa Humphry Clinker:
... I think, every man of tolerable parts ought, at my time of day, to be both physician and
lawyer, as far as his own constitution and property are concerned. For my own part, I have
had an hospital these fourteen years within myself, and studied my own case with the most
painful attention; consequently may be supposed to know something of the matter, although
I have not taken regular courses of physiology, et cetera, et cetera. In short, I have for some
time been of opinion (no offence, dear Doctor), that the sum of all your medical discoveries
amounts to this, that the more you study the less you know.209

205 Gentleman's Magazine, helmikuu 1747, s. 77; elokuu 1754, s. 362.
206 Turner, Diary, 11.7.1757, s. 105.
207 Gentleman's Magazine, lokakuu 1751, s. 468.
208 [Gregory], Observations, s. 32-33.
209 Tobias Smollett, The Expedition of Humphry Clinker, toim. Ernest Rhys, Everyman's Library 975 (1771;
London, 1945), s. 22.
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On huomionarvoista, että kaikki herra Bramblen kirjeet ovat hänen lääkärilleen, jota tämä

puhuttelee tuttavallisesti etunimellä. Suhde on kahden vertaisen välinen, jossa lääkäri ja po-

tilas yhdessä keskustelevat hoidoista mutta jossa potilaalla on viime kädessä valta päättää

omasta ruumiistaan. Mitään varsinaista lääketieteellistä koulutusta herra Bramblella ei ole,

mutta tapa jolla hän tämän ilmaisee ("I have not taken regular courses of physiology, et

cetera, et cetera") antaa ymmärtää, että kyseessä on silti muutoin kaikin puolin sivistynyt her-

rasmies, jolla on kaikki edellytykset tutkia omaa ruumistaan empiirisesti. Katkelmasta välit-

tyy hyvin, kuinka lääketieteen kyvyttömyys auttaa häntä vaivoissaan ei vain pakota vaan

myös oikeuttaa herra Bramblen käyttämään "sisäistä sairaalaansa", ottamaan oman ruumiinsa

omiin käsiinsä.

Kohtelias tiede ei suinkaan kuulu vain miehille, vaan kuten Edward Strotherin The

Family Companion osoittaa, lääketieteellisestä tietoa on tarjolla myös naisille. Kirjansa esipu-

heessa Strother kohdistaa sen hyväntahtoisille rouville, joille annetaan neuvoja ei vain it-

sensä vaan myös naapureidensa auttamiseksi: "Their Reputation will grow equal to that of a

Physician, and, whenever they have the Opportunity given them, will act their Part as

well."210 Lukutaitoisilla naisilla on nyt sekä kykyä että kiinnostusta itsensä ja läheistensä

tohtorointiin, siis perinteisesti miehisenä pidettyyn toimeen. Vaikka 1700-luvun herrasnais-

ten kirjeenvaihtoa tutkinut Amanda Vickery toteaakin sairauksien olevan yksi miesten kir-

jeiden kolmesta pääaiheesta (muiden ollessa lainopilliset asiat ja paikallishallinto), hän on

löytänyt myös naisten kirjeenvaihdosta viittauksia terveydenhoitoon. Naisten lääketieteelli-

set kysymykset liittyvät useimmiten lasten sairauksiin, raskauteen, synnytykseen ja imettämi-

seen. Naiset vaihtavat keskenään reseptejä ja hakevat toisiltaan apua mm. rintojen kovettu-

miseen ja kipeytymiseen sekä vatsavaivoihin.211 

Saatavilla olevalla tiedolla on kuitenkin myös varjopuolensa. Myös James Boswell

osoittaa päiväkirjassaan kohteliaalle herrasmiehelle sopivaa kiinnostusta lääketieteeseen: "I

have a sort of genius for physic and always had great entertainment in observing the

changes of the human body and the effects produced by diet, labour, rest, and physical

operations."212 Toisaalta samainen Boswell julkaisee London Magazinessa vuosina 1777-1783

sarjan esseitä, joissa hän nimimerkillä "The Hypochondriack" jakaa luulotautinsa kaltais-

tensa kanssa.213 Raja kiinnostuksen ja pakkomielteen välillä onkin kovin helppo ylittää. The

Spectator kertoo miehestä, joka on lääketieteellisiä teoksia tarkastelemalla hankkiutunut sel-

210 [Strother], Family Companion, "To the Reader", [numeroimaton].
211 Vickery, s. 10-11, 96-122, erit. s. 104-5.
212 Boswell, Journal, 9.2.1763, s. 184.
213 James Boswell, The Hypochondriack, toim. Margery Bailey, 2 osaa (1777-1783; Stanford, 1928).
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västi luulotautiseen tilaan: mitä enemmän kirjoja hän lukee, sitä enemmän vaivoja hän kerää

itselleen. Mies törmää viimein Santorion vaakatuoliinkin ja kokeilee sitä itse käytännössä,

pyrkien pitämään nauttimansa ravinnon määrän tasapainossa (tutkimus)työllä perspiroi-

mansa kanssa. Mutta tämä jatkuva mittaaminen ja tarkkailu ei onnistu karkottamaan hänen

sairaalloisuuttaan, pikemminkin päinvastoin ja The Spectatorin vastaus kirjeeseen onkin tyly:

"The Fear of Death often proves Mortal."214 Voltairen mukaan juuri englantilaiset ovat kiin-

nostuneita ruumiinsa terveydestä luulotautisuuteen saakka. "Reason is free here, and walks

her own way", Voltaire kuvaa kirjeessään ranskalaiselle ystävälleen 1727, "Hypochondriacs

are especially welcome. No manner of living appears strange."215 

Varoituksista huolimatta Englannista kasvaa 1700-luvulla lääkitty ja kaupallistunut

maa, jossa itsehoitoon kouliintuneita ihmisiä kannustetaan ajattelemaan terveyttä vain yh-

tenä hyödykkeenä monien muiden nyt saatavilla olevien joukossa.216 Kuten historioitsija

Paul Langford asian muotoilee, kulutusyhteiskunnassa terve ruumis on saavutettavissa, jos

vain on valmis uhraamaan mielenrauhansa ja altistamaan itsensä kaikenlaisille kokeiluille.217

Ja keinoja tuon päämäärän saavuttamiseen on tarjolla enemmän kuin runsaasti, sillä turhaan

ei moni aikalainen ole vaihtamassa "Every man his own physician" -tyyppisten oppaiden

nimeä paremmin sopivaksi "Every man his own poisoner".218

3.2. Kylpeä ja hikoilla

Kuten edellä jo viittasin, käsitys jonkin eritteen virtaamisen estymisestä sairauden aiheutta-

jana johtaa hyvin yksinkertaiseen ja loogiseen ratkaisuun niin sairauksien ennaltaehkäisyn

kuin hoidonkin suhteen: vapaata eritystä on edistettävä kaikin mahdollisin keinoin. Erityi-

sesti huoli perspiraation estymisestä leimaa tutkimiani tekstejä, ja ensimmäinen ja lempein

tapa auttaa ruumista poistamaan ylimääräistä ainestaan kulkeekin juuri ihon kautta.

Kylpeminen on 1700-luvun englantilaisille ensisijaisesti terveydellinen toimenpide.

Se on osa hygieniaa, mutta kuten aiemmin mainitsin, hygienia ei suinkaan samaistu puhtau-

teen vaan sillä viitataan sairauksien ehkäisyyn kaikkia nonnaturaaleja säätelemällä. Tämän

vuoksi, kun Smollettin romaanin hahmo Matthew Bramble käy vierailee Bathin kylpylän

suuressa yhteisaltaassa, "in order to clear the strainer of the skin, for the benefit of a free

214 The Spectator, 25, I, s. 75-77.
215 J. Churton Collins, Voltaire, Montesquieu and Rousseau in England (London, 1908), s. 32.
216 Porter, Health for Sale, s. 31-43.
217 Paul Langford, Englishness Identified (Oxford, 2000), s. 53.
218 Porter, Health for Sale, s. 38.
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perspiration",219 hän huolehtii terveydestään, ei niinkään puhtaudestaan. Saman periaatteen

mukaisesti George Cheyne suosittelee pään ja kasvojen pesua lämpimällä vedellä ja saippu-

alla sekä ajelua terällä, koska tämä "will cleanse the Mouths of the Perspiratory Ducts, from that

Morphew and Scurf that adheres to them". Perspiraatio paranee antamalla "a full and free

Vent, to the Fumes on the Head and Brain."220 Ja sen, minkä ajeleminen tekee yläpäälle, sen

tekee jalkojen peseminen ja raspaus alapäälle. Mikään ei ole varmempi merkki terveydestä

kuin "a kindly Heat, and a profuse Perspiration on the Feet."221 Pestyt jalat ovat perspiroivat ja-

lat.

Vesi ei aiemmin ole ollut järin suuressa suosiossa erityisesti huonon laatunsa vuoksi,

mikä selittää osaltaan kylpemisen taantumisen keskiajalta uuden ajan alkuun tultaessa. Vielä

1765 Manchester joutuu erikseen kieltämään likaisten liinavaatteiden pesemisen sekä kisso-

jen ja koirien hukuttamisen kaupungin vesialtaassa.222 Smollett soimaa armotta Lontoon

vettä antaessaan Matthew Bramblen vuodattaa, kuinka kaiken sen sisältämän saastan kes-

kellä "[h]uman excrement is the least offensive part of the concrete".223 Pitkään pannassa

olleet kylvyt kuitenkin palaavat muotiin 1700-luvun kuluessa.224 Ihon pinnalla oleva lika,

jota aiemmin on pidetty jopa suojaavana kalvona,225 nähdään nyt vain tukkimassa iho-

huokosia ja estämässä elintärkeää perspiraatiota. Yhtenä syynä kylpyjen uuteen nousuun

onkin nähtävä perspiraation estymisen pelon kasvaminen jopa veden pelkoa suuremmaksi.

Silmiinpistävimpänä piirteenä tutkimissani lääketieteellisissä teksteissä on erityisesti

kylmien kylpyjen korostus. Kylmien kylpyjen on tarkoitus puhdistaa "the Mouths of the

Perspiratory Ducts from that Glutinous Foulness that is continually falling upon them, from

their own condensed dewy Atmosphere", kuten Cheyne asian muotoilee. Lisäksi kylmä vesi on

omiaan vahvistamaan ihon suojaavaa kerrosta ilman vihamielisiä tunkeutumisyrityksiä vas-

taan.226 Myös Cheynen ohjeistus pään ja kasvojen pesemisestä sisältää pään kastamisen kyl-

mään veteen ajelun jälkeen. Tämän on tarkoitus sulkea ihosuomut ja suojella päätä kylmet-

tymiseltä.227 John Wesley puolestaan luettelee kokonaista kolmen sivun verran sairauksia,

219 Smollett, Humphry Clinker, s. 43.
220 Cheyne, s. 199.
221 Ibid., s. 200.
222 Lawrence Wright, Clean and Decent: The History of the Bath and Loo and of sundry Habits, Fashions & Accessories
of the Toilet principally in Great Britain, France & America, uudistettu laitos (1960; London, 1980), s. 68.
223 Smollett, Humphry Clinker, s. 114.
224 Constance Classen, David Howes & Anthony Synnott, Aroma: The Cultural History of Smell (London,
1994), s. 81.
225 Corbin, Foul and Fragrant, s. 71.
226 Cheyne, s. 101. Ks. myös tämän tutkimuksen luku 2.2.
227 Cheyne, s. 199.
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jotka kylmät kylvyt hänen mukaansa parantavat, kattaen kaiken mahdollisen syövästä jäyk-

käkouristukseen.228 Kylmät kylvyt ovatkin äärettömän suosittuja eikä niiden suotuisille

vaikutuksille nähdä rajaa: Thomas Turnerin veljelle lääkäri määrää kylmiä kylpyjä jopa sil-

mävaivan hoitoon.229 

Anonyymin The Best and Easiest Methodin mukaan kylmät kylvyt ovat todellinen pit-

kän iän salaisuus ja auttavat useimmissa estyneestä perspiraatiosta tai heikentyneestä virtsan

erityksestä johtuvissa vaivoissa. Veden parantava voima ei kuitenkaan ole sen puhdistavassa

vaikutuksessa, vaan tärkeimpänä kirjoittaja pitää sen aiheuttamaa painetta, joka huomatta-

vasti ilmanpainetta suurempana työntää haitalliset kuona-aineet ulos ruumiista.230 Tämä

terapiamuoto tunnetaan nimellä balneologia: se on mekanistisen lääketieteen käytännön

sovellutus, jossa yhdistyvät niin kansanperinteen pyhien lähteiden uskonnollinen ritualismi

kuin puritaaninen asketismi ja hyötyajattelu.231 Cheynen antama kuvaus kylmästä kylvystä

tuokin väistämättä mieleen eräänlaisen rituaalin ja avantouinnin risteymän: kylpijän tulee

vain astella kylmää vettä täynnä olevaan ammeeseen, kastautua ja poistua.232 Saippuasta ei

Cheyne ei mainitse sanallakaan. Oman ammeen puutteessa myös joki tai järvi käy, ja

Lockekin viittaa uimiseen kylmänä kylpynä samoine etuineen.233 Virginialainen herrasmies

William Byrd mainitsee päiväkirjassaan useaan otteeseen uineensa joessa, useimmiten kesä-

aikaan.234 Mutta ainakin kerran tällä on myös puhtaasti terveydellinen tarkoitus: vuoden

1712 syyskuun lopulla Byrd käy joessa herra Catesbyn kanssa hoitona erinäisiin vaivoihin,

joista herrat ovat kärsineet. Byrdin horkka helpottaakin uinnin jälkeen ja herra Catesby "had

a violent looseness which carried away his fever."235 Mutta vaikka uimisen parantava vaiku-

tus toimii kussakin tapauksessa eri tavalla – Byrdin kuumetaudin kaikotessa välittömästi,

herra Catesbyn puolestaan välillisesti kylvyn tuottaman ripulin myötä – Byrd ei silti millään

lailla ilmaise epäilystään, etteikö kylmä vesi olisi ollut molempien parantumisten takana.

Veden ruumiin pinnalle aiheuttamalla paineella on kuitenkin myös riskinsä eikä ve-

den kanssa tule leikkiä. Mackenzie hyväksyy veden käytön ruumiin puhdistamisessa, mutta

vain lääketieteellisessä mielessä, so. edesauttamassa eritystä, ja silloinkin tietyllä varovaisuu-

228 [Wesley], Primitive Physick, s. 116-18.
229 Turner, Diary, 1.7.1757, s. 104.
230 [Anon.], Best and Easiest Method, s. 156.
231 Virginia Smith, "Physical Puritanism and Sanitary Science: Material and Immaterial Beliefs in Popular
Physiology" teoksessa Medical Fringe & Medical Orthodoxy 1750-1850, toim. W. F. Bynum & Roy Porter
(London, 1987), 174-97, s. 179-80.
232 Cheyne, s. 103.
233 Locke, s. 88.
234 Byrd, 19.7.1710, s. 206; 21.7.1710, s. 207; 15.6.1711, s. 360.
235 Ibid., 28.9.1712, s. 590.
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della: "as to external ablutions of the skin, by washing, bathing, or swimming, they are

proper for healthy people, provided they are not carried to excess."236 Varsinkin lämmin

vesi saa jopa vaarallisia piirteitä, ja Gentleman's Magazinessa lääkäri varoittelee terveitä ihmisiä

leikkimästä "with so powerful an alternative of the present state of the animal machine"

sillä se voi hyvinkin koitua heidän kohtalokseen.237 Lämpimän veden pelko on sinällään täy-

sin ymmärrettävää, sillä juuri kuumuus ja vesi avaavat ihohuokosia ja päästävät näin taudit

livahtamaan sisään.238 Wesley tekee poikkeuksen muihin kirjoittajiin suositellessaan myös

kuumaa kylpyä – tosin silloinkin vain parin päivän ajan valmistautumisena kylmään kylpyyn.239

Vesi toimii siis täsmälleen samalla tavalla kuin ilma, joka lävistämällä ihon mahdollistaa näin

läpikulun erinäisille aineksille. Mutta kuten ilmankin tapauksessa, vesi avaa ihoon väyliä sekä

sisään että ulos, jolloin toisaalta ruumiiseen saattaa päästä vahingollisia aineksia, toisaalta

ruumiista voi paeta hyödyllisiä aineksia. Näitä pelkoja ilmentää myös perspiraatiotaan kyl-

vyillä edistävä Matthew Bramble, joka on huolissaan samaan altaaseen kannetusta lapsesta,

jonka ruumis on täynnään haavaumia. Herra Bramble poistuukin altaasta välittömästi, koska

pelkää, että "the matter of these ulcers, floating on the water, comes in contact with my

skin, when the pores are all open".240 Herra Bramble uskoo Bathin veden olevan itse asiassa

kyllästetty "with the sweat, and dirt, and dandriff, and the abominable discharges of various

kinds, from twenty different diseased bodies".241 Matthew Bramblen mielipiteet on otettava

tietyin varauksin, sillä jo parikymmentä vuotta ennen kyseistä romaania Smollett on

julkaissut tutkielman Bathin vesistä, An Essay on the External Use of Water (1752), jossa hän

kyseenalaistaa vesien hyödyllisyyden. Mutta vaikka herra Bramblen suuhun asetetut

solvaukset Bathia kohtaan ohittaisikin, niiden taustalla vaikuttava pelko vettä ja avointa

ruumista kohtaan on yhtä kaikki todellinen.

Ei vain veden laatu vaan itse kylpeminen vaatii tiettyjä varotoimenpiteitä. Ennen

kylpemistä suositellaan erityisesti suolentyhjennystä, joka tehostaa vedenpaineen puhdista-

vaa voimaa ja estää ruumiista ulos päässeiden haitallisten ainesten palaamisen takaisin ruu-

miiseen.242 Tämän periaatteen mukaisesti William Byrdkin neuvoo käsiensä ja jalkojensa

liikuntakyvyn menettänyttä naista "to bathe in cold water after taking two purges."243 Myös

236 Mackenzie, s. 387.
237 Gentleman's Magazine, tammikuu 1752, s. 19-20.
238 Georges Vigarello, Concepts of Cleanliness: Changing Attitudes in France since the Middle Ages, käänt. Jean Birrell,
Past and Present Publications (ransk. 1985; engl. Cambridge, 1988), s. 9.
239 [Wesley], Primitive Physick, s. 118.
240 Smollett, Humphry Clinker, s. 43-44.
241 Ibid., s. 44. 
242 Vigarello, s. 11-13.
243 Byrd, 8.3.1712, s. 497.
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suuret lämpötilan vaihtelut on otettava huomioon, eritoten kun kyseessä ovat kylmät kylvyt.

Strother varoittaa menemästä ankaran liikunnan tai helteen aiheuttaman kuumuuden val-

lassa kylmään kylpyyn, koska se hyydyttää ruumiin nesteet ja voi aiheuttaa kuolettavan

kuumeen.244 Mutta lääketieteen kenttä ei suinkaan ole yhtenäinen, ja John Gregory vastaa-

vasti tuomitsee ajatuksen, että kylpyyn astuminen hikisenä olisi suorastaan hengenvaaral-

lista. Hän ottaa esimerkikseen vanhat roomalaiset ja intiaanit, jotka hikisinä sotimisen tai

metsästyksen tiimoilta heittäytyivät jokeen vailla pelkoa taikka vaaraa.245 Jotkut kirjoittajista

myös suosittavat hikoilua kylvyn jälkeen: hermostotukoksista johtuvien sairauksien kohdalla

Wesley kehottaa lukijaansa vetäytymään suoraan kylvystä vuoteeseen hikoilemaan.246

Kylpeminen liittyykin olennaisesti toiseen, ihon lävitse vastakkaiseen suuntaan kulkevaan

virtaan.

Ensimmäinen ja yksinkertaisin tapa parantaa eritteiden liikkumista on liikuttaa itse

ruumista. Ruumiinharjoitus lasketaan yhdeksi nonnaturaaleista ja sen hyödyllisiä vaikutuksia

ei voida kyllin korostaa. The Spectator, hullaantuneena maaseudun aktiivisen elämän terveelli-

syydestä, kuvaa ihmistä koneena, putkineen ja ritilöineen, ja julistaa tuon koneen olevan

tehty liikkumaan: "Labour of Exercise ferments the Humours, casts them into their proper

Channels, throws off Redundancies, and helps Nature in those secret Distributions,

without which the Body cannot subsist in its Vigour, nor the Soul act with Chearfulness."247

Samoin John Wesley aloittaa terveydenhoito-oppaansa liikunnan suotuisuudella ja tutulla

Raamattu-sitaatilla, jonka mukaan otsa hiessä ihmisen tulee syömän leipäänsä ennen paluu-

taan maan poveen.248 Erityisesti ulkoilmassa käveleminen, "taking an airing", on jo 1700-

luvun englantilaisten oma kansallinen ominaisuus, jota ilmastoon tutustuneiden on vaikea

ymmärtää.249 Gentleman's Magazinessa suositellaan kävelyä kohtuullisessa määrin, koska sitä

pidetään ehdottomana edellytyksenä ruumiskoneen toiminnalle: "the Pores drain off the

superfluous Humours, and by insensible Perspiration free the Body from noxious Juices,

which it would otherways collect to its own Destruction."250 Strother kuitenkin varoittelee

liikunnan soveltumisesta vain tietyille ihmistyypeille: niille, joilla on "loose Constitutionin"

ja joiden ruumiissa liikunta ohentaa huumoreita ja auttaa näin kuljettamaan ulos haitalliset

244 [Strother], Family Companion, s. 271.
245 [Gregory], Comparative View, s. 51-52.
246 [Wesley], Primitive Physick, s. 116-18.
247 The Spectator, 115, I, s. 349.
248 [Wesley], Primitive Physick, s. v. Wesley toistaa tässä pitkälti George Cheynen tulkintaa kyseisestä Raamatun
jakeesta. Vrt. Cheyne, s. 90.
249 Langford, s. 41.
250 Gentleman's Magazine, toukokuu 1738, s. 241-45.
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ainekset. Liikunta ei kuitenkaan sovellu "for such as have Stools upon it" eli niille, joiden

sisukset ovat herkemmät, koska se "hastens the protrusive Motion of the Bowels, and

down go the Victuals in a hurry, and you are depriv'd of Nourishment."251 Tarkoitus on siis

saada vain ylimääräiset ja vahingolliset ainekset ulos, pitäen samalla kaiken ruumiin kannalta

tarpeellisen visusti sisällä. 

Liikunnan aiheuttama hikoilu ei kuitenkaan kaikkien kirjoittajien mukaan ole toi-

vottavaa. Mackenzie siteeraa Boerhaavea, joka neuvoo sairauden ensimerkkien ilmaannut-

tua lukijaa kokeilemaan ensin lepoa ja sitten maltillista liikuntaa "until a gentle sweat begins

to break out", minkä jälkeen tämän pitää vetäytyvä lämpimään sänkyyn ja siellä "indulge a

free perspiration".252 Kohtuullinen liikunta ei siis vielä tuota hikeä, vaan vain parantaa

perspiraatiota, aineenvaihduntaa. Hikoaminen on pikemminkin välteltävä kuin tavoiteltava

olotila, ja Cheynen mukaan ero perspiraation ja hikoilun välillä onkin yhtä suuri kuin "the

daily natural Emptying our Bowels, and a Looseness or Diarrhoea."253 Samoin The Best and

Easiest Method varoittelee ihmisiä, jotka pukeutuvat liian lämpimästi. Ihoa ei tulisi yrittää

saada hikoilemaan tieten tahtoen eikä pitää huokosia jatkuvasti avoimina, sillä perspiraatio

hoitaa työnsä ilman ihmisen itsensä väliintuloa. "[T]he Sweat should never be sent out in

such large Quantities but by brisk Exercise", kun taas itseaiheutettu hikoilu tuottaa vain

ryppyjä.254 Mackenziekin vetää rajan juuri hikoiluun ja kehottaa pitämään ruumiinharjoituk-

sessa tauon, kun hiki alkaa nousta pintaan.255 Koska liikunnan tarkoituksena on vain auttaa

ruumista pääsemään eroon aineksista, joita se ei itse kykene poistamaan, voimakas hikoilu –

"a melting Sweat"256, kuten Cheyne sitä nimittää – ei ole tavoiteltavaa vaan vain vahingollista

ruumiintoiminnoille, sillä tuolloin ruumis on myös avoin ulkoisen ilman hyökkäyksille.257

Tosin reumaattisiin kipuihin Cheyne suosittaa "playing at Tennis, Billiards, &c. 'till one sweat,

and then going a warm Bed, to promote the Sweating".258 Kuinka biljardia pelaamalla saa

hien pintaan, jää tosin arvoitukseksi. Jatkuva hikoilu on Cheynen mielestä kuitenkin vain

haitaksi: "as promoting slippery Bowels, would always keep the Fibres of the alimentary

Passages relaxed; so would perpetual Sweating, those of the Skin."259 Terveydenhoito on

loputonta tasapainoilua: ruumiin eritystä tulee tukea, mutta ruumista ei saa uuvuttaa liiaksi.

251 [Strother], Family Companion, s. 41.
252 Mackenzie, s. 422.
253 Cheyne, s. 196.
254 [Anon.], Best and Easiest Method, s. 159-60.
255 Mackenzie., s. 379.
256 Cheyne, s. 100.
257 Ibid., s. 99-100.
258 Ibid., s. 107.
259 Ibid., s. 196.
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Liikunta erityksen vilkastuttamiseksi on vielä kovin lempeä ja luonnollinen keino,

jolla pikemminkin kannustetaan luontoa hoitamaan tehtävänsä ja korjaamaan itse koneensa.

Tällainen "vis medicatrix naturae" -ajatus periytyy renessanssista,260 mutta 1700-luvulla

luonnon ei anneta toimia enää vain yksikseen, vaan tiede tarjoaa ihmiselle mahdollisuuden

tehdä sen, mihin luonto ei itse kykene: luonnollisesta erittämisestä siirrytään keinotekoiseen,

mitattuun ja valvottuun. Yksi uusista kiinnostuksenkohteista on sähkö, jota pyritään hyö-

dyntämään myös terveydenhoidossa. Gentleman's Magazinen artikkelissa vuodelta 1749 ker-

rotaan kokeista, joissa tarkasti punnittuihin koe-eläimiin johdettiin ensin sähköä ja mitattiin

sitten uudelleen niiden paino. Tuloksena oli selvä painonmenetys, jonka kirjoittaja tulkitsee

yksiselitteisesti voimistuneen perspiraation aiheuttamaksi. "I consider all organized bodies

as assemblages of capillary tubes", kokeet suorittanut Abbe Nollet kirjoittaa, "filled with a

fluid that tends to run thro' them, and often to issue out of them." Tämän vuoksi hän

katsoo sähkövirran johtamisen ruumiin lävitse olevan omiaan "to remove obstructions

from the pores, or to scour them of any noxious humours which they may happen to

contain."261 Sähkö on kuitenkin yhä vain pienten piirien kuriositeetti eikä leviä laajempiin

kansaosiin.

Hikoiluttaminen sairauden hoitona puolestaan on kaikesta päätellen vanha tapa,

joka on yhä yleisesti käytössä mutta johon tutkimani terveysoppaat viittaavat vain harvoin.

Kun Virginiassa vuoden 1709 talvella riehunut vatsatautiepidemia vie mennessään monta

isäntää ja orjaa, William Byrdin mukaan paras lääke siihen on "sweating".262 Huomattavaa

on kuitenkin, ettei Byrdin lääkäri hyväksy hänen itse itselleen määräämiä hikoiluttavia roh-

toja.263 Mutta vaikka lääkärit ovatkin jo luopumassa hikoiluttamisesta, vielä vuonna 1742

Strother mainitsee hoidon olevan käytössä ja suosittelee sitä ainakin synnytyksen jälkeen.

Jotta naiselle vaaralliset jälkeiset, "Cleansings", eivät estyisi, on tämän pysyteltävä vuoteessa

ja "encourage Sweats, or a warm Dew".264 Silti Strotherinkin asenne hikoiluttamista kohtaan

on jo jokseenkin epäilevä: "There is another Discharge which Families very freely

endeavour to promote, for the Relief of their Servants, and themselves also, to wit, Sweats;

few are ill, but they fancy a Sweat will do them good".265 Vaikka Strother ei täysin tuomitse-

kaan tätä hoitomuotoa, asettaa hän rajat tapauksille, joissa katsoo olevan hyväksi "to

260 Mikkeli, Hygiene, s. 112.
261 Gentleman's Magazine, lokakuu 1749, s. 449-50.
262 Byrd, 28.2.1709, s. 9.
263 Ibid., 8.7.1711, s. 372. Byrd käyttää hikoiluttamiseen viinissä ja vedessä haudutettua käärmejuurta
("snakeroot"), 7.-8.7.1711, s. 371-72.
264 [Strother], Family Companion, s. 175.
265 Ibid., s. 237.
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promote this running off of the Humours by the Pores".266 Lopuksi hän toteaa jättäneensä

hikoiluhoidot vähemmälle huomiolle, koska ne ovat "Edge-Tools", jotka on parempi jättää

tohtoreille, "being unfit for common Use in Families, for whom this is design'd."267 

Asenteiden vähittäisestä muuttumisesta huolimatta hikoilulla on ainakin sairauden

hoidossa pitkään selvästi positiivinen sävy. Byrd tuo toistamiseen esiin helpotuksensa hien

noustua pintaan sairauden kulussa: "I found myself cheerful and in a broad sweat which I

had almost all day."268 Samoin on asian laita Smollettin romaanin Roderick Random

nimihenkilön kärsiessä ankaran kuumeen kourissa: kaikki muuttuu, kun Roderick sattuu

huomaamaan reidellään kosteutta. Tämä antaa sairaalle uutta toivoa ja kiireesti hän kääriytyy

paksuun huopaan odottamaan, eikä turhaan: "a profuse sweat that, bursting from the whole

surface of my skin, in less than two hours relieved me from all my complaints".269 The

Spectatorissa julkaistussa kirjeessä kerrotaan puolestaan katuja häiriköivästä ryhmästä nimeltä

"the Sweaters". "[T]his walking Bagnio" piirittää pahaa-aavistamattoman kulkijan, "upon

whom they design the Favour of a Sweat", ja huutaen "A Sweat! a Sweat!" nämä villit sitten

tanssittavat uhriaan miekkansa tahdissa, kunnes "the Patient is thought to have sweat

sufficiently".270 Viittaaminen uhriin potilaana on hyvä osoitus lääketieteellisen ja kohteliaan

kulttuurin sekoittumisesta, mutta mielenkiintoinen on myös sanamuoto "Favour of a

Sweat", jonka sarkasmin takaa on nähtävissä yhteys hikoilun parantavaan, toivottavaan

luonteeseen. Se tuo väistämättä mieleen aiemmin lainaamani "Freedom of Stools" -ilmai-

sun, jotka molemmat sisältävät tuon eritystä likimain ylistävän hengen. Tutkimani tekstit

eivät tyydykään vain korostamaan eritteiden vapaan virtauksen tärkeyttä vaan tuovat esiin

myös ajatuksen erityksen tuottamisesta ja jopa uusien eritysväylien avaamisesta, jotta tu-

kosten aiheuttamilta sairauksilta vältyttäisiin. Kuten The Spectatorin mainitsemat hikoiluttajat

osoittavat, vapaan erityksen puolesta on joskus tanssittavakin.

3.3. Tyhjentää

Lääketieteellisiä tekstejä lukiessa käy varsin pian selväksi, kuinka keskeinen asema erilaisilla

ulostus- ja oksennuslääkkeillä on 1700-luvun englantilaisessa lääketieteessä. "A redundancy

of humours requires purging", toteaa Mackenzie ja jatkaa: "a retention of any

266 Ibid., s. 238.
267 Ibid., s. 241; ks. myös s. 408-10.
268 Byrd, 13.8.1711, s. 388. Sama toistuu myös seuraavana päivänä, 14.8.1711, s. 389: "[aamiainen] put me
into a broad sweat which made me better."
269 Smollett, Roderick Random, s. 194.
270 The Spectator, 332, III, s. 34.
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excrementitious matter, which should have been discharged by sweat, urine, or spitting,

requires assistance from such means as are found by experience to promote these several

evacuations."271 Kaikki tutkimani kirjoittajat perustavat hoitonsa saman periaatteen varaan:

ylimääräinen sisällys vaatii ylimääräisen ulostuksen. 

Tyhjennysten tarkoitus tulee hyvin esiin Strotherin suosittaessa ulostus- ja oksen-

nuslääkkeitä käytettäväksi paitsi ylimääräisten huumoreiden poistamiseen, myös "to assist

Nature in her Duty."272 Kyse on juuri luonnosta ja sen velvollisuuksista, joiden hoitamisessa

lääketiede voi auttaa. Strother antaa lukijoilleen luonnon toiminnasta lyhyen selostuksen,

jonka mukaan elinnesteiden oikean määrän ja esteettömän liikkeen tuloksena "all our

natural Functions perform their Offices". Sivistyneen potilaan tulee tuntea ruumiin luon-

nollinen toiminta edes päällisin puolin, koska juuri sitä hän tulee hoidoillaan avustamaan.

"This being premised", Strother päättää alustuksensa, "and Nature being explain'd after this

Manner, it remains that I descend to satisfy you concerning the Operation of Physick."273

Ruumiin omaa toimintaa tukeva lääketiede on siis luonnolle alisteinen, mitä Strother ko-

rostaa "laskeutuessaan" korkeamman luonnon kuvauksesta lääkinnän käsittelyyn. 

Myös George Cheyne näkee lääketieteen luonnon avustajana, mutta selvemmin kuin

Strotherin teoksesta hänen tekstistään välittyy tietty hämärtyminen luonnollisen ja tuotetun

erityksen välillä. Cheynen terveysoppaan rakenne noudattaa galenoslaista kuuden nonnatu-

raalin oppia ja luvussa "Of our EVACUATIONS and their Obstructions" hän käsittelee

ennen kaikkea ulosteita, virtsaa ja sylkeä.274 Mutta myöhemmin, opiaattien hyveistä puhues-

saan, hänen mainitsemansa "the proper universal Evacuations" käsittävätkin suoneniskennän,

rakkulan nostattamisen, kuppauksen ja suolentyhjennyksen. Cheyne ei siis selvästikään näe

olennaista eroa luonnon ja ihmisen toiminnassa, vaan tuotetut, keinotekoiset päästöt toimi-

vat luonnollisen erityksen rinnalla ja korvikkeina, "allowing Nature (the only true Physician)

to go undisturbed about its own Work."275 Francis Baconia siteeraten Cheyne julistaakin:

"Nothing contributes more to Health and Long Life than frequent Family Purges."276 

271 Mackenzie, s. 386-87.
272 [Strother], Family Companion, s. 30.
273 Ibid., s. 242.
274 Cheyne, s. 109-43.
275 Ibid., s. 217.
276 "Nihil magis conducit ad Sanitatem & Longaevitatem quam crebrae & domesticae purgationes." Ibid., s.
37-38.
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Tyhjennyslääkkeet samaistuvat jopa siinä määrin sairauden hoitoon, että Strotherin

lääkitsemisestä edellä käyttämä termi "physick" viittaa nimenomaan ulostuslääkkeisiin.277

Tämä näkyy hyvin Thomas Turnerin silmätulehduksen hoidossa lokakuussa 1755: 
11. päivä – Turnerilta isketään suonta
12. päivä – "took physic" (oletettavasti ulostus- tai oksennuslääkkeitä)
14. päivä – "took physic"
15. päivä – hänen silmälleen laitetaan haude, jonka pitäisi nostattaa rakkula
16. päivä – rakkula ei ole noussut juuri lainkaan
18. päivä – "took physic"
19. päivä – jälleen suoneniskentä
22. päivä – lääkäri määrää uuden hauteen ja ulostuslääkettä
28. päivä – toinen lääkäri tulee iskemään suonta.278 

Verta, ulosteita ja visvaa houkutellaan ulos parin viikon ajan, jotta silmä paranisi. Turnerille

pariin otteeseen laitettu rakkulahaude on pitkälti tyhjennyslääkkeiden ulkoinen vastine.

Esim. kuivattuja espanjankärpäsiä käytetään sekä ulkoisesti rakkulahauteisiin että sisäisesti

virtsan eritystä lisäävänä lääkkeenä. Näitä William Byrdkin lähettää tuttavalleen kuultuaan

tämän sairastumisesta.279 Kuten eritteiden muuntuvuutta käsittelevässä luvussa jo osoitin,

eritteet eivät ole sidottuja vain yhteen tiettyyn eritysväylään, mikä mahdollistaa kovin eri-

laisten tyhjennyskeinojen käyttämisen saman vaivan hoitoon. Tyhjennyslääkkeiden pääasial-

linen tarkoitus on vain pitää ruumis "avoimena", tarjota haitallisille aineksille keino päästä

ulos, mitä tahansa tietä. 

Kuten Buchankin painottaa, vain avoimesta ruumiista myrkyt saattavat poistua

vuolaana virtana, joten jopa silloin kun itse oireet lisäävät poistumaa (esim. ripulissa) ulos-

tukset ja oksennukset ovat suositeltavia tukemaan ruumiin omia toimia.280 Aiemmin mainit-

tua Virginian vatsatautiepidemiaa todistanut William Byrd uskoo tyhjennyslääkkeiden ole-

van paras keino ennaltaehkäistä tartuntaa.281 Nämä ovat myös Buchanin ohjeet puoli vuosi-

sataa myöhemmin kuolemanvaaralliseen vatsatautiin. Vaikka Buchan nimeää taudin yhdeksi

mahdolliseksi aiheuttajaksi juuri voimakkaat ulostus- ja oksennuslääkkeet, nämä ovat silti

myös ensisijaiset lääkkeet sen hoitoon: "the efforts of Nature to expel the offending cause

should be assisted, by promoting the purging and vomiting."282 Strother uskoo ennen kaik-

kea oksennuslääkkeiden voimaan, sillä vatsasairauksissa "one Vomit ... does more Service

than ten Purges."283 Samat lääkkeet ovat myös William Byrdin suosiossa. "I gave a vomit to

277 [Strother], Family Companion, s. 35.
278 Turner, Diary, 11.-28.10.1755, s. 14-15.
279 Byrd, 14.8.1711, s. 389.
280 Buchan, s. 339-43; tyhjennyslääkkeiden käytöstä vastasyntyneiden suolistovaivojen hoitoon ks. s. 593-95.
281 Byrd, 28.2.1709, s. 9.
282 Buchan, s. 337.
283 [Strother], Family Companion, s. 35.
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a woman that came over to be cured of obstruction",284 kirjoittaa Byrd päiväkirjassaan. Mi-

tään varsinaista koulutusta lääketieteen alalla Byrdillä ei ole, mutta se ei estä tuntemattomia-

kin hakemasta hänen apuaan vaivoihinsa, tässä oletettavimmin vielä niinkin intiimiin asiaan

kuin kuukautisvaivoihin. Samoin kun eräs mies on sairaana "of vomiting and purging",

Byrdin ratkaisu on antaa hänelle oksennuslääkettä – ei siis suinkaan oksentamista hillitsevää

vaan entisestään lisäävää ainetta.285 Buchanin mukaan vasta kun tyhjennystä on jatkunut jo

jonkin aikaa, on syytä ottaa oksentamista hillitsevää lääkettä. On kuitenkin tärkeää, että ok-

sentamista ja ulostamista ei pysäytetä liian aikaisin: niin kauan kuin nämä eivät heikennä

potilaan kuntoa, ne ovat vain hyödyllisiä ja edistettäviä.286 Strotherin mukaan tyhjennyshoito

edellyttääkin, että käytetään "proper Catharticks, by which I mean such Purges as will

discharge a sufficient Quantity."287 Liian pienet tyhjennykset eivät riitä avaamaan ruumista

kylliksi ja päästämään siitä ulos kaikkea ylimääräistä tai haitallista.

Buchan pitää suolentyhjennyksiä jopa niin tärkeinä, että kehottaa käyttämään niitä

sekä suoneniskentää säännöllisesti joka kevät ja syksy, jotta ruumis pysyisi "gently open".288

Tällaiset puolivuosittaiset tyhjennykset asettuvat mielenkiintoisesti normaalin ja tuotetun

erityksen rajalle. Luetellessaan syitä veren sylkemiseen, Buchan odotetusti mainitsee jonkin

säännöllisen eritteen, kuten vuotavien peräpukamien tai kuukautisten, estymisen, mutta lis-

talle mahtuu myös "the neglect of bleeding or purging at the usual seasons".289 Säännöllisinä

suoritettuina suoneniskentä ja suolentyhjennykset rinnastuvat luonnolliseen eritykseen.

Strother löytää kuitenkin eron näiden välille: "the same does not happen in Bleeding, as in

other Discharges; because what is empty'd out of the Blood-Vessels ... is not

excrementitious ... nor ought it be drawn off at all, unless it were for the Preservation of

Health."290 Verenvuoto voi siis korvata jonkin pysähtyneen erityksen, mutta veri ei itsessään

ole varsinainen erite: sen tehtävä ei ole poistaa ruumiista mitään. Suoneniskentä aiheuttaa

puhtaasti keinotekoisen vuodon, jolla ei ole mitään luonnollista vastinetta, toisin kuin

ulostuslääkkeillä, jotka on tarkoitettu tuottamaan ja vahvistamaan jo olemassaolevaa, luon-

nollista eritystä. Tämän vuoksi en myöskään käsittele suoneniskentää tarkemmin tämän tut-

kimuksen puitteissa.

