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1 Johdanto 

Le sens du mystère, c’est d’être tout le temps dans l’équivoque, dans les double, 

triple aspects, des soupçons d’aspect (images dans images), formes qui vont 

être, ou qui le seront selon l’état d’esprit du regardeur. Toutes choses plus que 

suggestives, puisqu’elles apparaissent. (Odilon Redon, 1902) 

 

 

Monimerkityksisyys, kerroksellisuus, viitteellisyys ja arvoituksellisuus; tämänkaltaisten 

ominaisuuksien voidaan luonnehtia verhoutuvan osaksi fin de sièclen, 1800-luvun lopun 

eurooppalaista taidekenttää, kun realismin, naturalismin ja impressionismin oppien 

vastareaktiona kehittyi uudenlainen näkemys taiteesta ‒ symbolismi. Symbolismin mukaan 

taiteen tehtävänä ei enää ollut näkyvän todellisuuden esittäminen, vaan taiteella koettiin 

olevan merkitystä vasta silloin, kun se pystyi astumaan aistimaailman taakse, maailman 

heijastamien pysyvien ideoiden todellisuuteen. Symbolismissa taide nähtiin ikään kuin 

konkreettisen muodon saaneena, platonisen ideamaailman kuvastajana, kun taas taiteilijaa 

pidettiin eräänlaisena näkijänä, jolle tämä ideoiden maailma avautui ja jonka tehtävänä oli 

pukea se aistittavaan muotoon, tulkita näitä erilaisia kätkettyjä totuuksia sekä avata 

salattua maailmaa myös muille.
1
 

 

Symbolistista taidetta ympäröi myös vahvasti eräänlainen arvoituksellisuuden ja 

ambiguiteetin ideaali, jonka olemuksen symbolistimestari Odilon Redon mielestäni 

oivallisesti kiteyttää yllä esitetyssä, vuonna 1902 kirjatussa, päiväkirjasitaatissaan.
2
 

Redonin kuvailema, symbolismille ominainen "salaperäisyyden tai mysteerin tuntu" sai 

varsin monenlaisia ilmenemismuotoja tässä uudenlaisessa taiteen ilmapiirissä, jossa 

näkyvän maailman takana olevasta, syvemmästä todellisuudesta sekä oman minän 

intiimistä yksityisestä maailmasta muodostui erityisen tärkeitä taiteen elementtejä. 

Aistitodellisuuden kuvaamisen sijaan, symbolismi johdattelikin taiteilijat kohdistamaan 

katseensa sisäisten maailmojen saloihin ja sai heidät ammentamaan taidettaan niin taruista 

ja myyteistä kuin myös alitajuisista näyistä, mielikuvista ja unistakin. Symbolismissa taide 

hieman paradoksaalisestikin kääntyi siis sisäänpäin ja muuttui subjektiivisemmaksi, 

vaikka se toisaalta samanaikaisesti myös kytkeytyi ihmismieltä yleisesti koskettaviin, 

olemassaolon kaikkein perustavanlaatuisimpiin kysymyksiin.
3
 

                                                 
1
 Sarajas-Korte 1966, 40‒45; Stewen 2001, 232.  

2
 Redon 1961, 100. 

3
 Lahelma 2015, 38; Stewen 2014, 116; Wolf 2009, 8‒14, 19‒20; Rapetti 2005, 212‒214. 
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Pystyäkseen kuvaamaan näkyvän maailman tuolla puolen olevaa todellisuutta tai muita 

ihmisen ja hänen välittömän kokemusmaailmansa ulkopuolisia, arkiymmärryksen ja 

käsitteellisen kielen tavoittamattomissa olevia asioita ja entiteettejä, tarvitsi taiteilija 

avukseen symboleja sekä dekoratiivisille arvoille pohjaavan, syntetistisen muotokielen. 

Eritoten symbolissa aavistettiin tarvittavia yhteyksiä ja vastaavuuksia, ja sen avulla 

ajateltiin olevan mahdollista tavoittaa jotakin muutoin tavoittamatonta. Kuten Gibson 

luonnehtii, symboli oli keino kuvata materiaalisen maailman ulkopuolista todellisuutta: "A 

symbol, by its very nature, refers to an absent reality. In religion, poetry or art, it lends 

substance to an unknown quality ‒ a value that remains out of reach".
4
  

 

Symbolismi tavoitti aatteineen ja erilaisine ilmenemismuotoineen lopulta taiteen koko 

kentän ja myös taiteidenvälinen vuorovaikutus kukoisti. Runoilijat, kuvataiteilijat ja 

säveltäjät innoittivat toinen toisiaan ja tämä hedelmällinen interaktio ilmentyi usein heidän 

teoksissaan kerroksisena intertekstuaalisuutena, ja sen myötä yhä tihentyvänä moni-

tulkintaisuutena. Niin symbolistisen taiteen arvoitukselliset aiheet ja teemat, ilmiön 

taustalta löytyvät erilaiset mystis-filosofiset ideologiat kuin myös näiden ilmentäminen 

omintakeisen tyylin ja vahvan vertauskuvallisuuden avulla, loivat lopulta varsin moni-

muotoisen taidekuvaston, jota kuitenkin yhdisti ajatus taiteesta subjektin itseilmaisuna ‒ ei 

siis pelkkänä todellisuuden jäljittelynä.
5
 Moni-ilmeisyydessään symbolismia onkin 

mahdotonta rajoittaa selvärajaiseksi taidesuuntaukseksi, vaan pikemminkin sitä voidaan 

luonnehtia joko eräänlaiseksi taiteelliseksi vastineeksi uudelle elämänkatsomukselle, joka 

vaati koko tuntemis- ja ajattelutavan perinpohjaista muutosta tai vastaavasti uudenlaiseksi 

taiteen asenteeksi, joka loi myös pohjaa tuleville modernismin aatteille.
6
 

 

Symbolismille ominaisen ideologian ja uuden taiteellisen näkemyksen omaksui vahvasti 

osaksi taidettaan myös kuvataiteilija Beda Maria Stjernschantz (1867−1910), jonka 

taiteeseen tässä pro gradu -tutkielmassa syvennytään. Läpi uransa Stjernschantz pyrki 

tavoittelemaan symbolismin keskeisimpiä ajatuksia ja prinsiippejä taiteensa välityksellä 

jättäen jälkeensä sellaisia kotimaisen symbolismin merkkiteoksia, kuten Kaikkialla ääni 

kaikuu... (1895), Aforismi (1895), Irma (1895‒96) ja Pastoraali (Primavera, 1897), joista 

jälkimmäinen on myös tämän tutkielman keskiössä. Symbolismin pioneereihimme 

                                                 
4
 Gibson 2006, 21; Sarajas-Korte 1966, 29‒35, 40‒43. 

5
 Ks. Facos 2009, 1‒7; Rapetti 2005, 175‒180; Lukkarinen 2007, 123. 

6
 Stewen 2001, 237; Sarajas-Korte 1966, 55. 
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kuulunut lahjakas Stjernschantz on kuitenkin taiteilijana jäänyt melko tuntemattomaksi, ja 

hänen uraansa ja taiteilijakuvaansa on pitkään virittänyt eräänlainen salaperäisyys ja 

pirstaleisuus. Stjernschantzin taiteellinen tuotanto jäi näet valitettavan suppeaksi, mihin 

vaikuttivat niin taiteilijan heikko terveys, taloudellinen ahdinko kuin myös epäonnisten 

sattumusten sävyttämä, traagisesti itsemurhaan päättynyt, lyhyeksi jäänyt elämäkin. 

Stjernschantzin kansainvälisestä symbolismista ammentavan taiteen olemusta ei myöskään 

aikanaan täysin ymmärretty, ja kenties tästäkin syystä taiteilija vähitellen painui unholaan 

ja suuren yleisön tietämättömiin.
7
 

 

Ansaitsemaansa asemaan, yhdeksi maamme merkittävimmäksi symbolistimaalariksi 

Stjernschantz nostettiin oikeastaan vasta vuonna 2014. Tuolloin Amos Andersonin 

taidemuseossa avautui taiteilijan ensimmäinen yksityisnäyttely osana museon klassikko-

näyttelyiden sarjaa, jonka yhtenä tehtävänä oli juuri tuoda esiin myös taidehistoriamme 

vähemmän tunnettuja taiteilijoita. Näyttelyn yhteydessä julkaistiin myös ensimmäinen 

Stjernschantzia käsittelevä taiteilijamonografia, Beda Stjernschantz 1867–1910: 

Ristikkoportin takana ‒ Bakom gallergrinden (2014). Sekä näyttelyn että monografian 

vaatiman perusteellisen taustatyön tuloksena Stjernschantzin taiteilijakuva sai kaivattua 

lisäsyvyyttä: esimerkiksi monet hänen yksityiskokoelmiin sijoittuneista teoksistaan ja 

luonnoksistaan saivat uuden mahdollisuuden tulla taideyleisön tietoisuuteen, ja pitkään 

emmittyään myös Stjernschantzin sukulaiset antoivat taiteilijan jäämistön tutkijoiden 

käsiteltäväksi.
8
 Täten myös laajan kirjeenvaihdon ja hajanaisten muistiinpanojen avulla 

taiteilijasta oli mahdollista muodostaa aiempaa täydempi ja monisyisempi kuva. 

 

Symbolistisen taiteen ihailijana kävin itsekin keväällä 2014 tutustumassa kyseiseen 

näyttelyyn, ja pian tämän jälkeen Stjernschantz astui yllättäen elämääni myös toiselta 

taholta. Pääsin näet samaisena kesänä tekemään taidehistorian opintoihini kuuluvan 

työharjoittelun Ateneumiin, Kansallisgallerian Arkisto- ja kirjastoyksikköön, jossa sain 

varsin kiinnostavaksi työprojektikseni perehtyä juuri tähän vastikään tutkimuskäyttöön 

luovutettuun Stjernschantzin jäämistöön. Tehtävänäni oli lukea ja käydä läpi tämä laaja 

kirjeenvaihto ja muu arkistomateriaali sekä järjestää ja arkistoida se digitointia varten. 

Kyseinen työtehtävä oli melko uskomatonkin sattuma, sillä nimenomaan symbolistinen 

                                                 
7
 O'Neill 2014, 11‒12. 

8
 Kuten O'Neill (2014, 11) kuvailee, Stjernschantzin itsemurha heitti "pitkän ja kylmän varjon" hänen 

ystäviensä ja sukulaistensa elämään. Viimein aika oli kuitenkin kypsä taiteilijan jäämistön käsittelylle. 
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taide vahvassa salaperäisyydessään ja monitulkintaisuudessaan oli vedonnut minuun jo 

hyvin nuoresta saakka. Täten mahdollisuus tutustua syvemmin juuri Stjernschantzin 

kaltaiseen, hieman tuntemattomampaan symbolistitaiteilijaan sekä hänen tapahtuma-

rikkaaseen elämäänsä ja upeaan taiteeseensa oli minulle todellinen unelmien täyttymys. 

 

Yli sadan vuoden takaiseen taiteilijakirjeenvaihtoon perehtyminen oli varsin antoisa ja 

intensiivinen kokemus. Sen kautta salaperäisen taiteilijakuvan takaa Stjernschantzista 

paljastui erittäin kiinnostava, sympaattinen, herkkä ja kunnianhimoinen taiteilija, joka 

löysi symbolismista keinon syvällisen sielunmaisemansa kuvaamiselle. Projektin aikana 

myös mielenkiintoni taiteilijan tuotantoa kohtaan kasvoi entisestään, ja mielessäni alkoi 

kehittyä ajatus siitä, voisiko kenties pro gradu -tutkielmani liittyä Stjernschantziin ja 

hänen mielenkiintoiseen taiteeseensa ‒ halusin saada lisää tietoa hänen tuotannostaan ja 

tarjota sitä myös muille. Vaikka taiteilijan uraa oli vastikään julkaistussa monografiassa 

käsitelty jo hyvin monipuolisesti, oli minulla vahva tunne siitä, ettei Stjernschantzin 

vuosikymmeniksi lähes unohdettua ja aiemmin vain summittaisesti käsiteltyä taidetta oltu 

tutkimuksellisesti suinkaan ammennettu tyhjiin, vaan että se kaipasi vielä lisätutkimusta ja 

tarkastelua uudenlaisista näkökulmista. 

 

Pro gradu -tutkielmani tutkimuskohteeksi olen valinnut Stjernschantzin teoksista itseeni 

lähtemättömän vaikutuksen tehneen, kiehtovan monitulkintaisen Pastoraali-maalauksen 

(Primavera, 1897)
9
 (kuva 1), jonka symbolismin kyllästämään merkitysten maailmaan 

tutkielmassani pureudutaan. Kuten itse taiteilija, myös Pastoraali ja siihen kytkeytyvät 

merkityssisällöt ovat pitkään pysyneet eräänlaisena arvoituksena. Stjernschantz itse ei 

esimerkiksi käsittele tätä maalausta kirjeenvaihdossaan, minkä lisäksi teokseen kohdistuva 

taidehistoriallinen tutkimus on myös ollut verrattain vähäistä. Tutkielmani tavoitteena 

onkin täten tarjota yksityiskohtaisen ja monipuolisen lähilukemisen avulla Pastoraalin 

merkityssisällöstä aiempaa kattavampi ja syväluotaavampi kuva ‒ pyrkiä kristallisoimaan 

sen symbolismille ominainen, prosessimaisen asteittain avautuva, arvoituksellisuutta 

tavoitteleva olemus sekä monitasoisia merkityksiä muodostava luonne.  

 

Kuten symbolistirunoilija Stéphane Mallarmé aikoinaan ajatteli, on symbolistinen taide-

teos ennen kaikkea mysteeri, jonka avain lukijan tai katsojan tuli löytää.
10

 Myös tämän pro 

                                                 
9
 Teos tunnetaan myös vaihtoehtoisella nimellä Primavera. 

10
 Sarajas-Korte 1966, 35. 
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gradu -tutkielman tarkoituksena on löytää tuo kuvaannollinen avain, ja siten raottaa ovea 

1800- ja 1900-lukujen vaihteen symbolismin ja Beda Stjernschantzin Pastoraalin 

monitasoiseen ja arvoitukselliseen merkki- ja merkitysmaailmaan. 

 

 

1.1 Tutkielman tavoite ja kysymyksenasettelu 

Pro gradu -tutkielmassani analyysin ja tulkinnan kohteena on siis taidemaalari Beda 

Stjernschantzin symbolistinen maalaus Pastoraali vuodelta 1897. Taidehistoriallista ja 

semioottista kysymyksenasettelua yhdistäen tarkoituksenani on tutkia sitä, mitä tämä teos 

merkitsee ja millä keinoin. Tavoitteenani on siis pyrkiä vastaamaan sekä siihen, miten 

merkitykset muodostuvat Stjernschantzin Pastoraalissa eli mihin nämä merkitykset 

perustuvat ja miten ne rakentuvat että siihen, mitä teos merkitsee eli millaisia erilaisia 

perusteltuja tulkintoja eli merkityksen mahdollisuuksia maalauksesta on löydettävissä. 

Tutkimukseni tähtää näin ollen syventämään käsitystä tutkimuskohteesta, tuottamaan 

uudenlaisia näkökulmia teoksen merkityssisältöön liittyen sekä nostamaan esiin sen 

symbolistiselle taiteelle ominaisen kerroksisen ja monitulkintaisen luonteen. 

 

Hypoteesini mukaan Pastoraalia voidaan myös lähestyä eräänlaisena fin de sièclen 

symbolismin "kiteytymänä" ‒ teoksena, jonka kautta taiteilija on pyrkinyt monitasoisesti 

ilmentämään tämän taideliikkeen keskeisimpiä ajatuksia, ideologioita, aiheita ja teemoja. 

Samalla kun tavoitteenani on pureutua juuri tähän Pastoraalin symbolismia huokuvaan 

olemukseen, pyrin myös tekemään havaintoja teoksessa hyödynnetyistä, symbolistiselle 

taiteelle ominaisista keinoista muodostaa merkityksiä. Maalauksen merkityssisällön 

tarkastelun lisäksi tutkielmani keskiössä ovat siis myös teoksessa tapahtuvat merkityksen 

muodostumisen prosessit. 

 

Tätä kautta Pastoraali-teos toimiikin tutkielmassani 1800- ja 1900-lukujen vaihteen 

symbolistisen maalaustaiteen esimerkkitapauksena, jota tarkastelemalla on mahdollista 

tehdä myös laajempia huomioita symbolismille luonteenomaisista, aikanaan hyvinkin 

innovatiivisista ja omintakeisista tavoista tuottaa merkityksiä. Pastoraalia esimerkkinä 

käyttäen pyrin siis saamaan selville, minkälaisten merkityksen muodostamisen keinojen 

avulla symbolistinen taideliike aikanaan, ainakin osittain operoi. Tällä tavoin pyrin 

liittämään Stjernschantzin Pastoraalin sekä siihen liittyvän analyysin ja tulkinnan osaksi 
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kansainvälisen symbolismin suuntausta, ja näin ollen myös kytkemään tutkielmani 

kysymyksenasettelun osaksi laajempaa viitekehystä.  

 

Pro gradu -tutkielmani tutkimuskysymykset ovat täten seuraavanlaiset: 

 

 Minkälaisista merkityksen mahdollisuuksista Beda Stjernschantzin symbolistinen 

Pastoraali-maalaus rakentuu ja miten näitä merkityksiä voidaan tulkita? 

 

 Minkälaisia 1800- ja 1900-lukujen vaihteen symbolismille ominaisia merkitys-

sisältöjä maalaus käsittelee ja millä keinoin? 

 

 Millä tavoin merkitykset muodostuvat Pastoraali-teoksessa eli mihin nämä 

merkitykset perustuvat ja miten ne rakentuvat tulkinnassa? 

 

 Voidaanko Pastoraalin ilmentämien merkityksen muodostumisen prosessien 

pohjalta nostaa myös esiin laajemmin symbolistisessa maalaustaiteessa toistuvia, 

suuntaukselle ominaisia keinoja muodostaa merkityksiä?  

 

Pystyäkseni vastaamaan yllä esitettyihin tutkimuskysymyksiin, lähestyn tutkimuskohdetta 

monitasoisesta tarkastelukulmasta, jonka keskiössä ovat ikonologinen taiteentutkimus, 

pragmatistiseen semiotiikkaan pohjautuva näkemys taiteesta merkityksiä tuottavana 

merkkinä sekä tulkinnallisena välineenä hyödynnettävä intertekstuaalisuuden käsite. 

Tämänkaltaista yksityiskohtaiseen lähilukemiseen perustuvaa ja monia eri aspekteja 

huomioon ottavaa tutkimusotetta soveltamalla pyrin antamaan niin Beda Stjernschantzin 

kerroksellisesta ja monitulkintaisesta Pastoraalista kuin itse taiteilijastakin aiempaa 

kattavamman kuvan sekä tuomaan myös uudenlaisia näkökulmia Stjernschantzin taiteen 

tutkimukseen. Taidehistoriallista ja semioottista näkökulmaa syntetisoimalla tavoitteenani 

on lisäksi suhteuttaa teokseen liittyvä analyysi ja tulkinta osaksi laajempaa tutkimus-

ongelmaa eli 1800- ja 1900-lukujen vaihteen symbolistiselle maalaustaiteelle ominaisten 

merkityksellistämisen keinojen tutkimista. Täten semioottisesti virittynyt, merkityksen 

muodostumista tutkiva näkökulma tarjoaa myös tuoreen ja kiinnostavan perspektiivin fin 

de sièclen symbolistisen maalaustaiteen tutkimukselle. 
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1.2 Aiemmat tutkimukset 

Beda Stjernschantzia ja hänen symbolistista taidettaan on tutkittu verrattain vähän. Vaikka 

Stjernschantzin katsotaan nykykäsityksen mukaan olevan yksi merkittävimmistä 

symbolistitaiteilijoistamme, on hän siitä huolimatta jäänyt taiteilijana hieman tunte-

mattomammaksi ja pimentoon suhteessa symbolismista ammentaneisiin kollegoihinsa ja 

ystäviinsä, joista esimerkkeinä Magnus Enckell, Ellen Thesleff ja Hugo Simberg. Tähän 

ovat varmasti vaikuttaneet monenlaiset osatekijät. Stjernschantzin tuotanto jäi melko 

suppeaksi ja paikoin epätasaiseksikin, eikä hän elinaikanaan saanut juuri tunnustusta 

kriitikoilta, vaikka olisi sen hyvin ansainnutkin. Todennäköisen itsesensuurin johdosta 

hänen teoksiaan ei myöskään enää uran loppupuolella juurikaan nähty pääkaupungin 

näyttelyissä, ja lopulta traagisesti itsemurhaan päättynyt elämänkohtalo langetti 

omanlaisensa unohduksen varjon Stjernschantzin taiteilijuuden ylle. Myöhemminkään 

hänen teoksiaan ei olla järin usein päästy laajemmin ihailemaan, sillä suurin osa niistä on 

yksityisomistuksessa, ja vain muutama merkkiteos on sijoittunut museokokoelmiin.
11

  

 

Näistäkin seikoista johtuen Stjernschantz on varmasti jäänyt myös tutkimuksellisesti 

hieman marginaaliin, mikä koskee myös hänen Pastoraaliaan ‒ hieman yllättävästikin tätä 

kotimaisen symbolismin merkkiteosta ei näet juurikaan olla käsitelty taidehistoriallisen 

tutkimuksen puitteissa. Täten tuoreelle tutkimukselle on selvää kysyntää. Seuraavaksi 

esittelen merkittävimpiä ja samalla myös oman tutkielmani kannalta tärkeimpiä Beda 

Stjernschantzia käsitteleviä tutkimuksia ja artikkeleita, joissa lisäksi käsitellään, tai 

ainakin sivutaan, myös hänen Pastoraali-maalaustaan. 

 

Salme Sarajas-Korten väitöskirja ja kotimaisen taidehistorian klassikkoteos Suomen 

varhaissymbolismi ja sen lähteet (1966) toimi pitkään merkittävimpänä ja ainoana hieman 

laajempana lähteenä, josta oli mahdollista löytää tietoa Beda Stjernschantziin liittyen. 

Sarajas-Korte käsittelee kattavassa väitöskirjassaan muun muassa symbolismin taustoja, 

sen vaiheita ja teoriaa sekä nostaa esiin symbolistisen taiteen suomalaisia edustajia. Myös 

Stjernschantz, joka määritellään teoksessa yhdeksi kotimaisen symbolismin pioneeriksi, 

saa tutkimuksessa oman reilun kymmenen sivun lukunsa, jossa käsitellään niin taiteilijan 

elämää ja taiteellista tuotantoa kuin symbolismin vaikutteiden heijastumista hänen 

taiteessaan ja lukemassaan kirjallisuudessa. Pastoraalia Sarajas-Korte ei väitöskirjassaan 

                                                 
11

 O'Neill 2014, passim, erit. 11‒12, 58. 
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kuitenkaan juuri käsittele, vaan hän keskittyy taiteilijan muihin tunnettuihin teoksiin, 

kuten Kaikkialla ääni kaikuu... (1895), Irma (1895–1896) ja Aforismi (1895).  

 

Itha O'Neillin toimittamaa, jo yllä mainitsemaani monografiaa Beda Stjernschantz 1867–

1910: Ristikkoportin takana ‒ Bakom gallergrinden (2014) voidaan kiistatta kutsua 

merkittävän taustatyön ja ansiokkaan tutkimuksen onnistuneeksi tulokseksi. Teos koostuu 

yhteensä kymmenestä mielenkiintoisesta asiantuntija-artikkelista, joissa Stjernschantzin 

elämää, taidetta, työtä ja taiteilijakuvaa käsitellään eri näkökulmista. Myös omassa 

tutkimuksessani nostan esiin, kommentoin ja jatkokehittelen erinäisiä teoksessa esitettyjä 

näkökantoja, minkä lisäksi hyödynnän sitä myös tutkielmani lähdemateriaalina. Oman 

tutkielmani kannalta keskeisin monografiaan sisältyvä artikkeli on kuitenkin Marja 

Lahelman kirjoittama "Aika, ikuisuus ja olemassaolon mysteeri Beda Stjernschantzin 

teoksessa Pastoraali (Primavera, 1897)", sillä se on tietojeni mukaan ainoa, nimenomaan 

tätä maalausta laajemmin tarkasteleva teksti, joka on julkaistu ennen omaa tutkielmaani.  

 

Artikkelin otsikon nimeämiä teemoja tarkastellen Lahelma lähestyy Pastoraalia eritoten 

Stjernschantzia kiinnostaneiden kirjallis-filosofisten kysymysten valossa, minkä lisäksi 

hän liittää maalauksen osaksi laajempaa teoskokonaisuutta eli osaksi taiteilijan 

käsittelemää vuodenaika-teemaa. Artikkelin keskeisiksi näkökulmiksi nousevat erityisesti 

minuuden ja ihmisen olemuksen ulottuvuuksien ‒ niin henkisen kuin materiaalisenkin 

puolen ‒ tarkastelu sekä vuodenaika-teossarjan kautta hahmottuva maailmankaikkeuden 

kiertokulun teema. Vaikka Lahelma käsittelee Pastoraalia monitasoisesti, jäävät tietyt 

artikkelissa mainitut aiheet, kuten esimerkiksi androgyynin ja katoavaisuuden teemat sekä 

teoksen antiikin mytologioista ammentava tausta, kaipaamaan tarkempaa ja syvempää 

tarkastelua, ja juuri tämänkaltaisiin seikkoihin olen taas itse pyrkinyt tarttumaan omassa 

tutkielmassani. Lisäksi nostan tutkielmassani myös esiin monia sellaisia teemoja, joita 

Lahelman artikkelissa ei käsitellä, mutta joita voidaan pitää sekä symbolismin että 

Pastoraalin merkityssisällön kannalta varsin keskeisinä tekijöinä. Tällaisia ovat muun 

muassa musiikillisuus, synestesia, naistaiteilijuuden problematiikka, taiteilijan teokseensa 

kätkemät yksityiset tuntemukset ja pohdinnat, maisemaan sisältyvien detaljien symboliset 

merkitykset sekä maalauksen plastisten elementtien kautta rakentuvat sisällöt. Oman 

tutkielmani näkökulma eroaa myös niin Lahelman kuin muidenkin taiteilijaa aiemmin 

tutkineiden taidehistorioitsijoiden tarkastelukulmista: tutkielmani keskiössä ovat näet 

maalauksen ilmentämien merkitysten lisäksi myös niiden muodostumiseen johtavat 
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prosessit, joiden kautta pyrin tavoittamaan Pastoraalin symbolistisen, prosessimaisen 

asteittain avautuvan, arvoituksellisuutta ja monimielisyyttä tavoittelevan olemuksen. 

 

Edellä mainittujen teosten lisäksi Beda Stjernschantz nostetaan esiin erilaisissa Suomen 

taidehistoriaa käsittelevissä kirjasarjoissa, kuten Ars Suomen taide 4. -kirjan (1989) Salme 

Sarajas-Korten kirjoittamassa artikkelissa "Maalaustaide 1890-luvulla: mystiikkaa vai 

kansallisromantiikkaa" sekä teoksen Pinx. Maalaustaide Suomessa. Arki- ja pyhäpuvussa 

(2001) Timo Huuskon kirjoittamassa luvussa "Beda Stjernschantz". Myös Anna-Maria 

von Bonsdorff käsittelee Stjernschantzin taidetta artikkelissaan "Taiteen ja luonnon 

salainen, myyttinen maailma ‒ Akseli Gallen-Kallela, Pekka Halonen, Helene Schjerfbeck 

ja Beda Stjernschantz", joka on julkaistu teoksessa Satuja ja myyttejä: Kertomusten 

kultakausi Akseli Gallen-Kallelasta Martta Wendeliniin (2007). Näissä kolmessa 

artikkelissa sivutaan myös Stjernschantzin Pastoraali-maalausta, mutta vain melko 

lyhyesti ja teoksen aiheita ja teemoja suhteellisen yleisellä tasolla käsitellen.  

 

Beda Stjernschantzin taiteen tutkimukselle on siis selvästi edelleen kysyntää, ja eritoten 

hänen Pastoraali-teoksensa ja sen symbolismille ominainen kerroksellinen merkitys- 

maailma kaipaavat vielä tarkastelua uudenlaisista näkökulmista. Tavoitteenani onkin täten 

pureutua tutkielmassani aiempaa yksityiskohtaisemmin ja syvemmin tämän teoksen 

taustoihin, merkitysulottuvuuksiin ja intertekstuaalisiin viitteisiin, ja tätä kautta pyrkiä 

tarjoamaan uudenlaisia näkökantoja niin itse maalauksesta kuin myös Stjernschantzista 

symbolistitaiteilijanakin. Semioottisesti virittynyt ikonologinen näkökulma tarjoaa myös 

tuoreen ja kiinnostavan, aiemmista tutkimuksista eroavan tulokulman Stjernschantzin 

taiteen tarkastelulle, minkä lisäksi se myös mahdollistaa tämän tapaustutkimuksen 

kytkemisen osaksi laajempaa viitekehystä ‒ osaksi vuosisadanvaihteen symbolismia ja sen 

omintakeisten merkityksellistämisen keinojen tutkimista. 

 

 

1.3 Tutkielman rakenne 

Tutkielman johdanto-osuudessa olen siis taustoittanut tutkimukseni aihepiiriä, esitellyt sen 

keskeiset tavoitteet sekä määritellyt tutkimuskysymykset. Tämän lisäksi olen esitellyt 

Beda Stjernschantziin ja hänen symbolistiseen taiteeseensa liittyviä aiempia tutkimuksia 

sekä esittänyt perustelut pro gradu -tutkielmani tarpeellisuudelle. 
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Koska tutkielmassani liikutaan fin de sièclen aikakaudelle sijoittuvan symbolistisen taiteen 

monitahoisessa kontekstissa, on luku 2 keskittynyt tämän subjektivistisen taideliikkeen 

olemuksen määrittelyyn. Tässä osiossa avaan myös hieman symbolismin taustoja, valotan 

suuntauksen keskeisimpiä ajatuksia ja ideologioita sekä nostan esiin sen erilaisia 

ilmenemismuotoja. Myös taiteilija Stjernschantz ja hänen symbolistinen maalauksensa 

Pastoraali saavat osiossa oman alalukunsa.  

 

Luvussa 3 käsittelen tutkielmani teoreettista viitekehystä ja metodologiaa, ja määrittelen 

tutkimukseni kannalta keskeiset käsitteet, jotka ovat ikonologia, semiotiikka, semiosis, 

merkki, teksti ja intertekstuaalisuus. Koska nämä käsitteet ovat tutkimusnäkökulmani 

kannalta tärkeässä roolissa, on olennaista valaista niiden sisältöä jo tutkielman alussa. 

Tuntiessaan tutkielman teoreettisen taustan ja siihen liittyvän käsitteistön on lukijan myös 

helpompi seurata itse analyysiä ja tulkintaa. Käsitteiden määrittelyn lisäksi valotan tässä 

luvussa myös tutkielmassa hyödyntämääni taidehistoriallis-semioottista näkökulmaa eli 

niitä tulkintastrategioita, joiden avulla tarkastelen tutkimuskohdetta. 

 

Hieman teoreettisemmin painottuneen osion jälkeen seuraa tutkielmani varsinainen 

käsittelyosuus, jossa analysoin ja tulkitsen sekä Pastoraali-maalaukseen kytkeytyviä 

merkityksen mahdollisuuksia että tarkastelen sitä, miten nämä merkitykset muodostuvat 

teoksen monimuotoisessa merkkikokonaisuudessa. Luvussa 4 pyrin mahdollisimman 

syväluotaavasti havainnollistamaan Pastoraalin ilmentämää, symbolismille ominaista, 

viitteellisyyteen perustuvaa tapaa muodostaa merkityksiä sekä nostamaan esiin sen 

monimerkityksellisen olemuksen, jossa merkitys rakentuu niin aiheen kuin muodonkin 

välityksellä. Tulkinta tarkentuu ja saa lisää syvyyttä luvuissa 5 ja 6, joissa merkitystä ja 

sen muodostumista tarkastellaan kahdesta eri pääteemasta käsin. Luvun 5 keskiössä ovat 

Pastoraalin antiikin mytologioista ammentava merkityssisältö ja sen symbolismille 

luonteenomainen intertekstuaalisuutta huokuva olemus, kun taas luvussa 6 merkityksen 

muodostumisen prosessiin astuvat mukaan "viattoman merkityksettömiltä" vaikuttavat, 

teoksen kuvaamaan maisemaan sisältyvät monimerkityksiset detaljit, jotka osaltaan 

kertovat symbolismille tyypillisestä kuvan ja merkityksen rakentamisesta.  

 

Lopuksi luvussa 7 kokoan yhteen tutkielman keskeiset tutkimustulokset ja johtopäätökset. 

Tämän lisäksi otan luvussa kantaa tutkielmassa hyödyntämääni tutkimusnäkökulmaan 

sekä hahmottelen suuntaviivoja mahdolliselle jatkotutkimukselle.  
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2  Symbolismi 

 

 

Symbolismia pidetään varsin monitahoisena ja siten myös hankalasti määrittyvänä taiteen 

ilmiönä, jonka keskeisenä, taideliikettä yhdistävänä ajatuksena oli siirtyminen realismista, 

naturalismista ja impressionismista kohti subjektiivisempaa lähestymistapaa. Taiteen 

tehtävänä ei enää ollut jäljitellä, vaan luoda uutta, ja tätä kautta taiteelle pyrittiin myös 

takaamaan täydellinen vapaus. Symbolismin katsotaan muodollisesti saaneen alkunsa 

18.9.1886 runoilija Jean Moréas'n Le Figaro -lehden kirjallisuusliitteessä julkaisemasta 

Symbolismin manifestista. Uusplatonismin hengessä Moréas julisti manifestissaan, kuinka 

symbolistisessa taiteessa konkreettisten ilmiöiden tarkoituksena oli ilmaista esoteeriset 

yhteytensä ideamaailmaan. Aistitodellisuuden takainen idea tuli siis purkaa taiteen kautta 

tajuttavaan muotoon, mutta olennaista oli, ettei ideaa koskaan ilmaistu sellaisenaan.
12

  

 

Alun perin symbolismi oli siis Pariisin avantgarde-piireissä syntynyt intellektuaalinen ja 

kirjallinen liike, joka sai ilmenemismuotonsa Stéphane Mallarmén, Arthur Rimbaud'n ja 

Paul Verlainen kaltaisten runoilijoiden teoksissa ja jonka esikuvana voidaan pitää Charles 

Baudelairen vuonna 1857 ilmestynyttä runoteosta Les Fleurs du mal. Runouden lisäksi 

symbolismin esteettistä teoriaa ryhdyttiin kuitenkin pian tulkitsemaan myös muissa taiteen 

muodoissa, ja lopulta symbolismi vaikuttikin 1880- ja 1910-lukujen välisenä aikana 

taiteen kaikilla eri aloilla niin Euroopassa, Venäjällä kuin Yhdysvalloissakin luoden 

merkittävää pohjaa myös tulevalle modernismille.
13

 

 

 

2.1 1800- ja 1900-lukujen vaihteen symbolismi maalaustaiteessa 

Symbolismin syntyvaiheilla Eurooppa oli varsin suurten mullistusten keskiössä. Niin 

teollistuminen, kaupungistuminen, uudet innovaatiot, sekularisaatio, sukupuolen 

problematiikka kuin myös lähestyvä vuosisadan vaihtuminenkin loivat eräänlaisen 

epävarmuuden ilmapiirin, joka heijastui monin tavoin eurooppalaiseen taidekenttään ja sai 

ilmenemismuotonsa eritoten symbolismissa ja sen ideologioissa. Tämä muutosten aika 

vaikuttikin symbolistiseen kuvataiteeseen hyvin monella tapaa: toiset symbolistit se sai 

                                                 
12

 Moréas 1886/1947, 23‒26; Sarajas-Korte 1966, 34; Lahelma 2015, 11‒15, 38; Facos 2009, 1‒7. 
13

 Sarajas-Korte 1966, 29‒35; Lahelma 2015, 14‒15. 
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kurkottamaan menneisiin tai muutoin kaukaisiin, idealisoituihin todellisuuksiin ja 

maailmoihin, kun taas toiset se johdatteli vajoamaan dekadenssin, melankolian ja 

pessimismin kyllästämien teemojen syövereihin. Suurten muutosten vastareaktiona 

symbolistit viehättyivät myös kaikesta sellaisesta, minkä katsottiin edustavan alkuperäistä, 

ikiaikojen syvyyksistä kumpuavaa ja mielikuvitusta stimuloivaa tietoa. Inspiraatiota ja 

taiteen syvintä olemusta etsittiin toisaalta taiteen traditiosta, antiikin mytologioista, 

paikallisista kansantaruista ja legendoista. Toisaalta taas erilaiset filosofiset, uskonnolliset 

ja mystiikkaan liittyvät opit ja ideologiat, kuten uusplatonismi, teosofia, panteismi ja 

spiritismi saattoivat tarjota kaivattua syvyyttä taiteen luomiselle.
14

   

 

Intellektuaalinen ja teoreettinen keskustelu symbolistisen taideliikkeen keskuudessa oli 

varsin vilkasta ja moninaista ‒ paikoin epäyhtenäistäkin. Teorioiden filosofisen pohjan on 

usein katsottu perustuvan Platonin, Plotinoksen ja Swedenborgin oppeihin, mutta toisaalta 

symbolistien teksteistä löytyy myös lukuisia viittauksia saksalaiseen traditioon, kuten 

Kantin, Fichten, Schopenhauerin ja Novaliksen ajatuksiin.
15

 Yksi tunnetuimmista 

symbolistisen kuvataiteen määrittelyistä on ranskalaisen taidekriitikon, Albert Aurier'n Le 

Symbolisme en peinture -artikkeli (1891), jonka platoninen pohja on varsin selvä. 

Aurier'lle taide oli tuonpuoleisen olemassaolon paljastamista ja todellinen taiteilija taas 

"näkijä", jolle ideamaailma avautui. Taiteilija oli eräänlainen absoluuttisen olevaisuuden 

ilmaisija ‒ "l'Exprimeur des Êtres absolus".
16

 Platoninen olevaisuuden kuva tuli myös 

esiin symbolistien vaalimassa korrespondenssiopissa, jonka mukaan kaikki henkisestä 

aineelliseen, muodoista väreihin ja tuoksuihin, olivat analogisessa suhteessa toisiinsa: niitä 

hallitsi universaali harmonia ja vastaavuus eli keskinäinen korrespondenssi.
17

 Vaikka 

uusplatonistinen ajatusmaailma oli hyvin keskeinen osa symbolismin ideologiaa, oli se 

kuitenkin vain eräs juonne fin de sièclen subjektivistisessa taiteessa, kuten Lukkarinen 

muistuttaa.
18

 Esimerkiksi toisen varsin keskeisen symbolistiteoreetikon ja taidemaalarin, 

Maurice Denis'n, kirjoitukset eivät olleet uusplatonistisesti painottuneita. Niissä sen sijaan 

korostui teoksen plastisten elementtien rooli ‒ ajatus muodon ekspressiivisyydestä.  

                                                 
14

 Facos 2009, 6, 89‒91, 112‒113; Pierre 1994, 15; Pettersson & Ohlsen 2015, 7; Huusko 2015b, 143. 
15

 Michaud 1947, passim; Sarajas-Korte 1966, 29‒32, 56; Lukkarinen 2007, 116‒117. 
16

 Aurier 1891, Mercure Wiki -verkkosivut; Sarajas-Korte 1966, 41. 
17

 Emmanuel Swedenborgin ajatuksista pohjautuva korrespondessioppi loi myös edellytykset monien 

symbolistien vaalimalle kuvitelmalle yleispätevän, universaalin ilmaisukielen olemassaolosta, joka pystyi 

antamaan tietoa korkeimmasta todellisuudesta (ks. Sarajas-Korte 1966, 31‒32; Facos 2009, 40‒41).  
18

 Lukkarinen 2007, 114. Lukkarinen ruotii monitasoisesti symbolistisen taideliikkeen teorioita ja niiden 

taustoja kirjassaan Pekka Halonen ‒ Pyhä taide (2007, 113‒133) tuoden myös esiin sen, ettei Sarajas-Korten 

(1966) painottama uusplatonistinen pohja ollut kuin yksi juonne symbolismin "teoriaviidakossa". 
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Denis'n innovatiivisen, taiteen traditiota, dekoratiivisia arvoja ja autonomisuutta 

peräänkuuluttavan Définition du néo-traditionnisme -artikkelin (1890) mukaan teoksen 

muoto itsessään oli ilmauksellista, ja täten ilmausta ei tullutkaan etsiä aiheen, vaan itse 

taideteoksen välityksellä.
19

 Myös Aurier korosti "todellisen taiteen" dekoratiivista 

olemusta ja näki viivan, värin ja muiden "kuvallisen kielen ainesten" muodostavan oman 

"mystisen kielen", joka tähtäsi "tietyn idean, haaveen tai ajatuksen ilmaisuun".
20

 Kyse oli 

syntetismistä, symbolismin kanssa samoihin aikoihin kehittyneestä, yhtenäisiä väripintoja, 

vahvoja ääriviivoja, ei-imitoivaa värien käyttöä sekä kuvan syvyyden ja valo-

varjomuovailun redusoimista suosineesta tyylistä, josta monet symbolistit löysivät keinon 

pukea ideat aistittavaan muotoon ja yrittää tavoittaa muutoin tavoittamatonta.
21

 

Symbolismin älyllisessä ilmapiirissä syntynyt syntetistinen tyyli hylkäsi näköaistin 

välittämän todellisuuden ja ohjasi sen sijaan katseen kohti representaation ulkopuolisia 

merkityksiä ‒ kohti jotakin, joka on ulkoisen havaitsemisen tuolla puolen. Realismista, 

naturalismista ja impressionismista irtautuvan, piirustuksellisille ja dekoratiivisille arvoille 

rakentuneen syntetismin avulla oli täten mahdollista ilmentää symbolisteille keskeistä 

ajatusta, jonka mukaan värillä, viivalla ja muodolla ei ainoastaan ollut kuvaileva, vaan 

myös välitön ekspressiivinen vaikutus.
22

  

 

Symbolismin taustalla vaikuttaneet monenlaiset ilmiöt ja ideologiat heijastuivat myös 

siinä, että maalaustaiteessa symbolismi ilmeni hyvin erilaisissa muodoissa. Esimerkiksi 

Ranskan kuvataiteen symbolismissa on jo pitkään ollut tapana erotella sen kaksi varsin 

erihenkistä äärilaitaa. Toinen ääripää korosti maalauksen plastisten elementtien, viivan, 

värin ja muodon, välityksellä luotua merkitystä, ja tähän ryhmään lukeutuivat muun 

muassa Denis'n edustama Les Nabis -ryhmä sekä niin kutsuttu Pont-Avenin koulukunta. 