284 Byrd, 28.9.1711, s. 412.
285 Ibid., 1.12.1711, s. 447.
286 Buchan, s. 337-38.
287 [Strother], Family Companion, s. 245.
288 Buchan, s. 497.
289 Ibid., s. 367-68.
290 [Strother], Family Companion, s. 197. 
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Suoneniskentä liittyy kuitenkin kiinteästi toiseen, pitkäaikaisempaan hoitomuotoon,

joka on selvästi lähempänä varsinaista eritystä. Paras ehkäisevä keino silmäsairauksissa ovat

Buchanin mielestä "issues and setons", lääkärin tekemät haavat, joita pidetään keinotekoi-

sesti avoimina ja joita hän suosittaa herkkäsilmäisille yhden tai useamman johonkin kohden

ruumistaan.291 Periaatteessa tällaiset pysyvät avanteet ovat kovin samanlaisia kuin edellä

mainitsemani Thomas Turnerin silmävaivaansa käyttämät rakkulahauteet tai suonenisken-

nät: tarkoitus on tarjota estyneelle eritteelle tai muulle ruumiin sisään loukkuun jääneelle

ainekselle uusi tie ulos. Myös Turnerin veljelle avataan haavauma tämän lähes sokeuduttua

silmävaivansa takia. Lääkäri käy avaamassa suonen tämän ohimolta, ja veli jää Turnereille

yöksi, "in order for me to look after his issue",292 oletettavasti jotta Turner voisi pitää vel-

jensä haavan avonaisena. Barbara Duden on löytänyt tutkimiensa saksalaisnaisten potilas-

kertomuksista vastaavan ja hyvin suositun hoidon, joka Saksassa kulkee nimellä

"Fontanell". Ainakin Saksassa kyse on usein hyvin pitkäaikaisista avanteista, joiden um-

peutuminen on potilaille erityinen huolen aihe.293 Turner ei kerro veljensä hoidon onnistu-

misesta, mutta ilmeisesti ensimmäinen haavauma pääsee umpeutumaan, sillä kaksi kuu-

kautta myöhemmin vaiva on yhä läsnä ja lääkäri avaa uuden suonen niin ohimolta kuin kä-

sivarrestakin.294 Turner kuitenkin uskoo vakaasti tähän hoitomuotoon ja turvautuu siihen

itsekin lukuisia kertoja.295

Buchan suosii avanteita muissakin vaivoissa, esim. lasten päänahan ihottuman hoi-

dossa. Rupien kuivattaminen lääkkeillä on osoittautunut monesti vaaralliseksi, ja siksi

Buchan kehottaakin avustamaan vuotoa pitämällä lapsen pään puhtaana ja ajeltuna sekä

ruumiin avoimena. Ehkäistäkseen vuodon päättymisestä aiheutuvia haittoja, Buchan suo-

sittelee avanteen tekemistä kaulaan tai käsivarteen ja sen pitämistä avoinna kunnes potilaan

voimat palautuvat.296 Buchanin usein toistuva ohje "to have a drain constantly kept open in

some part of their body" voi viitata jopa vuosia kestävään avanteen tai rakkulalaastarin

käyttöön, kuten hän kertoo menestyksellisesti käyneen joidenkin lapsipotilaiden kohdalla.297

Buchanin mukaan myös kuukautisten päättyessä ilmaantuu usein haavaumia nilkkoihin tai

muualle ruumiiseen, ja nämä pitäisi hänen mielestään joko "be suffered to continue open"

tai vaihtoehtoisesti "have artificial drains substituted in their stead." Ne naiset, jotka antavat

291 Buchan, s. 497.
292 Turner, Diary, 2.-4.5.1757, s. 97.
293 Duden, s. 157-58.
294 Turner, Diary, 1.7.1757, s. 104.
295 Ibid., 20.6.1755, s. 9; 5.12.1755, s. 18; 28.12.1755, s. 20.
296 Buchan, s. 604-6
297 Ibid., s. 608.
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kuivattaa ja sulkea haavaumat, usein sairastuvat tai jopa kuolevat.298 Cheynekin suosittelee

avanteita käytettäviksi ennen muuta lasten vatsavaivoissa, tietysti ulostuslääkkeiden ja perä-

ruiskeiden ohella, koska "Issues, and Blisters ... are still upon the Foot of Evacuation".299 Näi-

den keinotekoisten erityskanavien luonne tulee hyvin esiin Cheynen puhuessa hiusten aje-

lusta. Cheyne kehottaa ajelemaan pään ja kasvot päivittäin, jolloin hiukset kasvavat pak-

summiksi ja vahvemmiksi, koska "[a]ny one Evacuation, will not only lessen the whole Mass;

but, in encouraged, will make that Evacuation more ample and full." Pään ja kasvojen tiheä

ajelu on Cheynen mukaan kuin "an Issue, or perpetual Blister", joka tarjoaa väylän ulospyrki-

ville eritteille.300 

Edellä käsittelemieni tyhjennysten ohella esiin nousee myös syljenerityksen lisäämi-

nen, "salivating", joka on vielä vuosisadan alulla yleistä. William Byrdin palvelijan jalka vai-

vaa häntä ("Jack was taken lame in his foot"301), mihin ensimmäinen hoito on suolentyhjen-

nys. Vaiva kuitenkin jatkuu, jolloin Byrd päättelee kyseessä olevan reumatismi ja päättää

"not to have him salivated" vaan antaa sen sijaan iskeä Jackilta suonta. Seuraavana päivänä

Byrd saa kehua päätöstään hänen naapurinsa kertoessa menettäneensä yhden neekereistään

antamalla tälle syljeneritystä lisäävää ainetta reumatismiin.302 Vaikka syljenerityksen lisäämi-

nen ei juuri tuohon sairauteen purekaan, Byrd ilmeisestikin pitää sitä varsin käypänä hoi-

tona muihin vaivoihin. Tutkimani lääketieteelliset tekstit eivät kuitenkaan enää juurikaan

mainitse tätä hoitomuotoa. "Salivating" on ennen kaikkea yhteydessä elohopean käyttöön

lääkinnässä, mutta vaikka Buchan vielä tarjoaakin elohopeaa sukupuolitautien hoitoon, hän

neuvoo pitämään syljenerityksen mahdollisimman vähäisenä. Tätä Buchan perustelee sillä,

että jos elohopea valuu pois suun kautta, se ei kanna sairautta ulos yhtä tehokkaasti kuin jos

se olisi päässyt etenemään pitemmälle ruumiiseen ja poistunut sitten vähitellen. Ratkaisu

tähän ovat tietysti ulostuslääkkeet, jotka ehkäisevät liiallista syljen eritystä.303 Periaate yhden

eritteen määrän vaikutuksesta toisiin pätee siis myös keinotekoisissa tyhjennyksissä. 

Ruumiin tyhjentäminen on hoitomuotona niin yleinen, että ulostus- ja oksennus-

lääkkeistä tulee lähes lääketieteen synonyymejä. Jonathan Swiftin Gulliver kuvaa

Houyhnhnmeille englantilaisia lääkäreitä seuraavasti: "Their fundamental is, that all diseases

arise from repletion; from whence they conclude, that a great evacuation of the body is

necessary, either through the natural passage, or upwards at the mouth." Oksennuslääke

298 Ibid., s. 578.
299 Cheyne, s. 113.
300 Ibid., s. 199.
301 Byrd, 6.5.1709, s. 35.
302 Ibid., 25.-26.5.1709, s. 39.
303 Buchan, s. 540-41; syljen eritykseen perustuvien hoitojen syrjäytymisestä ks. myös s. 557.
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sisältää Gulliverin mukaan mm. ulosteita ja kuolleiden ihmisten lihaa, jotta saataisiin aikaan

kyllin vastenmielinen yhdistelmä, jota vatsa välittömästi hylkii. Se, otetaanko lääke ylemmän

vai alemman ruumiinaukon kautta on tyystin kyseisen lääkärin mieltymysten varassa. Lääkä-

reiden järkeily perustuu Gulliverin mukaan vastakohtiin: 
For nature (as the physicians alledge) having intended the superior anterior orifice only for
the intromission of solids and fluids, and the inferior posterior for ejection, these artists ingen-
iously considering that in all diseases nature must be treated in a manner directly contrary, by
interchanging the use of each orifice; forcing solids and liquids in at the anus, and making
evacuations at the mouth.304

Lääkärit eivät selvästikään sijoitu järin korkealle Swiftin arvoasteikolla. Gulliverin kuvaama

ylä- ja alapuolen vaihtaminen, ylempiarvoisen kääntäminen alempiarvoiseksi, on osa Swiftin

satirisoinnissaan suosimaa karnevalistista perinnettä. Liittämällä lääkäreiden arvostetun

ammattikunnan karnevalismin nurinkuriseen maailmaan, Swift paljastaa tieteellisten termien

alle kätkeytyvän karkean alkeellisuuden: parasta, mitä hänen aikansa lääketiede on saanut

aikaan, on työntää aineita sisään alapäästä ja pakottaa niitä ulos yläpäästä. Swift pilkkaa

myös armotta ihmisten epätoivoisia yrityksiä turvautua mitä uskomattomimpiin keinoihin

henkensä säilyttämiseksi: Yahoot parannetaan niiden omasta virtsasta ja ulosteesta valmis-

tetulla seoksella, jota Gulliver suosittelee lämpimästi kaikille maanmiehilleenkin.305

Swiftin kärjistyksillä on myös todellisuuspohjaa. Gentleman's Magazine julkaisee 1730-

luvulla useita artikkeleita koskien tohtori Wardin ihmelääkettä, jonka uskotaan auttavan lä-

hestulkoon kaikkiin vaivoihin. Onnistuneiden parantumisten ohella on kuitenkin myös ikä-

vämpiä tapauksia: "A single Pill, taken by a poor Fellow for a venereal nocturnal Head-ach,

after a most violent vomiting for some Hours, gave near 70 Stools, with the most imminent

Danger."306 Vaikka tämä onkin otettava kirjoittajan, tohtori Turnerin, hyökkäyksenä

puoskarina pitämäänsä kollegaa vastaan (varsinkin kun kyseessä on sukupuolitauti, puoska-

reiden rahasampo), ei ulostuslääkkeiden liikakäytön vaaroja voi ohittaa. "What a devil of an

apothecary!" kiroaa puolestaan Laurence Sterne Tristram Shandyssa, "to take so much blood

– give such a vile purge – puke – poultice – plaister – night-draught – clyster – blister? ...

the whole family of ye, from head to tail ... I think there was no occasion for it."307 Kat-

kelma on tietysti liioiteltu ja satiirinen, eikä kukaan varmasti kärsi alistua kaikille Sternen lu-

ettelemille hoidoille, ei ainakaan samanaikaisesti, mutta suunnaton tyhjennysinto on silti

todellista.

304 Jonathan Swift, Gulliver's Travels (1726; Chicago, 1952), s. 156.
305 Ibid., s. 162.
306 Gentleman's Magazine, joulukuu 1734, s. 664-65.
307 Sterne, Tristram Shandy, s. 496.
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William Byrd aiheuttaa itselleen lähes yhtä paljon kärsimystä ottamillaan lääkkeillä

kuin mitä häntä vaivanneet taudit tuottavat. Huhtikuussa 1710 hän kirjoittaa päiväkirjas-

saan: "I was much troubled with wind since I took physic."308 Saman vuoden kesäkuussa

hän sairastaa vatsataudin, johon Byrd yrittää ensin oksennuslääkettä309 mutta ottaa viimein

ilmeisen voimakkaan ulostuslääkkeen, joka toimii hieman liiankin hyvin: "I had eight stools

and my fundament was swelled with a sharp humor and very sore."310 Tuloksena ovat erit-

täin kivuliaat peräpukamat, jotka jatkavat vaivaamistaan vielä päiviä varsinaisen sairauden jo

väistyttyä.311 Samoin ripulista kärsiessään hän kertoo ottaneensa ulostuslääkettä, joka

"griped me extremely and gave me four stools", minkä seurauksena hän ei pääse edes kirk-

koon.312 Toisinaan sitä vastoin Byrd saa pettyäkin lääkkeiden tehottomuuteen ja

epämiellyttäviin sivuvaikutuksiin. Hän kieltäytyy pitkään ottamasta lääkärinsä suosittelemaa

kuumelääkettä ("the bark"), koska tietää sen tekevän hänet kuuroksi.313 Vasta reilua vuotta

myöhemmin, kuumetaudin saatettua hänet kyllin heikkoon kuntoon, Byrd turvautuu kuo-

reen, mutta tyhjennys ei kuitenkaan onnistu, vaan lääke vain kuurouttaa ja pyörryttää miestä

siinä määrin, että tämä joutuu makaamaan paikallaan yli 30 tuntia.314

"Nature should never be too far exhausted", kirjoittaa Buchan liiallisesta

suoneniskennästä ja jatkaa: "It is always more safe to allow her to struggle with the disease

in her own way, than to sink the patient's strength by excessive evacuations."315 Mutta rajaa

on kovin hankala vetää riittävän ja liiallisen tyhjentämisen välille, varsinkin kun potilaat itse

annostelevat suurimman osan nauttimistaan lääkkeistä. Mackenzie kuitenkin huomauttaa

erikseen, että terveen ihmisen, jonka eritteet virtaavat normaalisti, ei koskaan pitäisi ottaa

ulostuttavia lääkkeitä "because it may disturb the operations of nature without any

necessity." Mackenzie vetoaa Hippokrateeseen, jonka mukaan ulostuslääkkeiden käyttö on

terveille vain haitaksi, mutta lisää sitten alaviitteessä, että Hippokrateen aikoina käytetyt

tyhjennyslääkkeet olivat kaikki jokseenkin voimakkaita. 316 Epäsuorasti Mackenzie siis antaa

ymmärtää, että nykyajan miedommat ja paremmat lääkkeet ovat vaarattomia laajemmassakin

308 Byrd, 13.4.1710, s. 165.
309 Ibid., 25.6.1710, s. 196.
310 Ibid., 26.6.1710, s. 196.
311 Ibid., 26.-30.6.1710, s. 196-98.
312 Ibid., 14.10.1711, s. 421.
313 Vain talon täyttyminen huolestuneesta ja kovaäänisestä naisväestä saa Byrdin myötämielisemmäksi lääk-
keelle: "I retired upstairs and told the Doctor the bark was a fit remedy for him to prescribe because it made
people deaf". Ibid., 8.8.1711, s. 386.
314 Ibid., 17.8.1711, s. 390.
315 Buchan, s. 630.
316 Mackenzie, s. 387.
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käytössä. Vankkumaton usko edistykseen kumoaa näin aiemman varovaisuuden. Eikä lää-

kintä rajoitu vain parantamiseen vaan näitä lääkkeitä käytetään yleisesti myös sairauksien

ennaltaehkäisyyn. Buchan varoittaakin ulostuslääkkeitä usein käyttäviä, että nämä "seldom

fail to ruin their constitution" ja että pitemmän päälle lääkkeistä tulee näille "as necessary as

daily bread."317 Mutta kuten edellä olen osoittanut, tyhjentävät lääkkeet ovat äärettömän

suosittuja ja laajalti käytettyjä. Tyhjennyksiä itsekin lähes jokaiseen vaivaan suosittavan

Buchanin tekopyhistä varoituksista huolimatta keinotekoisesti tuotettu eritys hallitsee 1700-

luvun lääketieteellisiä tekstejä.

Ainoa tilanne, jossa jopa Buchan kehottaa varovaisuuteen puhdistavien lääkkeiden

suhteen on, jos vatsavaivojen tai pahoinvoinnin aiheuttajana ovat voimakkaat tunteet. Pas-

sioiden aiheuttama erityksen lisääntyminen ei hoidukaan tuota eritystä auttamalla vaan hoi-

donkin on kohdistuttava mieleen ja sen rauhoittamiseen.318 Tunteiden ja erityksen

linkittyminen toisiinsa tulee parhaiten ilmi kaunokirjallisuudessa. Esim. Sternen Tristram

Shandyssa Tristramin alulle paneminen tapahtuu kovin sekasortoisissa olosuhteissa, minkä

hänen isänsä uskoo vaikuttavan tämän koko elämään. Jälkeenpäin herra Shandy ei voi olla

tuskailematta, josko asioiden tilaa olisi voinut parantaa hänen vaimonsa raskausaikana "with

a due attention ... to her evacuations and repletions – and the rest of her non-naturals".

Mutta valitettavasti rouva Shandy on viettänyt raskautensa pitkälti riitelemällä miehensä

kanssa. Herra Shandyn Toby-veli ehdottaakin, että juuri näissä riidoissa "she gave vent",

rinnastaen näin tunteiden purkaukset muihin ruumiin suorittamiin tyhjennyksiin. Rouva

Shandyn henkinen tyhjennys ei kuitenkaan ole kylliksi rauhoittamaan herra Shandyn huolta

lapsestaan eikä tämä selvästikään usko sen riittävän täysin korjaamaan muiden nonnaturaa-

lien laiminlyöntiä.319 Ja yhteys toimii myös toiseen suuntaan: kun Daniel Defoen Robinson

Crusoe huomaa keskustelukumppaninsa erittävän "a most violent Sweat", hän tulkitsee tä-

män merkiksi miehen halusta "to give Vent to his Mind".320

Tällainen mielen ja tunteiden tuulettaminen antaa myös koko ulostuslääkkeiden

käytölle tietyn henkisen ulottuvuuden. Henry Fieldingin Tom Jonesissa Deborah-rouva pur-

kaa kiukkuaan kyläläisiin, "in order to refine her temper, by venting, and, as it were, purging

off all ill humours".321 Fielding käyttää tässä jopa samaa termiä "purging", viitaten näin juuri

lääketieteellisessä mielessä suoritettuihin tyhjennyksiin. Myös Tobias Smollett sitoo yhteen

317 Buchan, s. 131; ks. myös s. 452.
318 Ibid., s. 341, 345.
319 Sterne, Tristram Shandy, s. 353.
320 [Daniel Defoe], The Farther Adventure of Robinson Crusoe, Being the Second and Last Part of his Life, And Strange
Surprizing Accounts of his Travels Round three Parts of the Globe. Written by Himself, 2. painos (London, 1719), s. 336.
321 Henry Fielding, The History of Tom Jones, a Foundling, 2 osaa (1749; Ware, 1992), I, s. 12.
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nämä kaksi tyhjennystä, henkisen ja lääketieteellisen, romaanissaan Humphry Clinker. Siinä

keppostelun kohteena on herra Frogmore, joka uskoo olevansa kuoleman kielissä ja antaa

siksi lääkitä itseään niin peräruiskein kuin ulostuslääkkeinkin. Hänen pyynnöstään paikalle

kutsutaan myös pastori, jonka saavuttua lääkkeet alkavat äkkiä vaikuttaa, ja pastori on pa-

kotettu "to hold his nose" samalla kun suoltaa "spiritual consolation from his mouth." Po-

tilas puolestaan istuu "enthroned on an easing-chair", huutaen armoa ja katuen syntejään

"under the pressure of a double evacuation", ja pastori seisoo vieressä, yhä nenäänsä pidel-

len, ja vastaa tämän huutoihin juhlallisesti tuhisten, mikä on vain omiaan korostamaan "the

ridicule of the scene."322 Smollett rinnastaa tässä osuvasti suusta ulos ryöppyävän

uskonnollisen synninpäästön ja takapuolesta purkautuvan ruumiillisen tyhjennyksen. Ko-

miikan takana voi nähdä tämän vastaavuuden fysiologisen perustan: koska kaikki nonnatu-

raalit ovat lopulta yhtä ja kaikki ruumiin erittämät ainekset peräisin samasta, alati muuttu-

vasta sisäisestä virrasta, myös kaikki ruumiiseen kohdistuvat hoidot ovat samalla sielunhoi-

toakin.

3.4. Tulkita

Laurence Sterne leikittelee Tristram Shandyssa ajatuksella Momosin lasista, joka rintaan si-

joitettuna antaisi ihmiselle esteettömän näköyhteyden omiin sisuksiinsa.323 Tosin Sternen

tavoitteena ei ole niinkään tehdä ruumiinavausta elävälle kuin nähdä tämän mieleen ja

luonteeseen, mutta halu tunkeutua ruumiin sisälle on yhtä kaikki vahva. Yhteys sisäisen ja

ulkoisen välillä aukenee merkittävästi, kun anatomia alkaa nousta huomattavaksi lääketie-

teen haaraksi 1500-luvulta alkaen ja ruumiinavaussalit täyttyvät kiinnostuneista katseli-

joista.324 Mutta ruumiinavaukset antavat tietoa vain kuolleesta ruumiista. Aikana, jona tähys-

tysleikkauksia tai magneettikuvauksia ei ole tarjolla, muodostavat sisältä ulos vuotavat erit-

teet ainoan tien elävän ruumiin sisään. 

William Byrd pitää kirjaa suolentoiminnastaan kuukausien ajan vatsataudin pelossa.

Byrd ei itse varsinaisesti sairastu tähän tautiin, mutta lukuisina aamuina hänen päiväkirja-

merkintänsä sisältävät huomautuksen löysästä ulosteesta, joka selvästi on hänelle huolen

aihe.325 Kun Byrd vastaavasti sairastaa malarian kaltaisen kuumetaudin, niin luonnollisten

kuin tuotettujenkin ulostusten ("I had in the whole day about 6 stools."326) ja oksennusten

322 Smollett, Humphry Clinker, s. 289.
323 Sterne, Tristram Shandy, s. 229.
324 Ks. Jonathan Sawday, The Body Emblazoned (London, 1996), passim.
325 Esim. Byrd, 11.2.1709, s. 3; 27.3.1709, s. 14; 5.4.1709, s. 17; 15.4.1709, s. 21.
326 Ibid., 7.8.1711, s. 386.
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("a vomit of ipecuana ... gave me 3 vomits and much disordered me"327) sekä lähes

päivittäisten hikoilujen kirjaaminen jatkuu liki kahden kuukauden ajan.328 Viimein hän

ilmoittaa: "My stools were regular once a day"329, minkä jälkeen päivittäiset kuvaukset

vähitellen katoavat. Myöhemmin Byrd viittaa aiheeseen päiväkirjassaan enää satunnaisesti

mutta silti hyvin yksityiskohtaisesti: "I had a looseness which gave me above 12 stools but I

shit but a little at a time.330 Byrd huomioi myös vaimonsa poikkeukselliset vuodot, esim.

tämän ottaessa vatsakipuihinsa ulostuslääkkeen, joka toimii erittäin hyvin: "[m]y [wife] was

better after her physic, which worked 12 times."331 Tällainen tarkkailu viestii suuresta huo-

lesta ja kiinnostuksesta ruumiin toimintaa kohtaan. Huomattavaa on kuitenkin, että Byrd

kirjaa ruumiintoimintojaan vain sairauden aikana. Ainoat ruumiiseen viittaavat maininnat

terveyden aikana ovat hänen harrastamansa seksi ("rogered my wife"332) sekä hänen

sortumisensa masturbaatioon ("committed uncleanness"333 tai "was guilty of

uncleanness"334). Juuri sairaus, poikkeustila, saa huomion kiinnittymään erittävään ruumii-

seen ja paljastaa siihen liittyviä käsityksiä.

Mutta ei vain eritteiden määrä vaan myös niiden laatu näyttää kiinnostavan 1700-lu-

vun englantilaisia. Buchanin ohjeet punataudin diagnosoimiseen perustuvat pitkälti ulosteen

analysoinnille. Hän käy läpi taudin vaiheet kuvailemalla yksityiskohtaisen tarkasti ulosteen

kulloisenkin värin, koostumuksen ja jopa hajun: "an exceeding disagreeable cadaverous

smell" lupaa nimensä mukaan pahinta.335 Vastaavasti Smollettin Humphry Clinkerissä lääkäri

odottaa, että ulostuslääke on tehnyt tehtävänsä ja tutkii sitten potilaan ulosteet, ennen kuin

saattaa ilmoittaa suurimman osan taudista poistuneen ruumiista.336 Strother puolestaan

korostaa erityisesti pienten lasten ulosteiden värin ja koostumuksen tarkkailun olevan ai-

noita keinoja saada tietoa lapsen mahdollisista vaivoista. Lastenhoitajan tai äidin tulee pitää

lastensa ulosteita tarkasti silmällä, sillä pieninkin värinmuutos on merkki sairaudesta.337 Suo-

listo on myös Buchanin mukaan lasten vaivojen pääasiallinen lähde,338 ja siksi hänkin

327 Ibid., 6.8.1711, s. 385.
328 Ibid., 27.6.1711-18.8.1711, s. 366-91.
329 Ibid., 15.8.1711, s. 389.
330 Ibid., 13.10.1711, s. 420.
331 Ibid., 16.12.1709, s. 119. Ks. myös Byrdin merkinnät vaimonsa kuukautisvuodosta 17.-18.11.1709, s. 107-
8; 9.2.1712, s. 483; ja keskenmenosta 14.2.1710, s. 142; 3.3.1711, s. 309; 25.6.1711, s. 365.
332 Esim. ibid., 21.-22.12.1710, s. 275.
333 Esim. ibid., 21.4.1710, s. 165; "committed manual uncleanness", 29.10.1711, s. 429.
334 Ibid., 23.10.1709, s. 97.
335 Buchan, s. 375-76.
336 Smollett, Humphry Clinker, s. 289.
337 [Strother], Family Companion, s. 37.
338 Buchan, s. 593.
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kiinnittää erityistä huomiota ulosteiden kuvailuun. Esim. lasten löysävatsaisuus ei ole vält-

tämättä huono merkki, vaan sitä voi pitää hyödyllisenä, silloin kun uloste on "sour, slimy,

green, or curdled."339 Annettu kuvaus on värikkään yksityiskohtainen, jotta lukija kykenisi

itse tunnistamaan mahdollisen sairauden.

Ulosteet eivät suinkaan ole ainoat tiedon toivossa tarkkailtavat eritteet. James

Boswellia koettelee hyvin yleinen vaiva: Boswellin vuoto, "that deep-tinged loathsome

matter", on merkki tippuritartunnasta, jonka tämä on saanut tuoreelta naisystävältään.340

Buchan nimeää juuri tuon vuodon taudin selvimmäksi oireeksi ja antaakin siksi tarkan ku-

vauksen vuodon laadusta sairauden eri vaiheissa.341 Mainitseepa hän vielä, että Domestic

Medicinen aiemmissa painoksissa ei sukupuolitauteja ole käsitelty silkasta pelosta, että tietä-

mättömät ihmiset saattaisivat aiheuttaa enemmän harmia ryhtyessään lääkitsemään itseään

näissä vaivoissa. Mutta tarkemmin harkittuaan Buchan on päättänyt taudin varhaisen ha-

vaitsemisen hyötyjen menevän noiden haittapuolien edelle.342 Eritteen laatua kuvaillaan

uudelleen tippurin hoidon yhteydessä. Buchan antaa ohjeet siitä, kuinka monta ulostusker-

taa potilaan on varmistettava kullekin hoitopäivälle, jotta tulehduksen merkit katoaisivat,

vuoto vähenisi ja sen väri ja koostumus muuttuisivat.343 Tässä näkyy hyvin Michel

Foucault'n tekemä ero oireen ja merkin välille: sairauden oire on sairauden ilmenemismuoto

ja kaikesta nähtävissä olevasta lähimpänä itse sairauden "essenssiä". Merkki puolestaan

kertoo lopputuloksesta, elämästä ja kuolemasta.344 Tauti on yhtä kuin sen oire, ja näin

vuoto, tippurin tärkein oire, samaistuu itse sairauteen. Siksi on äärimmäisen tärkeää oppia

tulkitsemaan ruumiin lähettämiä viestejä sisältä, ja juuri tähän Buchankin tarkoilla kuvauk-

sillaan pyrkii. Myös Strother kuvailee synnytyksen jälkeistä vuotoa hyvin yksityiskohtaisesti:

"Women's Cleansings first run in the Shape of pure Blood, then like the Washings of Flesh

Meat in Water; and, lastly, they appear of different Colours, like to dirty and muddy

Slime".345 Tekstin opetustarkoituksen tiedostaminen ei kuitenkaan tee siitä nykylukijalle yh-

tään vähemmän kiusallista luettavaa.

Ehdottomasti tarkkailluin erite on kuitenkin virtsa. Uroskopia, virtsan värin analy-

soiminen, on aiemmin ollut tavanomainen ja kunniallinen diagnostinen työkalu. Aina antii-

339 Ibid., s. 602.
340 Boswell, Journal, 20.1.1763, s. 156.
341 Buchan, s. 534-35.
342 Ibid., s. 532.
343 Ibid., s. 537.
344 Michel Foucault, The Birth of the Clinic. An Archaeology of Medical Perception, käänt. A. M. Sheridan (ransk.
1963; engl. London & New York, 1989), s. 90-91.
345 [Strother], Family Companion, s. 182.
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kista uudelle ajalle saakka mies tarkastelemassa omaa virtsaansa lasipullossa pysyy osana niin

kuvataiteen kuin kirjallisuudenkin vakiokuvastoa. Humoraaliteorioiden väistyttyä 1500-

1600-luvuilla terveydentilan määrittäminen pelkän virtsan perusteella leimautuu epäratio-

naaliseksi ja siis taikuuden piiriin kuuluvaksi. Mutta laskusuhdanteesta huolimatta osa

"pissaprofeetoista" ("pisse prophets"), virtsan tulkitsemiseen erikoistuneista puoskareista,

jatkaa työtään maan syrjäisissä kolkissa läpi 1700-luvun eikä usko uroskopiaan välttämättä

häviä minnekään.346 Ilman profeetoitakin, virtsalla on huomattava merkitys terveydentilan

määrittämisessä. Kun vuoden 1752 Gentleman's Magazine julkaisee Horatio Walpolen virtsa-

kivivaivoista äärimmäisen yksityiskohtaisen selostuksen, sisältäen niin virtsaamistiheyden

kuin virtsan kulloisenkin värin tarkan kuvauksen,347 tapahtuu se pikemminkin lukijan hyö-

dyksi kuin iloksi. Teksti on erittäin yksityiskohtaista, jotta lukija voisi paremmin verrata

Walpolen sairautta ja hoitokuuria omiinsa ja oppia mahdollisesti jotain uutta. 

Ja näin todella tapahtuukin. William Byrd merkitsee muistiin sairautensa aikana ha-

vaitsemansa muutokset virtsassaan, ja esim. keltataudista toipuessaan hän kirjoittaa päivä-

kirjaansa: "My [piss] was very yellow".348 Sen sijaan otettuaan kuumelääkettä hän ilmoittaa:

"The water I made was not of so red a color as before I took the bark."349 Vaikka virtsa on

menettänyt aiempaa, liki maagista arvoaan, myös virallinen lääketiede käyttää sitä yhä diag-

nostisena työkaluna. Kun Tobias Smollett, itsekin lääketieteellistä koulutusta saaneena, kir-

joittaa lääkärille kuvauksen omasta hengitystiesairaudestaan, hän kuvailee paitsi ysköstensä

koostumuksen, myös virtsansa laadun: "at the accession of the fever, the urine is pale and

limpid; but in the progress of it, becomes red and yellowish; and at the crisis deposits a

brick of dust sediment."350 Näiden tietojen pohjalta hän selvästi uskoo kyseisen tohtorin

voivan tulkita hänen ruumiinsa välittämät viestit ja määrittää hänelle suotuisimman hoidan

– ilman että tämä tulee koskaan edes tavanneeksi potilastaan.

Myös George Cheyne pitää virtsaa hyvänä apuna ruumiin kunnon selvittämisessä ja

kuvailee siksi yksityiskohtaisen tarkasti, millainen virtsa on merkki mistäkin sairaudesta.

Moni on turhaan huolissaan, jos huomaa virtsansa olevan sameaa ja sakkaista, sillä Cheyne

pitää tätä parhaana mahdollisena merkkinä: "For tho' it supposes the Blood loaded with

Urinous Salts and Crudities; yet 'tis still better they should pass off than continue in the

346 Uroskopian harjoittamisesta 1700-luvulla ks. Roy Porter, "'I Think Ye Both Quacks': The Controversy
Between Dr Theodor Myersbach and Dr John Coakley Lettsom" teoksessa Medical Fringe and Medical
Orthodoxy 1750-1850, toim. W. F. Bynum & Roy Porter (London, 1987), 56-78, erit. s. 58-59.
347 Gentleman's Magazine, joulukuu 1752, s. 571-72.
348 Byrd, 14.7.1711, s. 374.
349 Ibid., 17.8.1711, s. 391.
350 Smollett, Travels, 12.11.[1763], s. 92.
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Habit."351 Sitä vastoin vaalea ja kirkas virtsa on varma merkki perspiraation loppumisesta ja

suolojen jäämisestä erittymättä, mikä johtaa välttämättä sairauksiin.352 Kaiken kaikkiaan

virtsa voi olla mm. vaaleaa, sameaa, kirkasta, hyvänhajuista, pahanhajuista, sinistä, öljyistä,

sakkaista, likaisenpunaista, kahvinväristä, heramaista, maitomaista tai limaista. Kukin omi-

naisuus kertoo oman tarinansa ruumiintoimintojen tai elämäntapojen tilasta.353 Virtsan ana-

lysoinnin ympärille vuosien saatossa kehittynyt termistö tuo väistämättä mieleen viininystä-

vien nektarinsa kuvailemiseen käyttämän kielen. Olennaista on huomata myös Cheynen

viittaus elämäntapojen vaikutukseen: nonnaturaalit osoittavat jälleen keskinäisen riippu-

vuutensa. Strotherin mukaan melankoliasta kärsivien potilaiden "Waters are often pale, or

thick and red, and in many you may observe the Salts swimming and shining in the Water".

Hän muistaa erään hoitamansa potilaan virtsan suolojen näyttäneen olevan kuin "little

Cylinders, that shone, and settled to the Bottom of the Chamber-Pot, of a bright crystalline

Colour."354 Harvempi lääkäri näkisi enää nykyään masennuksen merkkejä virtsassa, mutta

1700-luvulla kaikki nonnaturaalit ovat yhtä ja muutos yhdessä heijastuu väistämättä toisissa.

Juuri näihin yhteyksiin vedoten William Buchan itse asiassa tuomitsee virtsan ana-

lysoinnin. Hänen mukaansa lääkärit ovat jo pitkään olleet yhtä mieltä siitä, että virtsan

koostumus on kovin altis vaihtelulle ja siksi merkitykseltään erittäin epävarma. Buchanin

luettelo virtsan koostumukseen vaikuttavista tekijöistä kuulostaa kovin tutulta: "The

passions, the state of the atmosphere, the quantity and quality of the food, the exercise, the

clothing, the state of the other evacuations, and numberless other causes". Virtsaan vaikut-

tavien nonnaturaalien järjestys on kuitenkin yllättävä. Tärkeimpänä tekijänä Buchan pitää

tunteita, sitten ilmaa ja vasta kolmantena ravintoa, jonka nykyihminen määrittelisi ilman

muuta tärkeimmäksi, jättäen kaksi ensimmäistä ja esim. vaatetuksen varmasti tyystin huo-

miotta. Silti Buchan joutuu toteamaan, että kaikkialta Britanniasta löytyy yhä puoskareita,

jotka "pretend to find out diseases and prescribe to patients from the bare inspection of

their urine." Samoin löytyy yhä herkkäuskoisia ihmisiä tekemään näistä puoskareista hyvin

varakkaita.355 Muutos onkin ilmeisen hidasta, sillä vielä 1776 The Gazetteer kirjoittaa englanti-

laisten helppoudesta tulla höynäytetyiksi lääketieteellisissä asioissa ja nimeää tuolloin vallin-

neen villityksen "urinomaniaksi".356 

351 Cheyne, s. 121.
352 Ibid., s. 121-22.
353 Ibid., s. 121-26.
354 [Strother], Family Companion, s. 382.
355 Buchan, s. 132.
356 Porter, "'I Think Ye Both Quacks'", s. 65.
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Käsitys ihmisen henkisten ominaisuuksien vaikutuksesta eritteisiin antaa myös

Laurence Sternelle tilaisuuden sivaltaa sulkakynällään. Tristram Shandyn omintakeinen nimi-

henkilö pohtii, kuinka luonnehtisi Toby-setänsä persoonaa parhaiten, ja toteaa olevan ihmi-

siä, jotka "draw a man's character from no other helps in the world, but merely from his

evacuations". Mutta tämä antaa usein väärän kuvan, "unless, indeed, you take a sketch of

his repletions too" ja korjaamalla yhtä kuvaa toisella "compound one good figure out of

them both." Tristramilla ei ole muuta vastalausetta tälle kuvaustavalle kuin että "it must

smell too strong of the lamp", vaatien siis turhan paljon työlästä tutkimusta tai, kuten Kersti

Juva on oivasti tuon lausahduksen suomentanut, "tuoksahtaisi väkisin väännetyltä".357 Se,

että monelle virtsan väri on edelleen merkittävä viesti ruumiin sisuksista, ei estä myöskään

Tobias Smollettia vääntämästä tätä toimitusta vitsiksi: Peregrine Picklessä lääkäri on juuri

kumartunut tarkastelemaan potilaansa virtsan väriä, kun tämä vastentahtoinen potilas lyö

häntä kainalosauvallaan, töytäisten samalla lääkäriparan peruukin potan pohjalle.358 Sati-

risteille kuten Sterne ja Smollett eritteiden analysointi on vain naurun arvoista, mutta sa-

malla he tulevat todistaneeksi tavan olevan yhä yleisesti käytössä.

Eikä vain väri ole tarkkailun kohteena. Strother mainitsee ylenmääräisestä hikoilusta

puhuessaan, että tällaisen poikkeuksellisen hien voi erottaa ei vain sen voimakkaasta hajusta,

vaan myös sen mausta: "upon tasting it, we always find it saline and bitter".359 Itse asiassa

hiki on tuolloin paljolti virtsan kaltaista, koska sen luultavin aiheuttaja on virtsanerityksen

lisäämiseksi otettu aine, joka ei ole toiminut toivotulla tavalla. Tällöin "the Taste of both is

saltish", mikä siis viittaa molempien, sekä hien että virtsan, maistamiseen.360 Myös lapselle pal-

kattava imettäjä valitaan mitä ilmeisimmin tämän maitoa maistamalla, koska ainakin

Mackenzien terveysoppaan vaatimuksena on, että imettäjän maito on "white, sweet, and of

a good flavour, untainted with any foreign taste or smell".361 Suhtautuminen eritteisiin

vaikuttaa kovin paljon välittömämmältä kuin nykyään, mutta huomattavaa on myös tuo

painoarvo, joka eritteiden laadulle annetaan. 

Swift ei voi olla tekemättä pilaa eritteiden kanssa puuhastelevista maanmiehistään ja

vie tämän eritteiden maistelun vielä askeleen pidemmälle. Gulliverin vierailu Lagadon suu-

ressa akatemiassa tuo hänet kammioon, jonka ovella häntä vastaan iskee kaamea löyhkä.

Kammiossa työskentelee akatemian vanhin tutkija, jonka tavoitteena on alusta lähtien ollut

357 Sterne, Tristram Shandy, s. 230; Laurence Sterne, Tristram Shandy – elämä ja mielipiteet, käänt. Kersti Juva
(engl. 1759-67; suom. Porvoo & Helsinki & Juva, 1998), s. 76.
358 Tobias Smollett, The Adventures of Peregrine Pickle, toim. James L. Clifford (1751; London, 1964), s. 375.
359 [Strother], Family Companion, s. 408-9.
360 Ibid., s. 409.
361 Mackenzie, s. 402.
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muuntaa uloste takaisin ravinnoksi erottelemalla siitä ruumiin aiheuttamat muutokset. Tut-

kija saa viikoittaisena lahjoituksena yhteisöltä "a vessel filled with human ordure". Gulliveria

varoitetaan loukkaamasta arvon tutkijaa eikä tämä siksi uskalla edes tukkia nenäänsä.362

Pilkka kohdistuu tietysti ennen kaikkea Swiftin ajan tiedeyhteisöön, joiden työn tuloksia hän

ilmeisestikin pitää vain ulosteen arvoisina, mutta jälleen on kyse myös Swiftille ominaisesta

karnevalistisesta päälaelleen kääntämisestä. Ulosteen muuttamisen ruoaksi voi tulkita Mihail

Bahtinin tavoin groteskille ruumiille tyypillisen ambivalenssin ilmauksena. Bahtinia mukail-

len, "vanha maailma", ruumiin sulattama ravinto, "synnyttää kuollessaan uuden maailman",

ulosteesta valmistetun ravinnon.363 Swiftin nurinkurisessa, ambivalentissa kuvassa sekä

elämä että kuolema ovat yhtä aikaa läsnä, ja juuri erite, uloste, yhdistyy näistä jälkimmäiseen.

Ruumiin tuotoksia tutkivat ja tulkitsevat tiedemiehet – ja heihin nyt myös samaistuvat her-

rasmiehet – pyrkivät lääketieteen keinoin kontrolloimaan ruumista, elämää, kuolemaa.

Eritteiden tarkkailulla ja ylipäätään ruumiin terveydestä huolehtimisella voi hyvin

nähdä olevan yhteys myös kuolemanpelkoon. Lääketieteellisen tiedon leviäminen ja vahva

itsehoidon traditio sisältävätkin omat vaaransa, sillä terve individualismi kääntyy helposti

pakkomielteeksi terveydestä.364 Yhtenä syynä tähän kasvavaan huomioon, jota ruumiille ja

sen terveydentilalle 1700-luvulla annetaan, voisi pitää samanaikaista laskusuhdannetta sie-

luntilan arvioinnissa. Aiemmin suosittua uskonnollista introspektiota harjoittaa enää vain

harvalukuinen protestanttisten toisinajattelijoiden joukkio. Valistuksen sekularisoituneelle

maailmankuvalle ominainen introspektio ja narsismi siirtävätkin maanpäälliseen olemiseen

perinteisesti taivaalle asetettuja odotuksia.365 Aiempi huoli kuolemattomasta sielusta muun-

tuu näin huoleksi kuolevaisesta ruumiista, mutta tuon huolen mekanismit ja ulkoiset ilmen-

tymät pysyvät kovin samanlaisina. Lady Mary Wortley Montagu viettää suurimman osan

elämästään ulkomailla ja muodostaa välimatkan turvin kärkeviä mielipiteitä maanmie-

histään. Kirjoittaessaan Bresciasta käsin aviomiehelleen Englantiin hän julistaa englantilais-

ten taipumuksen juosta jokaisen uuden lääkkeen ja hoidon perässä olevan osoitus samasta

herkkäuskoisuudesta, josta katolilaisia syytetään: 
We have no longer faith in miracles and relics, and therefore with the same fury run after
recipes and physicians. The same money which three hundred years ago was given for the
health of the soul is now given for the health of the body, and by the same sort of people –
women and half-witted men. In the countries where they have shrines and images, quacks

362 Swift, Gulliver's Travels, s. 107.
363 Bahtin, s. 388.
364 Porter, "Civilization and Disease", s. 174.
365 Roy Porter, "Bodies of Thought: Thoughts about the Body in Eighteenth-Century England" teoksessa
Interpretation and Cultural History, toim. Joan H. Pittock & Andrew Wear (London, 1991), 82-108, s. 99.
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are despised, and monks and confessors find their account in managing the fear and hope
which rule the actions of the multitude.366 

Juuri näistä taikauskon piirteistä uskonpuhdistus pyrki eroon siirtämällä kiinnostuksen sie-

lun hyvinvoinnin turvaamiseen tässä maailmassa. Mutta sekularisoituneella 1700-luvulla

terve ruumis pyrkii terveen sielun ohi ja usko ihmisen omiin vaikutusmahdollisuuksiin alkaa

siirtyä sielullisista kysymyksistä ruumiillisiin. Uskomusten maagiset elementit sen sijaan eivät

näytä kadonneen minnekään. The Spectator pitääkin taikauskoisuutta yhä suuren kansanosan

ongelmana. Pelko kuolemasta ja epävarmuus sen ajankohdasta saavat yksinkertaiset ihmiset

näkemään ennusmerkkejä kaikkialla.367 "For as it is the chief Concern of Wise-Men, to

retrench the Evils of Life by the Reasonings of Philosophy", The Spectator kirjoittaa, "it is

the Employment of Fools, to multiply them by the Sentiments of Superstition."368 Heikki

Mikkeli pitääkin syystä terveydenhoito-oppaita myös henkisen lohdun tuojina sairauden

aiheuttamaan ahdistukseen ja pelkoon.369 Kuolemanpelko näyttelee merkittävää osaa

suhtautumisessa eritteisiin: ne ovat merkkejä elävästä ja siksi myös lopulta kuolevasta eläin-

ruumiista. Jotta voisin hahmottaa 1700-luvun englantilaisten ratkaisuja tähän elä-

vän/kuolevan ruumiin ongelmaan, minun on astuttava kauemmas eläinruumiista ja lähem-

mäs seuraeläintä.

366 Montagu, kirje herra Wortley Montagulle, 24.4.1748, s. 361.
367 The Spectator, 7, I, s. 24-25.
368 Ibid., I, s. 25. Taikauskosta ks. myös 505, IV, s. 94-95.
369 Mikkeli, "Hygieia", s. 100.
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4. "NIHIL HABEO CUM PORCIS!"

"It will be shown", kirjoittaa Norbert Elias teoksessaan Über den Process der Zivilisation (1939),

"how people, in the course of the civilizing process, seek to suppress in themselves every

characteristic that they feel to be 'animal'."370 Kohteliaisuus siis vaatii kaiken eläimellisen

poistamista sivistyneen ihmisen käytöksestä, sillä kuten pastori Adams huudahtaa Henry

Fieldingin Joseph Andrewsissa siankasvattajan luullessa häntä kollegakseen: "Nil habeo cum

porcis!"371 Jotta herrasmiehen ja -naisen käytöksessä ei olisi mitään yhteistä sikojen kanssa,

nousee kanssaihmisten huomioon ottaminen välttämättömäksi. Tätä korostaa myös John

Locken vaikutusvaltainen Some Thoughts Concerning Education (1693), jonka mukaan hyvän-

tahtoisuus, huomaavaisuus ja ajattelevaisuus ovat istutettavissa nuoreen mieleen kasvatuk-

sen avulla, eikä tämä jää vain eliitin etuoikeudeksi vaan on yhtä lailla kaikkien ulottuvilla.372

Huomaavaisen herrasmiehen ja -naisen yhteyttä sikoihin on kuitenkin vaikea katkaista ruu-

miin erittäessä vahvasti eläimellisiltä haiskahtavia aineksia.

4.1. Sioista ja ihmisistä

Sikaan kiteytyy monia tuomittavia ominaisuuksia, joista jokaisen kohteliaan ihmisen tulee

julistautua irti. 1600-luvulta lähtien sika alkaa muuntua kristillisen synnin tunnuseläimestä

porvariston ja näiden hyvien tapojen loukkaajaksi: siassa ruumiillistuu maalaismoukka, "a

rustic boor", josta sivistyneiden kansalaisten on parasta pysytellä etäällä.373 Fieldingin Tom

Jonesissa jäyhä kartanonherra Western sekoittaa itsekin (villi)sian ja moukkamaisuuden rii-

dellessään sisarensa kanssa. Tämä kutsuu maalaisveljeään juuri tuolla halventavalla nimityk-

sellä "boor", johon ymmärtämätön kartanonherra vastaa: "'Boar ... I am no boar; no, nor an

ass; no, nor rat neither, madam.'" Tosin heti tämän julistuksensa jälkeen hän ilmoittaa ar-

vostavansa sisarensa poliittisia näkemyksiä "'as much I do a f—t.' Which last words he

accompanied and graced with the very action, which, of all others, was the most proper to

it."374 

370 Elias, s. 98.
371 Henry Fielding, The History of the Adventures of Joseph Andrews and of His Friend Mr. Abraham Adams (1742;
New York, 1950), s. 187.
372 Carter, s. 54.
373 Stallybras & White, s. 51-52.
374 Fielding, Tom Jones, I, s. 250.

67



Herra Westernin osoittama sikamainen käytös yhdistetään etupäässä sivistymättö-

miin maalaisiin, jotka ovat karkeine tapoineen askeleen lähempänä eläintä kaupunkilaisserk-

kuihinsa verrattuna. Eläimellisyyden käyttäminen tässä halventavassa mielessä ei suinkaan

ole 1700-luvun keksintöä. 1500-1600-lukujen käytösoppaita tutkinut Anna Bryson on löy-

tänyt jo näistä runsaasti rinnastuksia sivistyneen ("civil") ja eläimellisen ("bestial") käytöksen

välillä. Bryson uskoo termien kuten "beastly" ja "brutish" olevan oppaissa niin laajalti käy-

tössä, koska ne välittävät aikalaislukijoilleen eloisampia ja välittömämpiä viestejä eläimelli-

syydestä kuin nykyään. Vaikka suorat vertaukset huonojen käytöstapojen ja eläinten välillä

vähenevät 1600-luvun lopulla, ihmisen eläimellisyyden tukahduttaminen vaikuttaa yhä so-

veliaan käyttäytymisen sääntöjen taustalla.375 

Joseph Andrewsissa palvelustyttö Betty yhytetään harjoittamassa haureutta isäntänsä

herra Tow-wousen kanssa ja saa niskaansa varsinaisen herjausten ryöpyn loukatulta rou-

valta. Mutta ankarakaan huorittelu ei saa Bettyä kiivastumaan. Reaktio tulee vasta, kun

rouva Tow-wouse lisää listaan nimen, jolla kertoja ei tohdi tahria paperiaan: "It was a

monosyllable beginning with a b—, and indeed was the same, as if she had pronounced the

words, She dog." Tätä nimeä Betty ei voi sietää, koska ei ole tehnyt mielestään mitään

"that's unnatural."376 Eläimellisyys liittyykin kiinteästi siveyteen, tai sen puutteeseen. Keski-

ajalta asti Kristuksen jumalallinen luonto on sijoitettu hänen yläruumiiseensa ja hänen ihmi-

syytensä, miehuutensa, vastaavasti vyön alle. Kunnon kristitylle tämä merkitsee Kristuksen

esimerkin seuraamista tavoittelemalla jumalallista sydämessään ja päässään ja samalla tukah-

duttamalla eläimellisiä impulsseja alapuolessaan.377 Samoin keskiaikaisissa näyissä ja tari-

noissa helvetti on ruoansulatuksen, ulosteiden, prosessien, metamorfoosien ja nesteiden

tyyssija.378 Mielenkiintoisinta tuossa Joseph Andrewsin kohtauksessa on, että naisen

samaistuminen narttuun vaatii tältä jotain äärimmäisen siveetöntä, luonnotonta toimintaa. Ih-

minen on etääntynyt luonnosta ja eläinkunnasta jo niin kauas, että ihmisen liittämistä eläi-

meen pidetään jopa luonnon vastaisena.

Pyrkimys eläimestä poispäin näkyy vahvana tutkimissani teksteissä. Tohtori John

Gregory surkuttelee aihetta käsittelevässä teoksessaan, kuinka vähälle huomiolle ovat jää-

neet "the comparative Animal Oeconomy of Mankind and other Animals, and comparative

Views of their states and manners of life". Syynä tähän on Gregoryn mukaan yksinkertai-

375 Bryson, s. 84.
376 Fielding, Joseph Andrews, s. 84-85.
377 Edward Muir, Ritual in Early Modern Europe, New Approaches to European History 11 (Cambridge, 1997),
s. 118-19.
378 Bynum, s. 259; ks. myös Piero Camporesi, The Fear of Hell: Images of Damnation and Salvation in Early Modern
Europe, käänt. Lucinda Byatt (ital. 1987; engl. Oxford, 1990), luvut 4-5.
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sesti ihmisen ylpeys: herrasmies ei suvaitse tulla verratuksi eläimeen.379 Rajan vetäminen

ihmisen ja eläimen välille ei kuitenkaan ole aivan yksiselitteistä. Gregory hahmottelee kir-

jansa esipuheessa ihmiskunnan historian siirtymänä villistä luonnontilasta sivistyneeseen

yhteiskuntaan. Hänen tavoitteenaan on yhdistää alkuaikojen eläimelliset ominaisuudet ta-

pojen hienostumiseen ja mielen ymmärrykseen ja saavuttaa näin terve sielu terveessä ruu-

miissa.380 Kirjansa ensimmäisissä painoksissa Gregory näyttää kuitenkin olleen turhan jous-

tava piirtäessään rajaa ihmisen ja eläimen välille ja joutuu näin vuoden 1777 uudistetussa

laitoksessaan tarkentamaan, että puhuessaan näiden kahden välisistä yhtäläisyyksistä hän

käyttää "eläintä" vain metaforisessa mielessä, viitaten ihmiseen "in his savage state" eikä

suinkaan tarkoita rinnastaa ihmistä oikeisiin eläimiin.381 

Rajan vetäminen ihmisten ja eläinten välille muuttuukin 1700-luvun loppua kohden.

Ero tehdään yhä selvemmin ihmisen ja kaikkien eläinten välille, kun aiemmin kiinnostus on

keskittynyt ihmisen erottamiseen tätä lähinnä muistuttavista ihmisapinoista. Tämä näkyy

suorien julistusten ohella myös yleisen ajattelutavan muuttumisena, jonka seurauksena esim.

eläinten kohtelussa siirrytään identifikaatiosta ylemmyyden tunteeseen: kehittyneempänä ja

rationaalisempana olentona ihmisellä on velvollisuus kohdella eläimiä hyvin.382 Tämä ylem-

myys antaa ihmiselle kuitenkin myös oikeuden hyödyntää eläimiä omiin päämääriinsä.

James Mackenzien The History of Health puhuu jopa verensiirroista ihmisten ja eläinten kes-

ken, joita hänen mukaansa on suoritettiin 1600-luvun lopulla. Näiden kokeiden tarkoituk-

sena oli korjata ihmisruumiin vaivoja siirtämällä nuoren ja terveen eläimen verta vanhoihin

suoniin ja näin pitkittää ihmiselämää.383 Kokeet kuitenkin kariutuivat verrattain pian eikä

kukaan muu tutkimistani kirjoittajista edes mainitse niitä. Mielenkiintoista on kuitenkin,

ettei ainakaan tohtori Mackenzie näe ajatuksessa ihmisen ja eläimen veren sekoittamisesta

mitään tuomittavaa tai vastenmielistä: päinvastoin hän on kovin pettynyt kokeiden päätty-

misestä. 

Kaikki eivät edes usko ihmisen päässeen vielä kovin kauas eläimestä. Jonathan

Swiftin Gulliver's Travelsin viimeinen osa on kuvaus misantropistin utopiasta, maasta, jossa

hevoset ("Houyhnhnms") isännöivät ja ihmiset ("Yahoos") elävät villieläinten lailla niin fyy-

sisessä kuin moraalisessakin saastassa.384 Siinä missä valistuksen herrasmies erottaa itsensä ja

379 [Gregory], Comparative View, s. 7.
380 Ibid., s. i-xvi.
381 Wahrman, s. 142.
382 Ibid., s. 141. Ihmisen ja eläimen välisen suhteen kehittymisestä ks. Keith Thomas, Man and the Natural
World: Changing Attitudes in England 1500-1800 (London, 1984).
383 Mackenzie, s. 459-64.
384 Swift, Gulliver's Travels, s. 135-84.
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ruumiinsa eläimistä ja näihin rinnastuvista karkeatapaisista alempien luokkien edustajista,

Swiftille ero sivistyneen ihmisen ja villipedon välillä on yhä käytännöllisesti katsoen olema-

ton. Vaikka Swiftin ihmisviha vaikuttaakin pääasiassa henkilökohtaiselta vakaumukselta,

Gulliverin kokemukset sopivat erinomaisesti laajempaankin kontekstiin, 1700-luvun kohte-

liaisuuskulttuurin käsityksiin ihmisestä. 

Pohjois-Englannin herrasnaisia tutkinut Amanda Vickery on löytänyt Elizabeth

Shackletonin (1726-1781) runsaista päiväkirjoista aihetta valaisevia viitteitä. Rouva

Shackletonin toinen aviomies, John Shackleton (1744-1788), on juopotteluun taipuvainen ja

vaimon päiväkirjamerkinnöissä toistuvat tämän vastenmielisyyden kuvaukset. Erityisesti

herra Shackletonin rikkoo vaimonsa käsitystä kohteliaasta käytöksestä ruumiintoiminnoil-

laan: "he shits in bed with drinking so continually"; "The gentleman came home near 12 at

noon & Sans Ceremony went snoring to clean bed – where he farted and stunk like a Pole

Cat"; "Most exceedingly Beastly so to a degree never saw him worse – he had made water

into the fire." Eivätkä aviomiehen rikkeet rajoitu kotioloihin, vaan tämä mm. "exposed

himself as Publickly as he co'd".385 Viittaukset herra Shackletonin eläimellisyyteen ovat vah-

vasti läsnä ja kerran Elizabeth Shackleton jopa puhuu miehestään villipetona, ei ihmisenä:

"Mr S. like a Brute. No Man."386 

Vickery esittää, että herra Shackleton kenties näkee käytöksensä vain miehisten

nautintojensa turvaamisena ja vaimonsa kohteliaisuussäännöt keinotekoisina luonnon kah-

leina. Herra Shackleton mainitsee isänsä pitävän Elizabethia tekopyhänä, joten on mahdol-

lista, että hän isänsä tavoin uskoo miehisen öykkäröinnin olevan jollain tapaa autenttisem-

paa, todempaa kuin vaimon sievistely. Vickery korostaa kuitenkin, ettei tämä tarkoita mies-

ten edustavan rehellistä ja vapautunutta nautintoa, naisten toimiessa pikemminkin sen tu-

kahduttajina, sillä sekä herra Shackletonin nautinnonhalu että rouva Shackletonin

kontrollinhalu ovat yhtä lailla konstruoituja tiloja. Tämä elämäntapa saattaa hyvinkin sopia

herra Shackletonin asemaan kauppiaspiireissä, sillä moisen maskuliinisuuden ja jopa eläi-

mellisyyden ilmentäminen ainakin estäisi ketään pitämästä hänen kohteliasta käytöstään nai-

sellisena (vaara, joka aina on olemassa). Toisaalta John Shackletonin itsehillinnän puute tus-

kin nostaa hänen arvostustaan kauppiaiden eliitissä vaan voi toimia pikemminkin häntä

vastaan, joten hänen vulgaari käytöksensä saattaa hyvinkin olla vain impotentin raivon tu-

hoisaa ilmentymää.387 

385 Vickery, s. 216-17.
386 Lainattu teoksessa Vickery, s. 217.
387 Ibid., s. 216-18.
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Norbert Elias näkisi herra Shackletonin tapauksen lapsen vaistonvaraisen käytök-

sen, so. eläimellisyyden, epäonnistuneena alistamisena kohteliaisuuden vaatimuksille ja siitä

seuraavana käyttäytymissääntöjen epäonnistuneena sisäistämisenä häpeän ja vastenmielisyy-

den tuntemuksiksi. "Thus the sociohistorical process of centuries", julistaa Elias, "in the

course of which the standard of what is felt to be shameful and offensive is slowly raised, is

reenacted in abbreviated form in the life of the individual human being."388 Anna Brysonin

mielestä on kuitenkin parasta jättää Eliaksen kaltainen psykologisointi vähemmälle, sillä

Elias unohtaa (tai ohittaa), että eläimellisen ja sivistyneen välinen vastakkainasettelu on his-

toriallinen ja aatteellisesti värittynyt: se on 1500-1600-lukujen luomusta, länsieurooppalaisen

yläluokan pyrkimystä määritellä toisaalta Euroopan ylivalta muihin kansoihin nähden, toi-

saalta oma ylemmyytensä muihin sosiaaliryhmiin nähden. "Care and control of the body",

Bryson kirjoittaa, "viewed as the most 'natural' and animal aspect of humanity, became the

sign of superior humanity". Tämän seurauksena paine ja jopa kilpailuhenki kohteliaan käy-

töksen ilmentämiseen kasvavat, mikä puolestaan johtaa entistä tiukempiin sääntöihin.389

Herra Shackleton kuitenkin epäonnistuu surkeasti vaimonsa silmissä, joka uuden

kohteliaisuuskulttuurin edustajana tekee selvän eron maskuliinisuuden ja eläimellisyyden

välillä. Elizabeth Shackleton on kuin Gulliver, joka surukseen saa huomata elävänsä yahoo-

jen parissa. Chesterfieldin jaarlin mukaan vain vähäisimpien kohteliaisuussääntöjen nou-

dattaminen ja kanssaihmisten loukkaamatta jättäminen on vain "not being a brute".390 Mutta

herra Shackleton ("like a Brute. No Man.") ei vaimonsa mittapuulla yllä edes tälle

kohteliaisuuden alimmalle asteelle, jota Chesterfield pitää samana kuin miehen puhtauden

kommentoimista sanomalla "that he did not stink."391 Eläimellisyys yhdistyykin nimen-

omaan ruumiin tuottamiin hajuihin.

4.2. Loukkaava löyhkä

Smollettin Roderick Randomissa laivan välskärin apulaisena toimiva Roderick kaataa epäon-

nekseen potilaidensa ulosteastian. "[I]t was well for me", Roderick kertoo, "that my nose

was none of the most delicate, else I know not how I might have been affected by this

vapour".392 Haju seuraa ulosteiden kyllästämän Roderickin mukana, mutta hänen onnekseen

syyn saakin niskoilleen tyystin viaton purseri, joka uhataan savustaa rikillä kuin mäyrä "if he

388 Elias, s. 105.
389 Bryson, s. 105.
390 Chesterfield, [päiväämätön], I, s. 491.
391 Ibid.
392 Smollett, Roderick Random, s. 154.
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ever should presume to offend his neighbours with such smells."393 Tämä lyhykäinen ja

koomillinen kohtaus sisältää tämän tutkimuksen kannalta kolme tärkeää elementtiä: Ensin-

näkin ulosteiden haju on loukkaus kanssaihmisiä kohtaan. Toiseksi, Roderickin nenä ei hä-

nen onnekseen ole kyllin herkkä, jotta ulosteiden hajulla olisi vaikutuksia häneen. Ja kol-

manneksi, hajulla voi olla vaikutuksia. Tätä jälkimmäistä ulottuvuutta käsittelen seuraavassa

luvussa, mutta ensin on syytä tarkastella ihmisten herkkyyttä loukkaavaksi koetulle erittei-

den hajulle.

Käsitteellä "deodorisaatio" tai "tuoksuttomuudellistaminen"394 viitataan aistimaail-

man muutokseen uuden ajan alussa, jolloin hajuaistin kipukynnyksen katsotaan tuntuvasti

laskevan ja aiemmin merkityksettömän hajun kasvavan sietämättömäksi. Tämän uskotaan

johtavan hajujen vähittäiseen katoamiseen julkisesta tilasta ja vastaavasti näön nousemiseen

hajua merkittävämmäksi aistien hierarkiassa.395 Alain Corbin ajoittaa muutoksen Ranskassa

1700-luvun lopulle, jolloin hajujen sietokyky hänen mukaansa laskee ja ruumiin ja ympäris-

tön tuoksuttomuudellistaminen alkaa.396 Jo Norbert Elias viitoittaa tätä prosessia väittäes-

sään, että näköaisti saa erityisen arvon sivistyneessä yhteiskunnassa, kun taas tunto- ja haju-

aisti leimautuvat tuomittavan eläimellisiksi.397 Eliaksen oppilas Pieter Spierenburg yhtyy sa-

maan käsitykseen muutoksesta aistien hierarkiassa ja katsoo uuden ajan alun kasvavan herk-

kyyden jätettä ja löyhkää kohtaan itse asiassa synnyttävän tuon uuden, vastenmieliseksi

koetun aineksen.398 Eliaksen esittämä ruumiillisuuden sivilisoinnin prosessi leimaakin sel-

västi koko hajujen historiasta käytävää keskustelua. Myös aistien historiaa tutkineen Hannu

Salmen mielestä deodorisaatio on keskeinen osa tapakulttuurin murrosta. Corbinia seurail-

len Salmi pitää tuoksuttomuudellistamista yhdessä henkilökohtaisen hygienian nousun

kanssa perustana modernin kulttuurin "hajuttomuudelle" ja ruumiillisuuden hitaalle häviä-

miselle julkisuudesta ja siirtymiselle yksityisen puolelle.399 

Tätä käsitystä deodorisaatiosta ja aistien hierarkiasta on kritisoinut mm. Mark S. R.

Jenner. Ongelmaksi muodostuu Jennerin mukaan ennen kaikkea vastenmielisiksi koettujen

hajujen suhde hajuaistin asemaan aistien oletetussa hierarkiassa: on perusteetonta olettaa,

393 Ibid., s. 155.
394 "Deodorization"-termin suomennos on Hannu Salmen artikkelista "Onko tuoksuilla ja äänillä
menneisyys? Aistien historia tutkimuskohteena" teoksessa Kulttuurihistoria. Johdatus tutkimukseen, toim. Kari
Immonen & Maarit Leskelä-Kärki, SKS Tietolipas 175 (Helsinki, 2001), 339-57, s. 355.
395 Jenner, "Civilization and Deodorization?", 127-44, s. 130.
396 Corbin, Foul and Fragrant, s. 58-59, 85.
397 Elias, s. 166.
398 Pieter Spierenburg, The Broken Spell. A Cultural and Anthropological History of Preindustrial Europe (London
1991), s. 161.
399 Salmi, s. 355-56.
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että vastenmielisten hajujen poistaminen julkisesta tilasta välttämättä vähentäisi koko haju-

aistin merkitystä. Jenner ei suinkaan näe ruumiin sulkeutuvan ympäröivältä maailmalta

1700-luvun mittaan, vaan aukottoman "homo clausuksen" sijaan vuosisadan loppua kohden

on mahdollista löytää osoituksia jopa aistimusten entistä selvemmästä korostumisesta niin

kohteliaisuuskulttuurin kuin lääketieteenkin piirissä. Yksittäisten aistien merkitys vaihtelee-

kin suuresti tilanteesta toiseen eikä Jenner näe mitään kiinteää aistien hierarkiaa, jonka poh-

jalle haju putoaisi. Vaikka jotkut hajuista joutuvat epäsuosioon ja tulevat torjutuiksi, se ei

silti tarkoita että koko hajuaisti joutuisi romukoppaan.400 Myös Alain Corbin ja David

Howes uskovat hajun, maun ja kosketuksen suhteellisen merkityksen itse asiassa kasvavan

1700-luvun lopulta alkaen. Corbin ja Howes näkevät tässä yhteyden sosiaalisen järjestyksen

sumentumiseen juuri tuona aikana: "Smell, in particular, the sense of transitions, of

thresholds and margins, which reveals the processes by which beings and things are

transformed, fascinated at this period of confusion, whilst the sense of sight was no longer

able to read the hierarchies with the same assurance."401

On helppo ymmärtää, miksi niin monet tutkijat ovat pitäneet selviönä hajuaistin hä-

viötä näölle, sillä aikalaiskirjoittajat nostavat asian mielellään esille. The Spectatorin mukaan

näkö on aisteista suurin, kaikkien tieteiden ja taiteiden äiti, joka on jalostanut sivistymättö-

män mielen karkeudesta kohteliaisuuteen. Kuulokin alistuu näköaistille, mutta hajusta The

Spectator ei edes mainitse.402 Myös William Buchanin mielestä näkö ja kuulo nousevat maun

ja hajun yläpuolella, nämä kun eivät ole niin tärkeitä ihmiselle "in a state of society". Tähän

on hänen mukaansa pääsyynä ylellisyys: voimakasaromiset ruokalajit ovat turruttaneet ihmi-

sen luontaisen kyvyn erottaa hajuja ja makuja. "Man, in a state of nature", kirjoittaa Buchan,

"may perhaps have these faculties as acute as any other animal."403 Buchanin viittaus luon-

nontilaiseen ihmiseen tukee Hannu Salmen käsitystä aistien hierarkian muutoksesta juuri

1700-luvulta lähtien. Salmen mukaan hajuaisti aletaan mieltää entistä selvemmin primitiivi-

seksi, jolloin vastakkainasettelu ei enää olekaan ihmisen ja eläimen vaan sivistyksen ja pri-

mitiivisyyden välillä.404 Mutta tämä ei suinkaan ole koko kuva, sillä kuten seuraavassa pyrin

osoittamaan, myös kohteliaat, sivistyneet ihmiset ovat kovin kiinnostuneita ympärillään lei-

juvista hajuista ja elävät siis yhä vahvasti hajuaistinsa varassa. 

400 Jenner, "Civilization and Deodorization?", s. 130-31, 135-36, 138, 143.
401 Alain Corbin, "Charting the Cultural History of the Senses" teoksessa Empire of the Senses. The Sensual
Culture Reader, toim. David Howes (Oxford & New York, 2005), 128-39, s. 129.
402 The Spectator, 472, III, s. 458-60.
403 Buchan, s. 503.
404 Salmi, s. 343.
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Jennerin tavoin vierastankin kaikenlaisten yleistysten tekoa kokonaisen kulttuurin

aistimuksista tai aistien vetämistä mukaan keskusteluun modernisaatiosta. "[W]e need to get

away from grand evolutionary narratives", Jenner kirjoittaa, sillä sellaisissa tutkimuksissa

"sight is always triumphing just as the middle class is always rising."405 Tämän periaatteen

mukaisesti pidän hedelmällisempänä jäljittää suhtautumista vain tiettyihin, erittävän ruumiin

tuottamiin hajuihin ja tulkita niitä vain oman aikansa ja paikkansa puitteissa, ei osana suu-

rempaa kehityskertomusta kohti "deodorisoitua" nykypäivää. On ylipäätään vaikea uskoa

nykymaailman hajuttomuuteen, varsinkin kun lehteä ei voi avata näkemättä hajuvesi- tai

deodoranttimainosta. Se, että ruumiin oma haju pyritään peittämään toisilla, tuskin tekee

kulttuurista hajutonta: se haisee erilaiselle, mutta se haisee silti. Kuten Jenner asian ilmaisee:

"Every deodorizing is another olfactory encoding."406 Näköaistin arvostus tutkimallani

ajanjaksolla (kuten nykyäänkin) on selvää, mutta tämä ei suinkaan välttämättä tarkoita, että

hajuaistin merkitys olisi vastaavasti vähäisempi (kuten ei nykyäänkään).

Ihmisruumiin tuottamat vastenmieliset hajut ovat vahvasti läsnä tutkimissani teks-

teissä. Böömissä matkustava diplomaatin vaimo lady Mary Wortley Montagu – jonka hen-

kilökohtaisen puhtauden puutteet ovat yleisesti tiedossa407 – ilmoittaa ajavansa vaunuissa

mieluummin vaikka läpi yön kuin pysähtyvänsä sikäläisiin maataloihin, koska nämä ovat

"filled with a mixture of all sorts of ill smells".408 William Byrd puolestaan yöpyy ystävänsä

kenraali Diggesin luona, mutta valittaa päiväkirjassaan tämän sängyn haisseen niin pahalle,

että hän saattoi tuskin sietää sitä,409 kun taas jakaessaan vuoteensa herra Andersonin kanssa

hän joutuu toteamaan, ettei tämä ole kovin puhdas petikumppani.410 Samainen Roderick

Random, joka kesti urhoollisesti päälleen kaatuneen laskiämpärin aromit, ei erään vanhem-

man naisen syleilyyn joutuessaan osoitakaan enää samanlaista aistien lujuutta: "a dose of

garlic she had swallowed that morning, to dispel wind I suppose, began to operate with

such a sudden explosion, that human nature, circumstanced as I was, could not endure the

shock with any degree of temper."411 Huomattavaa on, että Roderick pitää sattumusta

päällekarkaukseen verrattavana: "[I] could scarce refrain the convulsion of my bowels,

which were grievously offended by the perfume that assaulted me."412 

405 Jenner, "Civilization and Deodorization?", s. 143.
406 Ibid., s. 144.
407 Richard B. Schwartz, Daily Life in Johnson's London (Madison, 1983), s. 127.
408 Montagu, kirje [Marin] kreivittärelle, 17.11.[1716], s. 79.
409 Byrd, 11.11.1710, s. 256.
410 Ibid., 29.5.1711, s. 352.
411 Smollett, Roderick Random, s. 302-3.
412 Ibid., s. 303.
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Myös Jonathan Swiftin Gulliver kohtaa ihmisruumiin löyhkän vieraillessaan

Brobdingnagissa. Jättiläisnaisten ruumiin tuottamat hajut järkyttävät Gulliveria, mutta hän

päättelee tämän olevan pikemminkin hänen kuin noiden arvon naisten syytä: hänen aistinsa

ovat hänen pienuutensa vuoksi suhteellisesti tarkemmat, eivätkä kyseiset naiset ole sen vas-

tenmielisempiä rakastajilleen tai toisilleen kuin englantilaiset vastineensa. Samalla hän

muistaa aiemman vierailunsa maassa, jossa hän itse oli jättiläinen: "I cannot forget, that an

intimate friend of mine in Lilliput, took the freedom on a warm day, when I had used a

great deal of exercise, to complain of a strong smell about me; although I am as little faulty

that way as most of my sex". Gulliver kuitenkin laskee tämänkin vain lilliputtilaisystävänsä

aistien suhteellisen herkkyyden ansioksi.413 Swift asettaa erittävän ruumiin tässä ikään kuin

mikroskoopin alle ja paljastaa lukijoilleen karun todellisuuden, ihmisen pohjimmaisen eläi-

mellisyyden, jota hajuaisti ei kykene tavoittamaan. Huomattavaa on kuitenkin, että Gulliver

ei mainitse naisille mitään näiden hajusta ja hänen omasta hajustaankin valittaa hänen lähei-

nen ystävänsä, ei kuka tahansa ohikulkija. Erittävän ruumiin hajusta huomauttaminen on

liian henkilökohtaista, liian loukkaavaa vieraan tehtäväksi. Hajuilla todella on merkitystä. 

Kuten eläimellisyyden muidenkin merkkien torjuminen, tämä kanssaihmisten louk-

kaamisesta pidättyminen nousee esiin jo 1500-1600-luvuilla,414 mutta jatkaa eloaan vielä

tutkimallani ajanjaksolla. "[A] dirty mouth is, in my mind, ill manners", kirjoittaa lordi

Chesterfield pojalleen ja jatkaa: "In short, neglect nothing that can possibly please."415

Erityisesti pahahajuinen hengitys on Chesterfieldistä sopimatonta kohteliaalle herrasmie-

helle, ja siksi hän neuvoo toistuvasti poikaansa huolehtimaan hampaistaan. Pesemättä jäänyt

suu tahtoo haista, "which is very disgusting and indecent."416 Chesterfield huomauttaa ensin

vain silmien ja korvien miellyttämisen merkitsevän,417 mutta jo paria kuukautta myöhemmin

hän kelpuuttaa mukaan myös hajuaistin: suun ja hampaiden puhtaus on "but common

decency, in order not to offend people's eyes and noses."418 Jälleen siis näkö näyttäytyy tär-

keimpänä, mutta hajuakaan ei suinkaan unohdeta. Vielä myöhemminkin Chesterfield muis-

taa mainita hampaidenpesusta, koska likainen suu on "offensive to [the owner's]

acquaintance, for it will most inevitably stink."419 Eikä hengityksen haju ole vastenmielinen

vain Chesterfieldille. Gentleman's Magazine julkaisee seuranhakuilmoituksen, jossa "A. B."

413 Swift, Gulliver's Travels, s. 67.
414 Miellyttämisen vaatimuksesta 1500-1600-lukujen käytösoppaissa ks. Bryson, s. 110-12.
415 Chesterfield, 15.5.1749, I, s. 416.
416 Ibid., 6.7.1748, I, s. 308.
417 Ibid., 15.5.1749, I, s. 416.
418 Ibid., 6.7.1749, I, s. 429-30.
419 Ibid., 12.11.1750, II, s. 60.
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etsii vaimoa rinnalleen. Naisen tulee täyttää koko joukko vaatimuksia, mukaan lukien

"Good Teeth and Sweet Breath."420 On jopa esitetty, että viuhkojen suosio olisi ainakin osit-

tain syytä pahanhajuisen hengityksen yleisyydestä, ja niitä siis käytettäisiin yhtä lailla häl-

ventämään hengityksen löyhkää kuin flirttailemaan miesten kanssa.421

Valistuksen ideaali huomaavaisesta ja eläimellisen luonteensa peittävästä herrasmie-

hestä yhdistää vastenmielisiksi koetut hajut ja epäpuhtauden primitiivisiin aikoihin ja niiden

nykyisiin jäänteisiin, vulgaariin rahvaaseen.422 Henry Fieldingin Tom Jonesissa sivistyksen ja

primitiivisyyden välinen vastakkainasettelu tulee toistuvasti esiin. Vielä kapaloissaan nukku-

van orpolapsen löytyminen hylättynä herra Allworthyn sänkyyn saa hänen siveän talouden-

hoitajansa puuskahtamaan: "Faugh! how it stinks! It doth not smell like a Christian."423 Vas-

tenmielinen haju yhdistyy epäkristillisyyteen, siveettömyyteen, eläimellisyyteen. Myöhemmin

aviomiestään uskottomuudesta sättivä rouva Partridge syyttää tätä vuoteensa saastuttami-

sesta "with his beastly stinking whores."424 Eläimellisiä ovat Tom Jonesin mukaan myös

hottentotit, jotka edustavat englantilaisille kaikkia sivistymättömiä villejä, sekä ranskalaiset,

jotka puolestaan edustavat toiseutta sivistyneiden kansojen keskuudessa. Jonesin kohtaama

vanha herrasmies kertoo hottentottien olevan inhottavaa kansaa, "but their nastiness is

mostly without; whereas, in France, and some other nations that I won't name, it is all

within, and makes them stink much more to my reason than that of Hottentots does to my

nose."425 Vastenmieliset hajut ja vastenmieliset aatokset yhdistyvät myös Tobias Smollettilla,

joka Ranskassa matkatessaan joutuu itse toteamaan saman: 
If there is no cleanliness among these people, much less shall we find delicacy, which is the
cleanliness of the mind. Indeed they are utter strangers to what we call common decency;
and I could give you some high-flavoured instances, at which even a native of Edinburgh
would stop his nose.426 

Smollettin romaanissa Humphry Clinker hajujen kansallista luonnetta pohditaan laajemmalti-

kin. Matthew Bramble kertoo keskustelleensa aiheesta tohtorisseurassa ja erään lääkärin

("doctor L—n"427) väittäneen, että "stink, or stench, meant no more than a strong

impression on the olfactory nerves; and might be applied to substances of the most

420 Gentleman's Magazine, toukokuu 1750, s. 235-36.
421 Schwartz, s. 130.
422 Alempien luokkien alistamisesta ylemmille ks. Peter Burke, Popular Culture in Early Modern Europe (London,
1978), luku 8.
423 Fielding, Tom Jones, I, s. 7.
424 Ibid., I, s. 55.
425 Ibid., I, s. 369.
426 Smollett, Travels, 12.9.1763, s. 33.
427 Charles Lee ehdottaa Smollettin pilkkaamaksi lääkäriksi tri Diederick Wessel Lindeniä, joka on kirjoittanut
tutkielman Bathin vesistä. Ks. Leen viitteet teoksessa Smollett, Humphry Clinker, s. 338.
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opposite qualities."428 Hajujen luokittelu miellyttäviksi ja epämiellyttäviksi oli tämän tohto-

rin mukaan tyystin sattumanvaraista, ja siksi esim. hottentotit (kuten myös ranskalaiset)

nauttivat mädäntyneen lihan hajusta. Syyksi hän esitti, että tuo kansa eli yhä luonnontilassa,

"undebauched by luxury, unreduced by whim and caprice". Ulosteiden haju, "condemned

by prejudice as a stink", oli kyseisen tohtorin mukaan todellisuudessa "most agreeable to

the organs of smelling; for, that every person who pretended to nauseate the smell of

another's execretions, snuffed up his own with particular complacency". Todisteena tästä

olivat hänen mielestään mm. Edinburghin asukkaat, jotka aivan erityisesti nauttivat kaupun-

kinsa ilman hengittämisestä, vaikka se oli jatkuvasti ulosteisten huurujen kyllästämää.429

Herra Bramble ei kuitenkaan tätä sulata vaan tekee pilaa kyseisestä tohtorista,430 luokitellen

hänet myöhemmässä kirjeessään pelkäksi puoskariksi.431 Koko keskustelu näyttääkin olevan

Smollettille vain keino piikitellä ranskalaisia ja erityisesti kotikaupunkinsa Edinburghin

asukkaita.432 Eritteiden hajut liitetään tässä liioittelun keinoin toiseuteen, jota Skotlannin

kaukainen pääkaupunki edustaa, ja heijastamalla ne näin itsen ulkopuolelle määritellään

kohtelias herrasmies, joka tekee kaikkensa irtautuakseen luonnontilastaan, eläimellisyydes-

tään.433 

Myös päänahka erittää vastenmielisiä huuruja. 1700-luvulla yleiset peruukit tietysti

kätkevät epämiellyttävät hajut alleen, mutta muoti on ailahtelevainen ja välillä omien hiusten

käyttäminen syrjäyttää peruukit. Pitkään ulkomailla oleskellut lady Mary Wortley Montagu

kirjoittaa 1753 Bresciasta tyttärelleen kuultuaan, että Lontoossa hienot naiset ovat ottaneet

italialaisen tavan "of going in your hair". Italiassa omien hiusten käyttäminen on hänen mu-

kaansa vain maalaisten ja naimattomien naisten tapa, paitsi kesäkuumalla, jolloin mikä ta-

hansa päähine olisi sietämätön.434 The Spectator puolestaan kertoo eksentrisestä herrasmie-

hestä, joka vaihtaa peruukkinsa turbaaniin. Tätä hän perustelee sillä, että puhdas liina pään

ympärillä on toki sekä terveellisempi että puhtaampi kuin "the Caul of a Wig, which is

soiled with frequent Perspirations." Tämä karrikoitu mies tosin vieraantuu siinä määrin

kanssaihmisistään ja koko lajistaan, että hänen ystävänsä ovat jo sulkea hänet Bedlamin hul-

lujenhuoneelle.435

428 Ibid., s. 16.
429 Ibid., s. 17.
430 Ibid., s. 18-19.
431 Ibid., s. 23.
432 Tulen palaamaan näihin käsityksiin ja Smollettin Edinburgh-kritiikkiin seuraavassa luvussa.
433 Edinburghin toiseudesta ks. Stallybras & White, s. 109.
434 Montagu, kirje Buten kreivittärelle, 16.3.1753, s. 419.
435 The Spectator, 576, IV, s. 312.
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Muodin oikuista riippumatta hiuslaitteet ja peruukit ovat kuitenkin omia hiuksia

yleisempiä. Kerran vaivalla työstetty kampaus säilyy samana vähintään kaksi viikkoa tai jopa

pidempään, kuten huolestuneen veljenpojan kirje London Magazinessa 1768 kertoo: hänen

73-vuotiaan tätinsä pää oli yhdeksän viikkoa "not opened or repaired", mikä oli kampaajan-

kin mukaan "as long as a head could well go in the summer" ja tämä myönsi, että "it had

begun to be a little hazarde." Kun kampaus sitten viimein avattiin, "its effluvia affected my

sense of smelling disagreeably", mikä on veljenpojalta ilmeisen kaunistelevasti sanottu.436

Samainen kampaaja, Peter Gilchrist, kirjoittaa myös oman kirjansa aiheesta, Treatise on the

Hair (1770), jossa hän varoittaa liian pitkistä kampausväleistä, sillä "perspiration, the

moisture of the hair, and its being long confined from the air, may occasion effluvia rather

disagreeable."437 Huomattavaa tosin on, että tämä vetoaminen epämiellyttäviin tuoksuihin

on vain lisähuomautus; ensisijainen syy kampausvälien kurissa pitämiselle on hiustenlähdön

ehkäiseminen. London Magazine julkaisee 1768 kuitenkin myös kahden kampaajan keskinäi-

sen kiistan, jossa Florentini väittää St. Laurentin hiustenmuotoilumetodin saavan aikaan

sietämättömän löyhkän. Tähän syytetty puolustautuu seuraavasti: "I do envite all gentlemen

of qualitie to examine de head of de countess of —, (vich I had de honour to dress four

weeks ago) next Monday at twelve o'clock ... N.B. Any gentleman may smell her ladyship's

head fen he please."438 Kenties St. Laurentilla on käytössään parfyymeita, joita sekä miehet

että naiset käyttävät niin pään kuin muunkin ruumiin hajujen peittämiseksi. Erityisesti myski

ja muut eläinten eritteisiin pohjaavat tuoksut ovat aiemmin olleet suosiossa, mutta 1700-lu-

vun mittaan muoti kääntyy kohti miedompia kukkaistuoksuja.439 

Tuoksut eivät kuitenkaan vain peitä ruumiin hajua, vaan niillä uskotaan olevan myös

terapeuttisia vaikutuksia: ne karkottavat sairauksia.440 Smollettin edellä esittämä kritiikki

kotikaupunkiaan Edinburghia kohtaan toistuu myös toisaalla Humphry Clinkerissä. Bramblen

perheen palvelijatar kertoo edinburghilaisten pitävän kaupunkinsa ominaistuoksua itse asi-

assa vain terveellisenä. Yksinkertainen palvelijatar uskoo tämän, sillä saatuaan hysteriapuus-

kan, hän kertoo, että tuo haju "took me by the nose so powerfully that I sneezed three

time, and found myself wonderfully refreshed". Palvelijatar päättelee tämän olevan syynä

siihen, ettei noilla tienoin esiinny kohtauksia.441 Tämä sopii yhteen herra Bramblen edellä

436 Lainattu teoksessa Richard Corson, Fashions in Hair: The first five thousand years (London, 2001), s. 337-38.
437 Ibid., s. 335.
438 Lainattu ibid., s. 334-35. Corsonin mukaan kirjeiden aitous on tullut todistetuksi.
439 Corbin, Foul and Fragrant, s. 73.
440 Classen et al., s. 71; Corbin, Foul and Fragrant, s. 62-63.
441 Smollett, Humphry Clinker, s. 210.
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käymän keskustelun kanssa, jossa hän kuulee oppineen lääkärin ("Dr. B—"442) jopa väittä-

neen, että ulosteiden aromit stimuloivat ja edistävät eläinruumiin toimintaa. Ollessaan ala-

maissa tai uupunut kyseinen tohtori kuulemma löysi välittömän helpotuksen (ja epätavalli-

sen tyydytyksen) kumartumalla 
over the stale contents of a close-stool, while his servant stirred it about under his nose; nor
was this effect to be wondered at, when we consider that this substance abounds with the
self-same volatile salts that are so greedily smelled to by the most delicate invalids, after they
have been extracted and sublimed by the chemists.443

Tässä vaiheessa kertomusta kuunteleva kohtelias seurue kuitenkin pitelee jo neniään, merk-

kinä siitä, että on menty liian pitkälle. Samaan tapaan kuin Swift edellä ivasi yahoojen ulos-

tepohjaisen lääkkeen sopivan myös omien maanmiestensä suolentyhjennyksiin, Smollett

tekee tässä selvästi pilkkaa aikansa lääkäreiden värikkäästä ammattikunnasta, johon mahtuu

myös radikaalimpia empiirikkoja ellei selviä puoskareitakin, samoin kuin näihin uskovista

asiakkaista ("the most delicate invalids"). Satiirin alla on kuitenkin nähtävissä ajatus hajun

vaikutuksista ruumiiseen, niin hyvässä kuin pahassa.