Toinen suuntaus taas korosti aiheen välittämää kirjallis-allegorista merkitystä, ja sitä 

tyypillisimmillään edustivat Joséphin Péladanin johtama Rose+Croix -salonki sekä Les 

Peintres de l'âme -nimellä kutsutut taiteilijat.
23

 Selvästä kahtiajaosta huolimatta asia ei 

kuitenkaan ollut täysin mustavalkoinen: monet idealistista ja "kirjallista" symbolismia 

edustaneet taiteilijat hyödynsivät myös formaaleja uudistuksia, ja vastaavasti monet 

                                                 
19

 Ks. Denis 1920, 1‒13. 
20

 Sarajas-Korte 1966, 49; otteita Aurier'n artikkelista Les Symbolistes (Revue Encyclopédique, 1.4.1892).  
21

 Sarajas-Korte 1966, 36‒38. Syntetismi kehittyi primitiivisen ja arkaaisen taiteen hengessä: toisaalta se 

ammensi vanhojen korkeakulttuurien, kuten Egyptin, Assyrian, Kreikan ja Japanin taiteesta, toisaalta taas 

Italian varhaisrenessanssista. Taiteen tradition hyödyntämisestä tuli myös merkittävä tekijä symbolismin 

intertekstuaalisuutta huokuvan olemuksen kehittymiselle.  
22

 Rapetti 2012a, 35; Lukkarinen 2007, 74‒77; Honour & Fleming 2001, 723‒724; Sarajas-Korte 1966, 36. 
23

 Ks. Lukkarinen 2007, 114‒116; Jumeau-Lafond 2006, 16‒19. 
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Nabis't ja Pont-Avenin taiteilijat eivät täysin hylänneet aiheen välittämää merkitystä.
24

 

Ennen kaikkea symbolismin piirissä pyrittiin siis luomaan taidetta, joka oli muodoltaan 

uudenaikaista, mutta samalla myös perinteeseen juurtunutta. Taideliikkeenä symbolismi 

oli siis hyvin Janus-kasvoinen ‒ tradition ja modernin ajatusmaailman synteesi. 

 

Taideilmiönä symbolismi oli siis varsin heterogeeninen, ja myös käsitteenä se väistää 

tarkkaa määrittelyä. Suuntauksen piirissä syntynyttä monimuotoista taidetta yhdistävät 

kuitenkin vahva subjektiivisuus, monimerkityksisyys, arvoituksellisuus ja todellisuuden 

jäljittelyn hylkääminen. Symbolismia määriteltäessä yksi keskeinen prinsiippi on lisäksi 

se, että symbolistisen taideteoksen voidaan katsoa aina viittaavan johonkin muuhun kuin 

siihen, mitä se tosiasiassa representoi. Symbolistitaiteilijan tuli näet ennen kaikkea 

kuvastaa erilaisia ideoita, tunnelmia ja ajatuksia sekä ilmaista tämä saamansa elämys 

kokonaisvaltaisesti: muodot tuli alistaa kauneuden ja tunteen ilmaisuun, eikä luonnon 

orjalliseen jäljittelyyn ‒ näin myös muodot saivat symbolisen merkityksensä.
25

 

 

 

2.2 Beda Stjernschantzin Pastoraali (1897) ‒ symbolismin ylistys  

Symbolismin valtaamaan Pariisiin saapui vuonna 1891 myös nuori ja lupaava taiteilija 

Beda Stjernschantz, jonka taiteellisen uran suunnan tämä opintomatka tuli muuttamaan. 

Symbolismi oli kaikkien huulilla; tunnetaanhan kyseinen vuosi nimellä la date heureuse 

du Symbolisme. Pariisissa Stjernschantz pääsi siis syventymään symbolismin saloihin 

todelliselta paraatipaikalta. Vaikutteita taiteilija ammensi symbolistien suuren esikuvan, 

Pierre Puvis de Chavannes'n vaikuttavasta monumentaalitaiteesta sekä Louvren arkaaisen 

taiteen kokoelmista, kun taas symbolismin tuoreet virtaukset tulivat hänelle tutuiksi eri 

näyttelyissä vierailemalla, joista esimerkkinä Péladanin johtaman ruusuristiläisseuran 

ensimmäinen Salon de la Rose+Croix. Matkan aikana 1891‒1892 taiteilija perehtyi myös 

kattavasti symbolistien arvostamien, taiteen ja elämän arvoitusta pohtivien filosofien ja 

kirjailijoiden teoksiin, joiden sisältämistä ajatuksista hänen luonnoskirjansa alati täyttyi. 

Taiteen silloiseen pääkaupunkiin oli kertynyt myös muita suomalaistaiteilijoita, mutta 

toisin kuin Stjernschantz, moni heistä suhtautui tähän uuteen taiteen ilmapiiriin hieman 

varauksella, ellei jopa torjuen. Stjernschantzin ja hänen ystäviensä, Magnus Enckellin ja 

                                                 
24

 Eräät nykytutkijat katsovat, että taidehistoriankirjoitus on myös jossain määrin liioitellut symbolismin 

dikotomiaa (Jumeau-Lafond 2006, 16‒19), ja siten myös luonut eriarvoisuutta sen eri variaatioiden välille. 
25

 Facos 2009, 1‒4, 23; Rapetti 2005, 7‒10; Huusko 2001, 234; Rossholm 1974, 9. 
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Ellen Thesleffin kohdalla symbolismin taiteellisten, kirjallisten ja henkisten ideaalien 

tekemä vaikutus oli kuitenkin syvä, ja pian tämä kotimaisen symbolismin pioneereiksi 

nimetty kolmikko alkoikin soveltaa tätä uutta taidenäkemystä omassa ilmaisussaan.
26

 

 

Pariisin matkan myötä symbolismi oli tullut jäädäkseen osaksi Stjernschantzin taidetta, 

jossa hän läpi elämänsä pyrki ilmentämään suuntauksen keskeisiä aatteita niin muodon 

kuin sisällönkin tasolla. Juuri opintomatkat, joita taiteilija pääsi tekemään valitettavan 

vähän, olivat selkeästi hänelle luovaa aikaa sekä mahdollisuus omistautua taiteelliselle 

työskentelylle kokonaisvaltaisesti ‒ kotona sitä näet verotti ansiotyö.
27

 Viron Vormsiin 

suuntautuneella matkalla syntyivät kotimaisen symbolismin mestariteokset Kaikkialla 

ääni kaikuu... (1895) ja Irma (1895‒1896), kun taas pari vuotta myöhemmin Italiassa 

Stjernschantz maalasi viimeiseksi merkkiteoksekseen jääneen, tämän tutkielmankin 

keskiössä olevan, Pastoraalin (1897), joka tunnetaan myös nimellä Primavera. 

 

Kuten tulen tutkielmassani osoittamaan, Pastoraali henkii symbolismin taidekäsitystä 

hyvin monella eri tasolla. Arvoituksellisuudessaan, viitteellisyydessään, vyyhtimäisessä 

intertekstuaalisuudessaan sekä kerroksisen vertauskuvallisessa tematiikassaan teoksessa 

toteutuu myös yksi symbolismin pääprinsiipeistä: ilmennettyä ideaa tai merkitystä ei 

kuvata sellaisenaan, vaan maalauksen monitulkintainen merkityssisältö avautuu vain 

siihen syventymällä, ja tällöinkin asteittain. Kuten edellä on tullut esiin, juuri Pastoraalin 

symbolismille ominainen, salaperäisyyden tuntua tavoitteleva, asteittain avautuva olemus 

sekä sen monitasoisia merkityksiä muodostava luonne ovatkin tutkielmani keskiössä. 

Samalla kun tavoitteenani on tarjota yksityiskohtaisen ja monipuolisen lähilukemisen 

avulla Pastoraalin merkityssisällöstä aiempaa syvempi kuva, pyrin myös tekemään 

havaintoja siinä hyödynnetyistä, symbolismille ominaisista tavoista tuottaa merkityksiä. 

"Perisymbolistisen" olemuksensa ansiosta Pastoraali toimii siis tutkielmassani fin de 

sièclen symbolismin tyyppiesimerkkinä ‒ tämän suuntauksen eräänlaisena kiteytymänä, 

jota tutkimalla on mahdollista tehdä myös laajempia huomioita maalaustaiteen 

symbolismin omintakeiseen merkitysmaailmaan liittyen.   

                                                 
26

 O´Neill 2014, 17; Sarajas-Korte 1966, 63‒67; Sarajas-Korte 1994, 127‒129. Ennen Pariisin matkaansa 

Stjernschantz oli opiskellut Taideyhdistyksen piirustuskoulussa ja Gunnar Berndtsonin yksityisakatemiassa 

eli hän oli siis saanut oppinsa niin kutsutun akatemiamaalauksen parissa, jota vastaan symbolismi aikanaan 

myös hyökkäsi. Siirtyminen symbolismiin oli siis merkittävä käänne taiteilijattarelle. 
27

 Toisin kuin muut aikakauden naistaiteilijat Stjernschantz joutui köyhtyneen aatelisperheen tyttärenä 

tekemään myös ansiotyötä, joka vei aikaa maalaamiselta. Asiaan vaikutti myös se, että Stjernschantzin isä 

kuoli taiteilijan ollessa vasta 18-vuotias, ja täten hänen täytyi auttaa äitiään perheen elättämisessä. (O'Neill 

2014, 13; Huusko 2001, 234.) 
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3  Teoreettinen viitekehys ja metodologia 

 

 

Symbolismissa merkitys ei saanut ilmetä teoksesta suoraan, vaan se tuli vihjaten, kerros 

kerrokselta, kutsua esiin. Taiteen tuli olla monimielisesti mielikuvia luovaa, vihjailevaa ja 

herätteitä tarjoavaa. Myös arvoituksellisuus ja ambiguiteetti olivat Gambonin mukaan 

symbolistien keskeisiä tavoitteita.
28

 Pystyäkseni pureutumaan näitä ideaaleja ilmentävän 

Beda Stjernschantzin Pastoraalin monimerkityksiseen olemukseen ja tekemään sen avulla 

myös havaintoja symbolistiselle maalaustaiteelle ominaisista merkityksen muodostamisen 

keinoista, olen valinnut käyttää tutkimuskohteen tarkastelussa ikonologista ja semioottista 

taiteentutkimusta syntetisoivaa näkökulmaa. Pro gradu -tutkielmassani taidehistorian 

paradigman kulmakivi, Erwin Panofskyn kehittämä ikonologinen tutkimusnäkökulma saa 

täten vaikutteita ja lisäsyvyyttä sekä Charles Sanders Peircen pragmatistisen semiotiikan 

merkkiteoriasta että Julia Kristevan lanseeraamasta intertekstuaalisuuden käsitteestä.  

 

Tässä luvussa keskityn tarkastelemaan näiden tutkimusnäkökulmien ympärille rakentuvaa 

tutkielmani teoreettista viitekehystä ja metodologiaa. Samalla määrittelen myös 

tutkimukseni kannalta keskeiset merkin, semiosiksen, tekstin ja intertekstuaalisuuden 

käsitteet, jotka toimivat tutkielmassani metodologisina työvälineinä ‒ keinona pureutua 

Pastoraali-teoksen ja symbolismin vähä vähältä avautuvaan merkitysten maailmaan. 

 

3.1 Ikonologia ‒ tie merkityksen lähteille 

Kuten yllä on tullut esiin, symbolismia voidaan pitää melko hankalastikin määrittyvänä, 

hyvin moni-ilmeisenä ja erilaisiin alalajeihin jakautuvana taideilmiönä. Samaan aikaan 

symbolismin piirissä syntynyttä taidetta yhdistivät kuitenkin tietyt ideologiat ja teoriat, 

tietynlaiset aiheet ja teemat kuin myös ympäröivä ajan konteksti, mullistuksia läpikäyvä 

modernisoituva maailma, johon taide reagoi ja jota se kommentoi merkitystensä kautta. 

Tähän merkityksen muodostumisen prosessiin osallistui olennaisesti myös itse taiteilija, 

jonka kokemusten läpi kaikki lopulta suodattui ‒ olihan symbolismi ennen kaikkea 

subjektivistinen, taiteilijan henkilökohtaista näkemystä painottava taideliike.
29

 

                                                 
28

 Mallarmé 1891/1947, 74; Gamboni 2002, 77‒82; 86‒ 89; 98‒106. 
29

 Ks. esim. Facos 2009, 1‒7; Lukkarinen 2007, 113‒133.  
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Nämä symbolistisen taiteen merkityssisältöön olennaisesti vaikuttaneet osatekijät ovat taas 

vastaavasti taidehistorian paradigman kannalta erittäin merkittävän teoreetikon, Erwin 

Panofskyn (1892‒1968) kehittämän ikonologisen tutkimusnäkökulman keskiössä. Tässä 

kontekstualisoivassa, teoksen merkityksiä monitasoisesti tutkivassa tulkintamallissa näet 

niin tekijä kuin myös aikakauden aatevirtauksetkin otetaan keskeisesti huomioon. Juuri 

soveltuvuutensa ja monipuolisen näkökulmansa puolesta ikonologia valikoituikin osaksi 

tämän tutkielman tarkastelukulmaa. Klassikkoteoksessaan Meaning in the Visual Arts 

(1955) Panofsky tunnetusti jakaa tulkintamallinsa kolmeen eri tasoon: esi-ikonografiseen 

kuvailuun
30

, ikonografiseen analyysiin
31

 ja ikonologiseen tulkintaan
32

. Näistä eritoten 

kaksi jälkimmäistä ovat oman tutkielmani kannalta tärkeässä roolissa.  

 

Panofskyn mukaan kuvailevan ja luokittelevan ikonografian funktiona on kirjallisia 

lähteitä hyödyntämällä identifioida teokseen liittyviä teemoja ja käsitteitä, jotka ovat 

saaneet ilmaisunsa sen muodoissa, motiiveissa ja tapahtumissa.
33

 Ikonologinen tulkinta 

voidaan sitä vastoin nähdä ikään kuin ikonografian jatkeena sen tutkiessa muun muassa 

sosiaalisten ja kulttuuristen arvojen, ideologioiden ja aatteiden heijastumista taiteessa. 

Ikonologian tehtävänä on siis tutkia, mistä syystä jokin teos tehtiin juuri kyseiseen asuunsa 

eli selvittää, mihin taiteilija käytti valitsemiaan muotoja, aiheita ja symboleja tietyssä 

kulttuurissa, tiettynä historiallisena hetkenä ja minkälaisiin arvoihin, ihanteisiin ja 

katsomuksiin nämä ilmaisukeinot olivat kytköksissä. Ikonologian avulla pyritään täten 

löytämään näkyvän tason alta syvempiä selittäviä tekijöitä eli teoksen niin sanottu 

olennainen, sisäsyntyinen merkitys.
34

 Tutkijalta tämä edellyttää niin taideteoksen 

kulttuurisen kontekstin laaja-alaista synteettistä tarkastelua kuin myös pohdintaa siitä, 

miten teoksen spesifit teemat tai käsitteet ovat vaihtelevien historiallisten tilanteiden 

vallitessa yhteydessä niin kutsuttuun laajempaan kulttuuriseen symptomatiikkaan.
35

  

                                                 
30

 Esi-ikonografinen kuvailu liittyy kuvan primaariseen aiheeseen eli taiteellisten muotojen ja motiivien 

maailmaan. Tällä tasolla tunnistetaan "puhtaita muotoja", kuten viivoja ja värejä, joilla kuvataan esimerkiksi 

ihmisiä, eläimiä, kasveja tai rakennuksia. (Panofsky 1982, 28; Ockenström 2012, 213.) 
31

 Ikonografinen analyysi pureutuu puolestaan kuvan sekundaariseen, konventionaaliseen aiheeseen ja 

pyrkii tunnistamaan niin kuvatut henkilöhahmot, narratiiviset kuva-aiheet, laajemmat allegoriat kuin myös 

aiheiden konventionaaliset symboliset viittaussuhteetkin (Panofsky 1982, 28‒29; Ockenström 2012, 213). 
32

 Ikonologinen tulkinta sen sijaan keskittyy kiteytetysti ilmaistuna kuvan olennaisen tai sisäsyntyisen 

merkityksen tulkintaan tutkien sitä, kuinka teoksen merkitykseen vaikuttavat myös erilaiset taustalla 

vaikuttavat tekijät, jotka esimerkiksi paljastavat kansakunnan, aikakauden, luokan ja uskonnollisen tai 

filosofisen vakaumuksen perustavanlaatuisia asenteita ja jotka taiteilija on tietoisesti tai tiedostamattaan 

tiivistänyt teokseensa (Panofsky 1982, 28‒31; Ockenström 2012, 213). 
33

 Panofsky 1982, 31–37; Kuusamo 2011, 64. 
34

 Englanniksi intrinsic meaning (Panofsky 1982, 28). 
35

 Panofsky 1982, 38–41; Ockenström 2012, 211–212; Kuusamo 1996, 148. 
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Tutkielmassani ikonologia toimii siis tärkeänä metodologisena näkökulmana, jota 

hyödyntämällä on mahdollista pureutua sekä Pastoraalin kerroksiseen merkityssisältöön 

että samalla tarkastella sitä osana laajempaa kontekstia ‒ fin de sièclen symbolismia. 

Ikonologian kautta tutkielmani näkökulmassa yhdistyy täten piirteitä kontekstualisoivasta, 

intellektuaalisia ilmiöitä tutkivasta aatehistoriallisesta tutkimustraditiosta, mikä tarkoittaa 

että otan tutkimuskohteen tarkastelussa huomioon niin teoksen syntyajankohdan, siihen 

liittyvän kulttuurisen kontekstin kuin myös aikakauden keskeiset aatevirtauksetkin. 

Käsittelen siis taideteosta historiallisena dokumenttina, jonka katson panofskylaisittain 

olevan lähtemättömästi kytköksissä sekä aikakauteensa että tekijänsä aatemaailmaan.
36

 

 

Pystyäkseni tuottamaan perusteltuja tulkintoja Pastoraalista ja suhteuttamaan ne osaksi 

1800- ja 1900-lukujen vaihteen symbolistista suuntausta, olen perehtynyt kattavasti 

keskeisimpien symbolistiteoreetikoiden teksteihin sekä muuhun tutkielmani aihepiirin 

kannalta tärkeään aikalaiskirjallisuuteen. Lisäksi olen paneutunut symbolistisen taide-

liikkeen monimuotoiseen olemukseen ja sen keskeisimpiin edustajiin laajaan, pääosin 

symbolismin taidehistoriallisesta tutkimuksesta koostuvaan lähdemateriaaliin perehtyen. 

Tulkinnan tukena käytän lisäksi myös teoksen merkityssisältöä ja syntykontekstia 

valottavia henkilöhistoriallisia lähteitä, kuten taiteilija Beda Stjernschantzin biografisia 

tietoja sekä hänen kirjallista jäämistöään: kirjeenvaihtoa ja muistiinpanoja. Sen lisäksi, 

että näiden lähteiden avulla voidaan saada parempi kuva taiteilijan teokseensa 

heijastamastaan aatemaailmasta, auttavat ne myös löytämään teoksesta mahdollisia 

omaelämäkerrallisia viitteitä ja taiteilijan omaan elämään kytkeytyviä tulkinnan tasoja. 

 

Olen myös huomioinut omassa tutkielmassani Panofskyn ikonologiaan kohdistuneen 

kritiikin koskien sen yhtenäistävää epookkiajattelua, joka jatkuvuutta etsiessään ei tuo 

julki samaan aikakauteen ja kulttuuriin sisältyviä eroja ja ristiriitoja eikä ota huomioon 

teoksen sisältämiä monimerkityksisyyksiä.
37

 Omassa tutkielmassani niin symbolismille 

ominainen monimuotoisuus kuin myös sen tavoittelema taiteen monimerkityksisyyskin 

ovat koko tutkielman läpi kulkeva keskeinen aspekti: olenhan eritoten kiinnostunut 

tutkimaan juuri erilaisia merkityksen mahdollisuuksia, joita Stjernschantzin teoksesta on 

analyysin ja tulkinnan avulla löydettävissä. Tutkielmassani Pastoraalin ilmentämä, koko 

                                                 
36

 Ockenström 2012, 212‒216, 226‒227; Palin 1998, 119‒121. 
37

 Palin 1998, 122–124. 
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symbolistisen taiteen ilmiöön liittynyt ajatus monimerkityksisyydestä on täten varsin 

tiedostettu näkökulma, jota ei siis pyritä häivyttämään, vaan pikemminkin päinvastoin.  