4.3. Vaaralliset huurut

Edellisessä luvussa ruumiineritteiden hajut asettuivat kohteliaan käytöksen kontekstiin,

mutta jotta loukkaaviksi, jopa hyökkääviksi koetut hajut kävisivät paremmin ymmärrettä-

viksi, on käännyttävä jälleen lääketieteellisen diskurssin suuntaan ja tarkasteltava käsityksiä

hajun fysiologisista vaikutuksista ihmisruumiiseen. Kun Smollettin Matthew Bramble

pyörtyy kesken tanssiaisten paikalle noudettu lääkäri katsoo, että syynä on "an accidental

impression of fetid effluvia upon nerves of uncommon sensibilty." Bramble ei ymmärrä,

millaiset muiden hermot voivat olla, jos ne kykenevät kestämään sellaisen hajujen iskun,

jossa yhdistyvät "putrid gums, imposthumated lungs, sour flatulencies, rank arm-pits,

sweating feet", puhumattakaan parfyymeistä ja muista kosmeettisista aineista, jotka täyttävät

tanssisalin ilman.444 Jälleen kerran osoittautuu, että Tobias Smollett välittää romaanissaan ai-

kansa lääketieteen periaatteita, sillä kuten tohtori Buchan kirjoittaa: "WHEREVER great

numbers of people are crowded into one place, if the air has not a free current, it soon

becomes unwholesome. Hence it is that delicate persons are so apt to turn sick or faint".445

442 Charles Lee ehdottaa kyseiseksi tohtoriksi Edward Barrya, irlantilaista lääkäriä, jonka Treatise on the Three
Different Digestions and Discharges of the Human Body on ilmestynyt 1759. Ks. Leen viitteet, ibid., s. 339.
443 Ibid., s. 17.
444 Ibid., s. 62-63.
445 Buchan, s. 81.
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Eritteiden hajun hyökkäykset eivät siis ole vain vastenmielisiä vaan niillä voi olla myös va-

kavampia seurauksia.

Ihmisruumiin erittämät huurut pääsevät tunkeutumaan toisiin ruumiisiin monia

teitä, koska haju itsessään käsitetään hiukkasiksi, jotka irtautuvat ruumiista vain tarttuakseen

toisiin. Gentleman's Magazine julkaisee esseen rakkauden olemuksesta, jonka yhteydessä kir-

joittaja tulee todistaneeksi, että koska maistettaessa toisen ihoa (suudeltaessa) pienten ruu-

miinosasten on tunkeuduttava kieleen, niin vastaavasti hajuaistin toiminta edellyttää saman-

laista osasten irtoamista ja tunkeutumista, nämä vain ovat liian pieniä makuaistin havaitta-

viksi.446 Ajatus hajun tunkeutumisesta ruumiin sisälle kuuluu jo galenoslaisen lääketieteen

oppeihin, mutta samoin kuin muutkin huokoisen ruumiin piirteet, se säilyy sitkeästi niin

lääkäreiden kuin maallikoidenkin käsityksissä vielä pitkään senkin jälkeen, kun tiede on sen

jo kumonnut.447 Valitettavasti useimmat hajuista eivät kuitenkaan ole aivan yhtä tervetulleita

ruumiiseen kuin suudelmat. Punataudista puhuessaan Buchan varoittaa, että jopa "the smell

of the patient's excrements has been known to communicate the infection."448 Siksi potilaan

"excrements should never be suffered to continue in his chamber" vaan ne olisi vietävä

välittömästi pois ja haudattava maahan.449 Välttääkseen tartunnan pahoja hajuja on

kartettava, "especially those which arise from putrid animal substances", joihin kuuluvat

myös ihmisten tuotokset.450 Myrkylliset hajut voivat myös antaa pontta kulkutaudeille.

"NASTINESS is a great Source of Infection", varoittaa Ranskan ruttoepidemian säikäyt-

tämä anonyymi kirjoittaja vuonna 1721, "and the Air being corrupted by noisome Smells, a

Pestilential Venom may consequently receive additional Strength by such Means."451 Tässä

tapauksessa jätteiden haju ei itsessään riitä aiheuttamaan sairastumista, mutta vauhdittaa silti

tartunnan leviämistä. 

Mutta aina haju ei ole vain tartunnan aiheuttaja, vaan pelkkä hajun vastenmielisyys

riittää vaarantamaan terveyden, ja esim. Buchanin listalle keskenmenon mahdollisista aihe-

uttajista mahtuvat myös "disagreeable smells".452 Tohtori Mackenzien mukaan talo tulisi

tuulettaa vähintään kerran päivässä, "to blow away animal steams and other noxious

vapours", ja erityisesti makuukamarin ilman pitäisi olla puhdasta näistä huuruista, jotta ta-

446 Gentleman's Magazine, lokakuu 1738, s. 524-25.
447 Jenner, "Civilization and Deodorization?", s. 133-34
448 Buchan, s. 375.
449 Ibid., s. 377.
450 Ibid., s. 382.
451 [Anon.], Some Customs Consider'd, Whether Prejudicial to the Health of this City (London, 1721), s. 8.
452 Buchan, s. 579.
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lonväki säilyisi terveenä.453 Arkkitehti Isaac Ware puolestaan varoittaa peittämästä sako-

kaivoja, koska näihin kertyvä koko talon saasta synnyttää väistämättä huonoja hajuja ja jopa

terveydelle vaarallisia huuruja. Vaarallisia nämä ovat ennen kaikkea palvelusväelle, jonka

tehtävänä on tyhjentää ja puhdistaa kyseiset kaivot: "We have many instances of the air

being so poisonous in these covered wells, that when labourers go down into them, after

they have been long shut up, they are killed by the vapour." Ratkaisuna on sijoittaa pääsa-

kokaivo kauas talosta ja johtaa siitä tuuletusaukot talon muurien ulkopuolelle.454 Kuten

Mark S. R. Jennerkin toteaa, haju on uuden ajan alussa sekä merkki terveydelle vaarallisesta

ilmasta että itsessään terveydelle vaarallista.455 Tämä liukuva raja syyn ja seurauksen välillä on

olennainen yritettäessä ymmärtää 1700-luvun englantilaisten suhtautumista ruumiinerittei-

siin: hajun todella uskotaan voivan tappaa.

Ongelma on suurin suljetuissa tiloissa, joissa ilma ei juurikaan pääse vaihtumaan.

Laivan välskärinä itsekin työskennellyt Smollett valittaa Roderick Randomin suulla laivoilla

sairastavien kurjia oloja: "breathing nothing but a noisome atmosphere of the morbid

steams exhaling from their own excrements and diseased bodies".456 Tilanne on sama

vankiloissa. Gentleman's Magazinessa ilmestyy vuonna 1750 sarja huolestuneita esseitä Old-

Baileyn tuomioistuimessa sattuneista lukuisista kuolemantapauksista, joiden syynä pidetään

mitä ilmeisimmin tuomiolle tuotujen vankien löyhkää. Tapausta verrataan Tauntonissa jo

1730 sattuneisiin kuolemiin, jolloin osa uhreista menehtyi saman tien, mutta myöhemmin

tartunta pääsi leviämään ja tappoi kertoman mukaan jopa satoja kaupunkilaisia, oletettavasti

vankiloissa yleisesti riehuvaan kuumetautiin.457 Vastaavan tarinan kertoo myös anonyymi

Some Customs Consider'd, Whether Prejudicial to the Health of this City, tosin tohtori Meadilta lai-

nattuna ja jo vuoden 1577 Oxfordiin sijoitettuna: tuomarin, herrasväen ja lähes kaikkien

läsnäolijoiden kuolemaksi koitui tuolloin myrkyllinen huuru, jonka vankien pääteltiin tuo-

neen mukanaan tyrmästä, nämä kun olivat ainoat, joita se ei vahingoittanut.458 Gentleman's

Magazine siteeraa tässä yhteydessä myös kuuluisaa tohtori Boerhaavea, joka vertaa kasvien

tuoksun jo tunnettuja parantavia/vahingoittavia vaikutuksia ihmisruumiin erittämien haju-

jen vaikutuksiin: "If the smell of vegetables have such effects, much stronger surely may be

expected from animal odours; and as to the effects of human breath, we know from

453 Mackenzie, s. 368.
454 Ware, s. 282.
455 Jenner, "Civilization and Deodorization?", s. 137; 1500- ja 1600-lukujen käsityksistä terveydelle
vaarallisista hajuista ks. s. 131-33.
456 Smollett, Roderick Random, s. 153.
457 Gentleman's Magazine, toukokuu 1750, s. 235.
458 [Anon.], Some Customs Consider'd, s. 16.
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experience that they are very extraordinary."459 Kuin Boerhaavea mukaillen Smollett kuvai-

lee romaanissaan vanhaa, hampaatonta naista: "whose breath would stink you into a

consumption in less than three months."460 Humoristinen liioittelu ei kuitenkaan lepää aivan

tyhjän varassa: yhden henki voi todella viedä toisen hengen. Newgaten vankila ainakin ottaa

uhan vakavissaan, sillä kaksi vuotta Old Baileyn kohun jälkeen Gentleman's Magazine kertoo

ensimmäisten tuulettimien asennuksesta vankilaan. Näiden avulla uskotaan päästävän eroon

huonosta ilmasta "filled with the great quantity of vapours that arise from the breath and

perspiration of the prisoners."461 

Eniten valitetaan kuitenkin ilman laadusta kaupungeissa. "In many great towns the

streets are little better than dunghills", Buchan kirjoittaa, "being frequently covered with

ashes, dung, and nastiness of every kind ... The putrid blood, excrements, &c. ... cannot fail

to taint the air and render it unwholesome."462 Kaupunkien kasvun myötä kadut ja joet

muuttuvat avoimiksi viemäreiksi, joissa virtaavat niin ihmisten kuin eläintenkin jätökset.463

Erityisesti Edinburgh on huonossa maineessa, ja Humphry Clinkerissä Matthew Bramble il-

moittaa aistivansa kaupungin jo matkan päästä ja muutenkin kuin silmillään: "The first thing

that strikes the nose of a stranger, shall be nameless".464 Anonyymi The Best and Easiest

Method varoittelee kaupunkien kaduista, varsinkin koska hajujen vaikutukset eivät aina ole

välittömästi huomattavissa: "There is no Constitution which will not feel Disorder from

some Smell or other; and what strong Smells may do immediately, a faint one may perform

by Degrees."465 Alussa siteeraamani herra Bramble saattaa siis olla poikkeuksellisen herkkä

yksilö reagoidessaan ihmisruumiin hajuihin välittömästi, mutta vahvemmatkin voivat joutua

ajan perästä kärsimään niiden seurauksista.

Norbert Elias korostaa yhä uudelleen, ettei kaikki terveydelle haitallinen aines ja

toiminta välttämättä aiheuta inhon ja häpeän tuntemuksia – ja päinvastoin: eritteiden syn-

nyttämä vastenmielisyyden tunne edeltää bakteriologista tietämystä eritteen aiheuttamasta

tartuntavaarasta. Eliaksen mukaan ensisijainen häpeän kynnyksen etenemiseen vaikuttava

tekijä onkin sosiaalinen, ihmisten välisten suhteiden ja riippuvuuksien muutos, eikä tieteelli-

nen: "Motivation from social consideration exists long before motivation from scientific

459 Gentleman's Magazine, lokakuu 1750, s. 454-56.
460 Smollett, Roderick Random, s. 253-54.
461 Gentleman's Magazine, huhtikuu 1752, s. 179-80.
462 Buchan, s. 108.
463 Classen et al., s. 54-55.
464 Smollett, Humphry Clinker, s. 204.
465 [Anon.], Best and Easiest Method, s. 180.
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insight."466 Hygieniaa ympäröi kuitenkin monipäinen joukko sosiaalisia fantasioita, joiden

suhdetta todellisuuteen on tutkinut mm. Virginia Smith. Hän uskoo, että tällaiset pelot

"saastumista" kohtaan edustavat psyykkistä vakiota, jota utilitaarinen lääketiede ei koskaan

voi ohittaa.467 Tätä Elias ei selvästikään ota huomioon, vaan pitää tiukasti kiinni vastak-

kainasettelusta lääketieteellisen tiedon ja sosiaalisten suhteiden välillä, uskoen näistä vain

jälkimmäisillä voivan olla vaikutusta havaitsemaansa muutokseen. Kun Daniel Defoen ro-

maanin pikkurikollinen Moll Flanders naamioituu rääsyihin, hän huomaa pian ihmisten

karttavan häntä: "as if they were afraid I should come near them, lest I should take

something from them, or afraid to come near me, lest they should get something from

me."468 Jo ennen bakteerien löytämistä ihmiset pelkäävät tartuntaa huokoista ruumistaan

ympäröivän ilman (samoin kuin veden) välittämänä. Eliaksen tutkimat käytösoppaat eivät

puhu ruumiin hauraasta kuoresta, jonka lävitse vaarallisetkin ainekset pääsevät tunkeutu-

maan, ja siksi hän tyrmää kaikki muut kuin sosiaaliset selitykset aikana ennen bakteriologiaa.

Eivätkä nämä pelot saastumista kohtaan ole kadonneet edes nykylääketieteen myötä. Vielä

nytkin suljettuun tilaan joutuminen ulosteilta haisevan ihmisen kanssa saa monet pidättä-

mään hengitystään. Tieto siitä, ettei pelkkä haju ole terveydelle haitallista, ei riitä poistamaan

tuota irrationaalista saastumisen pelkoa, joka pohjautuu pikemminkin kansanlääketieteen

kuin virallisen lääketieteen periaatteisiin.469

Pelot saastumista kohtaan sekoittavatkin ihmisen fyysisen ja psyykkisen ulottuvuu-

den pitkälti samalla tavoin kuin edellä osoitin vastenmielisen hajun yhdistyvän siveettö-

myyteen ja primitiivisyyteen. Jonathan Swiftin mainio runo The Lady's Dressing Room (1730)

kuvaa Strephon-nimisen herrasmiehen matkaa rakastettunsa yksityisimpään soppeen. Pa-

laan runoon vielä myöhemminkin, mutta tässä yhteydessä on mielestäni syytä nuuskaista

pikaisesti tärkeintä tuon herrasmiehen löydöksistä: hänen rakkaan Celiansa pyttyä:
He lifts the Lid, there needs no more
He smelt it all the Time before.470

Kaamea haju, "Of humane Evils", leviää huoneeseen, mutta toiveikkaana, etteivät asiat sit-

tenkään voi olla niin hullusti, Strephon avaa kannen kokonaan ja paljastaa totuuden kai-

kessa kamaluudessaan: 
So Things, which must not be exprest,
When plumpt into the reeking Chest;

466 Elias, s. 130.
467 Smith, s. 175.
468 Daniel Defoe, Moll Flanders, Everyman's Library 837 (1722; London & New York, 1950), s. 218.
469 Kansanlääketieteen ruumiskuvasta ks. tämän tutkimuksen s. 25.
470 Swift, Poems, II, s. 528.
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Send up an excremental Smell
To taint the Parts from whence they fell.471

Uloste nousee pytystä saastuttamaan koko ruumiin, Strephonin rakkaan Celian. Runoa tul-

kinneen William Ian Millerin mukaan hajut ovat Swiftille tarttuvia, ja siksi ne tuhoavat pe-

ruuttamattomasti kaiken halun. "Everything man (and especially woman) touches turns to

shit", Miller kirjoittaa, "and then that same excrement comes back to stew us in our own

juices."472 Miller näkee Swiftin pettyneenä miehenä, jonka halu ei kykene voittamaan

ulosteastiaa ja jonka illuusion särkyminen on tehnyt hänestä typeryksen, kuten runon kuu-

luisat rivit kertovat: "No wonder how I lost my Wits; / Oh! Caelia, Caelia, Caelia shits!"473

Tämän seikkailunsa seurauksena Strephon-parka on tuomittu elämään vailla rakkautta:
His foul Imagination links
Each Dame he sees with all her Stinks474 

Askeettimunkkien kirjallisuudessa pahoja hajuja on käytetty halun tukahduttamiseen ja

Miller pitääkin Swiftiä tämän tradition jatkajana. Hänen mielestään on huomattavaa myös,

että vastenmieliset hajut ovat juuri naisen erittämiä ja vastaavasti niiden tappamat halut

kuuluvat miehelle. Naisten vastaavista inhon tuntemuksista ei miesten kirjoittamissa teks-

teissä kuulla.475 Swiftin runon minä kuitenkin säälii Strephonia, kääntäen asioiden tilan

pikemminkin tämän tappioksi kuin Millerin tulkitsemaksi naisvihaksi: 
Should I the Queen of Love refuse,
Because she rose from stinking Ooze?476

Tämä ihmisen sisimmän yhteys ulkoiseen johdattaa minut hajujen maailmasta silmin näh-

tyyn.

471 Ibid., II, s. 529.
472 William Ian Miller, "Darwin's Disgust" teoksessa Empire of the Senses. The Sensual Culture Reader, toim.
David Howes (Oxford & New York, 2005), 335-54, s. 344.
473 Lainattu ibid., s. 345. Itse käyttämässäni runon painoksessa vuodelta 1732 säe kuuluu: "This finishing his
grand Survey, / Disgusted Strephon stole away / Repeating in his amorous Fits, / Oh! Celia, Celia, Celia shits!"
Swift, Poems, II, s. 529.
474 Swift, Poems, II, s. 529.
475 Miller, s. 345-46.
476 Swift, Poems, II, s. 530.
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5. "THE WORLD'S ALL FACE"

The World's all Title-page, there's no Contents;
The World's all Face; the Man who shews his Heart,
Is whooted for his Nudities, and scorn'd.477

Nämä säkeet Edward Youngin (1683-1765) suuren suosion saavuttaneesta runoteoksesta

Night Thoughts (1742-45) kuvaavat hyvin jo edellisessä luvussa esiin tullutta näköaistin ko-

rostumista, jolla on vaikutuksensa myös erittävään ruumiiseen. James Boswell muotoilee

oivasti tämän kohteliaisuuteen sisältyvän pinnallisen juonteen vuoden 1779 London

Magazinessa julkaistussa esseessään:
It is the great study of civilized life to promote good-humour and complacency, by making
ourselves and every thing about us appear as agreeable as we can; for which reason we en-
deavour to keep out of sight whatever is imperfect and offensive; and our inventions are ex-
ercised in multiplying modes of cleanliness and ornament.478

Kohteliaisuuden ydin on kanssaihmisten miellyttäminen, tai pikemminkin miellyttävän vai-

kutelman antaminen ("appear ... agreeable"). "The increasingly strong tendency to remove

the distasteful from the sight of society",479 kuten Norbert Elias asian ilmaisee, edellyttää

erittävän ruumiin, kuin myös kaiken siihen viittaavan, piilottamista katseilta.

5.1. Puhtaat pinnat

"If I was obliged to define politeness", kirjoittaa Tobias Smollett, "I should call it, the art of

making one's self agreeable. I think that it necessarily implies a sense of decorum, and a

delicacy of sentiment."480 Kohteliaisuuden määrittyminen miellyttämisen taidoksi niin sa-

noissa kuin teoissa ei suinkaan ole uusi ajatus, vaan sillä on juurensa jo uuden ajan alun

käytösoppaissa. Erasmuksen De civilitate morum puerilium (1530) ja sen lukuisat kopiot seu-

raavien kolmen vuosisadan aikana perustuvat ajatukselle hyvistä tavoista eräänlaisena hie-

nona peitteenä, josta tulee ruumiin ruumis, sielun ulkoinen ilmentymä. Koko ruumis, sen

eleet ja liikkeet, ovat samalla ihmisen sisäisten ominaisuuksien ilmentymiä. Ajatus itsessään

on tuttu jo platonisteille, mutta Erasmus ja hänen seuraajansa siirtävät nämä abstraktit kä-

sitteet hyvin käytännönläheisiin käyttäytymissääntöihin. Samoihin aikoihin julkaistaan kui-

tenkin myös ensimmäinen Castiglionen Il Cortegianon (1528) lukuisista painoksista. Toisin

477 Edward Young, The Complaint: Or, Night Thoughts on Life, Death, and Immortality, uusi laitos (1742-45;
London, 1755), s. 193.
478 Boswell, Hypochondriack, I , s. 297.
479 Elias, s. 99.
480 Smollett, Travels, 12.10.1763, s. 57.
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kuin Erasmus, Castiglione ei ole juurikaan kiinnostunut kristityn sisäisistä hyveistä, vaan

hänelle vain ulkokuori on merkitsevä. Kaikki sisäiset tuntemukset tulee Castiglionen mu-

kaan kätkeä, mutta tavalla, joka on luonnollinen ja vaivaton eikä millään lailla paljasta omaa

keinotekoisuuttaan.481 Erasmuksen ja Castiglionen viitoittamalle varhaiselle kohteliai-

suuskulttuurin perinteelle ("courtesy") on ominaista tehdä ero substanssin ja muodon vä-

lille, huomion keskittyessä juuri jälkimmäiseen. Mutta muototietoisuus ja tekotavan tärkeys

ovat yhä läsnä 1700-luvun kohteliaisuuskulttuurissa ("politeness").482 

"[H]ow much Man is govern'd by his Senses", kirjoittaa The Spectator, "how lively he

is struck by the Objects which appear to him in an agreeable Manner, how much Cloaths

contribute to make us agreeable Objects, and how much we owe it to our selves that we

should appear so."483 The Spectator ei suinkaan hyväksy moista asun ja muodin korostusta,484

mutta Bernard Mandeville näkee samaa opetettavan herrasmiehille yleisen mielihyvän ni-

missä: 
Men are first instructed in all the various Arts of rendring their Behaviour agreeable to
others, with the least Disturbance to themselves. Secondly, they are imbued with the
Knowledge of all the elegant Comforts of Life, as well as the Lessons of human Prudence, to
avoid Pain and Trouble, in order to enjoy as much of the World, and with as little
Opposition, as it is possible.485

Kanssaihmisten miellyttämisen nimissä erityisesti ulkomuodon puhtaus nousee merkittä-

väksi. The Spectator kertoo tuskallisesta vaunumatkasta likaisen keikarin kanssa, jonka asun

epäsiisteys korostuu entisestään puhtoisen kveekarinaisen rinnalla. Huomattavaa on, että

miehen kuvaus käsittää vain tämän vaatteiden ja peruukin onnettoman tilan mutta ei sanal-

lakaan mainitse hänen ruumiistaan, saati tämän hajusta. The Spectator kuitenkin julistaa puh-

tauden olevan yksi Aristoteleen puolihyveistä, "a Mark of Politeness".486 Kohteliaisuus on

The Spectatorinkin mukaan miellyttämisen taitoa eikä se onnistu ilman huomiota puhtauteen:

"It is universally agreed upon, that no one unadorn'd with this Virtue, can go into

Company without giving a manifest Offence." Puhtauden merkitys kasvaa samaan tahtiin

vaurauden ja sivistyneisyyden kanssa, ja se nousee jopa tieteiden ja taiteiden veroiseksi

erottavaksi tekijäksi kansojen välillä. "The more any Country is civilized", lehti toteaa, "the

more they consult this part of Politeness." Riittää vain verrata toisiinsa käsitystä hottentot-

tinaisesta ja englantilaiskaunottaresta, jotta kuljettu matka käy selväksi. Lisäksi The Spectator

pitää puhtautta myös rakkauden kasvattiäitinä, sillä siinä missä kauneus sytyttää rakkauden,

481 Muir, s. 119-20; ks. myös Elias, s. 62-63.
482 Klein, "Politeness", s. 874-75.
483 The Spectator, 478, IV, s. 15
484 Ibid., IV, s. 16-18.
485 [Bernard Mandeville], The Fable of the Bees. Part II, 2. painos (1729; London, 1733), s. x.
486 The Spectator, 631, IV, s. 453.
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puhtaus säilyttää sen. Puhtaus ei tee ihmisestä vain miellyttävää toisille, vaan myös itselleen,

sekä puolustaa tätä sairauksilta ja paheilta, sillä ruumiin puhtaus takaa mielenkin puhtau-

den.487 

Lordi Shaftesbury on The Spectatorin kanssa pitkälti samaa mieltä:
SHOU'D One, who had the Countenance of a Gentleman, ask me, "Why I wou'd avoid be-
ing nasty, when nobody was present." In the first place I shou'd be fully satisfy'd that he him-
self was a very nasty Gentleman who cou'd ask this Question; and that it wou'd be a hard
matter for me to make him ever conceive what true Cleanliness was. However, I might ... say,
"'Twas because I had a Nose." Shou'd he trouble me further, and ask again, "What if I had a
Cold? Or what if naturally I had no such nice Smell?" I might answer perhaps, "That I car'd
as little to see my-self nasty, as that others shou'd see me in that condition." But what if it
were in the Dark? Why even then, tho I had neither Nose, nor Eyes, my Sense of the Matter
wou'd be still the same; my Nature wou'd rise at the Thought of what was sordid: or if it did
not; I shou'd have a wretched Nature indeed, and hate my-self for a Beast.488

Puhtauden moraalinen ulottuvuus nousee tässä esiin samalla tavalla kuin aiemmin hajujen

yhteydessä: puhdas pinta viestii puhtaasta sisimmästä. On syytä huomata, missä järjestyk-

sessä Shaftesbury aisteihin viittaa: epäpuhtaus loukkaa ensin nenää ja vasta sitten silmiä.

Vaikka hajuaisti on siis ensisijainen, se silti alistuu arvostuksessa näölle, ja nämä molemmat

puolestaan alistuvat kohteliaan ihmisen eläimestä etääntyneelle sisimmälle. Katkelman voi

tulkita myös Eliaksen sivilisaatioprosessin vahvistukseksi: aiemmin huonoja tapoja on ar-

vosteltu ensisijaisesti loukkauksina kanssaihmisiä kohtaan, mutta nyt tavat tuomitaan itses-

sään, ei vain suhteessa toisiin ihmisiin, ja näin moraaliset ja hygieeniset (nykymerkitykses-

sään) syyt ruumista koskeviin sääntöihin yhdistyvät.489 Mutta lordi Shaftesburyn edustama

käsitys on vain yksi monista, ja toiset kirjoittajat määrittävät kohteliaisuuden yhä ensisijai-

sesti kanssaihmistensä kautta. 

Henry Fielding kyllä korostaa Shaftesburyn tavoin sisimmän merkitystä, mutta nos-

taa ulkoisen hienostuneisuuden välttämättömäksi merkiksi tuosta sisäisestä hyvyydestä. "If

your inside be never so beautiful, you must preserve a fair outside also", kirjoittaa Fielding

ja jatkaa: "Let this, my young readers, be your constant maxim, that no man can be good

enough to enable him to neglect the rules of prudence; nor will Virtue herself look

beautiful, unless she be bedecked with the outward ornaments of decency and decorum."490

Sisäinen hyvyys ei siis merkitse mitään, jollei se näy myös ulospäin. 

Lordi Chesterfield puolestaan viittaa kirjeissään Shaftesburyn tekemään rinnastuk-

seen hyveen ja puhtauden välillä, pitäen sitä kovin kauniisti muotoiltuna. Hän kertoo pojal-

leen jättäneensä hyveellisyyden kirjeidensä ulkopuolelle, koska "I should ... just as soon

487 Ibid., IV, s. 454.
488 Shaftesburyn 3. jaarli, Anthony Ashley Cooper, Characteristicks of Men, Manners, Opinions, Times, toim. Philip
Ayres, 2 osaa (1711; Oxford, 1999), II, s. 68-69.
489 Elias, s. 123.
490 Fielding, Tom Jones, I, s. 89.
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think of warning you gravely not to fall into the dirt or the fire, as into dishonour or

vice."491 Likaisuus pätee samalla lailla niin ruumiiseen kuin mieleenkin, mutta Shaftesburysta

poiketen Chesterfield nostaa ulkomuodon miellyttävyyden jopa sielullisten kysymysten

edelle. "Mankind ... is more governed by appearances, than by realities", Chesterfield kir-

joittaa pojalleen. "Do not therefore trust to appearances and outside yourself, but pay other

people with them".492 Vain sillä, miltä asiat näyttävät, on väliä.

Pisimmälle kohteliaisuuden rinnastamisessa yksinomaan ulkoisiin seikkoihin menee

kuitenkin Bernard Mandeville. "The Doctrine of good Manners", Mandeville kirjoittaa,

"teaches Men to speak well of all Virtues, but requires no more of them in any Age, or

Country, than the outward Appearance of those in Fashion."493 Herrasmiesten käytöksestä

puhuessaan Mandeville väittää, että "the Cleanliness observed about their Persons" on vain

yksi ylpeyden uudemmista tunnusmerkeistä, jotka ovat hyvien tapojen myötä korvanneet

sen aiemmat, räikeämmät ilmenemismuodot. Mandevillelle ulkomuodon puhtaus on siis

vain yksi asioista "that Men acquire to make themselves esteem'd by others".494 Ajatus ei

voisi olla kauempana Shaftesburyn korostamasta puhtauden tärkeydestä itsessään eikä suh-

teessa toisiin. Jo nämä muutamat esimerkit ovat mielestäni kylliksi osoittamaan Eliaksen

teorian valitettavan heikkouden, käsitysten moninaisuuden peittymisen suurten linjojen alle.

Edellä lainaamani The Spectatorin puhtautta käsittelevä numero huomauttaa vielä lo-

puksi lämpimien maiden asukkaiden tehneen puhtaudesta osan uskontoaan, koska puhtaus

on siellä välttämättömämpää kuin kylmissä maissa.495 Tämä viimeinen on ilmeisesti viittaus

kuuman ilmanalan aiheuttaman hikoilun tuottamiin hajuihin, mutta mitään ei sanota suo-

raan. Vuonna 1728 sveitsiläinen matkakirjailija César de Saussure puolestaan kohtaa vierai-

lullaan Bridewellin vankilassa hienon ja hyvin pukeutuneen naisen, jonka vaatteet saavat

tämän näyttämään kuningattarelta mutta joka on ruumiillisen työn seurauksena kovin kuu-

missaan. Nämä suuret perspiraatiopisarat eivät kuitenkaan millään lailla vähennä naisen

puhtautta Saussuren silmissä, vaan pikemminkin luovat vain kontrastin hänen siistin ulko-

muotonsa ja hänen kärsimänsä rangaistuksen välille.496 Kyse onkin juuri jalommasta

perspiraatiosta, ei hikoilusta, eikä naisen tuottaman eritteen hajusta siksi mainita mitään.

Huomion keskittäminen pintoihin ja hajujen jättäminen mainitsematta ei kuitenkaan vält-

491 Chesterfield, 3.11.1749, I, s. 481.
492 Ibid., 6.5.1751, II, s. 142-43.
493 [Mandeville], Fable ... II, s. 155.
494 Ibid., s. 129-30.
495 The Spectator, 631, IV, s. 453-54.
496 César de Saussure, A Foreign View of England in the Reigns of George I & George II. The letters of Monsieur César
de Saussure to his family, käänt. & toim. [Anne] van Muyden (London, 1902), s. 301-2.
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tämättä ole todiste edellisessä luvussa kiistämästäni aistien hierarkiasta. Se, ettei The Spectator

tai Saussure mainitse mitään vastenmielisistä hajuista selittyy näiden tekstien luonteella

kohteliaana kirjallisuutena, johon eläimellisiksi ja vulgaareiksi mielletyt hajut eivät kuulu.

Kaunokirjailijat, satiirikot etunenässä, voivat sen sijaan hyödyntää hajuja mielin määrin ja

tekevätkin näin, kuten Smollettin ja Swiftin kaltaiset esimerkit osoittavat. Alain Corbinin

mukaan tulisikin määrittää raja-alue havaitun ja havaitsemattoman välillä ja ne normit, jotka

säätelevät, mikä on mainitsemisen arvoista ja mikä jätetään mainitsematta. Sanomatta jätetty

ei kuitenkaan tarkoita kokematta jätettyä. Kuten Corbin kiteyttää: "the banal is frequently

silent."497 Kohtelias kirjallisuus siis vaikenee hajuista, koska nämä kirjoittajat voivat luottaa

siihen, että kohtelias herrasmies osaa lukea myös tekstin ulkopuolelle jätetyt asiat: lukijoille

on itsestään selvää, että likainen ihminen myös haisee likaiselta.

Kuten edellisistä esimerkeistäkin voi päätellä, puhtaus tulee ilmi erityisesti naisten

hyveenä. Daniel Defoen Robinson Crusoen jatko-osassa saarelle asumaan asettuvat englanti-

laismiehet ottavat alkuasukasnaiset vaimoikseen. Näistä Robinson mainitsee pariin ottee-

seenkin parhaimmiksi juuri ne, jotka ovat "cleanly and neat".498 Vastaavasti puhuessaan

edesmenneestä vaimostaan Thomas Turner muistaa mainita tämän olleen "the neatest and

most cleanest woman in her person I ever beheld". Sama puhtauden korostus toistuu

kolme vuotta myöhemmin hänen kuvaillessaan uutta morsiantaan, joka on "cleanly in her

person and dress (which I will say is something more than at first sight it may appear to be

towards happiness)."499 The Spectatorin tapaan Turnerkin siis pitää puhtautta avio-onnen

edellytyksenä. Gentleman's Magazinessa sen sijaan puidaan syitä onnettomaan avioliittoon ja

eräänä esimerkkitapauksena kerrotaan vaimosta, joka miehensä suureksi mielipahaksi

osoittaa "an indecent Disregard at Home of those Advantages of Dress and Cleanliness,

which seldom fail of engaging the Affections of a sensible Man".500 Poikamiehen ehdottama

ratkaisu on, että miehet kohtelisivat vaimojaan kuten rakastajattariaan ja lahjoisivat heidät

puhtauteen päivittäisellä tai viikoittaisella stipendillä.501 Lontoossa vieraileva ruotsalainen

Pehr Kalm kuitenkin pitää englantilaisia – erityisesti naisia – kovin tarkkoina puhtaudestaan.

Tosin Kalm mainitsee vain heidän pesevän huolella kotinsa, astiansa ja lattiansa sekä

vaatteensa; mistään muusta hän ei puhu sanallakaan.502 

497 Corbin, "Charting Senses", s. 135.
498 [Defoe], Farther Adventure of Crusoe, s. 85, 87.
499 Turner, Diary, 17.1.1762, s. 243; 14.4.1765, s. 319.
500 Gentleman's Magazine, toukokuu 1732, s. 731.
501 Ibid., s. 732.
502 Pehr Kalm, Resejournal över resan till Norra Amerika, toim. Martti Kerkkonen & John E. Roos, (1753; Hel-
sinki, 1970), 11.4.1748, I, s. 226.
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Miehet tahtovat kuitenkin aika ajoin laiminlyödä ulkoasunsa puhtauden. The

Spectatorin mukaan niin kauan kuin mies on naimaton, hän on tavoiltaan kovin huolimaton,

mutta heti kun rakkaus iskee, muuttuu koko mies: äkkiä hän käyttääkin paljon aikaa suunsa

pesemiseen ja alusvaatteidensa vaihtamiseen – naisen tähden.503 The Spectator palaa aiheeseen

myöhemminkin kertomalla kuvitteellisesta miesten tasavallasta, jossa ei naisia ole lainkaan ja

jossa miehet ovat siksi hyvin erilaisia olentoja. Liian taajasta alusvaatteiden vaihdosta sako-

tetaan, yksi pahimpia solvauksia on sanoa miehen hampaita valkoisiksi ja eräs kenraali jopa

erotetaan virastaan luotettavien todistajien osoitettua hänen pesseen kasvonsa joka aamu.

Vain miesten pyrkimys miellyttää vastakkaista sukupuolta hioo heidän muutoin karkeaa ja

brutaalia luontoaan.504 Yksinhuoltajaisä John Gregoryn tyttärilleen kirjoittamista kirjeistä

koottu opettavainen ja kovin suosittu kirjanen viittaa naisiin "not as domestic drudges, or

the slaves of our pleasures, but as our companions and equals; as designed to soften our

hearts and polish our manners."505 Amanda Vickery näkeekin herrasnaisten hyödyntävän

kohteliaisuussääntöjä voidakseen holhota miehiä ja miesten välistä kanssakäymistä.

Vickeryn tutkiman Elizabeth Shackletonin mukaan herrasmiehet ovat "Hottentots, not

men, when assembled together" ja sivistyneen yhteiskunnan kehitys on kytköksissä juuri

naisseuran läsnäoloon.506 Samaa mieltä on myös Chesterfield, joka uskoo muodikkaiden

naisten seuran parantavan miehen tapoja (joskaan ei tämän ymmärrystä): "that

complaisance and politeness, which are so useful in men's company, can only be acquired

in women's."507 Kohteliaisuuskulttuuri, jota pidetään ennen kaikkea urbaanien herrasmies-

ten kulttuurina, kääntyykin näin pohjimmiltaan naisten luomukseksi.

Puhtaiden pintojen korostus tulee niin vahvana esiin tutkimassani kohteliaassa kir-

jallisuudessa, että pinnat eivät enää näytä vain ilmentävän sisintä vaan jopa määrittävän sitä.

Dror Wahrman kutsuukin lyhyttä 1700-lukua identiteetin ancien régimeksi: se on aikaa "ennen

itseä", jolloin "itse" ja sen osaset ovat vielä joustavia, muutettavissa ja muunneltavissa, epä-

luotettavia ja epäselviä. Ennen vuosisadan loppua ja kulttuurista vallankumousta, joka hä-

nen mukaansa vasta luo "itsen" sellaisena pysyvänä sisäisenä ytimenä kuin nykyihminen sen

ymmärtää, yksilön identiteetti on liukuva käsite ja kaikki mitä on, on pintaa.508 Tällainen it-

sen muuntuvuus tuo mieleen aiemmin käsittelemäni eritteiden muuntumisen toisikseen.

Ruumiin sisällä vaikuttaa olevan jatkuva niin aineellinen kuin aineetonkin myllerrys, jossa

503 The Spectator, 178, II, s. 31.
504 Ibid., 433, III, s. 341-42. 
505 Gregory, Father's Legacy, s. 6-7.
506 Vickery, s. 220-21.
507 Chesterfield, 29.12.1747, I, s. 247-48.
508 Wahrman, luku 4.
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millään ei ole pysyvää luonnetta mutta joka silti muodostaa yhden, orgaanisen kokonaisuu-

den. Ja vain sillä, miltä tuo kokonaisuus näyttää ulospäin, on merkitystä. Sterne ilmentää

hyvin tätä ruumiin muuntuvuutta ja pinnallisuutta. Tristram Shandy kertoo ratkaisevansa

ajatuskatkokset kirjoittamisessaan ajamalla partansa, vaihtamalla ylleen puhtaan paidan ja

kaiken kaikkiaan siistimällä ulkoasunsa. Tämän toiletin tarkoitus on pukea mieli samalla

kuin ruumiskin, sillä "[a] man cannot dress, but his ideas get clothed at the same time".

Herrasmiehen asu tuo herrasmiehen aatoksetkin, ja toisin päin: "For this cause, when your

honours and reverences would know whether I writ clean and fit to be read, you will be

able to judge full as well by looking into my Laundress's bill, as my book". Tosin kuussa,

jossa hän oli liannut kokonaista 31 paitaa, yhden jokaista päivää kohden, ja tuotti siis mie-

lestään "puhdasta" tekstiä, hän sai silti osakseen enemmän paheksuntaa ja kritiikkiä kuin

koko vuodelta yhteensä. Tähän Tristramilla on vain yksi selitys: "But their honours and

reverences had not seen my bills."509 Tristramin määritelmä puhtaudesta on siis puhtaan

paidan vaihtaminen päälleen, mistään peseytymisestä hän ei sanallakaan mainitse. Tämä ny-

kyihmisen näkökulmasta merkillinen puhtauskäsitys vaatii tarkempaa tarkastelua.

5.2. Puhdistautuminen

"A proper care of your person", ohjeistaa Chesterfield poikaansa, "is by no means to be

neglected; always extremely clean; upon proper occasions, fine."510 Tuo viimeinen huomau-

tus paljastaa, ettei Chesterfield suinkaan tarkoita varsinaista ruumiin puhtautta vaan vain

asun siisteyttä. Siinä missä puhdistautuminen nykyään mielletään aina vesipesuksi, 1700-lu-

vulla puhtaiden vaatteiden vaihtaminen riittää, sillä kankaan katsotaan hankaavan lian it-

seensä.511 Puhdistautuminen on pyyhkimistä, ei niinkään peseytymisestä.

Tämä puhtauskäsitys selittää, miksi William Byrd sanoo olleensa niin likainen ja pö-

lyinen matkastaan Williamsburgiin, että hän oli pakotettu vaihtamaan vaatteensa, mutta ei

mainitse sanallakaan varsinaisesta peseytymisestä.512 Samoin Daniel Defoen romaanin auti-

olle saarelle haaksirikkoutunut Robinson Crusoe ei kertaakaan osoita huoltaan peseytymis-

mahdollisuuksien puuttumisesta, mutta nostaa sen sijaan esiin vaatteidensa kehnon tilan.513

Jopa kirjatessaan ylös surkean tilanteensa hyviä ja huonoja puolia, vaatteiden puuttuminen

509 Sterne, Tristram Shandy, s. 539.
510 Chesterfield, 29.12.1747, I, s. 248
511 Classen et al., s. 71, 81.
512 Byrd, 13.11.1710, s. 257.
513 [Daniel Defoe], The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe, Of York, Mariner 4. painos
(London, 1719), s. 158.
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pääsee Robinsonin listalle, pesemätön ja likainen ruumis sen sijaan jäävät sen ulkopuo-

lelle.514 Kun Robinson sitten viimein pelastetaan saareltaan, peseytymisestä ei vieläkään mai-

nita, mutta tämän uudet vaatteet saavat kyllä huomiota osakseen.515 Samaan tapaan James

Boswell, laatiessaan itselleen budjettia vuodeksi eteenpäin, varaa 200 punnasta 7 puntaa

päivittäisiin puhtaisiin alusvaatteisiin ja 6 puntaa hiusten päivittäiseen kampauttamiseen.

Asunnon ohella hieno ulkoasu on Boswellille ehdoton välttämättömyys, "as it is open to

everybody to observe that."516 Vaatteiden alla oleva ruumis sen sijaan ei Boswellin budjetin

perusteella kaipaa huomiota.

Sama käsitys puhdistautumisesta lävistää myös lääketieteellisen diskurssin. "The

continual discharge from our bodies by perspiration renders frequent change of apparel

necessary", kirjoittaa Buchan. Vaatteiden vaihtamisella on terveydelle edullinen vaikutus,

koska se edistää ihon eritystä, parantaa perspiraatiota. Mutta Buchan lisää myös varoituk-

sen, sillä jos "that matter which ought to be carried off by perspiration [is] resorbed from

dirty clothes", seurauksena on vääjäämättä sairastuminen.517 Buchan korostaa erityisesti las-

ten vaatteiden säännöllistä vaihtamista, koska lasten perspiraatio on voimakkaampaa kuin

aikuisten. Haju- ja näköhaittojen lisäksi likaiset vaatteet vaarantavat lapsen terveyden estä-

mällä ylimääräisten huumoreiden poistumisen ruumiista.518 Puhtaus on Buchanille selvästi

merkittävämpi tekijä kuin aiemmille lääketieteellisille kirjoittajille. Sairauksien hoidossa har-

vat asiat ovat hänen mielestään puhtautta tärkeämpiä, mutta vaikka monet sairaudet ovat

parannettavissa kiinnittämällä huomiota puhtauteen, ei hän kuitenkaan sano mitään itse po-

tilaan puhdistautumisesta. Ainoa, mihin Buchan kiinnittää huomiota ovat likaiset vaatteet,

joista ruumiin perspiroima aines voi imeytyä takaisin sisään.519

Vaatteiden peseminen ei kuitenkaan ole halpaa eikä joitain vaatekappaleita pestä

koskaan: esim. korsetit säilyvät käytössä hyvinkin kuusi vuotta ilman että niitä pestään ker-

taakaan.520 Bernard Mandeville valottaa pesurytmiä valittaessaan turhana ylellisyytenä

pitämästään tavasta käyttää vain valkaistua pellavaa. Mandevillea häiritsee varsinkin se,

kuinka vähän aikaa tuota kaunista valkeutta kestää, sillä "every six or seven Days at farthest

it wants cleaning".521 Pitkän pesuvälin vuoksi alusvaatteita pidetään pikemminkin suojaa-

514 Ibid., s. 77.
515 Ibid., s. 325.
516 Boswell, Journal, liite I, s. 336.
517 Buchan, 107.
518 Ibid., s. 16.
519 Ibid., s. 149.
520 Liza Picard, Dr Johnson's London: Life in London 1740-1770 (London, 2000), s. 72.
521 [Bernard Mandeville], The Fable of the Bees: Or, Private Vices Public Benefits (London, 1714), s. 142.
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massa päällysvaatteita ruumiilta kuin päinvastoin.522 Hannah Glassen palvelijoiden opaskirja

The Servant's Directory (1757) antaa tarkat ohjeet talon päivittäisiin askareisiin, kuten pyykin-

pesuun. Mutta kun Glasse neuvoo palvelustyttöä huolehtimaan emäntänsä vaatteiden puh-

taudesta, hän ei suinkaan aina tarkoita niiden pesemistä: "And be sure to have all her Linen

well air'd, and every thing set very clean and nice ... and when she is undress'd, take a clean

dry cloth and rub them very clean". Vain näkyvät tahrat vaatteissa on poistettava välittö-

mästi, muutoin riittää pelkkä tuulettaminen.523 Runossaan The Lady's Dressing Room Jonathan

Swift paljastaakin misantropistiseen tapaansa hienon naisen vaatteiden itseensä imemät

eritteet. Runon nuori sankari Strephon livahtaa rakastettunsa Celian pukeutumishuoneeseen

ja järkyttyy:
And first a dirty Smock appear'd,
Beneath the Arm-pits well besmear'd.
...
On such a Point few Words are best,
And Strephon bids us guess the rest;
But swears how damnably the Men lie,
In calling Celia sweet and cleanly.524

...
The Stockings, why shou'd I expose
Stain'd with the Marks of stinking Toes;
Or greasy Coifs and Pinners reeking,
Which Celia slept at least a Week in?525

Celian puhtauden mittarina ovat siis hänen vaatteensa, ei hänen ruumiinsa. Puhtaus onkin

kohteliaan ihmisen arvostama ominaisuus, johon uhrataan runsaasti huomiota mutta vain

vähän pesuvettä. Lordi Chesterfieldin mukaan tuhannet pienet asiat, joita kukaan ei osaa

nimetä mutta jotka jokainen huomaa, "conspire to form that whole of pleasing".526

Kirjoittaessaan nuorelle pojalleen Chesterfield jaksaa korostaa pienten ja vähäpätöisten tai-

tojen, kuten puhtauden, merkitystä: 
YOU will possibly think, that this letter turns upon strange, little, trifling objects; and you
will think right, if you consider them separately: but if you take them aggregately, you will be
convinced, that as parts which conspire to form that whole, called the exterior of a man of
fashion, they are of importance. I shall not dwell now upon those personal graces, that liber-
al air, and that engaging address, which I have so often recommended to you; but descend
still lower, to your dress, cleanliness, and care of your person.527

Samat argumentit näyttävät pätevän myös puhdistautumiseen terveydellisessä mielessä.

George Cheyne suosittelee kasvojen ja pään pesemistä päivittäin, jalkojen viikoittain, ja

huomauttaa sitten, että nämä ovat terveyden suhteen "but low and seemingly trifling

522 Schwartz, s. 129.
523 Hannah Glass[e], The Servant's Directory, Or House-Keeper's Companion (London, 1757), s. 3.
524 Swift, Poems, II, s. 526.
525 Ibid., II, s. 527.
526 Chesterfield, 15.5.1749, I, s. 416.
527 Ibid., 12.11.1750, II, s. 59.
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Observations", mutta "He that despiseth little Things, shall perish by little and little."528 "A thorough

cleanliness in your person", kirjoittaa myös Chesterfield, "is as necessary, for your own

health, as it is not to be offensive to other people." Terveydelliset ja kohteliaat syyt ovat siis

Chesterfieldillä esillä rinnakkain. Mitään tarkkoja ohjeita tuon puhtauden saavuttamiselle

hän ei anna, vain että "[w]ashing yourself ... will conduce as much to health as to

cleanliness."529 Palatessaan aiheeseen myöhemmin Chesterfield mainitsee myös kylpylän:

"The cleanliness of the rest of your person ... I refer from time to time to the bagnio."530

Kuinka usein tämä "aika ajoin" on, jää kertomatta. "Where water can be had for nothing",

julistaa Buchan, "it is surely in the power of every person to be clean."531 Mutta täytyy muis-

taa, että Buchan kirjoittaa 1770-luvulla ja kuuluu näin tutkimistani kirjoittajista myöhäisim-

piin. Vasta vuosisadan loppua kohden veden pelko alkaa lopullisesti kadota samalla kun

veden laatu ja saatavuus paranevat. Mutta 1700-luvun alkupuoliskolla vettä käytetään ruu-

miin puhdistamiseen vain rajatuilla alueilla. Puhtauskäsitysten historiaa tutkinut Georges

Vigarello korostaa, että ei ole mitään syytä puhua puhtausstandardien heikkenemisestä uu-

den ajan alussa – puhtauden käsite itsessään vain muuttuu sopiakseen paremmin käsityksiin

vedestä ja ruumiista.532 

Kuten olen edellä osoittanut, huokoisen ruumiin kylvettäminen kuuluu pikemmin-

kin terveydenhoitoon kuin puhtaanapitoon. Virginialainen herrasmies William Byrd mainit-

see päiväkirjassaan uineensa joessa, mutta vaikka lähes kaikki kerrat sijoittuvat kesähelteille,

vain yhden kerran yhteydessä hän mainitsee tehneensä sen virkistääkseen ja puhdistaakseen

itsensä. Sitä vastoin päivinä, jolloin Byrd huomauttaa olevan erittäin kuuma, hän ei kuiten-

kaan ui.533 Edes liikunnan aiheuttamaa hikeä ei pestä pois. James Mackenzie varoittelee

liikunnan johtavan helposti vilustumiseen "especially (if we have been in any degree of

sweat) unless we take care to prevent it, by rubbing our bodies well with a dry cloth, and

changing our linen, which should be previously well aired."534 Alusvaatteiden on siis syytä

olla huolella tuuletetut, mutta hiki vain pyyhitään iholta. Samoin toimivat myös The

Spectatorin edellä mainitsemat "the Sweaters",535 kadulla kulkijoita ahdisteleva joukkio, joka

miekoilla uhaten hyppyyttää uhriaan ja sitten, ennen kuin tämä päästetään menemään, "he is

528 Cheyne, s. 198-200.
529 Chesterfield, 6.7.1749, I, s. 429.
530 Ibid., 12.11.1750, II, s. 60.
531 Buchan, s. 107.
532 Vigarello, s. 17.
533 Byrd, 19. ja 21.7.1710, s. 206, 207; "swam in the river to wash and refresh myself", 15.6.1711, s. 360; ks.
myös 28.9.1712, s. 590.
534 Mackenzie, s. 382.
535 Ks. tämän tutkimuksen s. 50.
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very handsomly rubb'd down by some Attendants, who carry with them Instruments for

that Purpose".536 Tässä valossa Swiftin runossaan antama kuva Celian pyyhkeen kunnosta

näyttäytyykin miltei totuudenmukaisena: 
But oh! it turn'd poor Strephon's Bowels
When he beheld and smelt the Towels,
Begumm'd, bematter'd, and beslim'd
With Dirt, and Sweat, and Ear-Wax grim'd.537 

Peseytyminen rajoittuukin vain ruumiin näkyvien osien, käsien ja kasvojen pesuun. Aiem-

min lainaamassani The Spectatorin puhtautta käsittelevässä numerossa likaisen keikarin vaat-

teiden ohella vain hänen kätensä saavat erityismaininnan: "his Finger (which naturally

dreaded the Water)". 538 Minkään muun ruumiinosan likaisuudesta The Spectator ei huomauta,

mutta käsien pesemättä jättäminen on lehden tuomion arvoista. Sveitsiläinen César de

Saussure puolestaan vierailee Englannissa vuonna 1727 ja pitää englantilaisia mielestään

erittäin puhtaina. Saussure jopa luettelee osat, jotka englantilaiset pesevät: "not a day passes

without their washing their hands, arms, faces, necks, and throats in cold water, and that in

winter as well as in summer."539 Samoin The Spectatorin julkaisema kuvaus kunniallisen

kansalaisen tyypillisestä päiväohjelmasta sisältää aamuisen kasvojen- ja käsienpesun eikä

mitään muuta.540 Kaikki peseytyminen tapahtuu vadissa, jonka keräämää saastaa Swift

kuvailee runossaan sanoja säästämättä: 
Fowl'd with the Scouring of her Hands
...
The Scrapings of her Teeth and Gums
...
A nasty Compound of all Hues,
For here she spits, and here she spues.541

Samassa vadissa Celia siis pesee myös hampaansa, joista Chesterfield neuvoo poikaansa

huolehtimaan erityisen tarkasti ja pesemään ne joka aamua ja aina aterian jälkeen. Tätä hän

perustelee jälleen niin terveydellisillä kuin kohteliaillakin syillä: "A thorough cleanliness of

your person is as necessary, for your own health, as it is not to be offensive to other

people."542 Suun ja hampaiden ohella kädet ja kynnet vaativat Chesterfieldin mielestä huo-

miota "in order not to offend people's eyes and noses."543 Apuakin suun puhdistukseen on

tarjolla ja mm. Gentleman's Magazine julkaisee ohjeen hammaspulverin valmistamiseksi. Ai-

536 The Spectator, 332, III, s. 34.
537 Swift, Poems, II, s. 527.
538 The Spectator, 631, IV, s. 453.
539 Saussure, s. 205.
540 The Spectator, 317, II, s. 458.
541 Swift, Poems, II, s. 526-27.
542 Chesterfield, 6.7.1749, I, s. 429; ks. myös 30.7.1747, I, s. 220-21; 6.7.1748, I, s. 308.
543 Ibid., 6.7.1749, I, s. 430.
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neeseen kostutetulla kankaalla tulee hangata hampaita kerran päivässä, korkeintaan kahtena

päivänä viikossa, ja halutessaan siihen voi lisätä myskiä tuoksua parantamaan. Oikein

käytettynä "powder will ... sweeten the Breath, and prevent the ill Savour from a rotten

Tooth." Lopuksi suu tosin kehotetaan huuhtelemaan tilkalla lämmitettyä punaviiniä.544

William Byrd kuitenkin mainitsee nelivuotisen päiväkirjansa kuluessa vain kahdesti puhdis-

taneensa hampaansa, ja näistäkin toinen kerta tapahtuu hänen ollessaan toipilaana pitkän

sairauden jälkeen.545 Luultavasti Byrdkin pesee hampaansa useammin ja kirjaa toimituksen

ylös vain poikkeavassa tilanteessa, mutta toisaalta päiväkirjassa, joka on muutoin varsin karu

ja lyhytsanainen, noiden kahdenkin tapauksen saama huomio viestii myös, ettei ham-

paidenpesu ole Byrdille säännöllinen tapa.

Vaikka kylpemisessä on kyse pääasiassa terveydenhoidosta, tutkimani tekstit käsit-

televät myös muiden maiden kylpemistapoja ja korostavat tällöin erityisesti kylpemisen us-

konnollista ulottuvuutta. The Best and Easiest Method käy lyhyesti läpi koko vedellä puhdista-

misen uskonnollisen taustan ja mainitsee jopa suomalaisetkin kylmässä (lumessa) kylpemi-

sen edelläkävijöinä.546 Matkakertomus Curious Traveller puolestaan kertoo persialaisten

kylpemisestä ja kauhistelee, kuinka nämä puhdistautuvat synneistään pesemällä suunsa ja

kasvonsa loisia täynnä olevassa, pilaantuneessa vedessä. Tämän uskonnollisen puhdistau-

tumisen ohella persialaiset ja turkkilaiset käyvät säännöllisesti myös julkisissa kylpylöissä, ja

jo viikon tauko saa aikaan kutinaa ihohuokosten sulkeuduttua ja perspiraation estyttyä.

Kirjoittaja tosin vihjaa kutinan taustalla olevan kenties muitakin syitä, sillä miesten on ta-

pana käydä kylpylässä heti sen jälkeen kun ovat hyväilleet vaimojaan.547 Vielä keskiajalla Eu-

roopassakin yleisten kylpylöiden ja höyrysaunojen katoamista 1500-1600-lukujen kuluessa

selittää osaltaan juuri niiden liittyminen nautintoihin ja siveettömyyteen, joita näissä julki-

sissa laitoksissa katsotaan harjoitettavan.548 

Myös Buchan mainitsee itämaisiin uskontoihin kuuluvat kylvyt, pesut ja puhdistau-

tumiset. Vaikka nämä ovatkin ensisijassa sisäisen puhtauden ilmentymiä, niillä on myös ter-

veydelliset vaikutuksensa. "However whimsical these washings may appear to some",

Buchan toteaa länsimaisen alentuvaan tapaan, "few things would tend more to prevent

diseases than a proper attention to many of them."549 Lisäksi tiheä peseytyminen edistää

544 Gentleman's Magazine, syyskuu 1735, s. 561.
545 Byrd, 16.7.1711, s. 375; 6.9.1712, s. 580.
546 [Anon.], Best and Easiest Method, s. 149-52.
547 [Anon.], Curious Traveller. A Choice Collection of very remarkable Histories, Voyage, Travels etc. Digested into
Familiar Letters and Conversations (London, 1742), s. 340-41.
548 Vigarello, s. 17.
549 Buchan, s. 110-11
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perspiraatiota ja kohentaa mielialaa.550 Ulkomailla kosmeettiset kylvyt ovatkin olleet käy-

tössä jo pitkään, kuten vuonna 1718 Konstantinopolissa diplomaatin rouvana oleskeleva

lady Mary Wortley Montagu saa huomata. Vaikka ei itse olekaan tottunut kylpemään, lady

Mary kirjoittaa silti olevansa vaikuttunut turkkilaisten naisten herkästä hipiästä, joka on

"perfectly smoothed and polished by the frequent use of bathing."551 Myös Mackenzie ker-

too kylpyjen yleisyydestä Egyptissä, "where the women use it, at a great expence, to make

them plump and comely, and the men for coolness and health."552 Siis naiset kosmeettisista

syistä, miehet terveytensä tähden. Varsinaisesti lämmin vesi saa virallisen lääketieteen hy-

väksynnän vasta 1800-luvun alkuvuosikymmeninä, jolloin kosmeettiset lämpimät kylvyt al-

kavat yleistyä. Kaikki kylpemisen tekniikat ovat hallussa jo ennestään, mutta vasta uusi vuo-

sisata lisää joukkoon kuuman veden.553 

Muiden kuin näkyvien osien peseminen yhdistyykin pikemminkin nautintoon kuin

puhtauteen. Nuoren James Boswellin suurimpia nautintoja on pesettää jalkansa maidon-

haaleassa vedessä,554 mutta mistään muusta peseytymisestä hän ei päiväkirjassaan mainitse.

Toisaalta peseytyminen liittyy myös syntisempiin nautintoihin. Intiimialueiden peseminen

on likipitäen säädytöntä puuhaa, eikä bidee koskaan juurru Englantiin samalla tavoin kuin

Ranskaan, koska sen käyttö ehkäisykeinona sukupuolitauteja vastaan yhdistää sen englanti-

laisten mielessä pikemminkin siveettömyyteen kuin puhtauteen.555 Vain puhuessaan puhtau-

den tärkeydestä sukupuolitautien ehkäisyssä ja hoidossa Buchan viittaa varsinaiseen pesey-

tymiseen, tosin silloinkin ainoastaan kyseisten ruumiinosien kylvettämiseen vedellä ja alko-

holilla tai maidolla. Vihjaapa Buchan jopa, että koko tauti (oletettavasti syfilis) on alkujaan

lähtöisin likaisuudesta, siteeraten alaviitteessä tohtori Gilchristiä, jonka mukaan kyseinen

tauti voitaisiin juuria pois kokonaan "by due attention to virtue".556 Mutta nautintoa voi

perustella myös terveydellisin argumentein. Buchan puhuu itämaisesta tavasta pestä jalat,

joka ei ole Englannissa yhtä tarpeellinen, vaikkakin "[t]he sweat and dirt with which these

parts are frequently covered, cannot fail to obstruct the perspiration."557 Syy jalkojen

pesemiseen ei siis ole varsinaisesti hiki ja lika vaan perspiraation estyminen ja näin altistu-

minen vilustumiselle ja kuumeille. Mutta vaikka Cheynekin neuvoo ajelemaan pään ja kas-

550 Ibid., s. 111.
551 Montagu, kirje [tuntemattomalle] kreivittärelle, [1718], s. 168.
552 Mackenzie, s. 313-14.
553 Smith, s. 189.
554 Boswell, Journal, 12.12.1762, s. 81.
555 Wright, s. 84.
556 Buchan, s. 564-65.
557 Ibid., s. 111.
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vot sekä pesemään ja raspaamaan jalkapohjat terveyden edistämiseksi, hän lisää sulkeissa

"besides the Pleasure".558

Peseytymisen vähäisyyden vuoksi Richard B. Schwartz väittää 1700-luvun olevan

niin likainen, että vuosisadalla harrastetaan vähemmän seksiä kuin yleinen mielikuva antaa

olettaa.559 Tobias Smollettin Roderick Random ainakin näyttää sotivan tätä käsitystä vastaan.

Roderick kohtaa matkoillaan kapusiinimunkin, joka veljeskuntansa sääntöjen mukaan ei

käytä lainkaan alusvaatteita, joten hänellä ei myöskään ole juurikaan syytä riisua päällysvaat-

teitaan turhan usein. Koska munkki siis on "none of the cleanliest animals in the world" ja

hänen ruumiinsa on luonnostaan "so strongly scented", Random pitää parempana pysytellä

hänestä tuulen yläpuolella heidän matkaa tehdessään.560 Smollett viittaa kapusiinimunkkei-

hin myös Ranskasta lähettämässään kirjeessä: "I know not a more uncouth and grotesque

animal, than an old Capuchin in the habit of his order."561 Smollettin henkilökohtaisen vas-

tenmielisyyden kapusiineja kohtaan unohtaen, tuon pesemättömän ruumiin hajun luulisi

olevan kylliksi pitämään loitolla muutkin kuin Roderickin. Mutta Roderick Randomissa kapu-

siinimunkin voimakas ominaistuoksu ei millään lailla vaikuta hänen menekkiinsä naisten

keskuudessa – päinvastoin tämä osoittautuu varsinaiseksi naisten-mieheksi, jolla on valloi-

tuksia jaettavaksi asti.562 Varmasti on totta, että pesemättömät vartalot levittävät ympärilleen

varsin voimakasta hajua ja mätänevillä hampailla on tietty ominaistuoksunsa, mutta väite,

että ihmiset, jotka viettävät koko elämänsä näiden hajujen ja eritteiden keskellä kieltäytyisi-

vät yhdestä perustarpeestaan niiden vuoksi, heijastaa vain tutkijan omaa käsitystä ruumiista

ja ruumiillisuudesta. Schwartz joutuu itsekin myöntämään, että sukupuolitautien runsaus ja

näiden hoitoon käytettyjen lääkkeiden laaja mainonta puhuvat vallan toista tarinaa.563

Jollei ruumista pestä kovinkaan usein, samoin on asian laita myös hiusten kanssa.

Kampaaja Peter Gilchrist varoittaa varta vasten, että "[t]hose who bathe, should never wet

their hair, unless it be requisite on account of their health."564 Gilchristin 1770 julkaisema ja

ainoaksi laatuaan julistama ohjekirja hiustenhoidosta neuvoo naisia aamuisin vain irrottele-

maan kiharoita toisistaan kammalla, jolloin "they will appear clean".565 Kyse on siis jälleen

vain siitä, miltä asiat näyttävät. Gilchrist puhuu hiusten varsinaisesta puhdistamisesta vain

558 Cheyne, s. 198.
559 Schwartz, s. 138-40
560 Smollett, Roderick Random, s. 239.
561 Smollett, Travels, 15.8.1763, s. 19-20.
562 Smollett, Roderick Random, s. 240.
563 Schwartz, s. 140.
564 Peter Gilchrist, A Treatise on the Hair (London, 1770), s. 38.
565 Ibid., s. 18.
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värjäyksen yhteydessä todetessaan, että "all hair hath a grease upon its surface, and

consequently cannot so readily receive a stain as that which is cleansed."566 Mitään varsinai-

sia ohjeita puhdistukseen Gilchrist ei anna, ei edes suositeltua puhdistusväliä, mutta ilmeistä

on, että hiusten yleisin olotila on olla rasvaiset. Vauvojen hiustenhoidosta Gilchrist mainit-

see erikseen, ettei hiusten juuriin kertyvää hilsettä pidä raaputtaa pois "for I have often

found, that those who have been so used (out of a mistaken notion of cleanliness) have

thin straggling hair." Kampaajan tarjoama paras keino lasten hiusten puhdistamiseksi on

pyyhkiä pää laardiin tai öljyyn kastetulla kankaalla, kuivata pää flanellilla ja puuteroida se.567

Vesi ei missään vaiheessa astu kuvaan. Swiftin runossa Strephon löytääkin rakastettunsa

kammasta "A Paste of Composition rare, / Sweat, Dandriff, Powder, Lead and Hair".568

Strephonin löydös on harvinainen vain, koska sitä ei ole tarkoitettukaan nähtäväksi: kaiken

erittävään ruumiiseen viittaavan tulee pysyä piilossa katseilta.

5.3. Pois silmistä

"It is not Nature, but agreeable Nature, la belle Nature, that is to be represented", julistaa

Mandeville taiteen päämääristä, "all Things that are abject, low, pitiful and mean, are

carefully to be avoided, and kept out of Sight".569 Sama periaate näyttää pätevän myös

erittävään ruumiiseen. Vastenmielisinä pidettyjen ruumiintoimintojen näkyvyyttä on pyritty

rajoittamaan jo pitkään, ja 1500-luvulta lähtien käytösoppaat kampanjoivat itsekontrollin ja

pidättyväisyyden puolesta – kehitys, jota Norbert Elias kuvaa puhuessaan "über den

Prozess der Zivilisation". Mutta tämä pätee vain käytösoppaiden välittämien normien ta-

solla; tässä tutkimuksessa käyttämäni aineisto ei kuitenkaan ole asiasta aivan niin yksimieli-

nen. 

Julkinen virtsaaminen näyttää olevan yleisin ruumiintoiminto, jonka 1700-luvun

kirjoittajat kokevat epäkohteliaaksi. Gulliver on tuohtunut Brobdingnagin hovinaisten ta-

vasta virtsata hänen nähtensä: "Neither did they at all scruple while I was by, to discharge

what they had drunk, to the quantity of at least two hogs-heads, in a vessel that held above

three tuns."570 Naisten jättiläismäinen koko yhdistää Gulliverin tuohtumukseen Rabelais'lta

tuttuja groteskin huumorin piirteitä, jotka liioittelun keinoin korostavat entisestään niin

naisten rikkomusta kuin tilanteen hupaisuuttakin. Gulliverille tämä välittömyys on tietysti

566 Ibid., s. 39.
567 Ibid., s. 30.
568 Swift, Poems, II, s. 526.
569 [Mandeville], Fable ... II, s. 6.
570 Swift, Gulliver's Travels, s. 67.
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myös arvonalennus: naiset eivät selvästikään pidä häntä oikeana miehenä hänen pienen ko-

konsa vuoksi. Miesten nähden virtsaaminen on naisille erittäin sopimatonta: esim. illallisen

päätyttyä naiset vetäytyvät tarpeilleen talon kaukaisempiin osiin, mutta miehet jäävät pöy-

tään, jonne palvelijat toimittavat heille potat, jotta virtsaaminen ei pääsisi millään muotoa

häiritsemään uusien maljojen kohottamista.571 Vielä vuonna 1784 Bombellesin markiisi ku-

vaa matkakertomuksessaan, kuinka Englannin maaseudulla aviomies johdattaa miehet pois

huoneesta, kun hänen vaimonsa on aika tehdä tarpeensa. Tämä on markiisille ihmetyksen

aihe, sillä hänen kotimaassa Ranskassa nainen saattaa virtsata kaikessa rauhassa kenenkään

paikallaolijan siitä välittämättä.572 Englantilaiset kauhistelevatkin ranskalaisten pidäkkeettö-

myyttä erityisesti ruumiintoimintojen suhteen eikä mikään järkytä englantilaismatkailijoita

niin paljon kuin julkinen virtsaaminen ja ulostaminen, varsinkin jos kyseessä ovat naiset.573

Miehet ovatkin naisia taipuvaisempia ruumiintoimintojensa julkiseen esittelyyn.

Maailmanmies Casanova närkästyy nähdessään lontoolaisten helpottavan oloaan

Buckingham Housen läheisissä pusikoissa. Hän huomauttaa seuralaiselleen Martinellille,

että näiden pitäisi edes kääntää kasvonsa polulle päin, mutta Martinellin mielestä heidät

voisi tällöin tunnistaa. Casanova kuitenkin jatkaa, että vilkkaillakin kaduilla lontoolaiset

kääntyvät katua kohti, välttäen näin kaupoissa ja jalkakäytävillä olevien katseet, mutta ovat

samalla suoraan vaunuissa matkaavien katseltavissa. Martinellin ainoa vastaus tähän on, ettei

vaunuissa olevien tulisi katsoa.574 Mutta edes poispäin kääntyminen ei riitä tyydyttämään

Smollettin Matthew Bramblea. Herra Bramble haastaa jopa kaksintaisteluun vartiomiehen

"for turning aside to the Park wall, on a necessary occasion, when he was passing with a

lady under his protection."575 Smollettin kaunokirjallisesta liioittelusta huolimatta on il-

meistä, että herra Bramble kyllä itse kestäisi tuon "välttämättömyyden", mutta naisia on

herkempinä olioina suojeltava moiselta ruumiintoimintojen esittelyltä. 

Kuten herra Bramblen kohtaaman vartiomiehen tarpeen välttämättömyys kuitenkin

antaa ymmärtää, ruumiintoimintojen säätelyyn vaikuttavat samanaikaisesti myös terveydelli-

set tekijät. Buchanin Domestic Medicine neuvoo vastaamaan luonnon kutsuun viipymättä, sillä

virtsan pidättäminen liian pitkään "from a false delicacy" on maksanut monelle hengen.

"Delicacy is doubtless a virtue", Buchan jatkaa, "but that can never be reckoned true

delicacy which induces any one to risk his health or hazard his life."576 Eliaksen tutkimissa

571 Schwartz, s. 15.
572 Langford, s. 165.
573 Ibid., s. 166.
574 Wright, s. 54.
575 Smollett, Humphry Clinker, s. 64.
576 Buchan, s. 134.
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käytösoppaissa lääketieteelliset argumentit ruumiintoimintojen hillitsemiseksi ovat harvinai-

sia vielä uuden ajan alussa, mutta kun niitä esiintyy, ne asettuvat lähes aina ruumiintoimin-

noista pidättäytymistä vastaan. Sitä vastoin 1800-luvulla lääketieteellisiä selityksiä käytetään

yleisesti rajoittamaan vaistonvaraista käyttäytymistä.577 Tässä tutkimuksessa käyttämissäni

lähteissä terveydelliset syyt kuitenkin tulevat varsin usein esiin ja juuri ruumiintoimintoja

puolustavina tekijöinä. 

Smollettin Peregrine Picklessä eräs diabeteksesta kärsivä rouva koettaa tehdä tarpeensa

vaivihkaa vaunumatkan aikana, jottei joutuisi pyytämään ajuria pysähtelemään tämän tästä.

Ratkaisuna on "a leathern convenience", jota hänen aviomiehensä saa kunnian kantaa tak-

kinsa taskussa ja tyhjentää ikkunasta muiden huomaamatta. Valitettavasti mies vain on hie-

man liian hidasliikkeinen, ja hänen rouvansa tulvaportit antavat myöten ennen kuin hän eh-

tii hyödyntää tätä matkapottaansa. Arvon rouva arvatenkin raivostuu: "Odds plague! you

nincompoop, (cried she) you have fumbled so long about the pot, that I have drenched

myself all over. I wish to God you had received the stream in your mouth." Mihin kärsiväl-

linen aviomies vastaa: "I thank you for your good-will, my dear ... you would promote me

to the honour of being a pissing-post." Vaimon mukaan ainoa toimi, johon mies näyttö-

jensä pohjalta kykenee onkin tulla kaiken kansan päälle virtsaamaksi.578 Vaikka Smollettin

tavoitteena on jälleen huvittaa lukijaansa, tekstistä välittyy kuitenkin kovin välitön ja luon-

nollinen suhtautuminen virtsaan ja virtsaamiseen. Smollettin käsissä kohtaus johtaa tietysti

lopulta sanaleikkiin ja pilkkaan vaimonsa tossun alla oleilevan aviomiesparan kustannuk-

sella, mutta kaiken taustalla on nähtävissä myös lääketieteen vaikutus: juuri diabetes antaa

oikeutuksen aiheen esiin tuomiselle ja avoimelle käsittelylle. Virtsaaminen on itse asiassa

diabeteksen selvin oire ja esim. Buchanin määritelmä diabeteksesta onkin "a frequent and

excessive discharge of urine."579 Sairaus samaistuu oireeseensa, jolloin koko virtsaamiskoh-

taus muuttuukin lääketieteelliseksi, sallittavaksi: lääketiede pukee näin ruumiintoiminnot

hyväksyttävämpään asuun. Mutta huomionarvoista on kuitenkin, että tämä tapahtuu kohte-

liaassa kaunokirjallisuudessa, ei varsinaisen lääketieteellisen diskurssin piirissä.

Sama ruumiintoimintojen lääketieteellinen oikeutus tulee esiin myös Smollettin

omassa matkakertomuksessa. Vieraillessaan Roomassa hän ottaa esille antiikin roomalaisten

tavan nauttia oksennuslääkkeitä aterioidessaan toistensa taloissa, jotta he saattoivat mah-

duttaa vatsoihinsa enemmän ruokaa – "a beastly proof of their nastiness".580 Smollett ei

577 Elias, s. 111.
578 Smollett, Peregrine Pickle, s. 424. 
579 Buchan, s. 347.
580 Smollett, Travels, 28.2.1765, s. 254.
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varsinaisesti mainitse tämän tavan yhteyttä oman aikansa oksennuslääkkeisiin, mutta toteaa

kuitenkin: "I believe the moderns retain more of the customs of the antient Romans, than

is generally imaginated."581 Ainoa ero näyttäisi olevan ajoituksessa: antiikin roomalaiset otti-

vat lääkkeensä jo vierailulla ollessaan ja myös oksentaminen tapahtui jo tuolloin; Smollettin

ajan ihmiset korjaavat ylensyöntinsä aiheuttamat ongelmat tyhjentämällä itsensä vasta jälki-

käteen oman kotinsa suojissa ja terveytensä tähden.

Varsinaiset kiellot erittävän ruumiin suhteen ovatkin vähenemässä, aivan kuten

Eliaksen tutkimus osoittaa. Luetellessaan kriteereitään poikansa yksityisopettajan valinnalle

Sternen Walter Shandy kääntyy Erasmuksen puoleen julistaen, ettei opettaja saa mm. kaivaa

nenäänsä, niistää sormiinsa, rykiä, sylkeä tai niiskuttaa seurassa, "nor (according to Eras-

mus) shall he speak to any one in making water, – nor shall he point to carrion or

excrement." Tässä vaiheessa herra Shandyn Toby-veli, joka on pitänyt listan aiempia kohtia

hyvinkin järkevinä, huomauttaa: "Now this is all nonsense again".582 Erasmuksen

yksityiskohtaiset säännöt ovat selvästi jo vanhentuneita ja siksi pilkan arvoisia. Tämä muu-

tos käytösoppaiden kielenkäytössä on pitkälti Norbert Eliaksen sivilisaatioteorian perustana:

yksityiskohtaisen tarkoista säännöistä liike käy Eliaksen mukaan kohti vaikenemista ja

sisäistettyjä sääntöjä. Hänen tutkimiensa käytösoppaiden perusteella on selvää, että ruu-

miintoimintojen paljastaminen julkisesti on huonoa käytöstä, mutta vielä 1700-luvullakin

oppaat joutuvat nostamaan asian esiin, myöntäen täten tavan olevan yhä käytössä. Varsin-

kin laajemmille kansanosille suunnatut oppaat puhuvat yksityiskohtaisesti ruumiintoimin-

noista ja -osista, joista ei samaisten oppaiden mukaan ole enää kohteliasta puhua. Yläluo-

kalle tarkoitetuista oppaista tarkat termit puuttuvat Eliaksen mukaan jo 1600-luvun lopulla,

muista 1700-luvun lopulla. Elias näkee tässä selvän kehityskaaren: vaikeneminen on merkki

"häpeänkynnyksen" etenemisestä.583 

Walter Shandy pitää tärkeänä kiinnittää huomiota jokaiseen vähäiseenkin seikkaan

ihmisen käytöksessä, koska "[t]here are a thousand unnoticed openings ... which let a

penetrating eye at once into a man's soul".584 Käytöstavat ovat siis aukkoja, teitä ihmisen

sieluun, samalla tavalla kuin ruumiinaukot ja -eritteet ovat väyliä ihmisen anatomiaan.