 

Tutkielmassani ikonologia toimii siis teosanalyysin metodologisena työvälineenä, jonka 

avulla on mahdollista yksityiskohtaisesti lähilukea teosta ja pureutua sen merkityksien 

tulkintaan myös laajemmassa kontekstissa. Semanttisten eli merkityssisältöön liittyvien 

seikkojen lisäksi olen kuitenkin kiinnostunut tutkimaan myös merkityksen muodostumista 

symbolismissa, ja tällöin tutkielmaani astuu mukaan semioottinen näkökulma. 

 

 

3.2 Semiotiikka – merkkien ja merkitysten tiede 

Semiotiikka tunnetaan erilaisia merkkejä, merkkijärjestelmiä ja merkityksiä sekä niiden 

toimintaa, tuottamista ja käyttöä tutkivana tieteenä, jonka juuret juontuvat kauas antiikin 

filosofiaan. Myös tieteenalan nimitys periytyy muinaiskreikan "merkkiä" tarkoittavasta 

sanasta sēmeion, ja etymologisesti tarkasteltuna semiotiikan tutkimusalaa ovatkin juuri 

merkit.
38

 Todellisuudessa merkin käsite semiotiikan tutkimuskohteena ei kuitenkaan riitä, 

sillä merkki on aina osa laajempaa kokonaisuutta ja siihen liittyy myös olennaisesti 

semiosis eli merkityksen muodostumisen prosessi.
39

 Semiotiikan voidaankin siis katsoa 

tutkivan sitä, miten erilaiset asiat ja tapahtumat toimivat merkkeinä ja monimuotoisina 

merkkien kokonaisuuksina, teksteinä, ja näin ollen sen varsinainen tutkimuskohde on 

merkkien esittävä ja tulkintoja tuottava, välittävä toiminta, semiosis.
40

  

 

Semiotiikka on nykyään varsin laaja ja monitieteinen tieteenala, joka on jakautunut 

erilaisiin suuntauksiin ja koulukuntiin. Näistä tunnetuimpina voidaan pitää Ferdinand de 

Saussuren strukturalistista semiotiikkaa sekä tutkielmassa hyödyntämääni Charles S. 

Peircen pragmatistista semiotiikkaa. Koulukuntajaoistaan huolimatta viime aikoina on 

kuitenkin alettu puhua myös niin kutsutusta uussemiotiikasta, joka ei niinkään sitoudu 

mihinkään tiettyyn koulukuntaan, vaan käyttää vapaasti semiotiikan pitkää perinnettä 

tieteidenvälisessä kentässä ajankohtaisten ilmiöiden selvittämiseksi. Tiukan koulukunta-

                                                 
38

 Merkkejä löytyy ympäriltämme lähes loputtomasti: niitä ovat kielen sanat, musiikin sävelet, mainokset, 

logot, liikennemerkit kuin myös erilaiset taideteoksetkin (Suomen Semiotiikan Seura, verkkosivut). 
39

 Konkreettisia esimerkkejä semiosiksesta on se, kun arkeologi löytää muinaisjäännöksiä ja rekonstruoi 

niiden pohjalta kadonnutta kulttuuria tai kun taiteentutkija kiistää kansalliseen kulttuuriteokseen 

traditionaalisesti liitetyt arvot ja mielikuvat, ja esittääkin teoksesta uuden tulkinnan (Veivo 2009a, 8–9). 
40

 Veivo 2007, 31; Veivo & Huttunen 1999, 14–16; Tarasti 1990, 5. 
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maisuuden purkautuminen onkin avannut tietä joustavammille lähestymistavoille, joissa 

erilaisista konteksteista ja teoreettisista viitekehyksistä peräisin olevia näkemyksiä ja 

käsitteitä käytetään rinnakkain, toisiaan tukien. Nykysemiotiikkaa voidaankin kuvailla 

luonteeltaan varsin muuntautumiskykyiseksi, innovatiiviseksi ja interdisiplinääriseksi 

tieteenalaksi; eräänlaiseksi "tutkijoiden kansainväliseksi kieleksi". Poikkitieteellisen 

luonteensa ja monipuolisen käsite- ja metodiapparaattinsa johdosta semiotiikka on siis 

nykyään laajalti eri tieteenaloilla käytetty näkökulma ‒ näin myös taidehistoriassa.
41

 

 

Myös tässä taidehistoriallisessa pro gradu -tutkielmassa semiotiikka toimii tärkeänä 

näkökulmana, sillä juuri merkityksen muodostuminen, jota tarkastelen symbolismin 

viitekehyksessä, on semiotiikan ydinalaa. Semioottinen näkökulma tuo siis symbolismin 

tutkimukseen uudenlaisen tulokulman, kun tutkimuksellinen katse kohdistetaankin 

perinteisen mitä-kysymyksen lisäksi myös siihen, miten symbolistinen teos merkitsee. 

Kiinnostavan tarkastelukulman lisäksi hyödynnän tutkielmassani semiotiikan piirissä 

syntynyttä käsitteistöä metodologisena työvälineenä: sen avulla pyrin havainnollistamaan 

erilaisia keinoja, joiden avulla Stjernschantz symbolistitaiteilijana tuotti Pastoraali-

teokseensa merkityksiä ja joiden avulla symbolismi kenties myös laajemmin aikanaan 

operoi. Semioottista taidekäsitystä mukaillen taideteosta tarkastellaan täten merkityksiä 

muodostavana merkkinä sekä niistä rakentuvana merkkien kudoksena, tekstinä. 

Tutkielmassa hyödyntämäni teoria merkistä perustuu semiotiikan klassikon Charles S. 

Peircen pragmatistiseen semiotiikkaan, kun taas ajatus taideteoksesta tekstinä liittyy 

semioottisen tutkimuksen parissa syntyneeseen intertekstuaalisuuden käsitteeseen.  

 

 

3.2.1 Merkki – pragmatistisen semiotiikan ydinkäsite 

Semioottinen näkemys merkin käsitteestä on varsin mielenkiintoinen ja se perustuu 

korvaamisen ideaan. Jo keskiajan teoreetikot kiteyttivät merkin olemuksen muotoon 

aliquid stat pro aliquo eli se on jokin, joka edustaa jotakin toista. Myös semiotiikassa 

merkin perustana toimii korvaavuusfunktio tai merkkisuhde eli jokin asetetaan edustamaan 

jollakin tavoin toista.
42

 Semiotiikassa merkkiteoriaa on myös lähestytty erilaisista 

historiallisista ja filosofisista näkökulmista tarkastellen, ja näistä tunnetuimmat ovat 
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 Veivo 2009a, 17; Kuusamo 1996, 48; Suomen Semiotiikan Seura, verkkosivut. 
42

 Veivo & Huttunen 1999, 23. 
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klassisen semiotiikan rinnakkaisten traditioiden, Ferdinand de Saussuren (1857‒1913) 

strukturalistisen ja Charles Sanders Peircen (1839‒1914) pragmatistisen semiotiikan 

merkkiteoriat, joista jälkimmäistä sovellan omassa pro gradu -tutkielmassani.
43

 

 

Tässä tutkielmassa hyödyntämäni merkkiteoria perustuu siis Peircen pragmatistiseen 

semiotiikkaan, jossa merkki ja siihen kytkeytyvä merkityksen muodostuminen käsitetään 

prosessuaaliseksi, myös tulkitsijan huomioivaksi, ilmiöksi. Tässä mielessä katson Peircen 

teorian myös muistuttavan symbolistista ajatusta vaiheittain, monien eri tekijöiden 

yhteisvaikutuksessa syntyvästä, vähä vähältä paljastuvasta merkityksestä, ja soveltuvan 

siten havainnollistamaan suuntaukselle luonteenomaisia keinoja muodostaa merkityksiä. 

Monimerkityksisyyttä korostaneen symbolismin tutkimukseen Peircen merkkiteoria 

soveltuu myös siinä mielessä, että se nimenomaan painottaa tulkinnan monimuotoisia 

mahdollisuuksia, missä se eroaa ratkaisevasti kielitieteeseen perustuvasta, Saussuren 

strukturalistisesta semiotiikasta, joka eritoten tutkii merkkien staattisia järjestelmiä ja 

niiden toimintaa määrittäviä lainalaisuuksia.
44

 Eli Saussuren keskittyessä paikallaan 

pysyvään kielijärjestelmään, on taas Peircen huomion kohteena ajattelun liike eli se 

kuinka merkkien avulla tavoitellaan oikeampaa käsitystä.
45

   

 

Peircen teorian pohjana on ajatus merkin kolmen elementin vuorovaikutteisesta suhteesta. 

Tämän triadisen merkkiteorian mukaan merkki koostuu siis kolmesta elementistä: 

merkistä tai merkkivälineestä eli representamenista, merkin edustamasta käsitteellisestä 

tai konkreettisesta objektista sekä merkin aikaansaamasta vaikutuksesta tai tulkinnasta eli 

interpretantista.
46

 Teorian mukaan representamen
47

 voi olla joko materiaalinen tai 

mentaalinen asia, joka toimii tietyssä tilanteessa merkkinä eli se voidaan Pirisen mukaan 

määritellä "merkiksi, joka edustaa jollekin jotakin objektia, jossakin tietyssä suhteessa tai 

jollakin tietyllä tavalla".
48

 Objekti eli viittauskohde taas on jotakin, jota merkki jossakin 

suhteessa edustaa tai esittää eli representoi.
49

 Kolmannen elementin, interpretantin, 
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 Veivo & Huttunen 1999, 23‒25. 
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 Bergman 2008, 143; Veivo & Huttunen 1999, 17.  
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 Vuorinen 1997, 56. Peircen teoria on myös auttanut kuvan semioottista tutkimusta irrottautumaan 

strukturalismille ominaisesta lingvistisestä painotuksesta, kuten Palin (1998, 132) toteaa. 
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 Veivo & Huttunen 1999, 26–27, 40–41. 
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 Pirisen (2012, 87) mukaan peirceläinen terminologia on paikoin varsin teknistä ja monimutkaista, ja esim. 
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 Pirinen 2012, 87. 
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tai ajatus, jota merkki jossakin suhteessa edustaa (Pirinen 2012, 88). 
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olemusta on yritetty luonnehtia käyttämällä termistä erilaisia suomennoksia, kuten tulkinta 

tai tulkitsin.
50

 On kuitenkin olennaista huomata, että Peircen käsitys tulkinnasta, 

interpretantista, eroaa sanan tavanomaisesta merkityksestä eli termi viittaa kyllä tulkintaan 

ja tulkitsijaan, muttei tarkoita aivan suoraan kumpaakaan.
51

 Nöthin mukaan esimerkiksi 

kuvallisen merkin, kuten maalauksen, interpretantteja ovat kaikki ideat, ajatukset, 

päätelmät, vaikutelmat ja toiminta, jotka kuva saa aikaan.
52

 

 

Pragmatistisessa semiotiikassa merkki nähdään siis välittävänä suhteena, joka saattaa 

kolme elementtiä suhteeseen keskenään.
53

 Tätä näkökulmaa hyödyntäen myös taideteos 

tai sen osat voidaan nähdä merkityksiä tuottavina merkkeinä, joiden vuorovaikutuksessa 

olevat kolme elementtiä muodostavat dynaamisen merkityksen muodostumisen prosessin 

eli semiosiksen. Maalausta tarkastellessamme havaitsemme siis samaan aikaan sekä 

merkin että joukon merkkejä eli tunnistamme esimerkiksi erilaisia värejä, muotoja ja 

motiiveja, joille voimme löytää erilaisia viittauskohteita. Teosta tulkitessamme käynnistyy 

myös merkityksen muodostumisen prosessi, semiosis, jossa teos ja sen osat muodostavat 

merkkejä, joilla on objekteja, ja näiden yhteisvaikutuksesta mieleemme syntyy vastineita 

eli interpretantteja.
54

 Jopa pelkkä viiva tai väri voi toimia merkkinä, joka esimerkiksi 

viittaa johonkin aiemmin näkemäämme tai kokemaamme. Tämä aiempi kokemus toimii 

näin merkin objektina, ja yhdessä merkki ja objekti synnyttävät interpretantin. Voimme 

myös tunnistaa taideteoksesta piirteitä esimerkiksi joistain jo aiemmin näkemistämme 

teoksista, jotka voivat olla joko saman tai toisen taiteilijan tuotantoa, ja täten merkityksiä 

syntyy myös kaiken aikaa sekä aiempien kokemustemme että aiempien merkitystenkin 

pohjalle.
55

  

 

Omassa tutkielmassani yllä esitelty Peircen merkkiteoria toimii eritoten tulkinnallisena 

apuvälineenä, jonka avulla pyrin havainnollistamaan merkityksen muodostumisen 
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 Nöth 2003, 382. 
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prosesseja Beda Stjernschantzin Pastoraali-teoksessa. Analyysi ja tulkinta tavallaan siis 

kuvaavat peirceläisen interpretanttiketjun muodostumista eli sitä, mitä kautta merkitys 

muodostuu, millaisia nämä tulkinnat tai tulkinnokset ovat ja mihin ne perustuvat. Kuten 

tulen tutkimuksessani osoittamaan, Peircen ajatus vuorovaikutteisesta semiosiksesta kuvaa 

mielestäni myös hyvin symbolistisen taideteoksen olemusta, jossa merkitys muodostuu 

prosessuaalisesti, monien eri osatekijöiden yhteisvaikutuksesta. Peircen merkkiteoria 

ohjaa lisäksi kiinnittämään tutkimuksellisen katseen myös sellaisiin taideteoksen osiin, 

joita ei välttämättä helposti mielletä merkityksiä muodostaviksi elementeiksi. Eli niin 

erilaiset detaljit kuin myös plastiset elementit, kuten viiva tai väri, ovat Peircen teoriaa 

mukaillen merkkejä, ja siten ne myös tuottavat merkityksiä ja ovat tulkittavissa.  

 

Tähän triadiseen merkkiteoriaan perustuu myös toinen tutkielmassa hyödyntämäni Peircen 

semiotiikan kolmijako
56

, jonka mukaan merkit voivat representoida kohteitaan kolmella 

eri tavalla: ikonisesti, indeksisesti ja symbolisesti. Ikonisuus viittaa mihin tahansa merkin 

ja objektin väliseen samankaltaisuuteen, indeksillä tarkoitetaan merkin ja objektin välistä 

tosiasiallista tai konkreettista, esimerkiksi kausaalista suhdetta, kun taas symboli merkitsee 

pragmatistisessa semiotiikassa sitä, että merkin suhde objektiin on konventionaalinen eli 

sopimuksenvarainen.
57

 Indeksisiin, ikonisiin ja symbolisiin merkkeihin liittyvän kolmijaon 

avulla pyrin niin ikään havainnollistamaan Pastoraali-maalausta esimerkkinä käyttäen 

symbolismille ominaisia keinoja muodostaa merkityksiä. Sen avulla on mahdollista 

esimerkiksi kiinnittää huomiota teoksen detaljeissa tapahtuviin merkitysprosesseihin, kun 

taas toisaalta se auttaa havainnollistamaan myös laajempia, merkitykseen ja taiteeseen 

kytkeytyviä ilmiöitä, jotka symbolismi nosti esiin. Peircen merkkiteoria ja sen käsitteet 

toimivat siis tutkielmassani ikonologisen näkökulman apuvälineenä. 

 

 

3.2.2 Intertekstuaalisuus ‒ teksti viittausten mosaiikkina 

Yllä kuvaillun merkkiominaisuutensa johdosta taideteos aina merkitsee jotakin ja voi siten 

myös viitata itsensä ulkopuolelle, erilaisiin "todellisuuden olioihin", kuten toisiin teoksiin, 

ihmisiin, historiallisiin tilanteisiin, aatteisiin tai teorioihin. Se voi myös osoittaa toiseen 

todellisuuteen ja syventää ymmärrystämme todellisuudesta. Semiotiikassa teos nähdään 
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siis aina jonain tulkittavana: se on sekä merkki että monista merkeistä koostuva 

merkkikokonaisuus ‒ merkkien kudelma, jota semiotiikassa on tapana kutsua tekstiksi.
58

 

 

Semiotiikassa tekstin käsite ymmärretään huomattavasti sen yleismerkitystä laveammin eli 

se laajenee käsittelemään myös muunlaisia kuin vain kirjoitettuja tekstejä. Näin ollen 

teksti voi olla mikä tahansa merkeistä koostettu kokonaisuus, jonka avulla esitetään tai 

viestitään jotakin jollekin, kuten esimerkiksi kuva tai maalaus.
59

 Semioottinen teksti on 

myös monikielinen ja montaa kulttuurin koodia samanaikaisesti käyttävä kokonaisuus. 

Visuaalisen tekstin, kuten symbolistisen taideteoksen kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että se 

saattaa esimerkiksi viitata myytteihin tai kirjallisiin teoksiin, ja siten se voi myös käyttää 

hyväkseen kirjallisuuden alaan kuuluvia esittämisen keinoja, rakenteita ja sääntöjä. Teksti 

on siis merkkijärjestelmien välinen eli intersemioottinen käsite.
60

 

 

Tutkielmassani symbolistinen taideteos käsitetään semioottiseksi tekstiksi eli käytän 

tekstin ja teoksen käsitteitä rinnakkain ja viittaan niillä samaan sisältöön. Mielestäni 

tekstin käsite havainnollistaa erinomaisesti juuri symbolismille ominaista kerroksisuutta ja 

monimerkityksisyyttä sekä sen tapaa hyödyntää muille merkkijärjestelmille ominaisia 

merkityksellistämisen keinoja.
61

 Semiootikko Roland Barthesin mukaan käsitteenä teos 

ymmärretään usein myös turhan staattiseksi, valmiiksi objektiksi, kuten esineeksi, kun taas 

teksti käsitetään ennemminkin prosessiksi ja tapahtumasarjaksi.
62

 Myös tässä mielessä 

teksti käsitteenä kuvaa hyvin symbolismin prosessimaisen asteittain avautuvaa luonnetta 

sekä ylipäätään visuaalisen tekstin eli kuvan olemuksen monimutkaisuutta ja sisällön 

runsautta verrattuna moniin muihin yksinkertaisempiin merkkeihin.
63
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Tekstin ohella semioottinen tutkimus on myös tuottanut käsityksen tekstienvälisyydestä eli 

tekstin merkityksen muodostumisesta suhteessa toisiin teksteihin. Tässä tekstien 

keskinäisessä riippuvuudessa, intertekstuaalisuudessa, on ontologisena periaatteena ajatus 

siitä, ettei mikään teksti toimi suljettuna systeeminä, vaan se tulee aina suhteuttaa osaksi 

muita tekstejä. Intertekstuaalisuuden näkökulman mukaan tekijän, tekstin ja vastaanottajan 

muodostaman yksikön ei siis katsota olevan erillään muusta maailmasta. Tekstiä ei 

myöskään käsitetä esinemäiseksi objektiksi, jota voitaisiin havainnoida suljetusti irrallaan 

muista konteksteista tai jonka sisältöä voitaisiin määritellä irrallaan sen sidoksista 

ulkopuoliseen todellisuuteen, vaan se on ymmärrettävissä ainoastaan yhteyksissään 

muihin teksteihin ja muuhun maailmaan.
64

 Intertekstuaalisuus on myös tärkeä osa tämän 

tutkielman tutkimusnäkökulmaa ja sen metodologista kokonaisuutta. Tämän perustan 

ennen kaikkea siihen, että taiteidenvälisyydestä, ja samalla myös intertekstuaalisuudesta, 

tuli ilmiönä hyvin keskeinen osa symbolismia, mikä vastaavasti taas näkyy symbolismille 

ominaisissa keinoissa muodostaa merkityksiä.  

 

Käsitteenä intertekstuaalisuus on peräisin semiootikkona, poststrukturalistina ja psyko-

analyytikkona tunnetun Julia Kristevan Mihail Bahtinia käsittelevästä esseestä vuodelta 

1969. Kristeva lähtee Bahtinin ajatuksesta, jonka mukaan kirjallinen sana on tekstuaalisten 

pintojen kohtauspaikka, ja ikään kuin monien kirjoitusten dialogi, johon myös tekstin 

tekijä, vastaanottaja ja kulttuurikonteksti osallistuvat. Jokainen teksti voidaan siis nähdä 

dialogina ‒ eräänlaisena sitaattien mosaiikkina, joka kommunikoi muiden tekstien 

kanssa.
65

 Kristevalle teksti on siis kerroksellinen systeemi ja prosessi, ja täten jokainen 

teksti tulisi myös lukea toisten tekstien lävitse, intertekstuaalisesti, sillä tekstit muuntavat 

toisia tekstejä, imevät niitä itseensä ja "hengittävät intertekstuaalisessa tilassa".
66

 Peircen 

ja Saussuren hengessä, Kristeva pyrkii myös osoittamaan, ettei yksikään teksti ole niin 

sanotusti alkuperäinen ja täysin ainutlaatuinen, vaan jokainen teksti koostuu loputtomista 

viittauksista ja sitaateista, jotka sitovat sen toisiin teksteihin. Nämä tekstissä läsnä olevat 

muut tekstit säätelevät jokaisen uuden tekstin merkitystä ja tulkintaa. Tekstin merkitys 

syntyy siis osana laajaa tekstuaalista todellisuutta eli dialogissa muiden tekstien kanssa.
67
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Intertekstuaalisessa analyysissä tutkimuksen kohteena oleva teksti suhteutetaan siis toisiin 

teksteihin eli esimerkiksi maalausta tutkittaessa sen kuvallinen merkitys syntyy sekä 

suhteessa toisiin kuviin että suhteessa muihin tekstuaalisiin järjestelmiin, kuten 

kirjallisuuteen tai musiikkiin.
68

 Tämänkaltainen intertekstuaalinen tutkimusnäkökulma on 

myös tärkeässä roolissa tässä tutkielmassa, jossa se toimii niin analyysin ja tulkinnan 

välineenä kuin myös kiinnostavana tarkastelukulmana Stjernschantzin Pastoraalin ja 

symbolistisen taiteen merkityksen muodostumisen tutkimiselle.  

 

Tutkielmassani tulenkin osoittamaan, että Pastoraali hyödyntää intertekstuaalisuutta 

monin eri tavoin, ja on siten myös tyypillinen symbolismin edustaja. Taiteidenvälisyys oli 

näet symbolisteille hyvin keskeistä ‒ yhdistiväthän symbolismin aatteet aikanaan 

taiteilijoita kaikilta taiteen aloilta. Taiteidenvälisyys taas näkyi symbolismissa tihentyvänä 

intertekstuaalisuutena: taiteen lajien välillä nähtiin vahvoja analogioita, eri taidemuodoille 

ominaisia ilmaisukeinoja pyrittiin jäljittelemään oman välineen keinoin ja myös taiteen 

traditiosta ammentamisesta, niin sisällön kuin muodonkin tasolla, tuli keskeinen 

symbolistista suuntausta määrittävä tunnuspiirre.
69

 Symbolismissa taiteidenvälinen 

vuorovaikutus kukoisti siis hyvin monella eri tapaa, ja tässä mielessä katsonkin 

intertekstuaalisuuden käsitteen myös ohjaavan analyysia ja tulkintaa kohti symbolismille 

ominaisten merkityksellistämisen keinojen hahmottamista ja tutkimista. 

 

Edellä käsittelemääni, semiotiikan piirissä syntynyttä käsitteistöä eli sekä pragmatistisen 

semiotiikan merkkiteoriaa ja siihen liittyviä alakäsitteitä että intertekstuaalisuuden 

käsitettä hyödynnetään siis tutkielmassani symbolistisen taiteen analyysin ja tulkinnan 

välineenä; merkityksen ja sen muodostumisen havainnollistamisen keinona. Ennen 

kaikkea nämä käsitteet toimivat siis taidehistoriallisen ikonologisen tulkinnan 

apuvälineenä, ja kohdistavat tutkimuksellisen katseen merkityksen tarkastelun lisäksi 

myös sen muodostumisen prosesseihin ja keinoihin.
70

 

 

 

 

                                                 
68

 Steiner 1985, 58–67; Elovirta 1998, 248–249. 
69

 Ks. Facos 2009, 50‒55; Wolf 2009, 15‒19; Lukkarinen 2007, 120‒129. 
70

 Palinin (1998, 125) mukaan semiotiikassa on kehitetty monia taidehistoriallisen tutkimuksen kannalta 

kiinnostavia käsitteitä, joita on mahdollista hyödyntää ilman, että koko tutkimuksen viitekehys kuitenkaan 

olisi tiukan semioottinen. 



30 

 

3.3 Ikonologian ja semiotiikan rajapinnalla 

Eksakteista tieteistä poiketen metodin käsite on yleensä nähty niin kutsutuissa tulkinta-

tieteissä, kuten taidehistoriassa, joko tietynlaisena tapana lähestyä tutkimusobjektia tai 

vastaavasti tiettynä näkökulmana, josta käsin tutkimuskohdetta tarkastellaan. Itse metodin 

käsite taas pohjautuu kreikan kielen sanasta méthodos, joka tarkoittaa "kuljettavaa tietä". 

Näin ollen metodi voidaan siis nähdä eräänlaisena reittinä, jota pitkin täytyy kulkea tietyn 

määränpään saavuttamiseksi.
71

 

 

Tämän pro gradu -tutkielman "metodologisen reitin" olen koonnut sekä taidehistorian että 

semiotiikan tieteenaloilta pohjautuvista näkökulmista, ja tässä mielessä tutkielmaani 

voidaan luonnehtia poikkitieteelliseksi, kvalitatiiviseksi kuvantutkimukseksi. Kuten yllä on 

tullut esiin, tutkielmani keskiössä ovat eritoten merkitykset ja niiden tutkiminen Beda 

Stjernschantzin Pastoraalin ja vuosisadanvaihteen symbolismin viitekehyksessä. Eri 

alojen yhteisenä tutkimuskohteena merkitys onkin juuri erityisen otollinen aihe tieteiden-

väliselle tutkimukselle: merkitykseen kytkeytyvät kysymykset näet luovat yhteyksiä 

monenlaisille tieteenaloille, ja näin ollen merkitystä tutkittaessa on myös luontevaa ja 

perusteltuakin hyödyntää poikkitieteellistä metodologiaa.
72

 Itse uskon, että monitieteinen 

vuorovaikutus voi ennen kaikkea avartaa tutkimuksellisia näköaloja, ja tarjota siten uusia 

näkökulmia ja lisäsyvyyttä myös oman tutkimuskohteeni analyysiin ja tulkintaan.  

 

Myös symbolismissa taiteen kautta ilmaistava merkitys nousi keskeiseen asemaan, ja se 

jätti myös jälkensä aikakaudella syntyneeseen uudenlaiseen näkemykseen taiteesta. Tämä 

uusi symbolistinen taidekäsitys, jossa taiteen välityksellä pyrittiin ilmentämään jotakin 

sellaista, joka ei kenties suoranaisesti ole edes kuvattavissa, kannusti myös taiteilijoita 

kehittelemään uudenlaisia, innovatiivisia ilmaisun ja merkityksellistämisen keinoja. Kuten 

tutkielmassani tulee käymään ilmi, symbolistit siis itse asiassa nostivatkin varsinaisen 

merkityksen lisäksi myös sen muodostumiseen johtavan prosessin taiteen keskiöön.
73

  

 

Täten mielestäni onkin kiinnostavaa yrittää selvittää, tämän pro gradu -tutkielman 

sallimissa rajoissa, millä keinoin symbolismissa lopulta tuotettiin suuntaukselle ominaisia 

arvoituksellisia ja kätkettyjä merkityksiä eli tutkia, minkälaisia merkitykseen ja sen 
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muodostumiseen liittyviä teorioita tai näkökantoja taideliike nosti esiin ja miten 

symbolistitaiteilijat vastaavasti hyödynsivät näitä asioita taiteessaan. Uskon, että niin 

ikonologis-semioottista metodia hyödyntämällä kuin myös tarkastelemalla Pastoraalia 

symbolismin esimerkkitapauksena, on tähän mahdollista löytää ainakin osittainen vastaus. 

Lisäksi semiotiikasta vaikutteita ammentava ikonologinen tulkinta voi myös tuoda 

uudenlaisia näkökulmia esiin itse tutkittavasta teoksesta: kun tutkimuksellinen katse 

kohdistetaan merkityksen tulkinnan lisäksi sen muodostumisen tulkintaan, saattaa myös 

käsitys merkityksestä kasvaa ja kehittyä. Peirceläisittäin ilmaistuna merkitys voi siis 

kasvaa toisiaan seuraavista ja eri tahoille suuntautuvista tulkinnoista.
74

 

 

Tutkielmassani ikonologinen ja semioottinen tutkimus limittyvät siis toisiinsa ja tukevat 

toinen toistaan. Esimerkiksi esittämäni teosanalyysit ja tulkinnat pohjaavat monella tapaa 

panofskylaiseen ikonologiaan, mutta samalla ne myös saavat tutkimuskohteen vaatimaa 

lisäsyvyyttä semiotiikasta. Tämän yllä esittelemäni semioottisesti virittyneen ikonologisen 

tulkinnan avulla pyrin täten lähilukemaan Pastoraali-maalausta sen symbolistisen 

olemuksen vaatimalla tavalla: mahdollisimman monitasoisesti ja yksityiskohtaisesti, sen 

eri kerroksiin, tulkinnan tasoihin ja kenties jopa tarkoituksella kätkettyihin merkityksiin 

uppoutuen.
75

 

 

Sen lisäksi, että tutkielmassa esittämieni teosanalyysien tavoitteena on tuottaa 

mahdollisimman tarkkanäköisiä ja tuoreita tulkintoja tutkimuskohteesta, voidaan niiden 

samaan aikaan myös katsoa kuvaavan sitä, miten peirceläinen interpretanttiketju voi 

muodostua ja edetä. Tulkintoja perustellessani, kuten esimerkiksi kuvaillessani, millaisia 

merkityksiä johonkin tiettyyn aiheeseen tai teemaan voidaan tutkimuskohteen kannalta 

relevantissa kontekstissa liittää, tulen samalla kuvanneeksi teoksen merkkikoko-

naisuudessa tapahtuvaa semiosista. Tällä tavoin analyysi ja tulkinta myös itsessään 

havainnollistavat symbolismille ominaista prosessuaalista, eri tekijöiden interaktiossa 

muotoutuvaa tapaa tuottaa merkityksiä ‒ tapaa, jossa merkitys avautuu vähitellen ja joka 
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siten myös luo itse teokseen symbolistien tavoitteleman esoteerisen ja monitulkintaisen 

vaikutelman. 

 

Tutkimusotteessani pragmatistinen semiotiikka myös tukee tätä symbolismille keskeistä 

monimielisyyden aspektia. Peircen mukaan teksti voi näet sisältää useampia tulkinta-

mahdollisuuksia, mikä näkökulmana taas vastaavasti antaa sijaa symbolismille ominaiselle 

monimerkityksisyydelle.
76

 Tavoitteenani ei siis täten ole konstruoida tutkimuskohteen 

sisältämää yhtä tiettyä syvämerkitystä, mihin ikonologiassa on usein ollut tapana pyrkiä, 

vaan tarkastelen sen sijaan semioottista näkökulmaa hyödyntäen erilaisia tulkinnan ja 

merkityksen mahdollisuuksia, joita symbolistinen Pastoraali-teos voi pitää sisällään.  

 

On kuitenkin tärkeää muistaa, että vaikka merkitys ja sen muodostumisen prosessi 

nähdäänkin pragmatistisessa semiotiikassa dynaamisena, alati jatkuvana prosessina, ei 

tekstiin liittyviä tulkinnan mahdollisuuksia kuitenkaan yleensä ole rajattomasti. Mikä 

tahansa tulkinta ei näet voi olla mielekäs tai mahdollinen.
77

 Tulkinta ei siis koskaan ole 

mielivaltaista, eivätkä kaikki tulkinnat myöskään ole edes mahdollisia, vaan niiden tulee 

aina olla perusteltuja. Peirceläisittäin ilmaistuna, niiden sopivuudesta tulee siis aina 

"neuvotella".
78

  

 

Tekstien voidaan myös sanoa sisältävän merkityksen ehtoja eli niillä on aina oma luentaan 

vaikuttava jäsennyksensä.
79

 Taiteesta puhuttaessa Veivon mukaan onkin järkevää ajatella, 

että analysoitava teos eli semioottinen teksti määrittää aina rajat mahdollisille tulkinnoille, 

jotka kuitenkin voivat olla erilaisia.
80

 Merkeistä koostuva teksti, kuten symbolistinen 

taideteos, on siis varsin monitahoinen käsite. Toisaalta se on rajattu asia, mutta toisaalta 

myös eräänlainen risteys ‒ lukuisten merkityksenmuodostuksen tapojen, kulttuurin äänien, 
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kontekstien ja intertekstien kohtaamispaikka. Tämän johdosta yksi teksti, kuten maalaus, 

voi myös tuottaa monenlaisia merkityksiä, joista analyysin avulla voidaan koota erilaisia 

perusteltuja tulkintoja.
81

 

 

Kiteytetysti voidaan siis todeta, että tutkielmassani pyritään ymmärtämään symbolistisen 

taideteoksen monimutkaista merkityskokonaisuutta suhteuttamalla tutkittavan tekstin osat 

kokonaisuuteen ja vastaavasti kokonaisuus osiin. Hyödyntämäni metodin voidaan täten 

myös katsoa muistuttavan hermeneuttista kehää. Tulkintaa ja merkitysten ymmärtämistä 

koskevan hermeneutiikan tapaan tutkielmani näkökulmassa kiteytyy näet ajatus siitä, että 

yksityiskohtien tulkinta vaikuttaa kokonaisuuden tulkintaan, ja vastaavasti yksityiskohtien 

ymmärtäminen ja tulkinta muodostuvat viittauksista kokonaisuuteen.
82

 Näkemykseni 

mukaan tämänkaltainen tulkintamuoto tarjoaa myös hyvät lähtökohdat monitasoisen 

symbolistisen taiteen tutkimukselle. Uskon, että yksityiskohtia tutkimalla on mahdollista 

asteittain avata tutkimuskohteeseen sisältyviä merkityksiä sekä tätä kautta hahmottaa 

niihin liittyvää merkityksen muodostumisen prosessia myös laajemmassa mielessä eli 

suhteuttaa nämä aspektit osaksi symbolismin omintakeista merkki- ja merkitysvyyhteä. 

 

Kuten tulen tutkielmassani osoittamaan, fin de sièclen symbolistinen taideteos on siis 

varsin kompleksinen kokonaisuus: se on useamman merkkijärjestelmän kohtauspiste, 

monimerkityksinen merkki kuin myös näistä merkeistä koostuva, intertekstejä sisältävä, 

monimuotoinen teksti.
83

 Ja kuten symbolistirunoilija ja -teoreetikko Stéphane Mallarmé 

aikanaan ajatteli, on symbolistinen taideteos ennen kaikkea myös mysteeri.
84

 Seuraavaksi 

tarkoituksenani onkin syventyä tämän mysteerin salojen selvittämiseen, ja kenties juuri 

yksityiskohtaisen lähilukemisen ja monitasoisen tutkimusnäkökulman avulla se voi jopa 

onnistua. 
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4 Symbolismin viitteellisesti muodostuva merkitys 

 

 

1800-luvun lopulla symbolismiksi kutsutun taideliikkeen piirissä kehittyi uudenlainen 

taiteellinen näkemys: taiteen tehtäväksi nähtiin tuoda uusin, yksinkertaisemmin keinoin 

ilmi jotakin muuta kuin aistittavaa todellisuutta. Symbolistisessa manifestissaan Jean 

Moréas peräänkuulutti esteettisempää runoutta ja kannusti taiteilijoita naturalismille 

ominaisen suoraviivaisen kuvauksen sijasta viitteelliseen ja suggestiiviseen ilmaisuun.
85

 

Alkoi hahmottua ajatus symbolismista, taiteesta, jonka "pyrkimyksenä oli halu tavoittaa 

kosketus ihmisen olemassaoloa hallitseviin syviin henkisiin voimiin, tavoittaa hänen 

yhteytensä ikuiseen, tuonpuoleiseen kauneuteen", kuten Sarajas-Korte on muotoillut.
86

  

 

Symbolistisen ideologian mukaan teoksen herätteitä tarjoavan ja vihjailevan olemuksen 

lisäksi sen muoto tuli yksinkertaistaa ja riisua ‒ näin taiteilija pääsi käsiksi kuvauksen 

kohteen ytimeen, tai ideaan, kuten taidekriitikko Albert Aurier sitä uusplatonismin 

hengessä nimitti.
87

 Symbolistirunoilija Stéphane Mallarmén sanoja seuraten symbolistien 

pyrkimyksenä ei siis ollut maalata kuvattavaa itseään, vaan vaikutelma tai sieluntila, jonka 

se synnyttää.
88

 Näin uusi henkistynyt, mietiskelyyn kannustava asennoituminen taiteeseen 

johdatteli taiteilijat kääntymään itseensä ja kuvaamaan erilaisia hankalastikin 

visualisoitavia tunnelmia, tunnetiloja, ajatuksia ja ideoita. Keinot teoksen syvemmän 

merkityksen ilmaisulle olivat moninaiset: toiset symbolistit korostivat maalauksen 

plastisten elementtien, kuten materiaalien, muotojen ja värien välityksellä muodostuvaa 

merkitystä, kun taas toisille aiheen välittämä kirjallis-allegorinen sanoma oli keskeistä.
89

  

 

Beda Stjernschantzille symbolistinen maailmankuva ja sen kautta hahmottuva taiteen 

tehtävä määrittivät kokonaisvaltaisesti hänen taiteellista työskentelyään: niin tämän 

subjektivistisen taideliikkeen esteettisten kuin aatteellistenkin vaatimusten tavoittelusta 

tuli hänelle keskeisiä taiteellisia päämääriä. Taiteen tuli olla merkityksellistä ja sen täytyi 

sisältää jotakin tekijänsä sielusta, muutoin sillä ei olisi mitään arvoa, kuten Stjernschantz 

pohti kesällä 1893 sisarelleen Gerdalle osoitetussa kirjeessään: "Om jag aldrig får gifva ut 
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mina funderingar så hvad blir det då af mig? Jag kan ej börja och ställa ut betydelselösa 

landskap och porträtt i evighet. Jag föraktar mig sjelf för sådant arbete. Inte innehåller det 

något af min själ och hvad har det då för värde. Man kan lika gärna ställa ut glansbilder."
90

 

Tavoitteena oli siis luoda suoraan sielusta kumpuavaa taidetta, jolla olisi myös syvempi 

symbolistinen merkitys. Kenties osuvimmin Stjernschantzin tavoittelema, fin de sièclen 

symbolismia huokuva taideideaali pukeutuu sanoiksi hänen tanskalaisesta taide- ja 

aikakauslehti Taarnetista luonnoskirjaansa lainaamissaan, Simon Kochin ajatuksissa, 

joiden mukaan "symbolismi pyrki löytämään uudelleen maalauksen omat luonnolliset lait. 

Teoksen tuli olla ennen kaikkea maalauksellista. Ei sattuman, vaan kauneuden ja tunteen 

tuli hallita sen viivoja ja värejä. Sen piti ennen kaikkea olla dekoraatio, mutta taiteilijan 

tuli panna luomistyössä alttiiksi koko sielunsa."
91

  

 

Maalauksellisuus, dekoratiivisuus, kauneus, tunne ja sielukkuus ‒ sen lisäksi, että näiden 

sanojen voidaan nähdä ilmentävän Stjernschantzin taideideaalia, kiteytyy niissä mielestäni 

monin tavoin hänen Pastoraali-teoksensa olemus. Aivan kuin taiteilija olisi tässä hänen 

viimeiseksi merkkiteoksekseen jääneessä maalauksessa pyrkinyt kristallisoimaan kaiken 

sen, mitä hänen taidekäsityksensä piti sisällään: niin monella tasolla tämä teos tuntuu 

henkivän symbolismin keskeisiä ajatuksia ja merkityksiä. Tässä luvussa tarkoituksenani 

onkin tarkastella sitä, miten näiden symbolismin ideologiaa kiteyttävien sanojen 

tarkemmin ottaen voidaan nähdä ilmentyvän Pastoraalissa eli millaisia symbolismille 

ominaisia merkityksiä teos vaikuttaa ilmentävän ja millä keinoin? Näitä kysymyksiä 

tarkastelemalla pyrin lisäksi argumentoimaan hypoteesiani, jonka mukaan Stjernschantzin 

Pastoraali näyttäytyy oman aikakautensa, fin de sièclen ilmentymänä ‒ eräänlaisena 

symbolismin kiteytymänä. 

 

 

4.1 Suggestiivisia säveliä ja sisäisen näkemisen mystiikkaa 

Beda Stjernschantzin Pastoraali-teoksessa katsoja kohtaa keväisen kukkaan puhkeavan 

maiseman, johon on kuvattuna neljä nuoruutensa kukoistuksessa olevaa henkilöhahmoa. 

Nämä kauniit, nuoret figuurit on kuvattu viheriöivälle niitylle toistensa seuraan, mutta 

lähemmin tarkasteltaessa voidaan huomata, että kukin heistä on kuin sulkeutunut omaan 
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sisäiseen todellisuuteensa. Mietteliäät, alaspäin luodut katseet, tai kenties jopa suljetut 

silmät, luovat sisäänpäin kääntyneen ja epäkommunikatiivisen tunnelman, joka vallitsee 

niin henkilöhahmojen kuin myös teoksen ja katsojankin välillä. Tätä kautta maalaus 

näyttäytyy myös hyvin arvoituksellisena ‒ aivan kuin se merkkinä ei haluaisi välittää 

merkitystään. Vai voisiko merkitys piilläkin juuri tässä sisäänpäin kääntyneisyydessä?   

 

Itse asiassa Pastoraalin tunnelmasta välittyvä sisäänpäin kääntyneisyys, subjektiivisuus ja 

kontemplatiivisuus liittyvät hyvinkin vahvasti symbolismin estetiikkaan, ja siten tämä 

tunnelma jo itsessään on merkkinä varsin merkitsevä ja monia interpretantteja herättävä. 