Vaikka Sternen ja Eliaksen mielestä tällaiset sanatarkat käyttäytymissäännöt ovat jo poistu-

massa käytöstä, Erasmuksen ohjeet ovat kuitenkin yhä läsnä lordi Chesterfieldin aviotto-

malle pojalleen lähettämissä kirjeissä. Näiden "gallialainen" tapakoodisto pintakultaisine

581 Ibid., s. 255.
582 Sterne, Tristram Shandy, s. 424.
583 Elias, s. 111-12.
584 Sterne, Tristram Shandy, s. 424.
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hienosteluineen tuomitaan kuitenkin jo omana aikanaan suoranaiseksi hyökkäykseksi eng-

lantilaisia tapoja vastaan.585 Chesterfield miettii itsekin, mitä "a formal dull fellow, or a

cloistered pedant" sanoisi isästä, joka ohjeistaa poikaansa tällaisissa vähäpätöisissä asioissa,

kuten puhtaudessa ja käytöstavoissa, mutta hän uskoo osien summaan ja syyttääkin van-

hempia huolimattomuudesta lastensa kasvatuksessa, jos he ohittavat moiset pikkuseikat.586

Chesterfield varoittelee poikaansa ennen kaikkea moninaisista pahoinvointia aihe-

uttavista tavoista, jotka eivät sovi seuraan: "For I do not conceive that any man has a right

to exhibit, in company, any one excrement, more than another."587 Huonotapainen mies

saattaa esim. työntää sormen nenäänsä tai niistää ja katsoa jälkikäteen nenäliinaansa "so as

to make the company sick."588 Myöhemmin Chesterfield toistaa varoituksensa nenäliinan

sisällön katselemista ja toteaa samalla nenän kaivamisen olevan "the most shocking, nasty,

vulgar rudeness, that can be offered to company". Itse hän menee jopa niin pitkälle, että

väittää mieluummin tietävänsä miehen sormen käyneen hänen housuissaan kuin näkevänsä

sen hänen nenässään.589 Elias tulkitsee tämän käytösoppaissakin näkyvän kiellon katsoa

nenäliinaan niistämisen jälkeen olevan eräänlainen uusi purkautumistie taipumuksille, jotka

on jo alistettu tiettyyn kontrolliin nenäliinan käyttöönoton myötä. Aiemmin käytösoppaat

ovat neuvoneet niistämään nenäliinaan käsien sijaan, mutta nyt itse nenäliinan käyttökin saa

lisätarkennuksia. Eliaksen mukaan tämä on merkki ihmisen vaistonvaraisesta taipumuk-

sesta, joka ilmenee nykyään enää salattuna tai jopa tiedostamattomana kiinnostuksena erit-

teitä kohtaan.590 

On kuitenkin huomattava, että Eliaksen sivilisaatioprosessin mukaan

ruumiintoiminnoista vaietaan 1700-luvun käytösoppaissa, koska aiheesta on tullut liian

vastenmielinen ja häpeällinen edes varta vasten kiellettäväksi. Jo 1500-luvulla ilmestyneessä

Giovanni Della Casan Galateossa esiintyvä kielto nenäliinaan katsomisesta591 toistuu kuiten-

kin lordi Chesterfieldin kirjeissä lähes sanatarkasti vielä 200 vuotta myöhemmin.

Chesterfield on tietysti yksittäinen esimerkki eikä Elias ole kiinnostunut kuin suurista lin-

joista,592 mutta silti näkisin syytä suhtautua Eliaksen suureen teoriaan tietyllä varauksella.

Samaa suosittaa myös Anna Bryson, jonka mukaan 1500-1600-lukujen käytösoppaistakaan

585 Langford, s. 88; Carter, s. 76-80.
586 Chesterfield, 12.11.1750, II, s. 62.
587 Ibid., 19.3.1750, I, s. 566-67.
588 Ibid., 25.7.1741, I, s. 146.
589 Ibid., 12.11.1750, II, s. 61.
590 Elias, s. 122.
591 Ibid., s. 119.
592 Ibid., s. 67.
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ei ole löydettävissä niin selvää "häpeänkynnyksen" etenemistä kuin Elias väittää. Se, etteivät

jotkut oppaiden kirjoittajat enää mainitse ruumiintoimintoja joidenkin aiempien kirjoittajien

tapaan, ei riitä Brysonin mielestä perusteeksi Eliaksen teorialle: kaikki kirjoittajat eivät vai-

kene samoista asioista eivätkä Eliaksen esittämässä ajallisessa järjestyksessä.593 Vaikka

Chesterfield on siis vain yksi kirjoittaja ja englantilaisen kohteliaisuuden mittapuulla vielä

poikkeuksellisen "ranskalainen" käsityksissään, on hän silti vaikuttava esimerkki säröistä

sivilisaatioteoriassa, varsinkin ottaen huomioon, että Elias rakentaa tutkimuksensa pääasi-

assa juuri ranskalaisten käytösoppaiden varaan.

Jotkut tavat todella käyttäytyvät Eliaksen kuvaileman prosessin mukaisesti. Näin käy

mm. sylkemiselle, jonka Elias näkee häviävän 1700-luvun mittaan ja jota hän pitää kiistat-

tomana merkkinä "edistyksestä".594 Käyttämäni lähteet eivät juurikaan mainitse sylkemistä.

Tobias Smollettkin viittaa syljeskelyyn enää vain italialaisten harjoittamana pahana tapana,

"defiling the floor with slops of every kind",595 antaen näin ymmärtää, ettei moista tapahdu

hänen kotimaassaan. Eliaksen mukaan syljeskelyn katoaminen on jälleen merkki psykologi-

sesta muutoksesta: tarve sylkeä heikkenee ruokavalion muuttuessa tai korvautuu muilla ta-

voilla (kuten tupakoinnilla). "The inclination to spit", Elias kirjoittaa vuonna 1939, "now

manifests itself only in children or in dream analyses, and its suppression is seen in the

specific laughter that overcomes us when 'such things' are spoken of openly."596 Ilmeisesti

kehitys on kuitenkin kulkenut Eliaksen jälkeen taaksepäin, sillä syljeskely näyttää olevan yhä

katujen koristuksena eikä juurikaan herätä naurua. Sen sijaan kasvoille sylkeminen on jatku-

nut tähän päivään asti yhtä halventavana eleenä kuin se on 1700-luvulla.597

Käytösoppaiden ulkopuolelle, kohteliaaseen kaunokirjallisuuteen käännyttäessä,

Eliaksen lineaarinen teoria ei näytä kuitenkaan enää pätevän. Erasmuksen ohjeiden laimin-

lyöminen on koitua Tristram Shandylle kohtalokkaaksi: "in a fit of laughter, on seeing a

cardinal make water like a quirister (with both hands) thou brakest a vessel in thy lungs,

whereby, in two hours, thou lost as many quarts of blood".598 Elias ei usko lääketieteellisten

selitysten vaikuttavan käytöstapojen muutokseen, mutta Sterne sen sijaan näyttää olevan

toista mieltä: toisten julkisten toimitusten seuraamisesta on pidättäydyttävä, koska se voi

huvittavuudessaan olla vaaraksi terveydelle. Satiiriset ja humoristiset romaanit ovatkin selvin

593 Bryson, s. 100-1.
594 Elias, s. 128-31.
595 Smollett, Travels, 28.2.1765, s. 255, alaviite.
596 Elias, s. 131.
597 Kasvoille sylkeminen on eniten esillä romaaneissa: ks. esim. Smollett, Roderick Random, s. 24; Fielding, Tom
Jones, I, s. 61, 369; Defoe, Moll Flanders, s. 209.
598 Sterne, Tristram Shandy, s. 498.
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Eliaksen teoriaa vastaan rikkova lähderyhmä. On syytä lainata kokonaisuudessaan Swiftin

kuvausta Gulliverin ensimmäisestä ulostuksesta Lilliputissa: 
I had been for some hours extremely pressed by the necessities of nature; which was no
wonder, it being almost two days since I had last disburthened my self. I was under great dif-
ficulties between urgency and shame. The best expedient I could think on, was to creep into
my house, which I accordingly did; and shutting the gate after me, I went as far as the length
of my chain would suffer; and discharged my body of that uneasy load. But, this was the
only time I was ever guilty of so uncleanly an action; for which I cannot but hope the candid
reader will give some allowance, after he hath maturely and impartially considered my case,
and the distress I was in. From this time my constant practise was, as soon as I rose, to per-
form that business in open air, at the full extent of my chain; and due care was taken every
morning before company came, that the offensive matter should be carried off in wheel-bar-
rows, by two servants appointed for that purpose. I would not have dwelt so long upon a
circumstance, that perhaps at first sight may appear not very momentous, if I had not
thought it necessary to justify my character in point of cleanliness to the world; which I am
told, some of my maligners have been pleased, upon this and other occasions, to call in ques-
tion.599

Katkelmassa on mukana Eliaksen korostama häpeä, mutta häpeän aiheuttajana on itse asi-

assa se, että Gulliver tekee tarpeensa asumukseensa, ei itse ulostaminen. Myöhemmin, toi-

miessaan "puhtaasti", Gulliver ulostaa ulkona ja vain palvelijat saavat nähdä hänen tuotok-

sensa. Eliaksen uskoma tasa-arvoisuuden kasvaminen600 ei siis näy vielä Swiftin maailmassa:

ruumiin toimintojen ja tuotosten paljastaminen alempiensa, palvelijoiden, edessä ei tuota

häpeää. Anna Bryson väittääkin tutkimiensa 1500-1600-lukujen käytösoppaiden perusteella,

että vaikka yhtäältä ruumiin toiminnoille ja näkyvyydelle vaaditaan entistä tiukempaa kont-

rollia, toisaalta kontrollin löystyminen viestittää ylemmyydestä, pidättäytyminen kunnioituk-

sesta. Häpeä ja vastenmielisyys, joita erittävä ruumis tuottaa, koetaan siis merkeiksi sosiaali-

sista eroista, jotka vaihtelevat tilanteen ja seuran mukaan.601 Mutta Swiftin tekstissä

merkittävää on myös, ettei tapauksesta suinkaan vaieta liian häpeällisenä, vaan päinvastoin

se vedetään esiin Gulliverin maineen ja kunnian puolustuksena. Näin todistaessaan sanka-

rinsa puhtoisuutta Swift pääsee kertomaan joltisenkin monisanaisesti tämän ruumiinerityk-

sestä.

Mielenkiintoisen kontrastin tälle Gulliverin kohtaukselle antaa Daniel Defoen

Robinson Crusoe, josta puuttuvat tyystin kaikki ruumiintoiminnot. Robinson kertoo yksityis-

kohtaisen tarkasti, kuinka hän rakentaa joka suunnalta täysin suojatun asumuksensa,602 mut-

tei mainitse sanallakaan, kuinka hän suorittaa tarpeensa. Sadekauden aikana Robinson ei

edes poistu paaluvarustuksensa suojista useisiin päiviin,603 millä Defoe tuskin haluaa antaa

ymmärtää, että Robinson likaisi asumuksensa niin kuin Gulliver joutuu tekemään. Defoelle

599 Swift, Gulliver's Travels, s. 9-10.
600 Elias, s. 112-13.
601 Bryson, s. 86.
602 [Defoe], Robinson Crusoe, s. 67-69.
603 Ibid., s. 95, 120.
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koko asian käsittely on joko yhdentekevää tai sopimatonta: uutta sivilisaatiota saarelleen pe-

rustava Robinson ei ulosta kertaakaan. Kaunokirjallisuuskin on siis kaukana yhtenäisestä

käsityksineen erittävästä ruumiista: siinä missä Swift rikkoo Eliaksen sivilisaatioteoriaa vas-

taan muka korostaessaan Gulliverin puhtautta, Defoe käyttäytyy juuri häpeänkynnyksen ku-

vaamalla tavalla ja vaikenee koko ruumiista.

Sterne sen sijaan menee Swiftiäkin pidemmälle. A Sentimental Journeyssa Yorick

kohtaa ranskalaisrouvan, jonka kanssa hän saa kunnian matkustaa huviajelulle kaupungin

ulkopuolelle. Aivan ensinnä Yorick korostaa, että "[o]f all women, Madame de Rambouliet

is the most correct; and I never wish to see one of more virtues and purity of heart." Mutta

heidän paluumatkallaan hän tiedustelee rouvalta, tarvitseeko tämä jotain, mihin rouva vas-

taa: "Rien que pisser". Sterne rauhoittaa kuitenkin tästä virtsaamisen melko vulgaarista mai-

ninnasta kenties järkyttynyttä lukijaansa:
Grieve not, gentle traveller, to let Madame de Rambouliet p-ss on. And, ye fair mystic
nymphs! go each on pluck your rose, and scatter them in your path, for Madame de Rambouli-
et did no more. I handed Madame de Rambouliet out of the coach; and had I been the priest
of the chaste CASTALIA, I could not have served at her fountain with a more respectful de-
corum.604

Sternen käyttämä ilmaus "pluck your rose" on A Classical Dictionary of the Vulgar Tonguen

(1796) mukaan erityisesti naisten käyttämä nimitys asioinnille ulkokäymälässä, joka maaseu-

dulla usein sijaitsee puutarhassa, siis ruusujen keskellä.605 Sterne kannustaakin naisia

tiputtelemaan nesteitään ylpeinä kuin antiikin tarujen nymfit – kuten Castalia, nymfi joka

tarun mukaan muuttui runouden inspiraation lähteeksi Apollon muusille, jokainen nainen

on suihkuava lähde. Kuva on kovin samanlainen kuin Mihail Bahtinin Rabelais'lta löytämä

groteski ruumis: Pantagruelin vuolas virtsaneritys tuottaa useita lähteitä, joilla on parantava

vaikutus, ilmentäen näin ruumiin iloista, positiivista ulottuvuutta.606 Kuva on kovin erilainen

kuin Swiftin runossa eritteidensä saastuttamasta Celiasta. Siinä missä Swift kauhistuu erittä-

vää naista, Sterne suorastaan ylistää tätä. Molemmat kuitenkin naamioivat in-

honsa/ylistyksensä puhtautta ja erittävän ruumiin piilottamista korostavan retoriikan alle

tavalla, jota Elias ei tutkimistaan käytösoppaista löydä.

5.4. Alas viemäristä

Luvun alussa lainaamani James Boswellin essee jatkuu sanoin:

604 Laurence Sterne, A Sentimental Journey (1768; London, 1942), s. 67-68.
605 Francis Grose, A Classical Dictionary of the Vulgar Tongue, toim. Eric Partridge, 3. laitos (1796; London,
1963), s. 265.
606 Bahtin, s. 299.
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Swift has shown us to a degree of exquisite disgust the consequence of prying, when we
ought to be satisfied with external beauty of person and dress. If we will set ourselves to in-
vestigate in his manner, we all know what nauseous idea will be excited; yet happily for us
how very seldom are we disturbed by them as our views skim pleasingly along the surface.607

Jonathan Swift tuokin omintakeiseen tyyliinsä esille myös ruumiintoimintojen materiaalisen

puolen, jonka tulisi pysyä piilossa. Strephon, tuo yksinkertaisen nuorenmiehen perikuva, ei

voi vastustaa rakastettunsa pukeutumishuoneesta löytämäänsä kirstua: 
Why Strephon will you tell the rest?
And must you needs describe the Chest?
That careless Wench! no Creature warn her
To move it out from yonder Corner;
But leave it standing full in Sight
For you to exercise your Spight. 608

Celian pahin rikkomus on juuri ulosteidensa näkyville jättäminen, ja Miltonia lainaten

Strephon huokaakin:
O never may such vile Machine
Be once in Celia's Chamber seen! 
O may she better learn to keep
"Those Secrets of the hoary deep!609

Ruumiintoimintojen julkista esittelyä ei vain kielletä vaan niille pyritään luomaan myös uu-

sia, kanssaihmisistä erotettuja tiloja. Elias puhuu laitteesta ("technical apparatus"), jonka

keksiminen mahdollistaa ruumiintoimintojen piilottamisen katseilta. Huvittavaa on, että heti

perään hän huomauttaa, kuinka 1900-luvulla ruumiintoiminnoista voidaan taas puhua va-

pautuneemmin ja ilman edeltävän vuosisadan vaivautuneisuutta: edes tässä 1930-luvun va-

pautuneessa ilmapiirissä Elias ei siltikään kykene viittaamaan WC:hen muuna kuin "lait-

teena". Elias on kuitenkin oikeassa todetessaan tämän laitteen olleen samalla sekä syy että

seuraus muutoksesta suhtautumisessa ruumiiseen, ja enemmänkin kuin seuraus: "This

apparatus served both the constant reproduction of the standard and its dissemination."610 

Arkkitehti Isaac Ware neuvoo piilottamaan sisällä sijaitsevat käymälät komeroihin,

sillä "[t]here are a multitude of things that must be always at hand, and never in sight; and

these are what furnish closets." Eikä riitä, että käymälä on komeron kätköissä; myös itse

komeron on oltava kyllin kaukana: "a water-closet, far removed, and connected by a

passage, is a useful addition."611 Alexander Cummings kuitenkin patentoi vesiklosetin tai

WC:n vasta 1775,612 ja Englannissa se onkin vielä harvinaisuus ennen vuosisadan loppua,

kun taas ulkohuone pihan perällä tai likakaivo kellarissa, jonne yöastiat tyhjennetään, säilyt-

607 Boswell, Hypochondriack, I , s. 297.
608 Swift, Poems, II, s. 527-28.
609 Ibid., II, s. 528.
610 Elias, s. 114-15.
611 Ware, s. 328.
612 Derek Jarrett, England in the Age of Hogarth (New York, 1974), s. 170.
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tää paikkansa senkin jälkeen.613 Siitä huolimatta uusi keksintö saa Ranskassa nimensä juuri

englantilaisten mukaan: pariisilainen asuntoilmoitus vuodelta 1759 mainitsee erikseen asun-

non sisältävän "commodités à l'anglaise".614 Sisä-WC on kuitenkin kummajainen ja jopa

uusimmat kartanotkin varustetaan yleisesti ulkokäymälöin. Arkkitehti Waren 1756 julkaise-

man suuren kaupunkitalon pohjapiirustuksiin on yhä merkitty ulkokäymälät ("Bog

Houses"), joista toinen on talon ulkoseinustalla, toinen taas kauempana, aivan taloa reu-

nustavan muurin vieressä. Yhtään käymälää ei ole talon sisällä.615 Eräässä toisessa herraskar-

tanossa on sentään yksi ovellinen WC onnistuttu kätkemään huoneen syvennykseen, mutta

tässäkin ovi on niin lähellä istuinta, että se voidaan sulkea vain kun WC ei ole käytössä.616

Tarpeilla käynti pyritään siis erottamaan omaan tilaansa, mutta kovin täydellistä yksityisyy-

den vaatiminen ei vielä ole.

Jollei tällaista erillistä tilaa ole saatavilla, itse pytyt pyritään kätkemään. Celiankaan

astia ei ole aivan suojaton:
In vain, the Workmen shew'd his Wit
With Rings and Hinges counterfeit
To make it seem in this Disguise,
A Cabinet to vulgar Eyes617

Mutta ei auta vaikka pytty on naamioitu tavalliseksi huonekaluksi, sillä tämä ei hämää hie-

nostuneita silmiä. Pyttyjen kätkeminen kaappien sisään ei suinkaan ole vain englantilainen

ilmiö. Aurinkokuninkaan hovista löytyy peräti 264 mukavuuslaitosta, joista 66 on jollain

tapaa suojattu tai peitetty. Piilottaminen yleistyy 1700-luvun mittaan, ja ajat jolloin Ludwig

XIV saattoi ottaa vieraita vastaan tuolta istuimelta ovat pian takanapäin. Suosittuja pytty-

malleja Ranskassa ovat mm. "Voyage au Pays Bas" ja "Mystères de Paris": pino samannimi-

siä kirjoja, jotka sanaleikkiä hyväksi käyttäen kätkevät pytyn sisäänsä.618 

Kohteliaisuus yhdistyy ensi sijassa arvokkaaseen käytökseen ja tyyliin, mutta muo-

don tärkeys saatetaan ulottaa teoista koskemaan myös esineitä: jos ulkoinen miellyttävyys

palvelee ihmisen sisäistä hyvettä, niin esineiden koristelukin lisää niiden hyödyllisyyttä.

Kohteliaisuus on juuri miellyttämisen taitoa, mikä pätee myös esineisiin.619 Smollettin

Peregrine Picklessä eräästä naapuruston herrasnaiselle kuuluvasta esineestä muodostuu rouva

Picklelle suoranainen pakkomielle. Kyseinen "curious implement ... was no other than a

613 Schwartz, s. 14.
614 Wright, s. 75.
615 Ware, kaavakuvat 30, 31.
616 Wright, s. 76.
617 Swift, Poems, II, s. 528.
618 Wright, s. 71-74.
619 Klein, "Politeness", s. 873-74.
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porcelain chamber-pot of admirable workmanship, contrived by the honourable owner,

who kept it for her own private use, and cherished it as an utensil of inestimable value."

Rouvan sisar on huolissaan tästä mieltymyksestä, koska tietää, ettei potan omistaja suostu

sitä myymään eikä edes lainaamaan "for a season".620 Rouva Picklen terveyskin on vaarassa:

"[Mrs. Pickle] could make use of no other convenience, and was threatened with a very

dangerous suppression." Viimein sisar onnistuu hankkimaan kyseisen laitteen vuokraa vas-

taan ja tämä "illustrious Jordan" tuodaan Picklen perheen kotiin.621 Myös Elias antaa vastaa-

van esimerkin vuodelta 1768: rouva du Deffand kirjoittaa isoäidilleen kiittääkseen lahjaksi

saamastaan yöastiasta, joka on niin kaunis, että sitä voisi käyttää kastikeastiana. Rouva jopa

asettaa sen esille koko illaksi, jotta kaikki talossa saisivat sitä ihailla.622

Yöastiat ovatkin esineinä tavattoman tärkeitä ja niihin suhtautuminen vaikuttaa var-

sin välittömältä eivätkä ne aina pysy sänkyjen alla. Smollettin Peregrine Pickle keppostelee

tätinsä kustannuksella poraamalla tämän yöastiaan reikiä, mutta tämän seurauksena ei kastu-

kaan lattia vaan sänky: täti nimittäin vetää potan sängyn alta vällyjen alle sänkyyn ja tekee

tarpeensa aviomiehensä nukkuessa vieressä. Rouvan mukavuudenhalussa ei ilmeisesti ole

mitään poikkeavaa ja onkin syytä olettaa, että tämä on tyystin tavallinen tapa kylminä öinä.

Poikkeavaa on tietysti miesparan kastuminen, varsinkin kun tämä lammikosta heräävä

kommodori uskoo kelluvansa aaltojen armoilla.623 Sängyn alla pidettävien yöastioiden

huoneeseen levittämä haju on kuitenkin liikaa 1700-luvun herkistyneille nenille. Hannah

Glassen Servant's Directory neuvoo sisäkköä: "empty and clean every thing in the Chamber

that wants, and always leave a little clean Water in your chamber Chairpans, it prevents any

offensive Smell."624 Aiemmin pottien on ilmeisesti annettu lojua koskemattomia

pidempäänkin, mutta George Cheyne ilmoittaa, ettei näe enää syytä painottaa, kuinka tär-

keää on poistaa ulosteet makuuhuoneista, "the Luxury of England having run [niiden pois-

tamatta jättämisen] rather into a Vice."625 

Se, minne pottien tyhjennetty sisältö päätyy, on kasvava huolenaihe 1700-luvun

Englannissa. Isaac Waren Complete Body of Architecture varaa viemäröinnille runsaasti sivutilaa

ja liittää mukaan vielä kaavakuvan esimerkkitalon viemäröinnistä sekä poikkileikkaukset itse

viemäriputkista. Kaupungeissa, eritoten Lontoossa, talon kaikki jätevedet johdetaan yleiseen

viemäriin, mutta maaseudulla joudutaan etsimään muita keinoja, joista parhaimpana Ware

620 Smollett, Peregrine Pickle, s. 26.
621 Ibid., s. 27. Valitettavasti jo seuraavana päivänä pottaa tyhjentämässä ollut palvelija särkee sen.
622 Elias, s. 109-10.
623 Smollett, Peregrine Pickle, s. 65.
624 Glass[e], Servant's Directory, s. 29.
625 Cheyne, s. 12.
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pitää viemäreiden johtamista suoraan jokeen, jos sellainen vain on lähettyvillä.626 Jätevesien

laskemisesta jokeen on itse asiassa pelkkää etua: 
When the discharge is made into a running water in the country, the owner need not fear any
inconveniencies that will arise from it, for all filth is presently carried off this way, and the
only consequence will be, that there will be more and better fish of many kinds there than
elsewhere; the various things discharged from the house inviting and feeding them.627 

Mutta varsinaista viemäröintiä ei Lontoossakaan ole kaikkialla, vaan talojen alle tai taakse

sijoitetut likakaivot tyhjennetään öisin, ja ne joilla ei ole edes moista kaivoa, heittävät jät-

teensä ulos ikkunoista: William Hogarthin tunnettu Night (1738) -teos kuvaa juuri yöastian

tyhjentämistä ikkunasta kadulle ja suoraan epäsuositun Thomas de Veilin niskaan. Se, että

tuo teko on jo satiirin aiheena on kuitenkin kylliksi kertomaan aikalaisten herkkyydestä tätä

pitkään jatkunutta tapaa kohtaan. Hogarthia tutkineen Derek Jarrettin mukaan yöastioiden

tyhjentäminen ikkunoista on tuohon aikaan jo harvinaisempaa kuin humoristit antavat

olettaa,628 mutta ainakin vielä kymmenen vuotta myöhemmin ruotsalainen kasvitieteilijä

Pehr Kalm kertoo Lontoon ympäristön viljelijöiden lannoittavan peltonsa kaupungin ka-

duilta kerätyllä ulosteella ja jätteellä, joka kasataan ostajia varten suuriin pinoihin kaupungin

ulkopuolelle.629 Eivätkä katujen ulosteet päädy vain pelloille. Lontoossa vuonna 1765 vierai-

leva ranskalainen asianajaja ja kirjailija Pierre-Jean Grosley kertoo kuulleensa jopa talojen

itsensä kätkevän sisäänsä ulosteita: "I have even been assured, that the excrements taken

out of necessary-houses entered into the composition of bricks of this sort."630

Lontoo yrittää hillitä ongelmansa mm. kieltämällä laskiämpäreiden tyhjentämisen

ikkunoista kadulle, mutta tuloksetta.631 Puhuessaan parlamentin ylähuoneessa vuonna 1741

lordi Tyrconnel mainitsee "[the] neglect of cleanliness of which, perhaps, no part of the

world affords more proof than the streets of London, a city famous for ... civility and

politeness; but which abounds with such heaps of filth, as a savage would look on with

amazement."632 Mutta vielä liki kolme vuosikymmentä myöhemmin Grosley valittaa Lon-

toon mitä kauneimmalla kadulla pysyvästi lilluvasta jätelammikosta: "a puddle where

splashings cover those who walk on foot, fill coaches when their windows happen not to

626 Ware, s. 273-88; ks. myös s. 107-8.
627 Ibid., s. 284.
628 Jarrett, s. 169.
629 Kalm, 23.3.1748, I, s. 145; 25.5.1748, I, s. 307. Derek Jarrettin mielestä tämä on kuitenkin vain osoitus
englantilaisten halusta ansaita ulosteillaan pikemminkin kuin heitellä niillä toisiaan. Ks. Jarrett, s. 169-70.
630 [Pierre-Jean] Grosley, A Tour to London; Or, New Observations on England, and its Inhabitants, käänt. Thomas
Nugent, 2 osaa (London, 1772), I, s. 77. Grosleyn matkakertomuksen kääntäjän mukaan kyseinen teos on
"puolueeton" rinnastuksissaan näiden kahden maan välillä, toisin kuin monet ranskalaisista matkakuvauksista.
Ks. ibid., I, s. viii.
631 Ibid., I, s. 43.
632 Lainattu teoksessa George Rudé, Hannoverian London 1714-1808 (London, 1971), s. 135.
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be up, and bedawb all the lower parts of such house as are exposed to it."633 Englantilaiset

eivät hänen mukaansa kuitenkaan pelkää tätä likaa, kiitos ruskeiden peruukkiensa ja mustien

polvisukkiensa.634

Lontoon rinnalla myös ulkomaat saavat moitteita osakseen. Smollett joutuu mat-

koillaan Ranskassa kohtaamaan käymälän, "the temple of Cloacina", joka on kerrassaan

kaameassa kunnossa. Palvelustyttö kertoo emännän käskeneen laitattaa sen siihen tilaan

juuri englantilaismatkalaisia varten, mutta pahaksi onneksi kaikki ranskalaisvieraat ovat al-

kaneet karttaa sitä: "instead of using the seat, [the French] left their offerings on the floor".

Tämä tapa uhrata käymälän jumalattarelle ei kuitenkaan ole Smollettin mieleen: "This is a

degree of beastliness, which would appear detestable even in the capital of North-

Britain."635 Smollettin kirjoissa hänen kotikaupunkinsa Edinburgh rinnastuukin lähes vieraa-

seen maahan. Humphry Clinkerissä palvelijatar Win Jenkins valittaa omintakeisella kieliopil-

laan käymälöiden puutteesta Edinburghissa: 
... and behold there is nurro geaks in the whole kingdom, nor any thing for poor sarvants,
but a barrel with a pair of tongs thrown a-cross; and all the chairs in the family are emptied
into this here barrel once a-day; and at ten o'clock at night the whole cargo is flung out of a
back windore that looks into some street or lane, and the maid calls gardy loo to the passen-
gers, which signifies Lord have mercy upon you! 636

Samassa romaanissa myös Matthew Bramble rinnastaa Edinburghin ulkomaihin, sillä edin-

burghilaisten öinen tapa heittää epäpuhtautensa ulos ikkunasta on herra Bramblen mukaan

käytössä myös Espanjassa, Portugalissa ja joissakin osissa Ranskaa ja Italiaa. Herra

Bramblesta moinen on sietämätöntä, sillä "for notwithstanding all the care that is taken by

their scavengers to remove this nuisance every morning by the break of day, enough still

remains to offend the eyes, as well as other organs of those whom use has not hardened

against all delicacy of sensation."637 Kaupungin asukkaat eivät jaa Bramblen inhoa, mutta

hän toivoisi heillä olevan kuitenkin myötätuntoa asiaintilaan tottumattomia vierailijoita

kohtaan ja heidän edes harkitsevan asian korjaamista vapautuakseen naapureidensa arvos-

telusta.638 Edinburghin "kuuluisa saniteettisysteemi" on yleinen englantilaisten matkailijoi-

den paheksunnan aihe ja ansaitsee skoteille maineen kansana, joka on (Daniel Defoen sa-

nojen mukaan) "unwilling to live sweet and clean." Defoe tosin perustelee tätä asiaintilaa

Edinburghin poikkeuksellisella ahtaudella.639 

633 Grosley, I, s. 33-34.
634 Ibid., I, s. 34.
635 Smollett, Travels, 6.12.1763, s.107-8.
636 Smollett, Humphry Clinker, s. 210.
637 Ibid., s. 207-8.
638 Ibid., s. 208.
639 Lainattu teoksessa G. M. Trevelyan, English Social History. A Survey of Six Centuries From Chaucer to Queen
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Toisaalta esimerkiksi Hollannin puhtauden nostaminen vertailukohdaksi on suosittu

kritiikin ase. Matkakirjailija César de Saussuren kokemukset tuosta maasta ylittävät jopa hä-

nen oman puhtauskäsityksensä. Yöpyessään vuonna 1725 majatalossa, häntä odottaa aa-

mulla suurehko lasku, jossa on erillinen lisä syljeskelystä lattioille ja huoneiden likaami-

sesta.640 Hänen mielestään hollantilaiset suorastaan liioittelivat tämän hyveen suhteen, sillä

kadut pestään joka aamu ja taloissa tarve-esineet ja huonekalut pidetään, ei vain puhtaina,

vaan tavattoman puhtaina.641 Toisen matkailijan, Pierre-Jean Grosleyn, mielestä asiat ovat

kyllä Lontoossakin tällä mallilla vuonna 1765 ja pitää englantilaisia siisteydessä hollantilais-

ten vertaisina. Tosin huomattavaa on, että koko puhtaudelle omistettu kappale Grosleyn

matkakertomuksessa käsittelee vain ja ainoastaan talojen puhtautta.642 Myös John Wesley

(George Cheyneä mukaillen) toteaa, että jokaisen, joka toivoo säilyttävänsä terveytensä, tu-

lisi olla "as clean and sweet as possible in their Houses, Cloaths and Furniture."643

Kotitalouden puhtaus liittyi elimellisesti kohteliaisuuskulttuurin vaatimuksiin, sillä, kuten

historioitsija Amanda Vickery asian kiteyttää, "'nastiness' would deprive a family of polite

company."644 

William Buchanin kotilääkärikirjasta kuultaa jo selvästi vuosisadan loppupuolen hy-

gieniaohjelmien arvomaailma. Ainoana tutkimistani kirjoittajista hän uhraa kokonaisen lu-

vun puhtaudelle ja käsittelee hygieniaa myös julkisena huolenaiheena: "cleanliness may be

considered as an object of public attention."645 Elias olisi varmasti kovin tyytyväinen

Buchanin osoittamaan kehityskulkuun henkilökohtaisen puhtauden vaatimuksesta julkiseen

hygieniaan. "It is not sufficient that I be clean myself", Buchan selittää, "while the want of

it in my neighbour affects my health as well as his own."646 Buchan on kuitenkin ensisijai-

sesti huolissaan sairauksista ja tartunnanaiheuttajista, mainiten vasta tämän jälkeen katujen

puhtauden olevan "agreeable to the senses". Puhdas kaupunki on myös viesti vierailijoille,

sillä "[w]hatever pretensions people may make to learning, politeness, or civilization, we

will venture to affirm, that so long as they neglect cleanliness, they are in a state of

barbarity."647 

Victoria (1944; London, 1978), s. 438.
640 Saussure, s. 26.
641 Ibid., s. 28.
642 Grosley, I, s. 72-74.
643 [Wesley], Primitive Physick, s. xix.
644 Vickery, s. 149.
645 Buchan, s. 108.
646 Ibid.
647 Ibid., s. 109.
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Julkisesta hygieniasta ei kuitenkaan puhuta ennen 1700-luvun loppua,648 ja vasta

1760-luvulta eteenpäin katujen kuntoon kiinnitetään toden teolla huomiota ja säädöksiä al-

kaa sataa tasaiseen tahtiin.649 William Ian Miller tulkitsee tämän sivilisaatioprosessin konk-

reettisen ilmentymän freudilaisittain ehdottaessaan, että ihmisen nouseminen pystyyn ei ole

nostanut ihmisnenää vielä kyllin korkealle ruumiin alapuolesta ja sen tuottamista ulosteista,

vaan viemärit on vietävä vielä alemmas, maan alle. "Underground sewers", Miller jatkaa

Freudin jäljillä, "were not an emblem of the repressed but the repressed itself, a burying of

dangerousness. The sewers became the new Hell, the lower gastronomical base for the

civilization resting upon it."650 Samalla tavalla kuin viemäröinti, myös erittävä eläinruumis

painetaan alas, piiloon seuraeläimen katseelta.

648 Corbin, Foul and Fragrant, s. 72; Mikkeli, Hygiene, s. 159-64.
649 Rudé, s. 136.
650 Miller, s. 351.
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6. SOCIABLE ANIMAL

Tähän mennessä olen käsitellyt kohteliaisuutta kanssaihmisten miellyttämisenä peittämällä

kaikki ihmisen eläimelliseen luontoon viittaava puhtaiden pintojen alle. Mutta 1700-luvun

englantilainen kohteliaisuuskulttuuri korostaa myös käytöksen vapautuneisuutta sekä siihen

kiinteästi liittyvää sosiaalista erottautumista itseään alemmista niin fyysisesti kuin kielellises-

tikin. Lopuksi onkin vielä syytä tarkastella, kuinka erittävä ruumis asettuu tähän kontekstiin,

jossa sitä ei periaatteessa enää pitäisi edes olla olemassa.

6.1. Vapautuminen

"At present … an unconstrained Carriage, and a certain openness of Behaviour, are in the

height of Good Breeding", kirjoittaa The Spectator ja jatkaa: "The Fashionable World has

grown free and easie; our Manners sit more loose upon us: Nothing is so modish as an

agreeable Negligence."651 Peter Burken mukaan 1700-lukua leimaa vapautuminen entisestä

kunniaan perustuvasta, tiukan hierarkkisesta järjestelmästä ja siirtyminen ns. kohteliaaseen

aikaan, jonka epiteetteinä voisivat olla pehmeys, naisellisuus ja – ainakin päällisin puolin –

tasa-arvoisuus.652 Lawrence E. Klein yhtyy tähän käsitykseen ja tarkentaa tuon tasa-

arvoisuuden rajoittuvan vain ylempien luokkien sisälle eikä suinkaan yltävän koko kansaan:
... the rise of politeness was associated with a revolt against rigidity, solemnity, ceremonious-
ness, and formality. The formal vocabulary of politeness included key words such as ‘easi-
ness ’, ‘naturalness ’, and ‘freedom’ and sought to promote an ambience of reciprocity and
equality. In other words, the ideal suggested that, within the broad category of gentility, be-
haviour did not need to indicate, repeatedly and ubiquitously, hierarchical distinctions.653

Käytöstavat nousevat lain rinnalle omaksi merkittäväksi sosiaalisen kanssakäymisen nor-

mistokseen, jonka elinympäristönä ei olekaan kansakunta tai valtio vaan toisenlainen sosi-

aalisten suhteiden verkosto – kaupan, kaupunkien ja kahviloiden "polite society".654

Englantilaisten epämuodollisuutta pidetään ennen kaikkea poliittisena kysymyksenä: Rans-

kan keskitetty valta ja tiukka protokolla nähdään vastaparina Englannin hajautetulle vallalle

ja vapaille tavoille.655 Vaikka Philip Carter uskookin 1700-luvun todistavan

kohteliaisuuskulttuurin murrosta, hän korostaa myös huomattavan osan aiemmista ihan-

651 The Spectator, 119, I, s. 362.
652 Peter Burke, "A Civil Tongue: Language and Politeness in Early Modern Europe" teoksessa Civil Histories:
Essays Presented to Sir Keith Thomas, toim. Peter Burke & Brian Harrison & Paul Slack (Oxford, 2000), 31-48, s.
46.
653 Klein, "Politeness", s. 879.
654 Bryson, s. 43-45; Carter, s. 36-39.
655 Langford, s. 275-277.
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teista säilyvän ennallaan: stoalainen jäykkyys sekä sekoittuu uuteen vapautuneisuuteen että

vastustaa sitä jääräpäisesti.656 Tämän tutkimuksen kannalta olennaista on juuri lukuisten

kohteliaisuuden piirteiden samanaikainen läsnäolo. Turha muodollisuus ja jäykkyys yhdisty-

vät jälkijättöiseen maaseutuun, mutta samalla maaseudun herrasmiesten jalo yksinkertaisuus

herättää ainakin The Spectatorissa myös nostalgista kunnioitusta.657 

Yhdeksi tärkeäksi ihanteeksi nouseekin luonnollisuus, jonka ruumiillistumana juuri

englantilaisia pidetään.658 Luonnollisuuden vaatimusta noudattaen John Gregory toivoo

tyttäriltään maun ja tapojen täydellisyyttä muttei suinkaan keinotekoisuutta: 
You may perhaps think that I want to throw every spark of nature out of your composition,
and to make you entirely artificial. Far from it. I wish you to possess the most perfect sim-
plicity of heart and manners.659

Kyse on siis luonnollisuudesta, joka tulee sisältäpäin, ei suinkaan keinotekoisuudesta. Se, että

tuo luonnollisuus saavutetaan oppimisen tuloksena ei näytä tekevän siitä yhtään vähemmän

luonnollista. Tämä samanaikainen luonnollisuuden ihannointi ja sen keinotekoinen tuotta-

minen selittävät osaltaan ajan näennäisen ristiriitaista suhtautumista erittävään ruumiiseen.

Lääketieteen julistama vapaan virtauksen ihanne nimittäin näyttää pysähtyvän eläinruumii-

seen, sillä edellisissä luvuissa käsittelemäni ruumiintoimintoja ja -eritteitä säätelevät käyttäy-

tymissäännöt poistavat suurimman osan eritteistä seuraeläimen maailmasta. Edward Muir

viittaa modernin psykologian käsitteeseen "kaksoissidos" ("double bind") puhuessaan koh-

teliaisuuskulttuurin kahden toisensa poissulkevan vaatimuksen – itsehillinnän ja luonnolli-

suuden – välituleen jäävistä herraskaisista. Tämä johtaa Muirin mukaan yllättäviin ongelmiin

ja arvaamattomaan käytökseen.660 Vaikka ristiriita vaikuttaa ilmeiseltä, tutkimissani kohteli-

aissa teksteissä tällaisia ongelmia ei kuitenkaan nouse esiin. Palaan tähän kysymykseen vielä

myöhemmin, mutta nyt on syytä keskittyä siihen yhteen ruumiineritteeseen, jonka kuitenkin

sallitaan virrata vapaana ja ylistettynä.