Ensinnäkin sen voidaan tulkita viittaavan monien symbolistien vaalimaan, Plotinoksen, 

Emmanuel Swedenborgin ja Albert Aurier'n näkemyksistä pohjautuvaan ajatukseen, jonka 

mukaan aistitodellisuuden takaisesta maailmasta oli mahdollista saada visionäärinen ote 

juuri itseensä kontemplatiivisesti kääntymällä.
92

 Kenties Pastoraalin mielensä sopukoihin 

hiljaa vajonneet hahmot tavoittelevat siis kontemplaation avulla tämänkaltaista sisäisen 

näkemisen mystistä tilaa ‒ "ylimaallista sieluntilaa", jossa Baudelairen sanoin "elämän 

koko syvyys paljastuu silmien alla olevassa tavallisimmassakin näkymässä; näkymästä 

tulee sen symboli."
93

 Lisäksi tämän sisäänpäin kääntyneen ja epäkommunikatiivisen 

tunnelman voidaan nähdä kertovan taiteilijan pyrkimyksestä symbolisteille ominaisen 

salaperäisen, tai jopa käsittämättömän ja hermeettisesti sulkeutuneen, taiteen luomiselle. 

Tällaisen taiteen ajateltiin näet kykenevän raottamaan ovea symbolistien tavoittelemaan, 

aistimaailman takaiseen tosiolevaiseen.
94

 Aatehistoriallista taustaa vasten tarkasteltuna 

Stjernschantzin maalaukseensa loihtima tunnelma asettaa siis tulkitsijansa jo heti ensi 

kättelyssä symbolismin varsinaisten ydinkysymysten äärelle. 

 

Pastoraalin arvoituksellista, sisäänpäin kääntynyttä tunnelmaa tehostavat osaltaan myös 

figuurien alaspäin luodut, tai kokonaan suljetut silmät. Aiheena se myös asettaa teoksen 

intertekstuaaliseen vuoropuheluun lukuisten muiden symbolististen töiden kanssa, sillä 

motiivina suljettuja silmiä voidaan pitää perisymbolistisena. Aihe näet ilmestyi 1800-

luvun lopulla juuri symbolistitaiteilijoiden tuotantoon tunnetuimpana esimerkkinään 

Odilon Redonin Les Yeux clos (1890) (kuva 2). Ainakin viitteellisesti myös Pastoraali 

vaikuttaa siis liittyvän tämän maalaustyypin traditioon, jonka on tulkittu kuvaavan 
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symbolistista ajatusta subjektiivisen näkemyksen ja itseilmaisun ensisijaisuudesta 

objektiivisuutta tavoittelevaan luonnonjäljentämiseen nähden.
95

 Motiivissa heijastuu myös 

symbolistien lukeman Plotinoksen vaikutus, sillä juuri hänen mukaansa platonilainen 

tosiolevainen on saavutettavissa silmät sulkien ‒ sisäänpäin kääntyen ja sisäisyyteen 

katsoen.
96

 

 

Pastoraalin "merkityksellistä hiljaisuutta" henkivässä tunnelmassa, ainoa ääni tuntuu 

olevan teoksen nuorukaisen soittaman huilun sointi ‒ muutoin niin nuoret hahmot kuin 

heitä ympäröivä luontokin vaikuttavat vaipuneen pysähtyneeseen hiljaisuuteen.
97

 Soitto ei 

kuitenkaan näytä rikkovan tätä seesteisen hiljaista, kontemplatiivista tunnelmaa, vaan 

mielestäni pikemminkin tukee sitä. Teoksen symbolistista suggestiivisuutta ja näkyvän 

todellisuuden harhat ylittävää sisäisen näkemisen mystistä, intuitiivista tilaa kuvaava 

sisältö näet kytkeytyy symbolismin viitekehyksessä vahvasti juuri musiikkiin. Monet 

symbolismin teorianmuodostukseen vaikuttaneet teoreetikot nimittäin ajattelivat, että 

epärepresentatiivisena ilmaisumuotona musiikilla oli kyky tuoda yliaistillinen totuus 

aisteille havaittavaksi: esimerkiksi Edgar Allan Poen mukaan ihmishenki tavoitti 

musiikissa välittömimmän kosketuksen absoluuttiseen kauneuteen, kun taas Arthur 

Schopenhauer korosti musiikin transsendentaalisia ominaisuuksia.
98

 Musiikin avulla 

ihmisen ajateltiin pystyvän irtautumaan ruumiillisuuden tunteesta ja tavoittamaan sen, 

mitä käsin ei voida koskettaa. Taidemuodoista parhaiten musiikissa kiteytyi lisäksi 

symbolisteille keskeinen periaate siitä, ettei taide koskaan saanut paljastaa äärimmäistä 

salaisuuttaan.
99

 Musiikillisena motiivina Pastoraalin soitto-aihe näyttää siis tukevan ja 

vahvistavan niin teoksen arvoituksellisuutta tavoittelevaa olemusta, suggestiivista 

tunnelmaa kuin myös sen aistimaailman takaisen todellisuuden tavoittelua käsittelevää, 

uusplatonistista tematiikkaakin. Lisäksi vaikuttaisi siltä, että Stjernschantz kurkottaa 

musiikillisuuden ilmentämisessään myös laajemmalle ‒ ilmaisun ja muodon tasolle. 

 

Suoraan ihmisen tunteisiin ja mielikuvitukseen vetoavana ilmaisuna musiikki nostettiin 

symbolismissa kaikkein korkeimmaksi taidemuodoksi, ja täten niin taidemaalarit kuin 
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runoilijatkin tavoittelivat musikaalisia ilmaisukeinoja taiteessaan. Ajateltiin, että myös 

muut taidemuodot lähenivät musiikin suggestiivisen ja metafyysisen ilmaisuvoiman 

täydellisyyttä, jos ne luonteeltaan pystyivät lähestymään musiikkia.
100

 Symbolismin 

yhtenä avainajatuksena tämä on varmasti ollut myös tuttu Stjernschantzille, ja kenties hän 

onkin musiikillisen aiheen lisäksi tavoitellut Pastoraalissa muitakin musiikkiin 

vertautuvia ominaisuuksia: esimerkiksi maalauksen kaunis väriharmonia, levollinen 

sommittelu, joen soljuvat linjat sekä figuurien symbolismille tyypillistä, arabeskimaista  

S-kaarta seuraileva muotokin voitaisiin tulkita musiikillisten rytmien, sävelten ja 

harmonioiden kuvallisiksi vastaavuuksiksi.
101

 Myös teoksen utuisessa opaalinhohtoisessa 

vihreän sävymaailmassa voidaan nähdä analogioita huilun heleän soinnin kanssa: 

virkistävänä, lohdullisena värinä vihreässä on jotakin samaa huilun keveän kirkkaiden 

sävelten kanssa. Kuten Stewen toteaa, on vihreä värinä myös hyvin levollinen ja 

liikkumaton ‒ aivan kuin Pastoraalissa vallitseva tunnelmakin.
102

 Myös maalauksen 

arabeskimaisten, kaarevien linjojen voidaan tulkita seurailevan huilun soinnin pehmeitä, 

rauhoittavia säveliä ja sen aistitodellisuuden ylittävää suggestiivista ilmaisukieltä.  

 

Niin Pastoraali-maalauksen ilmaisu, muodot, rytmit kuin väriharmoniatkin vaikuttavat 

siis jäljittelevän musiikkia ja sille ominaista ilmaisukieltä. Toisin sanoen nämä teoksen 

kuvalliset merkit viittaavat siis ikonisesti musiikkiin. Tällaista musiikilliselle merkki-

systeemille ominaista ei-esittävää, epäimitatiivista ja epärepresentoivaa ilmaisua 

soveltamalla Stjernschantz lienee siis pyrkinyt kuvaamaan vihjeenomaisesti jotakin 

sellaista, jota ei ole edes mahdollista kuvata ja joka on äärellisen aistikokemuksen tuolla 

puolen. Tällöin merkin objekti on siis jotakin sellaista, joka ylittää käsitteellisen kielen, ja 

täten myös syntyvä tulkinta ja merkitys jäävät arvoitukselliseksi tai jopa sanoin-

kuvaamattomaksi. Pastoraali on siis eräänlainen esimerkki symbolisteille ominaisesta 

metodista luoda salaperäisen suggestiivisia merkityksiä intersemioottisesti, toista 

merkkijärjestelmää eli taiteenlajia lainaamalla ja imitoimalla. Tämänkaltaisen uuden 

ilmaisukielen etsimisen taustalla vaikutti symbolistien tarve pyrkiä tarjoamaan taiteensa 

kautta vihjeitä sellaisista tiedon muodoista, joiden totuutta ei sanoilla voi saavuttaa eli 

kyetä vihjaamaan siihen, mikä ei ole ilmaistavissa.
103

 Samalla he myös kehittivät 
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uudenlaisia merkityksellistämisen tapoja, joissa vastaanottajan rooli oli keskeinen.
104

 

Kuten Lukkarinen toteaa, tämänkaltainen avantgarde-taide ei siis kuvaa sen enempää 

todellisuutta kuin itseäänkään, vaan tarjoaa aivan uudenlaisia kokemisen tapoja antaessaan 

enemmän sijaa itse merkityksen muodostumisen prosessille ja lukijan mielikuvitukselle.
105

 

 

Semioottisesti ilmaistuna Stjernschantz vaikuttaa siis hyödyntävän musiikilliselle 

merkkisysteemille ominaisia esittämisen keinoja omassa visuaalisessa tekstissään. 

Merkityksen muodostamisen keinoja toisesta merkkisysteemistä lainatessaan tulee hän 

samalla luoneeksi teokseen synesteettisen, aistien välisen, ulottuvuuden ‒ musiikillisten 

elementtien kirvoittamana katsoja tulee "kuulemiensa" sävelten lisäksi tietoiseksi myös 

teoksen keväisen kukkaniityn, hiljaa virtaavan joen ja taustalla häämöttävän metsän 

tuoksuista. Olisiko taiteilija musiikillisuuden lisäksi pyrkinyt luomaan teokseen hieman 

Baudelairen Correspondances- eli Vastaavuuksia-runoa muistuttavan, moniaistillisen 

tunnelman: "Niin äänet, värit, tuoksut vastaavat toisiansa. On tuoksuja, raikkaita kuin iho 

lapsen on, kuin niittyjen vihreys, sävel oboen"?
106

 Kyseisen runon kiteyttämän 

korrespondenssiopin sekä Richard Wagnerin taiteet yhdistävän kokonaistaideteos- eli 

Gesamtkunstwerk-idean innoittamina monet symbolistithan pyrkivät juuri välittämään 

moniaistisia kokemuksia taiteensa avulla: ajateltiin, että synesteettisen ilmaisun keinoin 

saatettiin ilmaista sellaista, mikä ei ole ilmaistavissa. Musiikillisen ilmaisun lisäksi 

Stjernschantzilla on siis kenties ollut mielessään myös ajatus synestesiasta, eri 

aistielämysten ja taidelajien vastaavuudesta ja niiden kyvystä rikastaa toinen toistaan.
107

 

 

Aistimaailman takainen todellisuus ja sen tavoittelu näyttävät yllä kuvatun perusteella 

muodostuvan keskeiseksi Pastoraali-teoksen teemaksi, jota Stjernschantz on pyrkinyt 

kuvaamaan niin aiheen, ilmaisun kuin muodonkin välityksellä. Ideamaailman tavoittelu 

näyttäytyy maalauksessa myös eri tasoilla. Toisaalta teoksen figuurien voidaan tulkita 

tavoittelevan mystistä intuitiivista tilaa kontemplaatioon ja musiikin transsendentteihin 

säveliin vaipumalla, kun taas toisaalta myös taiteilija vaikuttaa tavoitelleen sitä niin 

suggestiivisen ja sulkeutuneen tunnelman, musiikillisen ilmaisun kuin myös laajemman 

synesteettisen ja taiteidenvälisen ulottuvuudenkin kautta. Eli vaikka Stjernschantzia onkin 

tavattu pitää lähinnä "kirjallisena" symbolistina, on taiteilijattaren työskentelyssä täten 
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nähtävissä myös piirteitä merkityksen ilmentämisestä muodon ja ilmaisun keinoin. Toki 

Pastoraali on teoksena vahvasti myös "kirjallinen" ja siitä on löydettävissä monia niin 

kutsutulle allegoriselle symbolismille luonteenomaisia, kirjallisia merkityksiä kantavia 

aiheita, kuten kontemplatiivinen ajatuksiin vaipuminen, suljetut silmät ja musiikin soitto. 

Kuten Lukkarinen toteaa hyvin samankaltaisia aiheita käsitelleen Pekka Halosen kohdalla, 

ovat nämä perinteisessä mielessä ikonografiset aiheet kuitenkin vain "tukemassa 

kattavampaa henkistyneen epäkommunikatiivisuuden vaikutelmaa", mikä tuntuu pätevän 

myöskin Pastoraaliin.
108

 Ei siis vain aihe, vaan myös tunnelma ja plastiset elementit ovat 

Stjernschantzin maalauksessa huomionarvoisia merkityksenmuodostajia, jotka vihjaten ja 

viittauksenomaisesti johdattelevat katsojan yhä syvemmälle sen sisäänpäin kääntyneeseen 

ja suggestiiviseen, vähä vähältä avautuvaan maailmaan. 

 

 

4.2 Plastiset elementit merkityksen muodostajina 

Salaperäisen transsendentaalisen tunnelmansa lisäksi Pastoraalin kuvaamassa tilassa ja 

henkilöhahmoissa sekä niistä välittyvässä kokonaisvaikutelmassa on jotakin käsin 

kosketeltavan epätodellista. Teoksen varjoton maailma on pysähtynyt ja ajaton, eikä se ole 

arkipäivässä läsnä, vaan kuljettaa katsojansa kauas toiseen todellisuuteen. Figuurien 

pysähtyneet, ääriviivoin rajatut muodot, joen kiemurtelevat, arabeskimaiset linjat sekä 

vallitseva utuinen, opaalinhohtoinen väriharmonia vain vahvistavat tätä todellisuudesta 

etäännyttävää vaikutelmaa. Tällaisen mielikuvan luominen on ollut Stjernschantzille mitä 

luultavimmin aivan tietoinen pyrkimys, sillä symbolisteille kaikki todellisuuden tuntuun 

viittaava ja nykyhetkestä riippuvainen oli täysin merkityksetöntä ja tuli poistaa teoksesta ‒ 

he halusivat näet tavoittaa ajattomuuden ajan vaihtuvien kasvojen takaa.
109

 Näköaistin 

välittämä todellisuus ja renessanssin ajatus maalauksesta ikkunana maailmaan tuli hylätä; 

olihan aistitodellisuus symbolisteille vain platonisen ideamaailman heijastumaa. Yhteyttä 

tähän metafyysiseen olevaisuuteen etsittiin viivojen ja värin harmonian sekä 

yksinkertaisen muodon avulla: kyse oli syntetismistä, myös Pastoraalin ilmentämästä 

uudesta tyylistä.
110

 Hieman erilaisin painotuksin symbolismin keskeiset teoreetikot, Albert 

Aurier ja Maurice Denis korostivat, kuinka teos itsessään, aiheesta riippumatta, on 

ilmaiseva: sen eri elementit, viiva, väri, muoto ja sommitelma ovat siis jo itsessään 
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merkityksellisiä ja vaikuttavat suoraan tunteisiin ilman akateemisen taiteen vaatimaa 

järkeilyä ja kirjatietoutta.
111

 Kaikupohjaa haettiin vanhojen korkeakulttuurien, Assyrian, 

Egyptin, Japanin ja arkaaisen Kreikan monumentaalitaiteesta sekä Italian 1300- ja 1400-

luvun Primitiivien freskotaiteesta eli symbolistista näkemystä mukaillen aikakausista, 

jolloin väriä ja muotoa ei vielä oltu orjuutettu todellisuuden jäljittelyn välineeksi.
112

 

 

Taiteen traditiota hyödyntävä syntetistinen ote ja ajalle tyypillinen runsas vaikutteiden 

tulva ovat myös Pastoraalissa vahvasti läsnä: niin selkeät ääriviivat, kaksiulotteisuuden 

tavoittelu, kiemurtelevat muodot, ehjät väripinnat, askeettinen väriharmonia kuin myös 

sävyiltään pehmeiden ja utuisten värien käyttö tunnelmanluojana kertovat syntetistisen ja 

dekoratiivisen vaikutelman tavoittelusta. Stjernschantzin syntetismi ei toki ole aivan 

läheisintä sukua tyylin kehittäjien, Paul Gauguinin ja Émile Bernardin sykkiville voima-

väreille tai cloisonnistisen paksuille ääriviivoille, vaan löytää läheisimmän esikuvansa 

koko symbolistisukupolven suuresti arvostamasta, dekoratiivisen monumentaalitaiteen 

mestarista, Pierre Puvis de Chavannes'ta. Jo Pariisin matkalla 1891‒1892 Puvis'n ajaton 

taide teki Stjernschantziin lähtemättömän vaikutuksen, vaikkei hän heti myöntänytkään 

joutuneensa "Puvinisme Chavannismen" valtaan, kuten hänen tovereilleen oli käynyt: 

  

I går voro vi på både gamla och nya Sorbonne och kände oss alldeles bedårade af deras målningar. 

Om vårt lilla universität skulle bli helst närmelsevis så väl dekoreradt så kunde man vara stolt. 

Isynnerhet är det dekorationer af "Puvis de Chavannes" som slagit an. Han har äfven en vägg uti 

Pantheon. Anna [Bremer] och Ellen [Thesleff] äro nu så betagna att de ej vilja veta af någon annan 

och jag påstår att de äro angripna af Puvinisme Chavannisme.
113

 

 

Puvis'n vaikutus on myös Stjernschantzin omassa työskentelyssä kiistaton, ja Pastoraali 

on siitä oiva esimerkki: teoksesta voi aistia samankaltaista idealisoitua, unenomaista, 

rauhallista ja kontemplatiivista vaikutelmaa, josta myös ranskalaismestarin tuotanto 

tunnetaan. Lisäksi Puvis'n monumentaalitaiteesta tutut ominaispiirteet, kuten levollisen 

suggestiivinen ilmaisu, selkeät ääriviivat, yhtenäiset värikentät, yksinkertaistettu 

muotokieli ja figuurien esittäminen ikään kuin pysähtyneinä kuvaelmina ovat selkeästi 
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läsnä.
114

 Samalla kun Pastoraalissa on nähtävissä intertekstuaalisia viitteitä Puvis'n 

lukuisiin arkadisiin pastoraalinäkyihin, joista varmasti tunnetuin on Stjernschantzin 

kirjeessäkin kuvailtu Sorbonnen Le Bois sacré eli Pyhä lehto (1886‒1887) (kuva 3), on 

teoksen värinkäytössä, muodonannossa ja aihevalinnassa aistittavissa samaa henkeä myös 

eräiden nuorempien ranskalaisten symbolistien, kuten Alexandre Séonin (kuvat 4 ja 5) ja 

Alphonse Osbert'n (kuvat 6 ja 7) taiteellisen tuotannon kanssa. Herkän väriskaalan, 

elegisen pysähtyneen tunnelman ja idealistiseen kauneuteen tähtäävän sielukkaan otteen 

lisäksi näitä taiteilijoita näyttäisi yhdistävän niin ikään "puvismainen" liitumaisen himmeä 

ja utuisen mattamainen, freskotaidetta imitoiva pinnankäsittely. Voidaan puhua 

dekoratiivisuuden tavoittelusta ‒ yhdestä symbolismin keskeisimmistä prinsiipeistä. 

 

"Dekoratiivinen maalaustaide on todellista taidetta", painotti Aurier symbolistisen kuva-

taiteen määrittelevässä Le Symbolisme en peinture -artikkelissaan vuonna 1891. Hänen 

mukaansa taiteen tuli olla subjektiivista, synteettistä, symbolistista ja ideististä, ja nämä 

ehdot täyttävä taide oli luonnostaan dekoratiivista. Aurier'lle 1800-luvun ainoat suuret 

dekoraatiomaalarit olivat Gauguin ja Puvis.
115

 Myös Denis'llä oli taiteen autonomisuutta, 

dekoratiivisia arvoja ja menneiden kulttuurien "suurta taidetta" ylistävässä Définition du 

néo-traditionnisme -artikkelissa (1890) mielessään Puvis de Chavannes, jonka taide oli 

oiva esimerkki siitä, kuinka itse muoto voi olla ilmauksellista.
116

 Puvis'nkin mukailema, 

arkaaisen ja primitiivisen taiteen dekoratiivinen yksinkertaisuus edusti symbolisteille 

jotakin turmeltumatonta ja alkuperäistä. Lisäksi tämä syntetistisiin arvoihin perustuva 

muoto oli tehokas keino hyökätä illuusioon pyrkivää realismia vastaan. Dekoratiivinen 

"muraalimaalaus" merkitsikin symbolisteille suurta taidetta, kun taas perinteisen taulu-

maalauksen ajateltiin edustavan kaupallisuutta ja latistuneen pelkäksi porvarilliseksi sisus-

tuselementiksi. Ajatus maalaustaiteesta dekoratiivisena seinämaalauksena (ransk. peinture 

décorative) yleistyi ja monet symbolistit alkoivat imitoida "muraaleja" taulumaalauksen 

keinoin ‒ tällaisessa taiteessa näet myös muoto oli jo itsessään ekspressiivistä.
117

 

 

Myös Stjernschantz on selvästi pyrkinyt Pastoraalissaan luomaan merkityksiä muodon 

keinoin. Tästä kertovat jo yllä kuvailemani musiikillisen ja synesteettisen ilmaisun 

tavoittelu sekä tietynlaisen tunnelman luominen maalauksellisin keinoin. Lisäksi teoksesta 
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on löydettävissä myös erinäisiä plastisia elementtejä, jotka merkkeinä näyttäisivät 

ikonisesti viittaavan menneisiin aikakausiin ja joiden merkitys myös rakentuu tätä kautta. 

Esimerkiksi ajattomuuden ja puhtaan turmeltumattomuuden tavoittelusta kertovat Italian 

Quattrocenton mestareiden freskotaiteesta ammennettu liitumaisen himmeä väriharmonia, 

arkaainen dekoratiivisuuteen tähtäävä ilmaisu kuin myös maalauksen vaihtoehtoinen, 

intertekstuaalisesti Sandro Botticellin kuuluisaan La Primaveraan (1477‒78) (kuva 8) 

viittaava nimi.
118

 Pastoraalin valmistumisen aikaan, vuonna 1897, Stjernschantzhan 

oleskeli nimenomaan Firenzessä, varhaisrenessanssin kehdossa, eli vaikutteiden kannalta 

hän oli siis mitä otollisimmassa paikassa. Mainittujen viitteiden lisäksi, selvästi Italian 

freskotaiteesta ammennettuja, ja samalla "puvismaisia", peinture décorative -tradition 

arvoja edustavia elementtejä ovat myös teoksen tyyliteltyjen figuurien dekoratiivinen 

asetelmallisuus, hartaan tai liki sakraalin tunnelman luova symmetrinen ja harmoninen 

sommitelma kuin myös kaksi- ja kolmiulotteisuuden välimaastossa tasapainoileva 

yleisvaikutelmakin.
119

 

 

Puvis'n Pyhästä lehdosta muistuttavana, kiinnostavana dekoratiivisena tehokeinona 

toimivat myös Pastoraalin taustalla häämöttävät yhdensuuntaiset, rytmiset puut, jotka 

saavat lisätehoa etualan seisovista henkilöhahmoista ja puuaiheista, ja joille vastaavasti 

istuvat figuurit luovat vastapainoa. Tällainen teoksen "muraalimaista" arkkitehtonista 

potentiaalia korostava pinnan jakaminen vertikaalisiin ja horisontaalisiin linjoihin oli 

myös hyvin ominaista taiteen traditiota syvästi arvostaneelle symbolistiselle Les Nabis       

-ryhmälle.
120

 Esimerkiksi Maurice Denis'n Avril (Les Anémones, 1891) (kuva 9) ja Les 

Muses (1893) (kuva 10), Paul Sérusier'n L'Incantation (Le Bois sacré, 1891‒1892) (kuva 

11) ja Bretonnes, Réunion dans le bois sacré (1891‒1893) (kuva 12) sekä Georges 

Lacomben Les Âges de la vie (Le Printemps, 1893‒1894) (kuva 13) edustavat hieman 

samankaltaista dekoratiivista kuvanrakentamista kuin Stjernschantzin Pastoraali-teos. 

Intertekstuaalista yhteyttä eritoten Lacomben teokseen vahvistavat lisäksi molemmista 

maalauksista löytyvä istuva, poimimiaan kukkia tutkaileva neito-aihe kuin myös se, että 

sekä Pastoraali (Primavera) että Les Âges de la vie (Le Printemps) tunnetaan myös 

vaihtoehtoisilla, kevättä tarkoittavilla nimillään. Lisäksi näissä kaikissa edellä 

mainitsemissani teoksissa tyylillä ja aiheella vaikuttaisi olevan merkkeinä sama tähtäin: 
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niin "pyhän lehdon" uumenissa käynnissä oleva esoteerinen, salainen seremonia tai 

mietiskelykokemus kuin myös ilmauksellisen muodon kautta syntyvä epätodellinen, 

suggestiivinen tunnelmakin auttavat pääsemään yhteyteen ylimaallisen henki- tai 

ideamaailman kanssa.
121

 

 

Pastoraalissa dekoratiivinen ja synteettinen muotokieli ovat siis hyvinkin keskeisiä 

merkityksen muodostajia. Toisaalta taiteilija on hakenut niiden kautta haaveellisen 

suggestiivista tunnelmaa ja epätodellista vaikutelmaa, kun taas toisaalta ne toimivat myös 

keinona ilmentää symbolistien kaipaamaa, primitiivisille aikakausille ominaista 

ajattomuutta, puhtautta ja turmeltumattomuutta, jotka puuttuivat modernisoituvasta 

maailmasta. Monien symbolistien tapaan arkaainen, syntetistisille ideaaleille rakentuva 

dekoratiivinen tyyli toimi siis myös Stjernschantzilla eräänlaisena metodina muodostaa 

merkityksiä varhaisempaa taidetta siteeraten ja työstäen eli käymällä intertekstuaalista 

vuoropuhelua sen kanssa. Symbolismin oppien mukaan Pastoraalissa niin väri, viiva, 

muoto kuin sommitelmakin toimivat siis symbolisesti: ne ovat merkkejä, joihin sisältyy 

ajatus harmoniasta ja kauneudesta sekä sitä kautta idea tosiolevaisesta.
122

 

 

Symbolistisen kuvataiteen semioottinen tarkastelu paljastaa lisäksi sen, miten sekä 

syntetistinen ja dekoratiivinen tyyli että symbolisteille keskeinen ajatus plastisten 

elementtien ekspressiivisyydestä osaltaan myös muuttivat taiteilijoiden tapaa muodostaa 

merkityksiä verrattuna aiempaan: symbolismissa indeksisyyden voidaan näet katsoa 

nousevan aiempaa keskeisempään asemaan. Kuvataiteessa indeksikaalisina aspekteina 

voidaan nimittäin pitää esimerkiksi taiteilijan kädenjälkeä, kuten siveltimenjälkiä, vetoja 

ja viivoja sekä yleisemmin eri menetelmiä, joilla teos on tehty.
123

 Symbolismissa taas juuri 

taiteilijan oma kädenjälki, niin tyylin kuin aiheenkin tasolla, nostettiin avainasemaan eikä 

ympäröivää maailmaa enää pyritty ikonisesti jäljittelemään, kuten realismissa ja 

naturalismissa oli tehty. Symbolismissa teoksen indeksisyyttä ei siis enää pyritty 

häivyttämään ikonisuuteen perustuvan realistisen kuvauksen ja illusionismin avulla, vaan 

päinvastoin ‒ siitä tehtiin keskeinen keino muodostaa merkityksiä.  

Indeksisyyttä korostamalla, kuten näköaistin välittämää todellisuutta kaihtavaa 

syntetististä tyyliä hyödyntämällä symbolistitaiteilijan oli esimerkiksi mahdollista luoda 
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teokseensa todellisuudesta etäännyttävä vaikutelma sekä samalla ohjata katse pois 

aistimaailmasta kohti ideamaailmaa ja siihen kytkeytyviä metafyysisiä merkityksiä. 

Indeksisyydellä leikittely mahdollisti siis käsitteellisen kielen ylittävän todellisuuden 

kuvaamisen. Toisaalta kaksiulotteisuutta ja maalauksen pintaa indeksisenä merkkinä 

korostava tyyli toimi myös tehokkaana keinona rikkoa vallinnutta käsitystä 

"korkeataiteesta" sekä mahdollisti erilaisten piilomerkitysten luomisen teokseen. 

Indeksisyyttä korostavan tyylin avulla monet symbolistit saattoivatkin vastustaa niin 

paikoilleen juurtunutta akatemiamaalausta, realismia, naturalismia ja impressionismia kuin 

myös laajempaa taidemaailman kaupallistumisen ilmiötäkin.
124

 Lisäksi vanhoista 

kulttuureista intertekstuaalisesti ammentava syntetistinen ja dekoratiivinen tyyli edusti 

jotakin alkuperäistä ja turmeltumatonta, ja oli siten myös kannanotto yhteiskunnassa 

vallinneita muutoksia kohtaan. Tyylin vapautuminen ja indeksisyyden korostuminen olivat 

myös askel kohti taiteen autonomisuutta, ja samalla ne myös toivat taiteilijan lähemmäs 

katsojaa sekä korostivat symbolistista näkemystä taiteesta subjektin itseilmaisuna. 

Symbolistitaiteilijaa itseäänkin voidaan siis tavallaan kutsua "indeksikaaliseksi ihmiseksi" 

hänen korostaessaan itsenäisyyttään ja vierastaessaan aikansa kulttuurin samankaltaistavaa 

ikonisuutta.
125

 Indeksisyyden korostumista symbolismissa voidaan siis pitää varsin 

käänteentekevänä ilmiönä: kun perinteinen akatemiamaalaus oli vuosikymmeniä 

perustunut pitkälti ikonisuuteen ja pyrkinyt monella tapaa häivyttämään taideteoksen 

indeksisyyden, voidaan symbolismin sanoa tehneen siitä voimavaransa. 

 

 

4.3 Keväinen pastoraali ‒ nimi semiosiksessa 

Aiheen, tunnelman ja erinäisten muodollisten seikkojen tarkastelun lisäksi myös nimeä 

voidaan pitää tärkeänä symbolistisen teoksen tulkinnallisena avaimena. Usein teoksen 

nimi näet ohjaa tarkastelemaan kuvaa tietystä näkökulmasta sekä luo sen mahdollisille 

merkityksille tarkemman viitekehyksen. Mikkosen mukaan nimi on kuvan "mentaalinen 

kehys", jota sovelletaan kuvan lukemiseen ‒ nimi ehdottaa tiettyä suhdetta kuvaan ja sen 

tulkintaan, ja voi nimeämisen ohella täydentää ja tulkita sitä.
126

 Monimielisyydestään 

tunnettua symbolistista taidetta tulkittaessa nimellä on Facosin mukaan erityisen 

olennainen rooli; hänen mukaansa symbolistisen teoksen nimi usein kuitenkin vain nimeää 
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maalauksen aiheen, muttei paljasta suoraan sen varsinaista merkitystä.
127

 Seuraavaksi 

syvennynkin tarkastelemaan nimen roolia kuvan semiosiksessa eli sitä, millaiseen 

viitekehykseen Stjernschantzin maalauksen nimeävät sanat Pastoraali ja Primavera kuvan 

sitovat ja millaisesta näkökulmasta ne ohjaavat sitä lukemaan.  

 

Teoksen nimi Pastoraali merkitsee paimenidylliä ja viittaa antiikin Kreikassa syntyneen 

paimenelämää ihannoiden esittäneen pastoraalirunouden (lat. pastor, paimen) traditioon, 

jonka isänä pidetään runoilija Theokritosta (n. 310‒250 eaa.).
128

 Pastoraali-aiheella on 

myös maalaustaiteessa pitkä perinne ja omat tunnuspiirteensä, jotka näyttävät toteutuvan 

myös Stjernschantzin teoksessa. Traditionaalisesti pastoraalimaiseman miljöö on intiimi ja 

idyllinen locus amoenus eli luonnonkaunis, miellyttävä ja suojaisa lepopaikka, jota puusto 

suojaa, rauhoittava puro tai joki vilvoittaa ja jonka tunnelma on levollinen ja mukavan 

joutilas. Pastoraalitaidetta ei kuitenkaan yleensä kuvaa pelkkä onni ja auvoisuus, vaan 

usein idyllisen tyyneyden taustalla vaikuttaa myös alakuloinen ja kaipaava pohjavire.
129

 

Tämä ilmenee myös Stjernschantzin Pastoraali-maalauksessa: merkkeinä pysähtyneisyys, 

mietteliäisyys ja alaspäin painuneet katseet luovat paratiisillisen ja kukoistavan 

kevätidyllin tunnelmaan melankolisia ja elegisiä sävyjä. Pastoraali on siis nimensä 

mukaisesti selvä lajityyppinsä edustaja, mutta aiheen taustalla näyttäisi myös piilevän 

syvempiä, teoksen syntyajankohtaan ja symbolismiin kytkeytyviä merkityksiä. 

 

Pastoraalimaisema ja siihen keskeisesti liittyvä Arkadia olivat jo pitkään olleet osa 

eurooppalaisen maalaustaiteen kuvastoa, mutta 1800-luvun lopulle tultaessa aihe sai 

uudenlaista syvyyttä. Symbolisteissa Eurooppaa kohdanneet suuret yhteiskunnalliset 

mullistukset, positivistinen ajan henki sekä lähestyvä vuosisadan vaihtuminen herättivät 

syvän eskapistisen tarpeen hakeutua turmeltumattoman elämän alkulähteille. Tätä kautta 

myös idyllisen elämän kuvaamisesta luonnon helmassa, kaukana modernin maailman 

dekadentista ilmapiiristä, tuli suosittu aihe, joka nivoi yhteen monia symbolismille 

keskeisiä aatteita ja joka myös inspiroi taiteilijoita varsin moninaisiin muunnelmiin aina 

Puvis de Chavannes'n arkadisista kuvaelmista Gauguinin Tahiti-maalauksiin saakka.
130

 

Useimmiten idyllit kuvasivat joko onnentäytteistä alkutilaa, kulta-aikaa tai kadotettua 

paratiisia ‒ aikaa, jonka ajateltiin jääneen kaupungistumisen, teollistumisen ja muiden 
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modernien ilmiöiden myötä auttamattomasti tavoittamattomiin. Toisaalta aiheen kautta 

saatettiin ilmentää symbolistisen estetiikan perustana olevaa ajatusta ikuisesta ja 

muuttumattomasta todellisuudesta, joka sijaitsee jossain näkyvän maailman tuolla puolen, 

kun taas toisaalta se voitiin myös nähdä metaforana Platonin näkemykselle tiedon 

intuitiivisesta alkuperästä. Aiheeseen sisällytetyt merkitykset olivat siis hyvin moninaisia, 

ja saivat usein myös taiteilijan omasta elämästä juontuvia lisätasoja.
131

 

 

Myös Stjernschantzin Pastoraalin voidaan tulkita heijastelevan tämänkaltaisia ajalleen 

ominaisia ajatuksia: tyylin lisäksi niin sen arkadista kultakautta henkivä miljöö kuin 

antikisoivasti kuvatut figuuritkin tuovat mieleen symbolistien ihannoiman ja kaipaaman 

menneiden aikojen paratiisillisen maailman. Täydellisen harmonian rikkoo kuitenkin 

idylliin laskeutunut elegisen melankolinen tunnelma, joka merkkinä tuntuisi viittaavan 

siihen, että paratiisillinen alkutila on kaikesta huolimatta jo menetetty. Selityksen tälle 

voisi tarjota maalauksen nuorten, aikuisuuden kynnyksellä olevien henkilöhahmojen ikä: 

puberteetti. Aikakauden käsityksen mukaan lapsuus näet ymmärrettiin alkuperäisenä 

viattomuuden paratiisillisena olotilana, joka alkaessaan täyttyä maailman havainnoilla 

muuttuu lopulta joksikin muuksi kuin paratiisiksi, ja tätä lapsuuden kadotettua paratiisia 

ihminen tulee kaipaamaan koko ikänsä. Puberteetti taas oli juuri se rajatila, eräänlainen 

metaforinen kuolema, jolloin lapsuuden alkuperäinen puhtaus sekä siihen yhdistetty 

intuitiivinen yhteys maailmankaikkeuteen lopullisesti menetetään.
132

 Tätä aatehistoriallista 

taustaa vasten tarkasteltuna Pastoraalin, tai kenties tässä kohden Primaveran nuorten, 

elämänsä kevättä elävien hahmojen valtaama kaipuu ja alakulo voisivat siis liittyä 

oivallukseen lapsuuden kulta-ajan päättymisestä ja ihmiselämän rajallisuudesta. Teoksessa 

kulta-ajan paratiisi on siis jo kadotettu, mutta muistot ja haaveet siitä elävät yhä: kenties 

suggestiivisesti musiikkiin ja kontemplaatioon vajoamalla tuo ikuinen onnentila on 

kuitenkin vielä mahdollista saavuttaa ‒ tai ainakin tavoittaa intuitiivinen häivähdys siitä. 

 

Kulta-ajan tuntu tavallaan siis vielä häilyy Pastoraalin nuorten figuurien ympärillä, mutta 

melankolisen tunnelman lisäksi eräät lähes huomaamattomat, aavistuksenomaiset detaljit 

muistuttavat tuon paratiisillisen alkutilan, harmonian ja täydellisen tosiolevaisen 
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tajuamisen tilan olevan poissa. Idylliä ei näet enää määritä paratiisillinen ajattomuus ja 

ikuisuus, vaan hienovaraisesti lähes pysähtynyt, hitaasti virtaava joki, kevään kukkiva 

luonto ja neidon poimimat, jo hetkeä myöhemmin lakastuvat kukat merkkeinä viittaavat 

ajan kulumiseen ‒ ja tätä kautta myös muistuttavat ihmisen kuolevaisuudesta ja kaiken 

katoavaisuudesta.
133

 Nicolas Poussinin kuuluisan Arkadian paimenet (Et in Arcadia ego)  

-teoksen (1638‒40) (kuva 14) tapaan kuolema näyttää siis muistuttavan läsnäolostaan 

myös Stjernschantzin arkadisessa pastoraalissa, joka hienoisten, vihjaavien detaljiensa 

välityksellä kääntyy täten eräänlaiseksi symbolistiseksi muunnelmaksi maalaustaiteen 

traditiosta tutusta, kuoleman olemassaoloa ja mahdollisuutta käsittelevästä memento mori 

-tematiikasta.
134

 Teoksessa luonto ja ihminen ovat siis analogisessa yhteydessä toistensa 

kanssa ja kuvastavat ikonisesti toisiaan.
135

 Molempien kohtalo on myös hyvin 

vääjäämätön: kuten kevät taipuu kesän ja syksyn kautta talveen, on myös lapsuuden kulta-

aika vain silmänräpäys ihmisen maallisen olemassaolon ohikiitävyydessä.   

 

Hienovaraisten detaljien ja tunnelmallisten elementtien välityksellä Stjernschantz luo siis 

perinteisestä pastoraali-aiheesta oman, keskeisiä symbolistisia ajatuksia sisältävän version. 

Kadotetun paratiisin ja kulta-ajan teemojen sekä memento mori -viitteiden kautta hän 

myös luo teokseen kaiken katoavaisuutta ja maailmallisen ajan ohikiitävyyttä käsittelevän, 

olemassaolon kysymyksiä pohtivan tason, joka tulee nousemaan myös tutkielmani 

myöhemmissä luvuissa keskeisesti esiin ‒ olihan eksistentiaalisten ja metafyysisten 

pohdintojen kuvaaminen taiteen keinoin syvämietteisen fin de sièclen symbolismin 

ydinalaa.
136

 Taiteen semiosiksessa nimen roolin voidaan siis todeta olevan hyvinkin 

keskeinen: ensisijaisesti Pastoraali ja Primavera
137

 nimeävät teoksen aiheen, kevättä 

kuvaavan pastoraalimaiseman, mutta samalla ne semioottisina merkkeinä myös ohjaavat 

tarkastelemaan teosta tietystä näkökulmasta sekä johdattelevat tulkitsijan moninaisten 

konnotaatioiden ja assosiaatioiden kautta uusien merkityksen mahdollisuuksien jäljille. 

Pragmatistisen semiotiikan mukaan tulkintahan on aina merkki, jonka mukana tulee myös 

aina uusia merkitseviä tekijöitä.
138

 Täten myös maalauksen nimestä johdettu pastoraali-

aihe sekä siihen nivoutuva kulta-ajan paratiisi-teema luovat edellytykset peirceläisen 
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interpretanttiketjun jatkuvuudelle, sillä niihin näyttäisi kytkeytyvän myös eräs toinen 

symbolismille hyvinkin keskeinen aihe: androgyyni. 