Kyyneleitä tuskin edes mielletään eritteeksi. Tohtori Gregory määrittelee kyyneleet

vain ihmiselle ominaiseksi piirteeksi, joka eläimiltä puuttuu: "All Animals express pain and

pleasure by cries and various motions of the body; but laughter and shedding of tears are

peculiar to Mankind."661 Kyyneleet ovat 1700-luvulla niin muodikkaita, että The Spectator

jopa irvailee suremiselle asetetuista säännöistä: 

656 Carter, s. 22-25.
657 Esim. The Spectator, 119, I, s. 362; 150, I, s. 454; 240, II, s. 213-14.
658 Langford., s. 85-89.
659 Gregory, Father's Legacy, s. 45.
660 Muir, s. 121.
661 [Gregory], Comparative View, s. 11.
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They judge what Stock of Kindness you had for the Living, by the quantity of Tears you
pour out for the Dead; so that if one Body wants that Quantity of Sal-water another
abounds with, he is in great Danger of being thought insensible or ill-natured: They are
Strangers to Friendship, whose Grief happens not to be moist enough to wet such a Parcel
of Handkerchiefs.662 

1700-luvun romaanit ovat kirjaimellisesti tulvillaan kyyneleitä. Hahmot harvemmin vain

vuodattavat kyyneleen; heidän itkunsa purkautuu virtoina, tulvina, sateina.663 Hyvänä

esimerkkinä on Samuel Richardsonin Pamela, jonka sankaritar on toistamiseen "bathed in

Tears".664 Eräs Pamelan itkukohtauksista kirvoittaa hänen isännästään pilkallisen

huomautuksen: "your young Wenches will feed upon their Tears".665 Itku ei suinkaan tähän

lopu, ja isäntä jatkaa: "O how happy for you it is, that you can, at Will, make your speaking

Eyes overflow in this manner ... You have been told, I suppose, that you are most beautiful

in your Tears!"666 Kyyneleitä pidetäänkin naisen kaunistuksena, ja naisen tavoitteena on op-

pia, kuinka itkeä julkisesti.667 Myös William Byrd toteaa päiväkirjassaan kyynelten kuuluvan

naisille: "tears which women have always ready at command."668 Naisilla on hallussaan

erityinen taito kutsua kyyneleet esiin lyhyelläkin varoitusajalla. Fieldingin Tom Jonesissa ta-

loudenhoitajatar rouva Wilkins "dropt her pearls as fast as the Arabian trees their medicinal

gums; for this was a ceremonial which that gentlewoman never omitted on a proper

occasion."669 Kyyneleet ovat tärkeä purkautumistie ja esim. riidellessään isänsä kanssa

Sophia Western on lähellä saada kohtauksen: "had not a flood of tears come immediately to

her relief, perhaps worse had followed." Kyynelillä ei kuitenkaan ole tällä kertaa toivottua

vaikutusta kartanonherra Westerniin, joka poistuu "with a very vulgar observation on the

effect of tears".670 

Mutta myös miehet itkevät. Niin Fieldingin Tom Jonesissa, Defoen Robinson Crusoessa

kuin Richardsonin Pamelassakin miehet puhkeavat kyyneltulviin siinä missä naiset.671 Tom

Jones itsekin tuottaa näitä tulvia rakkaan Sophiansa tähden: "a flood of tears came

seasonably to his assistance". Mutta Jones pian häpeää, että turvautui tähän parannuskei-

662 The Spectator, 95, I, s. 295.
663 Ks. esim. Fielding, Tom Jones, I, s. 65; II, s. 247, 288; [Defoe], Robinson Crusoe, s. 195.
664 Esim. [Samuel Richardson], Pamela, Or Virtue Rewarded, 2 osaa, 2. painos (1740; London, 1741), I, s. 218;
II, s. 83.
665 Ibid., I, s. 245.
666 Ibid., I, s. 247.
667 Anne Vincent-Buffault, The History of Tears. Sensibility and Sentimentality in France, käänt. Teresa Bridgeman
(ransk. 1986; engl. New York, 1991), s. 50-51.
668 Byrd, 9.11.1711, s. 285. Byrd kieltäytyy ottamasta vastaan naista, joka on tullut anomaan miehelleen
armoa, koska pelkää tulevansa suostutelluksi tämän kyynelten voimalla.
669 Fielding, Tom Jones, I, s. 174.
670 Ibid., II, s. 288.
671 Esim. ibid., I, s. 80, 91; II, 174; [Defoe], Robinson Crusoe, s. 72, 91, 106, 268, 324; [Richardson], Pamela, I, s.
125-126; II, s. 101, 105, 266, 346.
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noon, ja siirtyy sen sijaan miehiseen yksinpuheluun. Kyyneleet osoittautuvat kuitenkin pur-

kautumisteistä parhaaksi: "passion stopped his mouth, and found a vent at his eyes."672 Jäl-

leen tunne rinnastuu ruumiineritteeseen ja yhden tien ollessa estettynä, ulos pyrkivä aines

pyrkii löytämään toisen väylän. Edes olomuodon vaihtuminen sanoista nesteeksi ei muo-

dostu ongelmaksi. Kuten Bernard Mandeville itkemisen määrittelee, se on tyhjennys, pai-

neen poisto, joka "removes the Oppression". Mandeville jatkaa, että koska itkeminen on

näin tunteille periksi antamista, "it is counted unmanly to weep, because it seems to give up

our Strength". Mutta löytyy myös miehiä, jotka kestävät vastoinkäymiset kuivin silmin, kun

taas koskettavan näytelmän nähdessään he itkevät sydämensä kyllyydestä. Itkun aiheuttajia

on siis moniaita ja nämä ovat Mandevillen mukaan "the mechanical Cause of Tears".673 Itse

asiassa, "none are more subject to this Frailty of shedding Tears ... than Persons of

Ingenuity and quick Apprehension",674 siis miehistä parhaat. Jopa Robinson Crusoen alku-

asukaskumppani Friday itkee,675 mikä on tulkittava merkiksi tämän entisen alastoman kanni-

baalin sisimmässä vaikuttavasta jalosta ihmisyydestä.

Anne Vincent-Buffault on tutkinut kaunokirjallisuuden kuvauksia itkemisestä 1700-

luvulta alkaen ja näkee näissä liioitelluissa kyynelvirroissa sosiaalisen kommunikaation väli-

neen.. Liioittelun käyttö niin romaaneissa kuin kirjeenvaihdossa paljastaa, että kyyneleet on

tarkoitettu nähtäviksi ja jaettaviksi: itkeminen muodostaa ihmisten välille suhteen, joka

edellyttää myös vastausta. Vincent-Buffault'n mukaan aikana, jolloin ruumis ei juurikaan ole

läsnä kaunokirjallisuudessa, tällainen erityksen paljous sallii hahmojen tunteiden tulla li-

haksi. Kuvauksen kohteena ei siis suinkaan ole fyysinen ruumis vaan sitä liikuttavat tunteet.

Vincent-Buffault väittää näiden käytettyjen metaforien jopa sublimoineen kyynelten erittä-

misen.676 Kyyneleitä todella jaetaan ainakin joissakin romaaneissa. Esim. Richardsonin Pa-

mela kertoo, kuinka hänen läheisin ystävänsä rouva Jervis "couldn't help mingling Tears

with my Tears".677 Itkijät myös tekevät toisilleen seuraa, kastellen toinen toisensa, kuten Pa-

mela tekee emäntänsä kanssa: "Her Ladyship ... leaned her Head against my Bosom, and

made my Neck wet with her Tears ... and I wept for Company."678 Sen sijaan Vincent-

Buffault'n väitteet ruumiillisuuden puuttumisesta romaaneista sekä kyyneltulvien ulottami-

sesta ajan ihmisten arkeen ovat kyseenalaisempia. Aistien ja ennen kaikkea hajujen historian

672 Fielding, Tom Jones, I, s. 245.
673 [Mandeville], Fable ... II, s. 171.
674 Ibid., s. 172.
675 [Defoe], Robinson Crusoe, s. 268.
676 Vincent-Buffault, s. 15-16.
677 [Richardson], Pamela, I, s. 22.
678 Ibid., II, s. 299.
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tutkija Alain Corbin varoittaa tutkijaa sekoittamasta "the reality of the employment of the

senses and the picture of this employment decreed by observers." Kuvausten antajilla on

aina omat motiivinsa, jotka estävät todistusten ottamisen kirjaimellisesti todesta.679 Metafo-

rien käyttö asettaa ansoja, ja Corbin kritisoikin Vincent-Buffault'ta siitä, että tämä paikoin

lukee vertauskuvia tai kaunokirjallisia formuloita kirjaimellisesti, vaikkei näillä ole mitään

todistusarvoa käytännön todellisuuden suhteen.680 

Vincent-Buffault näyttää unohtavan tutkimiensa romaanien kuuluvan tiettyyn kirjal-

liseen genreen, joka noudattaa omia tyylikeinojaan. Tarkoitus, jota varten teksti on kirjoi-

tettu ohjaa sen sisältöä: sentimentaalinen romaani, kuten Pamela, ei yksinkertaisesti noudata

samoja sääntöjä kuin satiiri tai koomillinen romaani. Esim. Smollettin Peregrine Pickle sisältää

myös lady Vanen, Frances Anne Hawesin (1715-1788), muistelmat nimellä "The Memoirs

of a Lady of Quality". Muutoin niin lihallisen iloittelevassa kirjassa muodostaa tuo 88. luku

selvän poikkeuksen: koko yli satasivuisessa luvussa ei ole sijaa millekään muille ruu-

miineritteille kuin kyynelille.681 Toisaalta taas liioittelun käyttö ei rajoitu vain kauno-

kirjallisuuteen. Esim. voimakkaasta verenvuodosta käytetään lääketieteellisissä teksteissä

nimitystä "flooding" vailla mitään liioittelua.682 Kyse ei siis kyyneltulvienkaan kohdalla ole

pelkästä tunteen paisuttelusta, vaan silkasta ajalle ominaisesta kielenkäytöstä. Silti on selvää,

että kyynelillä on erityisasema muiden, jopa aineellisilta ominaisuuksiltaan kovin samankal-

taisten eritteiden joukossa. Antropologi Mary Douglas näkee kyyneleiden poikkeavan saas-

taisemmiksi mielletyistä syljestä ja sukupuolieritteistä, koska ne eivät liity ruoansulatukseen

eivätkä lisääntymiseen eikä niillä siten ole samanlaista symbolista arvoa sosiaalisissa suh-

teissa.683 Vaikka kyyneleet noudattavat samoja vapauden ja muuntuvuuden periaatteita kuin

muutkin eritteet, muiden eritteiden tulvat eivät ole samassa mitassa esillä edes liioittelun

tekniikoita hyödyntävässä kaunokirjallisuudessa.

Kyyneleet voivat kuitenkin aiheutua myös mekaanisesta ärsytyksestä, kuten savusta

ja muista huuruista, joilla on Bernard Mandevillen mukaan sama vaikutus "upon the

external Fibres of the lachrymal Ducts and Glands ... which the sudden Swelling and

Pressure of the Spirits has upon those within."684 Kyynelneste itsessään, ulkoisten ärsykkei-

den tuottamana, erottuukin varsinaisesta itkemisestä. Mielenkiintoista on, kuinka lääketie-

teelliset tekstit suhtautuvat kyynelnesteeseen, kyyneleet kun saattavat vuotaa sairaudeksi asti.

679 Corbin, "Charting Senses", s. 133.
680 Ibid., s. 135.
681 Smollett, Peregrine Pickle, s. 432-539.
682 Esim. synnytyksen jälkeisestä verenvuodosta ks. Buchan, s. 584.
683 Douglas, s. 195.
684 [Mandeville], Fable ... II, s. 172.

118



Esim. William Buchanin lääkärikirjassa esiintyy "watery, or weeping eye", johon ehdotettu

hoito – mm. mietojen ulostuslääkkeiden käyttäminen ja pysyvien rakkuloiden nostattami-

nen kaulalle – viittaa jälleen kerran selkeästi, että kyseessä on estyneen erityksen aiheuttama

vaiva.685 George Cheyne puolestaan liittää kyyneleet sylkeen. Liiallinen syljeneritys on her-

mostollisena sairautena altis tunnetilojen vaikutukselle, ja siksi pienimmästäkin ilosta tai su-

rusta potilaat "run into a Profusion of Tears, Sighs and Sobbings." Tämä vuoto vaivaa myös

"some sorts of Ideots, and those Hysterically mop'd", jotka saavat siksi nimityksen "Snivellers"

tai "Drivellers".686 Mandeville näkee kuolan paitsi hullujen, myös ihmisen elinkaaren ääripäi-

den ominaisuutena. "Infants, before they have learn'd to swallow their Spittle ... are always

drivelling", Mandeville kirjoittaa ja jatkaa sitten, että vanhuudessa nämä oireet jälleen palaa-

vat. Mandevillelle kuolaamisen aiheuttava kasvojen rentous on luonnollinen tila, "the

Countenance of a Natural". Siksi sanotaan, että "a Man wants a Slabbering-Bibb, when he

behaves very sillily, or talks like a natural Fool."687 Ihmisen luonnollinen, vapautunut olotila

on siis olla kuolaava typerys.

Muiden eritteiden kuin kyynelten osalta vapautumista ei olekaan nähtävissä siinä

määrin kuin alussa siteeraamani kohteliaisuuskulttuurintutkijat väittävät. Chesterfield itse

asiassa jaottelee hyvän käytöksen kolmeen tapaukseen, joista jokaiseen pätevät eri säännöt:

itseään ylempien seurassa, vertaisten seurassa ja lähimpien ystävien tai itseään alempien seu-

rassa. Näistä lähimpien ystävien ja tuttavien ollessa kyseessä "a greater degree of ease is not

only allowed, but proper, and contributed much to the comforts of a private, social life."688

Mutta tuolla vapautuneisuudella on toki rajansa. Esimerkiksi poikansa seurassa hän voisi

hyvinkin ottaa tiettyjä vapauksia, mutta: "were I to ... break wind, in your company, I

should think that I behaved myself to you like a beast, and should not expect that you

would care to frequent me."689 Kohteliaisuuskulttuurin väitetyllä vapautuneisuudella onkin

selvästi sosiaalinen luonne, joka osaltaan auttaa ymmärtämään suhtautumista erittävään

ruumiiseen.

6.2. Erottautuminen

Tristram Shandy vetoaa lakitieteellisiin tosiseikkoihin todistellessaan, että poimittu omena

on poimijan omaisuutta: 

685 Buchan, s. 500.
686 Cheyne, s. 133.
687 [Mandeville], Fable ... II, s. 175-76.
688 Chesterfield, 3.11.1749, I, s. 484.
689 Ibid., I, s. 485.
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... the sweat of a man's brows, and the exsudations of a man's brains, are as much a man's
own property as the breeches upon his backside; – which said exsudations, etc., being
dropped upon the said apple by the labour of finding it, and picking it up; and being moreo-
ver indissolubly wasted, and as indissolubly annexed, by the picker up, to the thing picked up
... 'tis evident that the gatherer of the apple, in so doing, has mixed up something which was
his own, with the apple which was not his own, by which means he has acquired a proper-
ty.690 

Kyse on siis kontaktista, poimijan omenaan tarttuneista ominaisuuksista, jotka ruumin hau-

ras kuori päästää lävitseen. Vastaavasti William Buchan moittii teurastajien tapaa puhaltaa

ruhoihin ilmaa saadakseen ne näyttämään lihaisammilta, sillä "[w]ho can bear the thought of

eating meat which has been blown up with air from the lungs of a dirty fellow, perhaps

labouring under the very worst of diseases?"691 Tilanne on pitkälti sama Smollettin Matthew

Bramblen valittaessa nähneensä hedelmienmyyjän "cleaning her dusty fruit with her own

spittle."692 Bramble jatkaa, että kenties "some fine lady of St. James's parish might admit

into her delicate mouth those very cherries, which had been rolled and moistened between

the filthy, and, perhaps, ulcerated chops of a St. Giles's huckster."693 Juuri nuo kaksi Lon-

toon kaupunginosaa, hienoston St. James ja köyhälistön St. Giles, ilmentävät yhteiskunnan

ääripäitä, joiden välistä kuilua ei eritteiden soisi ylittävän. Buchan on myös huolissaan maa-

laisten puhtaudesta, koska monet ruokatavarat kulkevat heidän käsiensä kautta, ja siksi hän

ehdottaakin, että puhtaimpien tuotteiden kauppiaat voitaisiin palkita siisteydestään.694

Varakkaat tiedostavat olevansa köyhien tuottajien armoilla ja ovat kovin halukkaita pese-

mään käden joka heitä ruokkii. 

Kuten aiemmin olen jo todennut, 1700-luku on täynnä puhetta puhtaudesta ja liasta

mutta kumpikaan ei suinkaan merkitse samaa kuin nykyään, ja esim. Ranskassa järjestys ja

eleganssi ovat usein synonyymisiä puhtauden kanssa.695 Annalistitutkija Jean-Louis

Flandrinin mukaan varsinkin ruokailua koskevien uusien sääntöjen taustalla on pikemmin-

kin nähtävissä kasvava individualistinen ihanne: näkymättömät seinät nousevat ruokailijoi-

den ympärille, rajaten kunkin omaan erilliseen tilaansa, johon toisten ei sovi tunkeutua.

Lautaset, lasit ja aterimet ovat nyt henkilökohtaisia entisten koko pöydän kesken jaettujen

sijaan, samoin sormilla tai suoraan tarjoiluastiasta syöminen tuomitaan ankarammin.696 Toi-

saalta pöytätavat myös vapautuvat, mikä tuskin olisi mahdollista, jollei seurue koostuisi ta-

690 Sterne, Tristram Shandy, s. 310-11.
691 Buchan, s. 69.
692 Smollett, Humphry Clinker, s. 115.
693 Ibid., s. 115-16.
694 Buchan, s. 109-110.
695 Jean-Louis Flandrin, "Distinction through Taste" teoksessa A History of Private Life III: Passions of the
Renaissance, päätoim. Philippe Ariès & Georges Duby, toim. Roger Chartier, käänt. Arthur Goldhammer
(ransk. 1986; engl. Cambridge, MA & London, 1989), 265-307, s. 267.
696 Ibid., s. 265.
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saveroisista jäsenistä. Yhtenäisyyttä ei kuitenkaan määritä niinkään vauraus tai asema vaan

jaettu kulttuuri, tavat ja mieltymykset.697 

Norbert Elias korostaa, ettei näiden ihmisiä erottavien seinien pystyttämiseen an-

neta mitään rationaalisia syitä: kyse on häpeästä, ei hygieniasta. Itse asiassa hygieeniset seli-

tykset tulevat jälkijunassa ja toimivat vain aiempien sääntöjen vahvistuksina, eivät alulle-

panijoina. Prosessi on Eliaksen mukaan aina sama:
First, over a long period and in conjunction with a specific change in human relationships,
that is in society, the embarrassment threshold is raised. The structure of emotions, the sen-
sitivity, and the behavior of people change, despite fluctuations, in a quite definite direction.
Then, at a certain point, this behavior is recognized as "hygienically correct," i.e., it is justi-
fied by clear insight into causal connections and taken further in the same direction or con-
solidated. The expansion of the threshold of embarrassment may be connected at some
points with more or less indefinite and, at first, rationally inexplicable experiences of the way
in which certain diseases are passed on or, more precisely, with indefinite and therefore ra-
tionally undefined fears and anxieties which point vaguely in the direction subsequently con-
firmed by clear understanding. But "rational understanding" is not the motor of the "civiliz-
ing" of eating or of other behavior.698 

Flandrin väittää kuitenkin ainakin pöytätavoissa olevan kyse pikemminkin muodikkuudesta

ja sitä kautta sosiaalisesta erottautumisesta kuin alati kasvavasta sivistyneisyyden tasosta,

kuten Eliaksen teoria antaa ymmärtää.699 Herrasmies erottuukin rahvaasta juuri tavoillaan,

jotka ovat Chesterfieldin mukaan osin järjen, osin havainnoinnin opettamia. Siksi hän ke-

hottaa poikaansa pysymään erossa vulgaarista rahvaasta, sillä vaikka nämä sanovat ja tekevät

samoja asioita kuin hienot ihmiset, noiden asioiden sanonta- ja tekotapa on tyystin erilainen,

"and in that, and nothing else, consists the characteristic of a man of fashion."700 

Edeltävien vuosisatojen käytösoppaita tutkinut Anna Bryson on havainnut ruumista

koskevan säädyllisyyden määrittyvän juuri etäisyyden kautta: 
The man who performs his natural functions with as much discretion and 'distancing' as pos-
sible, drawing as little attention as he can to his bodily sensations and needs, is part of a soci-
ety which values itself on a scale of distance from a primitive condition supposedly charac-
terized by the tyranny of animal passion.701

Tämä tulee hyvin ilmi James Boswellin London Magazinessa 1779 ilmestyneessä esseessä "On

Cookery": 
Amongst the arts by which civilization is marked, that of cookery, or the preparation of vict-
uals for the table, is one of the most conspicuous, and may be ranked with the art of furnish-
ing commodious and ornamental coverings or dress for the body. In the most savage situa-
tion mankind devour their meat raw, and go naked; and from this state of brutality there is

697 Ibid., s. 270-71.
698 Elias, s. 94-95.
699 Flandrin, s. 265-67. Esimerkkinä Flandrin mainitsee leivän murtamisen veitsellä, joka tulee tavaksi Rans-
kassa juuri 1600-1700-luvuilla, mutta josta on nykyään siirrytty jälleen käsin murtamiseen, siis Eliaksen kielellä
sivistyksessä taaksepäin.
700 Chesterfield, 12.11.1750, II, s. 61.
701 Bryson, s. 85.
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an ascent by innumerable gradations to the luxury and elegance of a company of ladies and
gentlemen of high rank sitting at a dinner in London or Paris.702

Katkelmassa näkyvät juuri erittävän ruumiin kannalta olennaisimmat kohteliaisuuden peri-

aatteet: peittäminen ja erottaminen. Lihan valmistaminen pöytään, sen koristelu ja kuorrut-

taminen, yhdistyy kiinteästi ruumiin peittämiseen, käytetäänhän niistä samaa termiäkin, "to

dress". Olennaisinta on kuitenkin tässä yhteydessä juuri tuo etäisyys alastomiin ja raakaa

lihaa nauttiviin villeihin: puettu liha on erotettu lukemattomien vaiheiden kautta alkuperäi-

sestä eläimestään. Elias näkisi tässä merkin yleisestä muutoksesta suhtautumisessa ruumii-

seen. Liha ja lihan nauttiminen yhdistyvät eläimellisyyteen, josta sivistynyt ihminen haluaa

kaikin tavoin eroon, ja siksi sekä lihan alkuperä että sen syömistapa pyritään kätkemään:

kokonaista ruhoa ei enää tuoda ruokapöytään vaan leikataan jo keittiön puolella ja ateri-

mien, erityisesti haarukan, käyttö erottaa syöjät ateriastaan.703 Myös Fielding aloittaa Tom

Jonesinsa metaforalla, jossa hän rinnastaa kirjailijan työn ruoanvalmistukseen: vaikka hänen-

kin kirjansa aihetta voisi joku pitää rahvaanomaisena tai vulgaarina, todellisuudessa se on

kuin teuraseläin, jonka voi valmistaa ateriaksi niin aatelismiehelle kuin alhaiselle kantajalle-

kin, ainoana eronaan sen maustaminen, koristelu ja esillepano. Samaan tapaan "the

excellence of the mental entertainment consists less in the subject than in the author's skill

in well dressing it up."704 Kohteliailla tavoillaan eliitti siis vetäytyy erilleen toisaalta omista

primitiivisistä juuristaan, toisaalta näitä piirteitä yhä ilmentävästä rahvaasta.

Yksi mahdollinen yhdysside rahvaan ja eliitin välillä silti säilyy: imettäjien käyttämi-

nen tarjoaa alemmille väylän tunkeutua ylempiinsä. Edward Strotherin mukaan maito sisäl-

tää aina myös imettäjän elinnesteitä, mutta maitoon saattaa imeytyä muutakin kuin imettäjän

henkilökohtaisia ominaisuuksia, kuten tämän nauttimia lääkeaineita.705 Tämä on helposti

todistettavissa, sillä kun "a certain black Powder was given in a certain Case to a Nurse",

jauhe "communicated its Blackness to her Milk."706 Aiemmin yleisten imettäjien käyttöä

aletaankin kaihtaa 1700-luvun mittaan. Palkkamaitoa pidetään jopa vaarallisena, koska ime-

tys välittää fyysisten ohella myös henkisiä ominaisuuksia vaikutuksille alttiiseen ja puolus-

tuskyvyttömään lapseen.707 The Spectatorissa ollaan kuitenkin huolestuneita ennen kaikkea

ala-arvoisten imettäjien käyttämisestä eikä niinkään vieraan naisen maidosta. "The Power of

a Nurse over a Child, by infusing into it with her Milk her Qualities and Disposition, is

702 Boswell, Hypochondriack, I, s. 221.
703 Elias, s. 95-99; haarukasta s.103-5.
704 Fielding, Tom Jones, I, s. 2.
705 [Strother], Family Companion, s. 191-93.
706 Ibid., s. 193.
707 Gélis, s. 318.
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sufficiently and daily observed", lehti valittelee. The Spectator muistuttaa myös vanhasta sa-

nonnasta, jonka mukaan pahansuopa veikko on imenyt pahuutensa äidinmaidossaan, "or

that some Brute or other had been his Nurse."708 Tämä viittaus eläimiin on kuvaava, sillä

samaistuvathan alempien kansanosien edustajat pitkälti eläinkuntaan.

Tosin juuri samoin perustein lady Mary Wortley Montagu tuomitsee miehen, joka

vaatii vaimoaan imettämään, vaikka tämä on lady Maryn mielestä ruumiinrakenteeltaan sii-

hen liian heikko ja luonteeltaan liian hermoileva. Kaikki miehen hienot argumentit imettä-

misen luonnollisuudesta valuvat tyhjiin lady Maryn kohdalla: "Is not Nature modified by art

in many things? Was it not designed to be so? And is it not happy for human society that it

is so?" Luonto on toki varustanut äidin maidolla, jotta tämä ravitsisi lastaan, mutta jos äiti

saattaa löytää parempaa maitoa muualta, hänen tulisi suosia sitä ilman epäröintiä. Rauhallista

ja hyvää elämää viettävä lehmä on lady Maryn mukaan parempi maidonlähde kuin tuntei-

densa vallassa ja huonolla ruokavaliolla elävä rouva: 
If it be true that the child sucks in the mother's passions with her milk, this is a strong
argument in favour of the cow, unless you may be afraid that the young squire may become
a calf; but how many calves are there both in State and Church, who have been brought up
with their mothers' milk!709 

Myös Amanda Vickeryn tutkimien naisten kirjeissä mielipiteet rintaruokinnan ja imettäjän

käyttämisen välillä jakautuvat puolin ja toisin ilman mitään ajallisista tai edes henkilökoh-

taista mieltymystä. Aihe on naisille kuitenkin tärkeä ja he kyselevät toistuvasti, mitä heidän

ystävättärensä ovat päättäneet imettämisen suhteen tehdä.710

Luonnonmukaisuus on selvästi ainakin lääketieteellisten kirjoittajien suosiossa eikä

Buchankaan jätä epäselväksi, kuinka hyödyllisenä hän rintaruokintaa pitää.711 Imettäjän mai-

dossa kulkeutuvien mahdollisten sairauksien ohella tohtori Gregory varoittaa myös äitejä:

imettämätön nainen on vaarassa saada maitokuumeen tai turvotusta ja tukoksia rintoihinsa,

mikä saattaa johtaa jopa syöpään.712 Imettämisen idealisointi tunkeutuu myös kaunokirjalli-

suuteen: esim. Samuel Richardsonin Sir Charles Grandison (1753-54) sisältää tunteikkaan

kohtauksen, jossa imettävä nainen nostetaan jalustoista korkeimmalle. Imettäminen on tässä

ennen kaikkea äitiyden ilmentymä, ja 1700-lukua onkin väitetty äitiyden arvon nousukau-

deksi. Vickeryn mukaan kyse ei kuitenkaan ole äkillisestä äitiyden idealisoinnista, vaan pi-

kemminkin sekulaaristen ylistysten kasaamisesta vanhan uskonnollisen pyhyyden päälle.

708 The Spectator, 246, II, s. 229.
709 Montagu, kirje [tuntemattomalle] ladylle, 13.1.1715-16, s. 255-56.
710 Vickery, s. 107-8.
711 Buchan, s. 586.
712 [Gregory], Comparative View, s. 31, 26.
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Imettäminen ja äitiys ovat aina kuuluneet naisen velvollisuuksiin, mutta Richardson esittää

nämä perinteiset velvoitteet uudessa, viekoittelevassa valossa.713

Palaan kuitenkin vielä alussa siteeraamaani Tristram Shandyn omenaan ja saastu-

mista kohtaan tunnettavaan pelkoon. Fieldingin Tom Jonesissa mainitaan Black Georgella,

alempisyntyisellä työmiehellä, olevan vitsa, jolla hän rauhoittaa vaimonsa riidan hetkellä.

Konstin korostetaan soveltuvan ennen kaikkea vulgaareille kansanosille, mutta sitä sopisi

suositella myös muille, jollei se olisi itsessään niin alhainen, että "like certain applications of

the physical kind which need not be mentioned, it so much degrades and contaminates the

hand employed in it, that no gentleman should endure the thought of anything so low and

detestable."714 Nuo tietyt ruumiilliset toimenpiteet jäävät siis epäsoveliaina mainitsematta,

mutta niillä saattaisi hyvin ajatella tarkoitettavan niin seksuaalista kuin ulostukseen liittyvää

käsien käyttöä. Itse asiassa katkelma muistuttaa kovasti Gentleman's Magazinessa julkaistua

satiirista kirjoitusta, jossa pohditaan, kuinka kädellään risatautia parantavan Ranskan kunin-

kaan onnistuu pitää kätensä etäällä kaikesta alhaisesta ja epäpuhtaasta: "how must he, when

Necessity requires, scratch his A—, if it should happen to itch, a Symptom of Nature that

is no Respecter of Persons?" Toimea ehdotetaan delegoitavaksi jollekin hovimiehelle, joka

sitten tarvittaessa tarjoaisi auttavan kätensä.715 Satiiri on tietysti suunnattu maagisia element-

tejä säilyttänyttä katolista kirkkoa ja sen jatketta, ranskalaista absolutismia vastaan, mutta

tämän tutkimuksen kannalta olennaista on, että moinen arkinen toiminto on kylliksi saas-

tuttamaan koko käden, tunkeutumaan ruumiin pinnan lävitse. Eikä riitä, että tapahtuma it-

sessään on saastainen: Fieldingin mukaan jo pelkkä ajatuskin teosta on alhainen ja vasten-

mielinen eikä siksi herrasmiehelle sopiva. Eliitin erkaantuminen kansasta näkyykin selvänä

myös aatteiden ja kielen tasolla.

6.3. Vaikeneminen

The Spectatorissa on kirje mieheltä, joka on onnettomuudekseen rakastunut nuoreen naiseen,

joka "either wholly neglects, or has no Notion of that which Polite People have agreed to

distinguish by the Name of Delicacy." Mm. palattuaan kävelyltä tämä nainen on heittäytynyt

nojatuoliin ja "professed before a large Company, that she was all over in a Sweat."716 Ruu-

miineritteistä ei sovi mainita julkisesti, sillä niin ei seuraeläin käyttäydy. Kohteliaisuus ilme-

713 Vickery, s. 93-94.
714 Fielding, Tom Jones, I, s. 124-25.
715 Gentleman's Magazine, elokuu 1737, s. 496.
716 The Spectator, 217, II, s. 146.
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neekin usein rituaalinomaisissa eleissä, joista kenties merkittävin on sivistynyt kielenkäyttö.

Kohteliaan kielen avulla yläluokka ja sitä kiinteästi seuraavat keskiluokat pyrkivät erottau-

tumaan alemmistaan.717 Erittävä ruumis tahdotaan jättää kohteliaiden keskusteluiden ulko-

puolelle, mutta tyystin siitä ei kuitenkaan päästä eroon.

Aiemmin käsittelemäni ylempien kansaosin kiinnostus "kohteliasta tiedettä" kohtaan

ja erityisesti lääketieteellisen tiedon leviäminen myös laajempiin piireihin muodostavat

kiehtovan ristiriidan tämän sivistyneen vaikenemisen vaatimuksen kanssa. Yksityiskohtaiset

erittävän ruumiin kuvaukset eivät jää vain terveysoppaiden sivuille eikä ruumiin tarkkailu

ole vain yksityistä puuhaa, vaan ihmisillä on ilmeinen halu keskustella ruumiistaan ja ter-

veydestään myös muiden kanssa. Tobias Smollett soimaa ranskalaismiehiä, joiden käytöstä

hän ei millään muotoa voi pitää kohteliaana. "If you are indisposed", Smollett valittaa, "he

questions you about the symptoms of your disorder, with more freedom than your

physician would presume to use; very often in the grossest terms."718 Smollett heijastaa

epätoivottavat piirteet jälleen ranskalaisiin, mutta lordi Shaftesburyn mielestä näitä itseop-

pineita maallikkotohtoreita löytyy myös Englannista. Shaftesbury ei saata ymmärtää ihmis-

ten intoa kertoa yksityiskohtaisesti ruumiinkunnostaan: 
Who indeed can endure to hear an Empirick talk of his own Constitution, how he governs
and manages it, what Diet agrees best with it, and what his Practice is with himself? The
Proverb, no doubt, is very just, Physician cure thy-self. Yet methinks one shou'd have but an ill
time, to be present at these bodily Operations.719 

Mutta Smollettin ja Shaftesburyn nurinasta huolimatta lähes jokainen itseään sivistyneenä

pitävä mies on myös empiirikko, eikä kiinnostus ruumista kohtaan osoita vähentymisen

merkkejä koko tutkimallani ajanjaksolla. Voidakseen toimia tohtorina niin itselleen kuin

naapureilleenkin kohteliaan herrasmiehen ja -naisen on voitava antautua yksityiskohtaiseen

keskusteluun kyseisten vaivojen luonteesta, mutta juuri tämän kohteliaisuuden normit kiel-

tävät. Juuri tässä tulee selvimmin esiin normistojen etäisyys käytännöstä. William Byrdin

kärsiessä omien lääkkeidensä aiheuttamista peräpukamista, hänen intiimivaivansa ei suin-

kaan pysy intiiminä. Ei vain hänen vaimonsa pääse asiasta osalliseksi voitelemalla hänen

takamustaan balsameilla, vaan myös vieraisille tulleet kolme naapuria "condoled my sore

backside" ja antavat omia ohjeitaan pukamien hoitoon.720 Byrd, varakas ja koulutettu herras-

mies, osoittaa tässä, millaista elämä kahden eri ohjeiston välissä on. Valintoja on tehtävä

jatkuvasti, ja ainakin tällä kerralla kipu ja toivo parannuksesta voittavat häpeän ja sove-

717 Burke, "Civil Tongue", s. 38-39.
718 Smollett, Travels, 12.10.1763, s. 58.
719 Shaftesbury, II, s. 90.
720 Byrd, 27.6.1710, s. 197.
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liaisuuden vaatimukset. Byrd toimii myös itse auttajana niin oman perheensä, palveluskun-

tansa kuin lähitienoon asukkaiden vaivoissa. Peräpukamien vaivatessa hänen palvelijaansa,

Byrd merkitsee päiväkirjaansa useaan otteeseen, että tämä on "disordered with his

fundament" ja että hän pyrkii huolehtimaan tämän vaivasta kykyjensä mukaan.721

Kohteliaisuuskulttuurikaan ei siis näyttäydy yhtenäisenä möhkäleenä vaan pikem-

minkin vain mahdollisten toimintamallien tarjoajana ja vastaavasti kohteliaiden herrasmie-

het ja -naiset valitsevat sopivat käyttäytymissäännöt tilannekohtaisesti. Vapautuneisuuden

korostaminen ja turhan seremoniallisuuden välttäminen ovat kohteliaisuuskulttuurin ideaa-

leja, mutta aina ne eivät ole oikea valinta, kuten seuraavassa Tristram Shandyn katkelmassa.

Walter Shandy tiedustelee veljeltään "how goes it with your Ass?", viitaten tällä veljen ruu-

miillisiin intohimoihin, "the desires and appetites of the lower part of us", joista eräs keski-

aikainen erakkomunkki on käyttänyt aasi-metaforaa.722 Mutta Toby-veli ei tuota viittausta

juuri sillä hetkellä muista, koska hänellä on päällimmäisenä mielessään tietty ruumiinosa,

johon hän on vasta laitattanut rakkulahauteen:
... and our preconceptions having (you know) as great a power over the sounds of words as
the shapes of things, [uncle Toby] had imagined, that my father, who was not very ceremoni-
ous in his choice of words, had enquired after the part by its proper name; so notwithstand-
ing my mother, doctor Slop, and Mr. Yorick, were sitting in the parlour, he thought it rather
civil to conform to the term my father had made use of than not ... My A—e, quoth my un-
cle Toby, is much better – brother Shandy.723

Veljen epämuodollisuuteen luottaminen saattaa Toby-paran tässä naurunalaiseksi, mikä tie-

tysti on Sternen päätarkoitus, mutta kohtaus paljastaan myös jotain olennaista kohteliaisuu-

desta ja ruumiista: termin "A—e" mainitaan olevan kyseisen ruumiinosan varsinainen, oikea

nimi ("proper name"), jolla sitä kuitenkaan ei saisi kutsua. Eläimelliseksi ja siksi epäkohteli-

aaksi miellettyyn ruumiin alapuoleen viittaaminen sen oikealla nimellä kielletään, mutta sa-

malla Sterne nostaa tuon nimen aitoudessaan muiden, hienostuneempien mutta keinote-

koisten nimitysten yläpuolelle. Pahin Toby-sedän rikkomus tässä tapauksessa näyttää kui-

tenkin olevan tuon sanan lausuminen rouva Shandyn ja kahden vieraan kuullen; vain vel-

jesten kesken se tuskin olisi herättänyt niin paljon närkästystä (ja huvitusta). Erityisesti

rouva Shandyn läsnäolo on syytä nostaa esiin osoituksena naisten suuremmasta herkkyy-

destä puheelle ruumiista.

Naiset ovat kohteliaan käytöksen suhteen oma erityistapauksensa, kuten tohtori

Gregory tyttärilleen kirjoittamissaan elämänohjeissa korostaa: "from the view I have given

of your natural character and place in society, there arises a certain propriety of conduct

721 Ibid., 17.-20.9.1712, s. 584-86.
722 Sterne, Tristram Shandy, s. 521.
723 Ibid., s. 521-22.
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peculiar to your sex." Hänen tarkoituksensa onkin kirjoittaa juuri näistä naisille ominaisista

käytöstavoista, "without touching on those general rules of conduct by which men and

women are equally bound."724 Näiden yleisten käyttäytymissääntöjen piiriin Gregory ilmei-

sesti laskee kaiken ruumiiseen liittyvän, sillä koko kirjassa ei aiheesta mainita sanallakaan.

On myös mahdollista, että ruumiilliset kysymykset ovat hänen mielestään epäsoveliaita kes-

kustelunaiheita isille ja tyttärille, siitäkin huolimatta, että tytärten jo vuosia aiemmin meneh-

tynyt äiti ei kykene tuota puolta enää hoitamaan. Toisaalta Gregory kuitenkin kommentoi

naisten osallistumista keskusteluun, varoittaen tyttäriään sopimattomasta puheesta, kuten

kaksimielisyyksistä. Edes maine sievistelijänä ei saisi estää naista pitämästä kiinni hienostu-

neisuudestaan ja olemasta antautumatta moiseen keskusteluun.725 

Ruumiilliset asiat eivät selvästikään sovi naisten korville. The Spectatorissa siveä nuori

neito ("Susanna Decent") valittaa naimisissa olevien naisten julkeudesta "to make nauseous

Allusions to private Familiarities and the like." Esimerkkinä hän kuvailee erästä arvon rou-

vaa, joka kaikesta hienostuneisuudestaan huolimatta on "very much a Physician", eikä ole

mitään, mistä tämä ei puhuisi neitseiden kuullen: "she every Day talks with a very grave Air

in such a Manner, as is very improper so much as to be hinted at, but to obviate the

greatest Extremity."726 Mandevillen mielestä tämä naisten herkkyys on kuitenkin täysin

keinotekoista. "[T]he Modesty of Women is the Result of Custom and Education",

Mandeville väittää, "by which all unfashionable Denudations and filthy Expressions are

render'd frightful and abominable to them".727 Hyveellisimmälläkin nuorella naisella on

Mandevillen mukaan vastaavia ajatuksia, jotka hän pitää visusti salassa. Kun neito sitten

kuulee korvilleen sopimatonta puhetta, hän pelkää muiden huomaavan hänen ymmärtävän

asioita, joista hänellä ei pitäisi olla aavistustakaan, ja tämä aikaansaa tunteen, jota kutsutaan

häpeäksi.728

Eufemismit kukoistavat sivistyneen hienoston keinona erottua alemmistaan. Suosit-

tuja ovat luonnollisesti seksuaalisuutta sivuavat kiertoilmaukset, erityisesti naisten läsnä ol-

lessa, ja ruumiin yksityiset osat saavat runsaan valikoiman vaihtoehtoja.729 Esim. virtsaami-

selle muodostuu useita kiertoilmaisuja, kuten "pump" (jo 1600-luvun lopulta alkaen) tai

"leak" (1700-luvulla), samoin kuin vuosisadan vaihdetta kohti yleistyvät lukuisat nimitykset,

724 Gregory, Father's Legacy, s. 7.
725 Ibid., s. 35-37.
726 The Spectator, 300, II, s. 396.
727 [Mandeville], Fable, s. 51.
728 Ibid., s. 51-52.
729 Burke, "Civil Tongue", s. 41-42.
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jotka rinnastavat virtsan veteen.730 Virtsan ohella myös ulosteet ovat "[t]hings, which must

not be exprest", kuten Swift runossaan The Lady's Dressing Room toteaa.731 Luonnollisuuteen

viittaaminen vaikuttaa olevan 1700-luvun perintöä, ja ulostamisesta käytetään mm. nimityk-

siä "ease nature", "obey the call of nature" sekä naisten suuhun soveliaampaa "pluck a

rose".732 Samoin paikka, missä ulostaminen suoritetaan, vaatii kiertämistä, ja yksi pisimmistä

eufemismien listoista onkin varattu käymälälle.733 Myös lääketiede tulee avuksi ulostamisesta

puhuttaessa. Grosleyn ylittäessä Englannin kanaalia hän saa havaita merellä olevan tavan-

omainen vaikutuksensa joihinkin matkustajiin, erityisesti naisiin: merenkäynti "operated as

the most violent emetic upon them all".734 Toisaalta portterin liiallinen nauttiminen aiheut-

taa hänelle vatsavaivoja, joista hän saattaa sanoa vain, että "I found it a very gentle

purge."735 Jälleen siis näyttää lääketiede tunkeutuvan kohteliaisuuskulttuuriin: kohteliaan

tieteen sanasto tarjoutuu kohteliaan kielen käyttöön.

Joiltakin sanoilta vie kuitenkin yllättävän kauan menettää hyväksytty asemansa.

Swiftinkin runossaan käyttämä "snot" ("Nor be the Handkerchiefs forgot / All varnish'd

o'er with Snuff and Snot"736) säilyy kirjakielessä aina 1800-luvulle asti ennen kuin siitä tulee

vulgaari ja "mucus" ottaa vuorostaan sen paikan.737 1700-luvun lopulta alkaen myös "sweat"

saa nykyisen alentavan merkityksensä ja vaihtuu sanaan "perspire", joka puolestaan menet-

tää yhteytensä aineenvaihduntaan. Gentleman's Magazine julistaa pilkallisesti 1791:
It is well known that, for some time past, neither man, woman, now child, in Great Britain
or Ireland, of any rank or fashion, has been subject to that gross kind of exsudation which
was formerly known by the same of sweat; and that now every mortal, except carters, coal-
heavers, and Irish chairmen (animals all sui generis, and therefore not included within the gen-
eral description of other British subjects), merely perspires. Now, as the word sweat has for
these twenty years past been gradually becoming more and more odious, and has indeed al-
most died out of our language, it is absolutely certain that Shakespeare could never have used
that obsolete and disgustful term, which, doubtless, was as disagreeable in his days as it is
now ... It is demonstrably clear, that the true reading of the line in Hamlet is, 'To groan, per-
spire, under a weary life'.738

Eritteiden nimet tarjoavatkin helppoja vitsejä humoristeille. Smollettin Humphry Clinkerissä

palvelijatar Winifred Jenkinsin kirjeiden kirjoitusasu kuvastaa hänen vähäistä oppineisuut-

taan, ja Win tavaa suurimman osan sanoista omalla walesilaisella tyylillään. Smollett saa tästä

730 Fryer, s. 54, alaviite 130.
731 Swift, Poems, II, s. 529.
732 Fryer, s. 62. Viimeksi mainittua käyttää myös Sterne aiemmin siteeraamassani A Sentimental Journeyn
katkelmassa. Ks. tämän tutkimuksen s. 106.
733 Fryer, s. 63.
734 Grosley, I, s. 7.
735 Ibid., I, s. 166.
736 Swift, Poems, II, s. 527.
737 Fryer, s. 60.
738 Lainattu ibid., s. 61.
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paljon hupia laittaessaan Winin kirjoittamaan esim. sanan "piece" muotoon "piss"739 tai

"shirts" muotoon "shits"740. Vitsin varjolla Smollettin onnistuu tuoda romaaneihinsa aivan

erilainen ruumiillisuuden tuntu kuin vakavampien kollegoidensa.

Humoristit ovatkin lääkäreiden ohella ainoita, joille niinkin vaiettuihin aineksiin

kuin sukupuolieritteisiin viittaaminen on sallittua. Mikään teksti käyttämässäni lähdeaineis-

tossa ei suoranaisesti puhu näistä eritteistä, vaan maininnat ovat hyvin tulkinnanvaraisia.

Mackenzien varoitus seksielämän varhaisesta aloittamisesta on sijoitettu luvun "Of

REPLETION and EVACUATION" loppuun, mikä antaa aihetta olettaa hänen tarkoitta-

van tällä erityisesti siemennesteen erittämistä.741 Taustalla ovat mitä ilmeisimmin Santorion

ohjeet "of concubinage", joissa tämä varoittaa sekä liiallisuuksiin menemisen että pidättäy-

tymisen tukkivan perspiraation, tosin lisäten vielä: "but much more excess."742 Yksikään

Santorion viidestä ohjeesta ei kuitenkaan käsittele varhaista sukupuolielämän aloittamista,

joten pelko nuoren miehen uupumisesta liian aikaisen siemennesteen erityksen johdosta on

mitä ilmeisimmin Mackenzien omaa. On myös selvää, että kyse on juuri siemennesteen

erittämisestä, sillä Santorion ohjeet puhuvat vain miehistä, kuten kuvatessaan kohtuudessa

pysymisen tunnusmerkkejä: "ONE knows that concubinage has done no hurt, when after a

subsequent sleep no languors or weariness are felt, but the breath is free and easy, the urine

of a good colour and consistence, and the whole man brisk and lively."743 Eritettä ei siis

varsinaisesti mainita nimeltä, eikä aktistakaan ole soveliasta puhua suoremmin termein.

Sterne puolestaan viittaa siemennesteeseen omalla ovelalla tavallaan. Heti Tristram

Shandyn alussa herra Shandyn aviollinen toimitus häiriintyy rouva Shandyn muistuttaessa

tätä kesken kaiken niinkin arkisesta asiasta kuin kellojen vetämisestä. Tämä keskeytys se-

koittaa elonhenget, joiden tehtävänä on saattaa "homunculus", vielä syntymätön mutta silti

jo täydellinen lapsenalku, kädestä pitäen päämääräänsä.744 Edward Strotherin mukaan naisen

munasolu on kuitenkin uuden ihmisen luomisessa miehen siemennestettä olennaisempi:

"that Opinion which supposed all Mankind to have been contain'd in the Ovarium of our

first Parent Eve, seems to me the most probable, and much more than the other, supposing

the Animalcula to be in the Semen Virile."745 Sterne viittaa Tristram Shandyssa kuitenkin vielä

739 Smollett, Humphry Clinker, s. 292.
740 Ibid., s. 293.
741 "NOTHING exhausts and enervates the body more, or hurries on old age faster than premature
concubinage; and hence the ancient Germans are extolled by Tacitus for not marrying before they arrive at
their full vigour." Mackenzie, s. 388.
742 Ibid., s. 281.
743 Ibid., s. 281-82.
744 Sterne, Tristram Shandy, s. 192.
745 [Strother], Family Companion, s. 252.
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uudemman kerran juuri isän eritteisiin lapsen keskeisimpinä tekijöinä: pilkatessaan katoli-

laisten intoa kastaa lapsia jopa kohdun sisällä Tristram ehdottaa, että kaikki "homunculuk-

set" kastettaisiin jo ennen hääyötä ja avioliiton täytäntöönpanoa "at once, slapdash, by

injection", mutta vain jos ruisku on kyllin pieni eikä isää vahingoiteta.746 Tämän lähemmäs

sukupuolieritteitä ei edes satiirikko uskaltaudu.

Myös kuukautisista puhuminen näyttää olevan vaikeaa ja vaativan lukuisia kiertoil-

mauksia. William Buchan painottaa äitien ja tyttöjen kasvattajien vastuuta ohjeistaa näitä,

kun kuukautiset ensimmäistä kertaa alkavat. "False modesty, inattention, and ignorance of

what is beneficial or hurtful at this time, are the sources of many diseases and misfortunes

in life", Buchan toteaa. Julistuksen rohkeutta tosin hieman vähentää se, että se tapahtuu ala-

viitteessä.747 George Cheyne sen sijaan ei juurikaan puhu kuukautisvuodosta. Erikoinen on

myös hänen käyttämänsä kiertoilmaisu "those of the Sex who have purified",748 sillä muilla

lääketieteellisillä kirjoittajilla "menses" on selvästi yleisin. Jo 1600-luvun lääketieteelliset kir-

joittajat viittaavat kuukautisiin termeillä "menses" ja "catamenia" sekä kuukautisten ulos-

teenomaisuutta korostavilla "monthly evacuations" ja "natural purgations". Sen sijaan päi-

väkirjoissa yleisimmät nimitykset ovat vain "them" tai "those".749 

Kuukautisvuotoon on hyvin vähän viittauksia muissa kuin lääketieteellisissä lähteis-

säni. Vain William Byrd kirjaa yksityiseen päiväkirjaansa vaimonsa poikkeuksellisen voi-

makkaan vuodon, jonka vuoksi hän on "incommoded" tai "indisposed": "[m]y wife was a

little indisposed with the coming of her moon."750 Joskus vuoto kuitenkin yltyy

voimakkaammaksi, jolloin Byrd ilmaisee selvää huoltakin: "my wife was much incommoded

with her term which came away in great abundance."751 Vielä seuraavana päivänäkin rouva

Byrd on "indisposed with a great flux of blood."752 Tällä tavoin kuukautiset sairauteen

rinnastaen niihin viittaa myös Elizabeth Shackleton, jonka päiväkirjamerkinnässä lokakuulta

1773 hän mitä ilmeisimmin kertoo 15-vuotiaan palvelijattarensa kuukautisten alkamisesta:

"29th – on this day Nanny Nutter began to be unwell for the very first time."753 Mutta aina

päiväkirjanpitäjät eivät ole edes näin selväsanaisia. James Boswellin rakastettu Louisa lykkää

heidän intiimiä tapaamistaan, minkä syyksi Boswell käsittää "that Nature's periodical effects

746 Sterne, Tristram Shandy, s. 224.
747 Buchan, s. 570.
748 Cheyne, s. 189.
749 Crawford, s. 49.
750 Byrd, 9.2.1712, s. 483.
751 Ibid., 17.11.1709, s. 107-8.
752 Ibid., 18.11.1709, s. 108.
753 Lainattu teoksessa Vickery, s. 144.
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on the human, or more properly female, constitution forbade it."754 Thomas Turner sen

sijaan puhuu vaimonsa kohdalla "catameniasta",755 haluten luultavasti korostaa hankkimaansa

lääketieteellistä tietämystä käyttämällä tuota lääkäreiden teknistä termiä.756

Se, etteivät päiväkirjoja pitävät miehet monesti mainitse naisten kuukautisia, ei vält-

tämättä tarkoita, että aihe olisi tabu. Aihetta tutkinut Patricia Crawford esittää, että syynä

saattaa olla yksinkertaisesti, ettei aihe kiinnosta miehiä tai he kokevat sen vastenmieliseksi.

Vielä 1600-luvulla kuukautiset soveltuvat julkiseenkin keskusteluun ja esim. sukupuoliyh-

teyden harjoittaminen kuukautisten aikana on sovelias saarnan aihe, sillä häveliäisyys ei ole

mikään este sanan julistamiselle. On kuitenkin merkittävää, että kuukautisten julkinen pui-

minen tapahtuu lähes tyystin miesten toimesta: naisille kuukautiset ovat Crawfordin mie-

lestä selvästi yksityinen asia, joka halutaan myös pitää yksityisenä.757 Tämä näkyy myös

1700-luvun lääketieteellisissä teksteissä, joita kirjoittavista miehistä suurin osa ei arastele pu-

hua naisten eritteistä, kuten jo luvussa 3 osoitin.

6.4. Kieltäminen

Edellä esiin tuomani kohteliaisuuden ruumiille kohdistamat vaatimukset näyttävät luovan

ruumiin, jota Mihail Bahtin kutsuu "klassiseksi" ja pitää seuraavana askeleena aiemmasta,

groteskista ruumiista. Siinä missä groteski ruumis on auki maailmaan, klassisessa ruumiissa

"[k]aikki ruumiin aukot on suljettu" ja "kaikki mikä ylittää ruumiin rajat ... on eristetty,

poistettu, kätketty ja häivytetty."758 Suhtaudun kuitenkin hieman epäileväisesti tällaiseen

siirtymään, koska kuten Mark S. R. Jenner korostaa, moinen kehityskulku yksinkertaistaa lii-

aksi sitä erilaisten käsitysten runsautta, joka uuden ajan alun Englannissa vallitsee, ja jättää

helposti huomiotta sille tyystin vastakkaistenkin käsitysten olemassaolon.759 Tämä näkyi hy-

vin edellä käsittelemieni hajujen yhteydessä, mutta pätee yhtä lailla koko erittävään ruumii-

seen. Sillä vaikka Bahtinin groteski, aukollinen ja erittävä ruumis torjutaan kohteliaisuuden

ihanteiden tasolla, juuri kieltämisensä kautta se kuitenkin jatkaa eloaan vastakohdassaan,

vastakohtanaan.760 Ruumis on itse asiassa varsin paljon esillä niin lääketieteellisessä diskurs-

754 Boswell, Journal, 7.1.1763, s. 126. On myös mahdollista, että tämä viittaus itsessään on tekosyy, sillä
Louisalla osoittautuu olevan kuukautisiakin suurempi syy pidättäytyä sukupuolisuhteesta Boswellin kanssa: ks.
edellä mainitsemani Boswellin tippuritartunta, s. 61.
755 Turner, Diary, 29.10.1759, s. 192.
756 Fryer, s. 65.
757 Crawford, s. 58-59, 68.
758 Bahtin, s. 284.
759 Jenner, "Civilization and Deodorization?", s. 135-36.
760 Stallybras & White, s. 108.
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sissa kuin myös sen kohteliaisuuskulttuurin puolelle yltävissä ulokkeissa. Näistä huomatta-

vimpia ovat satiirikkojen tekstit, jotka käyttävät erittävää ruumista ennen kaikkea komiikan

ja irvailun välineenä.

Gulliverin oleskelu Lilliputissa sisältää monia selvästi groteskeja piirteitä, selvimpänä

niistä jo vierailun alkuaikoina sattunut tulipalo, joka Gulliverin onnistuu sammuttaa edelli-

siltana juomansa viinin ansiosta, tämä kun osoittautuu olevan – jälleen lääketieteellisiä ter-

mejä hyödyntäen – "very diuretick":
By the luckiest chance in the world I had not discharged myself any part of it [the wine]. The
heat I had contracted by coming very near the flames, and by my labouring to quench them,
made the wine begin to operate by urine; which I voided in such a quantity,
and applied so well to the proper places, that in three minutes the fire was wholly extin-
guished ...761 

Vaikka majesteetti armahtaakin Gulliverin tämän rikottua maan perustuslakia, jonka mu-

kaan virtsaaminen on palatsin alueella kiellettyä, kauhistunut ja kostonhimoinen keisarinna

muuttaa palatsin toiseen päähän eikä salli kyseisiä huoneita korjattavan koskaan enää hänen

käyttöönsä.762 Gulliverin palonsammutus on tietenkin ensisijaisesti tulkittavissa satiiriseksi

mielenilmaukseksi Swiftin ajan poliitikkoja kohtaan, joita Lilliputin hallitus edustaa.763 Mutta

kuten Bahtin toteaa Rabelais'n vastaavaa kohtausta analysoidessaan, satiiri ei riitä tyhjentä-

mään koko tuota kohtausta eikä määritä kaikkia sen sisältämiä kuvia. Bahtinin mukaan täl-

laisilla groteskeilla, materiaalis-ruumiillisilla kuvilla on aina myös epävirallinen, satiiria laa-

jempi merkityksensä: alentaessaan kohdettaan (Swiftin tapauksessa Whigien ja Toryjen hal-

lintoa) virtsasuihkun valtaisa liioittelu kääntyykin päälaelleen, näyttäytyy iloisena, positiivi-

sena voimanlähteenä.764 

Vastaava kohtaus toistuu Tobias Smollettin Roderick Randomissa, tosin tällä kertaa

kyse on eksentrisestä arvon rouvasta, jolla on mitä erikoisimpia päähänpistoja. Yksityis-

kohtaisimmin mainitaan kuitenkin juuri tuo gartuaaninen palonsammutus: 
... she prophesied the general conflagration was at hand, and nothing would be able to
quench it but her water, which, therefore, she kept so long that her life was in danger; and
she must needs have died of the retention, had they [palveluskunta] not found an expedient
to make her evacuate, by kindling a bonfire under her chamber window, and persuading her
that the house was in flames; upon which, with great deliberation, she bade them bring all
the tubs and vessels they could find, to be filled, for the preservation of the house, into one
of which she immediately discharged the cause of her distemper.765

761 Swift, Gulliver's Travels, s. 26.
762 Ibid., s. 27.
763 Senaatin istuntojen julkaisemisen tultua kielletyksi 1738, Gentleman's Magazine siirtyy julkaisemaan "fiktiivi-
siä" pöytäkirjoja Lilliputin senaatista, joka suuresti muistuttaa englantilaista vastinettaan. Istunnot ovat
Gulliverin pojanpojan nimissä, mutta takaa löytyy maineikkaita kirjoittajia, mm. Samuel Johnson. Ks. esim.
Benjamin Beard Hoover, Samuel Johnson's Parliamentary Reporting: Debates in the Senate of Lilliput, University of
California publications, English studies 7 (Los Angeles, 1954).
764 Bahtin, s. 276-77.
765 Smollett, Roderick Random, s. 222.
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Smollettin käyttämät ilmaisut ovat mitä kohteliaimpia ja vahvasti lääketieteen värittämiä:

"water", "retention", "evacuate", "discharge" ja "distemper". Ja silti, kaiken tämän kielen

sivistyksen alla, kyse on virtsaamisesta; toiminnosta, jonka tulisi Norbert Eliaksen sivilisaa-

tioteorian mukaan aiheuttaa jo niin vahvan häpeän tunteen, ettei sen pukeminen kirjalliseen

muotoon pitäisi tulla kysymykseenkään. 

Smollett itse perustelee teostensa värikkyyttä "ihmiskunnan satiirina", jossa jopa

vastenmieliset osaset ovat olennaisia luotaessa illuusiota todellisuudesta, illuusiota elä-

mästä.766 Kuten Swiftinkin, monet hänen rikkomuksistaan hyvää makua vastaan liittyvät

juuri ruumiineritteisiin, kuona-aineisiin, ihmisruumiin tarpeisiin: hän löytää komiikkaa elä-

män alueilta, jotka yhteiskunta haluaisi pikemminkin peittää näkyvistä.767 Mutta mielipiteitä

on monia, eivätkä kaikki aikalaisetkaan tätä hyväksy. Smollettin ulosteinen tyyli ei miellytä

ainakaan vuoden 1771 Gentleman's Magazinen kriitikkoa: hänet leimataan Swiftin ohella kir-

jailijaksi "who has taken the liberty to be filthy."768 Laurence Sterne myös satirisoi Smollettia

A Sentimental Journeyn oppineena tohtori Smelfunguksena ja saattaa viitata juuri Smollettiin

kirjoittajana, joka määrittelee ihmisen tutkimalla tämän ulosteita.769 Mutta samaan aikaan

Sterne itse kerrassaan kieltäytyy vaikenemasta ruumiintoiminnoista, eikä esim. Tristram

Shandyn merisairaus jää kenellekään epäselväksi: 
Sick! sick! sick! sick! ... reach me that thing, boy – 'tis the most discomforting sickness ...
Undone! undone! un—O! undone! sir – What the first time? – No, 'tis the second, third,
sixth, tenth time, sir ...770 

Kirjallisuus joutuu kyllä alistumaan kohteliaan tahdikkuuden, pidättyväisyyden ja mukautu-

vaisuuden vaatimuksiin, mutta tämä ei missään nimessä tapahdu ilman kahnauksia ja vasta-

rintaa. Annalistihistorioitsija Jean Marie Goulemot'n mukaan kiinnostus peiteltyihin,

häpeällisiin, vaiettuihin eritteisiin viestii yhtä paljon halusta provosoida kuin nostalgisoida.

Ruumiintoimintojen ja ulosteiden näkyvyys romaaneissa osoittaa, että vanhat ja jo arkaai-

siksi koetut sosiaaliset käytänteet ovat säilyneet. Tuon eritteitä, ääniä, hajuja ja nautintoja

tuottavan koneen paljastamista kaunokirjallisuudessa voi Goulemot'n mielestä pitää yhtä

lailla provokaationa kuin nostalgisena jäänteenä ajasta, joka ilmentää yhteisöllisyyden iloisia

ja nautinnollisia muotoja. Goulemot'n mukaan kaipaus yhteisöllisyyden iloluontoisempia

muotoja kohtaan jatkuu läpi 1700-luvun.771 

766 James L. Cliffordin esipuhe teoksessa Smollett, Peregrine Pickle, s. xxi-xxii.
767 Ibid., s. xxiii.
768 Lainattu teoksessa McMaster, s. 175, alaviite 8.
769 Ibid., s. 14. Sternen Tristram Shandyssa oleva viittaus luonteen määrittelemiseen ulosteista, ks. tämän
tutkimuksen s. 64.
770 Sterne, Tristram Shandy, s. 460; ks. myös McMaster, s. 35.
771 Goulemot, s. 374-75.
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Itse en kuitenkaan näkisi näitä erittävän ruumiin kaunokirjallisia ilmentymiä aivan

samoin. Ruumis ei välttämättä tuota vain kauhistusta tai haikeutta, vaan ruumiineritteillä on

myös kepeämpi ja iloittelevampi juonteensa, joka ei keriydy kokonaisuudessaan auki pelk-

känä provokaationa ja nostalgiana. Sama näkyy 1600-luvun lopun poliittisissa satiireissa,

niin lauluissa kuin kuvissakin, joista voi löytää runsaasti viittauksia, jotka yhdistävät poliitti-

sen ruumiin ja ihmisruumiin, eritoten alapuolestaan. Satiireja tutkineen Mark S. R. Jennerin

mukaan näiden viittausten tarkoituksena ei niinkään ole herättää inhoa kuin yksinkertaisesti

naurattaa.772 Halu nauraa ruumiille ja iloita ruumiista on liian voimakasta hukkuakseen

oletetun sivilisaatioprosessin pyörteisiin.

Anna Brysonin tapaan nämä satiristien karikatyyrit, jotka selvästi on tarkoitettu pro-

vosoimaan naurua, onkin vaikea tulkita kuvauksiksi tavanomaisesta käytöksestä ja vielä vai-

keampaa on tulkita moinen viehtymys vastenmielisyyksiä kohtaan kontrollin puutteeksi.

Käytösoppaiden yksityiskohtaisista ruumiintoimintojen kuvauksista puhuessaan Bryson pi-

tää turvallisempana nähdä ne merkkeinä yhteisöstä, jossa ruumiillisella säädyllisyydellä on

merkittävä osa yksilön määrittymisessä yhteisön osaksi tai sen ulkopuoliseksi.773 Toisaalta

käytösoppaiden traditioon kuuluu myös ohjeiden välittäminen vastakohtien kautta, kuvaa-

malla huonointa mahdollista käytöstä. Bryson ei kuitenkaan uskalla nähdä tässä suoraa yh-

teyttä todellisuuteen: "this technique presents less an accurate picture of contemporary bad

manners than an exuberant and obvious fiction designed to amuse the reader and perhaps

to shock him or her into civility." Silti tällaiset huvittavat/varoittavat tarinat viestivät yhtei-

sössä vallitsevasta kuilusta ideaalien ja käytännön välillä.774 

Satiirikkojen ulosteita täynnä olevat tekstit onkin nähtävä oman aikansa silmin,

1700-luvun kontekstissa, jossa eritteet ovat osa ihmisten jokapäiväistä elämää, hyvässä ja

pahassa.775 William Byrd kertoo päiväkirjassaan, kuinka hän pieksää palveluspoika Eugenen

tämän kasteltua sänkynsä. Mutta koska poika ei selkäsaunasta tunnu oppivan ja sama tois-

tuu, Byrd juottaa hänelle "a pint of piss".776 Virtsan juottaminen lapselle tuntuu nykyihmi-

sestä ei vain vastenmieliseltä vaan myös vaaralliselta, mutta Byrdin mielestä se on ilmeisen

sovelias rangaistus, sillä hän turvautuu siihen uudemmankin kerran.777 Vastaavasti Edward

Strotherin terveysopas paljastaa harvemmissa lähteissä näkyvän puolen ajan suhtautumi-

772 Mark S. R. Jenner, "The Roasting of the Rump: Scatology and the Body Politic in Restoration England",
Past & Present, 177 (2002), 84-120, s. 104.
773 Bryson, s. 102.
774 Ibid., s. 196.
775 Schwartz, s. 15-16.
776 Byrd, 30.11.-3.12.1709, s. 112-13. 
777 Ibid., 10.12.1709, s. 117.
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sesta kuukautisvereen. Strother mainitsee maalaisten käyttävän valkosipulia "to promote the

menstrual Flux, and to play unwarrantable Pranks with, of this Kind."778 Kuten virtsan juot-

taminen rangaistuksena, myös ajatus keppostelusta kuukautisvuodon kustannuksella voi

vaikuttaa kerrassaan mahdottomalta, nykyään kun edes kuukautissuojamainoksissa käytet-

tävä neste ei saa väriltään muistuttaa verestä. Vaikka erittävä ruumis pyritään ideaalien ta-

solla kieltämään, se vaikuttaa silti olevan vahvemmin läsnä ihmisten arjessa kuin nykyisin.

Yksi merkittävä tekijä tämän eritteiden näkyvyyden takana on lääketiede. Hyvä esi-

merkki tästä löytyy Smollettilta. Peregrine Picklen alkuperäisversioon sisältyvä kohtaus, jossa

Peregrine-nuorukainen poraa reikiä tätinsä yöastiaan,779 saa kyllä lehdistössä hyväksyntää

(Monthly Review pitää kohtausta vain pikareskin tradition ilmentymänä), mutta moni muu ei

ole aivan yhtä ymmärtäväinen. Smollett itsekin tulee elämänsä ehtoopuolella toisiin ajatuk-

siin ja vuoden 1758 laitoksesta tuo yöastiaepisodi on poistettu "alhaisena".780 Toisaalta kir-

jaan jää mm. kohtaus, jossa lääkäri luulee potilaansa kärsivän vesikauhusta ja varmentaak-

seen asian antaa altistaa nukkuvan miesparan kyseiselle aineelle. Mutta veden sijaan lääkäri

kehottaakin käyttämään yöastian sisältöä, "which being impregnated with salt, would

operate more effectually than the pure element." Näin siis tehdään ja tyhjennetään astialli-

nen "lääkettä" kauhuissaan huutavan potilaan päälle.781 Tässäkin kohtauksessa näkyy jälleen

Bahtinilta tuttu eritteiden kaksinkertainen luonne: suolaiseen meriveteen rinnastuessaan

virtsa samanaikaisesti sekä alentaa että parantaa.782 Lääketieteellisesti perusteltu eritteiden

esittely sallitaan, mutta pelkäksi huvitukseksi tarkoitettu yöastiakohtaus poistetaan. 

Vaikuttaa siltä, että eritteet saavat vastenmielisen luonteensa vain lääketieteellisen

kontekstin ulkopuolelle tunkeutuessaan. Eritteiden likaisuus onkin nähtävä ennen kaikkea

tilannekohtaisesti määräytyvänä. Smollettin Humphry Clinkerissä eräs puhelias tohtori itse

asiassa väittää lian olevan käsitteenä tyystin erheellinen, sillä kaikki aine on aina vain maata,

vettä, suolaa tai ilmaa.783 Tämä voisi olla suoraan antropologi Mary Douglasin julistuksesta,

jonka mukaan lika on perimmältään vain ainetta väärässä paikassa, epäjärjestystä, jonka

"poistaminen on positiivinen yritys järjestää ympäristöä". Ehdotonta likaa ei siis ole, sillä

sama aine eri paikoissa saa eri merkityksen.784 Smollettille ajatus on kuitenkin vain pilkan

778 [Strother], Family Companion, s. 75.
779 Ks. tämän tutkimuksen s. 109.
780 James L. Cliffordin esipuhe teoksessa Smollett, Peregrine Pickle, , s. xix.
781 Ibid., s. 302-3.
782 Bahtin, s. 297.
783 Smollett, Humphry Clinker, s. 18.
784 Douglas, s. 46-47.
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aihe ja merkki tohtorin kyseenalaisesta pätevyydestä.785 Mutta kuten jo aiemmin olen

osoittanut, monet ruumiin eritteistä nähdään vain ja ainoastaan suotuisina yhdessä konteks-

tissa (esim. hikoilu kuumetaudissa) mutta kovin epätoivottavina jossain toisessa (esim. hi-

koilu sosiaalisessa tilanteessa). Ruumiineritteet eivät siis ole aina ja kaikkialla likaa. Mutta

mielenkiintoiseksi tämän tekee lääketieteellisen diskurssin tunkeutuminen myös kohteliai-

suuskulttuurin sisälle: Smollettinkin romaaneissa vahvasti esillä olevat lääketieteelliset ja

ruumiilliset elementit ujuttautuvat näin kaunokirjallisuuden kautta osaksi kohteliaisuuskult-

tuuria.

Jonathan Swiftin A Tale of a Tubissa Edinburghin katuja astelee mies, joka on 
as careful as he can to watch diligently and spy out the filth in his way; not that he is curious
to observe the colour and complexion of the ordure, or take its dimensions, much less to be
paddling in or tasting it; but only with the design to come out as cleanly as he may.786 

Pyrkimys on siis kohti puhtautta ja poispäin kaduilla lojuvista ulosteista, mutta samalla Swift

pilkkaa niitä tarkkailevia, mittailevia, jopa maistelevia ihmisiä, joita yhä on ilmeisen run-

saasti, kuten edellä olen osoittanut. Samat kohteliaat herrasmiehet, jotka lukevat ja kirjoitta-

vat yksityiskohtaisia kuvauksia ruumiineritteistä, ovat ensimmäisinä tuomitsemassa kaduilla

kelluvat ulosteet: kadulla niitä ei jäädä tutkimaan vaan koettaa vain puikkelehtia niiden vä-

listä. Swift kieltää ruumiin, mutta korostaessaan vastenmielisyyttään toisten ruumiita ja nii-

den tuotoksia kohtaan, hän tulee samalla nostaneeksi erittävän ruumiin myös entistä näky-

vämmin esille.787 Vaikka Bahtin näkee Swiftin groteskin maailman osittain köyhänä ja

alakuloisena, koska tämä keskittyy vain epätoivotun liioitteluun, aina Swift ei jää Bahtinin

vieroksumaan "pelkkään satiiriin". Kuten karnevalistiseen perinteeseen kuuluu, uloste on

samalla myös uuden elämän antaja, ja Swiftin runon The Lady's Dressing Room viimeiset sä-

keet ovatkin pikemminkin toivoa antavia kuin ruumiin vastenmielisyyttä korostavia. Runon

"minä" säälii Strephonia, joka ei kykene ylittämään nenäänsä ja näkemään rakkautensa koh-

teen elävänä ja hedelmällisenä, uutena alkuna:
When Celia in her Glory shows,
If Strephon would but stop his Nose;
...
He soon would learn to think like me,
And bless his ravisht Sight to see
Such Order from Confusion sprung,
Such gaudy Tulips rais'd from Dung.788

785 Smollett, Humphry Clinker, s, 23.
786 Jonathan Swift, Tale of a Tub (1704; London, 1963), s. 67.
787 Swiftin näennäisestä paradoksaalisuudesta ks. Stallybras & White, s. 105.
788 Swift, Poems, II, s. 530.
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7. LOPPUPÄÄTELMÄT

Aloitin tämän tutkimuksen neljästä eläinruumiin periaatteesta, joiden näin nousevan esiin

1700-luvun lääketieteellisiä tekstejä lukiessani: harmoniasta, avoimuudesta, vapaudesta ja

muuntuvuudesta. Ensimmäisenä käsittelemäni tasapainon vaatimus ruumiin sisä- ja ulko-

puolen välillä osoittautui edellyttävän ruumiin avoimuutta ja eritteiden vapaata virtausta

sekä mahdollistavan eritteiden joustavuuden, kyvyn vaihtaa eritysväyläänsä. Samat periaat-

teet johtivat minut lääketieteen teoriasta käytäntöön, tuon eläinruumiin lääkitsemiseen tuo-

tetulla erityksellä kaikkien käytettävissä olevien ja jopa luotujen ruumiinaukkojen kautta.

Huoli erityksen vapaudesta ilmeni kuitenkin johtavan myös huoleen tuon virran mukanaan

tuomista viesteistä ruumiin sisältä, sairauden ja kuoleman ennusmerkeistä, joita 1700-luvun

sivistynyt maallikko pyrkii itse tulkitsemaan. Toisaalta huolta näyttivät aiheuttavan myös

ruumiin tuottamat pahat hajut, jotka eivät osoittautuneetkaan vain merkeiksi pahasta il-

masta vaan pahoiksi itsessään, jopa vaarallisiksi.

Siirtyessäni kohti seuraeläintä ja kohteliaisuuskulttuurin kontekstia käsitykset erittä-

västä ruumiista eivät kuitenkaan tuntuneet enää sopivan yhteen lääketieteellisten kanssa:

siinä missä toinen vaatii erityksen vapautta, toinen rajaa ruumiintoiminnot omaan aikaansa

ja tilaansa; toinen korostaa hajujen voimaa, toinen keskittyy vain näköaistimuksiin; toinen

kuvaa yksityiskohtaisen tarkasti eritteiden koostumusta ja väriä, toinen joko turvautuu kier-

toilmauksiin tai vaikenee koko aiheesta. Seuraeläin näyttäytyi eläimellisen luontonsa anka-

rasti kieltävänä, niin eläimistä kuin niille läheisestä rahvaasta erottautuvana ja erittävän ruu-

miinsa kaikki fyysiset ja kielelliset viittaukset kätkevänä otuksena. 

Mutta havaitsin myös kohteliaisuuden vaativan harmonista yhdessäeloa kanssaih-

misten kanssa; eläimellisten hajujen loukkaavan herkkiä neniä ja saastuttavan hauraat ruu-

miit; kohteliaan käytöksen ilmenevän luonnollisuutena ja vapautuneisuutena; ja puhtaiden

pintojen muuntuvan puhtaiksi ruumiiksi ja mieliksi. Jouduin siis toteamaan samojen peri-

aatteiden – harmonian, avoimuuden, vapauden, muuntuvuuden – vaikuttavan myös kohte-

liaan käytöksen taustalla. Välimatka kahden erillisen kontekstin, lääketieteen ja kohteliaisuu-

den, välillä näytti kaventuvan, paikoin jopa hämärtyvän. Kuten kaunokirjallisuudesta ja leh-

distä kävi ilmi, lääketieteellinen tieto on 1700-luvulla vahvasti läsnä myös kohteliaisuus-

kulttuurin tuotoksissa, ja vastaavasti lääketieteelliset terveysoppaat toimivat pakoin esim.

puhtauden ja siveellisyyden välittäjinä kuin käytösoppaat ikään. Valistuneilla herrasmiehillä

ja -naisilla onkin sekä lääketieteellistä kiinnostusta että tietoa, jotka eivät vielä tutkimallani

ajanjaksolla näytä erottuvan erilliseksi elämän osa-alueeksi samalla tavoin kuin nykyään:
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Gentleman's Magazine ei erottele yksityiskohtaisiakaan lääketieteellisiä artikkeleitaan muusta

kohteliaasta tarjonnastaan, ja Sterne tai Smollett ei epäröi sisällyttää romaaneihinsa tieteelli-

sempääkin aineistoa.

Erityisesti tietyt piirteet peilautuvat mielestäni jatkuvasti lääketieteellisen ja kohteli-

aan diskurssin välillä. Luonnollisina pidettävät erityksen vapaus ja käytöksen vapautunei-

suus muuttuvat käytännössä molemmat keinotekoisiksi: eritteet on pakotettava virtaamaan

vapaasti lääkkein ja hoidoin; tavat on opeteltava vaikuttamaan luonnollisilta ja vapautu-

neilta. Myös tarve kontrolloida ruumista näkyy niin kohteliaassa kuin lääketieteellisessä dis-

kurssissa. Ruumiin ja ruumiintoimintojen hallitseminen ja peittäminen suovat ylemmille

keinon erottautua alemmistaan, luoda sosiaalista kuilua käytöstapojen avulla. Vastaavasti

erittävän ruumiin tarkkailu korvaa puritaanisen sielun tarkkailun luoden illuusion maallisesta

taivaasta, pitkästä ja terveestä elämästä, johon monilla on tässä osin sekularisoituvassa, osin

vielä vahvan maagisessa maailmassa voimakas halu uskoa. Olisikin mielenkiintoista laajen-

taa tutkimusta uskonnolliseen kontekstiin: Millaisia maagisia elementtejä ruumiiseen ja eri-

tyisesti sen eritteisiin liitetään? Miten nämä suhteutuvat ajan tieteen periaatteisiin? Entä mi-

hin erittävä ruumis asettuu esim. katolisen kirkon tai uusien protestanttisten

herätysliikkeiden retoriikassa?

Alun perin ristiriitaisilta vaikuttaneet lääketieteelliset ja kohteliaat käsitykset erittä-

västä ruumiista näyttäytyvätkin mielestäni samanaikaisesti vastakkaisina ja yhtenevinä. Alati

muuttuvassa ja virtaavassa ruumiissa merkin ja merkityn välinen suhde on kiinteämpi kuin

nykyään: sairauden oire on samaan aikaan sekä merkki sairaudesta että itsessään sairaus; pa-

hanhajuinen ilma on samaan aikaan sekä merkki pahasta ilmasta että itsessään pahaa ilmaa;

ja se, miltä asiat näyttävät, on sekä merkki siitä, mitä ne ovat, että mitä ne itsessään ovat.

Tämän jatkuvan kaksinaisuuden ja vaihtuvuuden vuoksi en uskokaan, että 1700-luvun ihmi-

set elävät kahden tulen ristipaineessa: erittävää ruumista koskevien käsitysten molemmat

puolet mahtuvat elämään rinnakkain, lomittuen ja limittyen toisiinsa ajan ja paikan mukaan.

Norbert Eliaksen kuvailema häpeänkynnyksen eteneminen asettuu siksi tämän tutkimuksen

pohjalta vähintäänkin kyseenalaiseen valoon. Vaikka monet Eliaksen esittämän sivilisaatio-

prosessin piirteistä näkyvät myös tutkimissani teksteissä, käsitykset erittävästä ruumiista

osoittautuvat liian ristiriitaisiksi ja tilannesidonnaisiksi alistuakseen Eliaksen kehityskaaren

puitteisiin. Korostaakseni myös ajallisesti tätä käsitysten moninaisuutta, samanaikaista muu-

tosta ja jatkuvuutta, olen pyrkinyt käyttämään läpi koko käsittelyni preesensiä, puhuen niin

1700-luvun kuin nykyisistäkin käsityksistä samassa aikamuodossa. Tarkoitukseni on ollut

korostaa näin sekä yhteyksiä että eroja tutkijan ja tutkittavien maailman välillä. Tämä ei ole

tapahtunut niinkään vertailun nimissä vaan pikemminkin voidakseni käydä avoimempaa,
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ymmärtävämpää keskustelua lähteideni kanssa, mikä on keskeistä juuri arkeen kuuluvien

asioiden, kuten ruumiin, historiaa tutkittaessa. Keith Thomas toteaakin:
Those who study the past usually find themselves arriving at two contrary conclusions: The
first is that the past was very different from the present. The second is that it was very much
the same.789

En siis ole kuljettanut tutkimukseni lävitse vain lääketieteellisiä ja kohteliaita vaan myös

menneitä ja nykyisiä käsityksiä erittävästä ruumiista. Eliaksen mukaan jo 1500-luvun ihmis-

ten käytöksen ja sitä ohjaavien sääntöjen tutkiminen
casts the observer back and forth between the impressions "That's still utterly medieval" and
"That's exactly the way we feel today." And precisely this apparent contradiction clearly cor-
responds to reality. The people of this time have a double face. They stand on a bridge. Be-
havior and the code of behavior are in motion, but the movement is quite slow.790

Muutos on itse asiassa niin hidasta, että vielä 1700-luvulla ihmiset seisovat samalla sillalla, ja

kuten käsittelyni aikana olen tullut huomaamaan, monessa suhteessa seisomme vieläkin. Me

seuralliset eläimet olemme loppujen lopuksi – ja alun alkaen – joltisenkin kiintyneitä

eläimelliseen ruumiiseemme.

789 Thomas, "Introduction", s. 10.
790 Elias, s. 66.
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