 

 

4.4 Androgyyni, ideaali ja naistaiteilijuuden problematiikka 

Platonin dialogeista symbolismiin kulkeutunut ajatus ihmisen muinaisesta kultakaudesta ja 

sieltä löytyvästä olevaisen syvemmästä tiedosta piti lapsuuteen liittyvän tematiikan lisäksi 

sisällään käsityksen siitä, että ihminen oli alun perin luotu androgyyniksi. Tämän 1800-

luvulla vahvasti eläneen näkemyksen mukaan Paratiisin Aatami oli edustanut tätä ihmisen 

pyhää androgyyniä alkutilaa ennen syntiinlankeemuksen ajanjaksoa, ja täten symbolistit 

näkivät androgyynisessä kauneudessa unelman ihmisen menneestä täydellisyydestä.
139

 

Symbolistisessa taidekuvastossa androgyyni onkin varsin usein toistuva aihe, johon 

keskenään hyvinkin erilaiset symbolistit aina Redonista Khnopffiin ja Gauguinista Burne-

Jonesiin tarttuivat. Kenties eniten androgyyni-ideaalia propagoi kuitenkin kirjallis-

allegorisesta symbolismista tunnetun Rose+Croix -salongin johtohahmo Joséphin Péladan, 

joka niin teorioidensa kuin myös L'Androgyne -teoksensakin (1891) kautta vaikutti 

androgyyni-ihanteen keskeisyyteen symbolismissa. Péladanilla androgyyni liittyi 

täydelliseen fyysiseen kauneuteen, jossa yhdistyi niin maskuliininen voima kuin 

feminiininen sulouskin, ja täten myös mielikuva ihmisen paratiisillisesta pyhästä 

alkutilasta. Sen lisäksi, että androgyyni merkitsi hänelle ihmisen ja kauneuden synteesiä, 

ilmentyi androgyynissä myös henkinen täydellisyys, sillä ulkonaisen muodon synteesi 

käsitti myös ihmisen syvimpien henkisten ominaisuuksien synteesin.
140

 

 

Etualan neitoa lukuun ottamatta myös Pastoraalin figuureista aistii androgyyni-ideaalin 

vaikutuksen, ja kenties selvimmin se tulee ilmi huilua soittavan nuorukaisen siroudessa, 

liikkeiden sulavuudessa ja kauniissa kasvonpiirteissä. Aiheena androgynian on ainakin 

täytynyt olla Stjernschantzille tuttu: Sarajas-Korten mukaan 1890-luvun alkuvuosien 

Pariisissa käsite oli tiuhaan toistettu ja yleisesti tunnettu, ja sitä käsiteltiin myös Suomen 

nuorille symbolisteille tutuissa La Plume- ja Le Coeur -lehdissä.
141

 Pariisin matkallaan 

1891‒1892 Stjernschantzin tiedetään lisäksi vierailleen ensimmäisessä Rose+Croix'n 

salongissa, jossa androgyyni oli suosittu aihe, ja myös hänen taiteilijatoverinsa Enckell 
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käsitteli motiivia toistuvasti tuotannossaan. Taiteilijatar on varmasti myös nähnyt 

Louvressa Leonardo da Vincin kuuluisan Johannes Kastaja -maalauksen (1513‒1516) 

(kuva 15), joka androgyynisessä kauneudessaan nousi symbolistien keskuudessa 

erikoisasemaan ja taiteelliseksi esikuvaksi.
142

 Pastoraalin intertekstuaalisessa kontekstissa 

androgyyni voisi siis näyttäytyä eräänlaisena ideaalin haaveena tai tavoitteluna: kenties 

Stjernschantz halusi androgyyni-ihannetta käsittelemällä syntetisoida kulta-ajan haaveen 

tematiikkaan myös haaveen ihmisen henkisestä täydellisyydestä. 

 

Androgyyni-teeman kautta Stjernschantz on myös mahdollisesti pohtinut Pastoraalissa 

sukupuolen problematiikkaa, joka oli yksi fin de sièclen puhuttavia aiheita. 1800-luvun 

lopulla naistaiteilijan asema ei ollut helppo: vaikka naistaiteilijoiden määrä alati kasvoi, 

oli heille tarjottu opetus vähäisempää ja apurahat pienempiä, ja myös niin kutsuttu 

korkeampi taiteenharjoittaminen, johon uskonnolliset, mytologiset ja historialliset aiheet 

sisältyivät, oli rajattu lähes kokonaan miestaiteilijoille. Vallitsevan käsityksen mukaan 

naisten taideopiskelu nähtiin harrastusluonteisena eikä sen koettu tähtäävän todelliseen 

ammatilliseen pätevyyteen.
143

 Muistiinpanojen ja kirjeenvaihdon perusteella naisen asema 

askarrutti myös Stjernschantzia: hän on esimerkiksi kirjoittanut luonnoskirjaansa pitkiä 

otteita Nietzschen Näin puhui Zarathustra -teoksen (1883‒1885) misogynissävytteisestä 

"Vanhoista ja nuorista naisista" -osiosta
144

, ja myös Pariisista vuonna 1892 äidilleen 

kirjoittamassaan kirjeessä taiteilija pohtii tarkkanäköisesti niin naisen asemaa kuin 

naistaiteilijuuttakin: 

 

Jag har legat och läst om kvinnans ställning i lifvet och samhället, men fick nog. Det är förfärligt 

uselt att vara kvinna ‒ Gud vet om man någonsin kan komma fram, inte har man just några 

uppmuntrande exempel. [...] En annan utställning som gjorde en alldeles désolée var kvinnornas i 

Industripalatset. Många och långa salar fulla med skräp. Men det finns ändå de som tro på samma 

begåfning och möjlighet att nå målet för kvinna som för man. Att hon ej ännu kommit långt är ju 

ganska naturligt då hon saknar tradition och har halfva menskligheten emot sig.
145

 

 

Myös Pastoraalin etualan figuurien on mahdollista nähdä muodostavan sukupuolen 

problematiikkaan kytkeytyviä merkityksiä. Elekielensä ja ulkomuotonsa puolesta nuori 
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neito voitaisiin tulkita aikakauden luomuksen, femme fatalen, vastakohtaiseksi puhtaan 

enkelimäisen, neitseellisen ja hauraan naisstereotyypin
146

 edustajaksi, kun taas huilua 

soittava androgyyni näyttäytyisi sukupuolen kahleista vapaana ihmisyyden ideaalina, jossa 

yhdistyvät niin ihmisen puhdas alkutila, fyysinen ja henkinen ihanne kuin myös kenties 

taiteellinen nerouskin.
147

 Ensiksi mainittu on mitä ilmeisimmin lähellä sitä roolia, johon 

yhteiskunta yritti Stjernschantzia naisena sovittaa, kun taas androgyyni oli kenties jotakin, 

jota taiteilija itse ihaili ja johon oli mahdollista samastua. 

 

Pastoraalia varhaisemmassa Omakuva-maalauksessaan (1892) (kuva 16) Stjernschantz on 

kuvannut myös itsensä hyvin eksplisiittisesti vahvaksi ja määrätietoiseksi androgyyniksi, 

ja kuten Kihlman toteaa, voidaan tämä teos täten "tulkita taiteilijan pyrkimyksenä 

neuvotella itselleen näkyvämpi asema 1800-luvun maskuliinisella taidekentällä".
148

 Kuten 

edellä on tullut esiin, 1800-luvulla naisethan pyrittiin systemaattisesti marginalisoimaan 

taidekentältä. Myös kansainvälisen symbolismin yksi varsin kiinnostava, tunnusomainen 

piirre on se, että symbolistinen taide kuvasi ennätysmäärän naista aiheena, mutta samaan 

aikaan itse naissymbolistit puuttuivat kentältä lähes kokonaan. Aikakaudella vallinneen 

ajattelumallin mukaan naisten ajateltiin myös olevan miehiä intellektuaalisesti alempia, ja 

täten luominen, nerous ja keksinnöt olivat yksinomaan miesten aluetta.
149

 

 

Tämänkaltaista asennetta valaisee varsin kuvaavasti 29.11.1899 Uudessa Suomettaressa 

julkaistu artikkeli, jossa kriitikko kommentoi Stjernschantzin Pastoraalin olevan todiste 

siitä, ettei symbolistinen taide sopinut naistaiteilijoille: "se uudelleen todistaa, että naiset 

eiwät kykene sanottawia aikaan saamaan symbolistisen maalauksen alalla, se kun waatii 

paljon sekä ajatuksen ja mielikuwituksen woimaa, että omatakeisuutta".
150

 Taiteilija-

identiteetin kannalta tämänkaltaisen asetelman on täytynyt tuntua Stjernschantzista hyvin 

hankalalta: miten naistaiteilijana ylipäätään oli mahdollista olla taiteilijaneroutta ja 

luovuutta peräänkuuluttavan symbolismin edustaja, mikäli näiden ominaisuuksien 

katsottiin yksinoikeudella olevan maskuliinisuuden aluetta? Kenties se oli mahdollista 

nimenomaan androgyyniin samaistumalla: olihan taiteilija kuvannut itsensä myös 
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Omakuvassaan androgyyniksi, kuten Kihlman toteaa.
151

 Kenties sukupuolten dikotomiasta 

vapaa, Pastoraalissakin esiintyvä androgyyni, edusti siis Stjernschantzille eräänlaista 

taiteilijan ideaali-egoa, johon samaistumalla myös naistaiteilijan oli mahdollista lähestyä 

symbolisteille keskeistä, esoteerista nerouden ja luovuuden miehistä aluetta. 

 

 

4.5 Symbolismi ja asteittain paljastuva merkitys 

 

Beda Stjernschantzin symbolistinen Pastoraali-maalaus näyttäytyy siis monella tapaa 

eräänlaisena haavenäkynä: se on unelma kadotetusta paratiisillisesta kulta-ajasta ja 

ihmisen pyhästä alkutilasta ‒ haave ihmisen henkisestä täydellisyydestä, jossa yhdistyy 

myös ajatus taiteilijaideaalista. Kaiken taustalla näyttää siis vaikuttavan eräänlainen 

pyrkimys ideaaliin. Niin dekoratiivinen ja syntetistinen tyyli, maalauksen kuvaamat 

symbolismille ominaiset aiheet kuin myös taiteilijan niihin kytkemät syvällisemmät 

teemat ja merkitykset kertovat jonkin korkeamman ideaalin tavoittelusta. Kenties jonkin 

sellaisen, jota on hankalaa tai jopa mahdotonta pukea sanoiksi tai kuvata: olihan 

symbolistien keskeisenä tavoitteena kurkottaa juuri taiteensa kautta kohti jotakin 

aistimaailman ylittävää totuutta sekä luoda taidetta, joka ei koskaan täysin paljasta 

äärimmäistä salaisuuttaan. 

 

Kansainvälisten symbolistien tapaan Stjernschantz vaikuttaa tavoitelleen tämänkaltaista 

suggestiivisuuden ja arvoituksellisuuden nimeen vannovaa uutta taiteen olemusta myös 

uudenlaisia merkityksellistämisen keinoja hyödyntämällä. Kuten yllä on tullut esiin, tässä 

keskeisiksi tekijöiksi nousevat muun muassa niin intersemioottinen musiikillisesta 

merkkijärjestelmästä vaikutteita saava suggestiivinen ilmaisu, taiteidenvälisyyden ja 

synestesian hyödyntäminen, teoksen indeksistä olemusta korostava syntetistinen ja 

dekoratiivinen tyyli kuin myös tapa muodostaa merkityksiä intertekstuaalisuuden avulla. 

Lisäksi symbolistien tavoittelemaa monimerkityksisyyttä ja salaperäisyyttä oli mahdollista 

luoda monitasoisten assosiaatioiden ja konnotaatioiden avulla. Pastoraali-maalausta 

tarkasteltaessa esimerkiksi tietyt motiivit, kuten suljetut silmät, musiikin soitto tai 

androgyyni, johdattelevat tulkitsijan hyvinkin moninaisten merkitysten jäljille. 

Semioottisesta näkökulmasta tarkasteltuna tämän taas voidaan katsoa perustuvan siihen, 
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ettei taiteilija ole antanut tietylle visuaaliselle merkille vain yhtä viittauskohdetta, vaan 

merkki tuntuu viittaavan samaan aikaan useampaan objektiin, ja tällöin myös syntyviä 

interpretantteja ja merkityksen mahdollisuuksia on useampia. 

 

Tämänkaltainen symbolismille ominainen vihjailevan assosiatiivinen tapa muodostaa 

merkityksiä voisi teoriassa johtaa niin kutsuttuun rajattomaan semiosikseen ja alati 

jatkuvan interpretanttiketjun muodostumiseen eli tilanteeseen, jossa merkityksen 

muodostumisen prosessi ei koskaan pääty.
152

 Tässä kohden keskeiseen rooliin nousee 

kuitenkin teoksen tulkitsija: ajan kontekstia, aikakauden aatehistoriallista taustaa, 

taidemaailmaa sekä taiteilijaan liittyviä biografisia taustatietoja tuntemalla katsojan 

tärkeänä tehtävänä on peirceläisittäin ilmaistuna "neuvotella" syntyvien merkitysten 

mielekkyydestä ja perustella näkemyksensä. Merkkikokonaisuuden tulkinta edellyttää siis 

aina sen upottamista kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin, joka tarjoaa tietoa 

semiosiksessa vaikuttavista säännönmukaisuuksista.
153

 Kontekstualisointi luo siis 

eräänlaiset raamit symbolistisen taideteoksen tulkinnalle ja liittää sen tiettyyn merkitys-

kenttään. Tällä tavoin se myös mahdollistaa saamaan otteen sellaisista merkityksistä, jotka 

ovat kietoutuneet teoksen syntyajankohtaan ja jotka eivät kenties suoraan avaudu eri 

aikakaudella elävälle, tai kuten Todorov toteaa "eri atmosfäärissä kommunikoivalle" 

vastaanottajalle.
154

 Semioottisessa mielessä symbolistisen taideteoksen tulkinta on siis 

vuorovaikutusta, jossa tulkitsijan kompetenssi ja yleistietous asettuvat dialogiin tekstin 

sisäisen kompetenssin eli tekstin tulkinnallisten mahdollisuuksien kanssa.
155

  

 

Sen lisäksi, että symbolistisen taiteen voidaan katsoa luoneen uusia tapoja muodostaa 

merkityksiä, nosti se myös samalla sekä vastaanottajan että varsinaisen merkityksen 

muodostumisen prosessin aiempaa keskeisempään asemaan taiteessa. Avoimuudessaan, 

vihjailevuudessaan ja suggestiivisuudessaan symbolistisen teoksen voidaan näet katsoa 

ikään kuin haastavan katsojansa osallistumaan aktiivisesti merkityksen muodostumisen 

prosessiin; etsimään merkitysyhteyksiä, tutkimaan taideteoksen aiheissa, detaljeissa, 

rakenteissa ja plastisissa elementeissä piileviä sisältöjä sekä eritoten käyttämään omaa 

mielikuvitustaan ja täyttämään tulkinnallisia aukkoja.
156

 Koska symbolistisen teoksen tuli 
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ennen kaikkea symboloida, eikä siis kuvata tai suoraan nimetä kohdettaan, tarjosi se täten 

myös vastaanottajalle mahdollisuuden aavistella ja syventyä ‒ vähä vähältä kuroa 

merkitystä esiin. Tämänkaltainen, Peircen pragmatistista merkkiteoriaakin muistuttava, 

prosessuaalinen, myös tulkitsijan huomioiva merkityksen muodostuminen oli siis jotakin 

sellaista, jota symbolistit ihannoivat ja tavoittelivat. Kuten Mallarmé toteaa, pelkkä 

objektin nimeäminen näet poistaisi kolme neljäsosaa teoksen tarjoamasta nautinnosta: 

"Nommer un object, c'est supprimer les trois-quarts de la jouissance du poème qui est faite 

du bonheur de deviner peu à peu; le suggérer, voilà le rêve".
157

 Symbolistinen taideteos 

tavallaan siis edellyttää katsojaltaan syvää uppoutumista sekä kuvan ja vastaanottajan 

välistä aktiivista ja vastavuoroista dialogia. Näin myös taideteokseen syventymisestä ja 

katsomisesta itsessään tulee symbolismissa olennainen osa taidekokemusta ja merkityksen 

muodostumisen prosessia.
158

 Symbolistista ideologiaa mukaillen teoksenhan ei edes 

välttämättä katsottu aina pitävän sisällään jotakin yhtä tiettyä aihetta tai merkitystä, jota se 

olisi pyrkinyt representoimaan, vaan monille symbolisteille varsinaista merkityssisältöä 

tärkeämpää saattoikin olla sen muodostumiseen johtava prosessi sekä tähän kytkeytyvä 

uudenlainen näkemys taiteesta ja sen tarkoituksesta. 

 

Yllä kuvatun perusteella Stjernschantzin Pastoraali vaikuttaa siis ilmentävän varsin 

monella tasolla fin de sièclen symbolismin keskeisimpiä ajatuksia ja prinsiippejä sekä 

seuraavan suuntaukselle ominaisia esteettisiä ideaaleja. Lisäksi siinä voidaan nähdä 

kiteytyvän jo romantiikan aikana muotoutunut ja myöhemmin symbolismissa vakiintunut 

käsitys symbolista, jonka mukaan symbolia ei koskaan kauttaaltaan voida määrittää.
159

 

Niin kutsutun "symbolismin symbolin" tavoin Pastoraali näyttäytyy siis katsojalleen 

varsin monimerkityksisenä, mutta samaan aikaan se tuntuu kuin väistävän lopullista 

määritystä. Katsojalle syntyy ikään kuin aavistus, mutta samalla lopullinen merkitys 

tuntuu jäävän tavoittamattomiin.
160

 Beda Stjernschantzin Pastoraali on siis monella tapaa 

aikakautensa kuva, ja kenties myös yritys kiteyttää symbolismin ydinprinsiipit ‒ olla 

eräänlainen symbolistisen estetiikan ja ideaalin ylistys.  
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5 Myytit uudelleen tulkittuina 

 

 

Fin de sièclen symbolistit olivat monella tapaa viehättyneitä menneistä aikakausista ja 

taiteen ajattomuudesta, mikä ilmenee heidän teoksissaan niin muodon kuin sisällönkin 

tasolla. Ymmärrettävästi he eivät täten myöskään tavoitelleet taiteessaan nykyhetken 

tuntua tai pyrkineet kuvaamaan modernisoituvan maailman ilmiöitä, kuten realistit ja 

impressionistit olivat tehneet, vaan kurkottivat sen sijaan kaukaisiin aikoihin ja näkyvän 

todellisuuden tuolle puolen. Eskapistinen kaipuu toisenlaisiin maailmoihin, kauas pois 

arkitodellisuudesta, leimasikin vahvasti koko symbolistisukupolvea. Monet symbolistit 

samastuivat myös ennuin ja spleenin käsitteissä tiivistyvään maailmaan kyllästymisen 

tunteeseen, jonka heidän oppi-isänsä Baudelaire oli muotoillut kaipuuksi pois ‒ mihin 

vain: "N’importe où! N’importe où! Pourvu que ce soit hors de ce monde!"
161

 

 

Mielikuvituksen, alitajunnan ja suggestion voimaan luottaneet symbolistit löysivätkin 

arkitodellisuuden sijaan inspiraation lähteensä usein kirjallisista aiheista ja nostivat niin 

myytit, sadut, fantasiat, legendat kuin uskonnollisetkin motiivit jälleen taiteen keskiöön. 

Myös symbolismiin vahvasti yhdistetyllä, jo yllä esiin tulleella taiteidenvälisyydellä oli 

tässä ilmiössä keskeinen roolinsa. Kuvataiteen ja kirjallisuuden uudestisyntynyt, varsin 

vitaali vastavuoroinen ja symbioottinen suhde korosti eritoten aiheen ja merkityssisällön 

asemaa taiteessa. Symbolistinen maalaustaide ei kuitenkaan suostunut alistumaan pelkäksi 

kirjallisuuden vasalliksi, kuten toisinaan on virheellisesti esitetty, vaan se löysi omat uudet 

keinonsa perinteisten ikonografisten aiheiden kuvaamiselle.
162

 

 

Symbolistisessa kuvataiteessa taiteen traditiosta tuttuja kirjallisia aiheita käytettiinkin 

ennen kaikkea taiteellisena lähtökohtana ja modernin problematiikan palveluksessa. 

Pelkiksi tekstien kuvituksiksi tai kuvallisiksi tulkinnoiksi näitä intertekstuaalisesti 

kirjallisesta traditiosta ammentavia teoksia on siis täysin mahdotonta rajoittaa. Näkyvää 

todellisuutta kuvanneiden realismin, naturalismin ja impressionismin aiheuttamana 

vastareaktiona symbolismi toki toi erilaiset mytologiset, uskonnolliset ja allegoriset aiheet 

jälleen ajankohtaisiksi, mutta samaan aikaan taiteilijat myös muokkasivat näitä taiteen 

traditiosta tuttuja motiiveja ja antoivat niille uusia kätkettyjä merkityksiä. Usein tällaiset 
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uudelleenmuotoilut kytkeytyivät sisältöjensä puolesta joko symbolistisen suuntauksen 

keskeisiin teoreettis-filosofisiin kysymyksiin tai taiteilijan omaan elämäntilanteeseen.
163

  

 

Myös Stjernschantzia on symbolistitaiteilijana luonnehdittu "kirjalliseksi". Kirjeenvaihdon 

ja muistiinpanomerkintöjen perusteella taiteilijan näet tiedetään perehtyneen symbolismin 

kirjalliseen ja teoreettiseen taustaan hyvin syväluotaavasti, minkä lisäksi kirjallisten 

sisältöjen ja alluusioiden hyödyntäminen näkyi myös hänen taiteessaan.
164

 Tässä mielessä 

Stjernschantz on myös liitettävissä symbolismin niin kutsuttuun kirjallis-allegoriseen 

juonteeseen, jonka edustajiin esimerkiksi eksentrinen Joséphin Péladan ja hänen 

johtamansa Rose+Croix -salonki aikanaan kuuluivat. Idealismin ja esoteerisuuden nimeen 

vannonut péladanilainen ruusuristiläisyys toikin juuri mystisyyden, allegorian, legendan ja 

myytit aikakauden taidepiirien keskuuteen, ja tätä samaa henkeä on myös aistittavissa 

Stjernschantzin taiteessa ‒ kenties eritoten hänen teoksessaan Pastoraali. 

 

Suomessa 1800-luvun lopun symbolismiin sekoittui paikoin piirteitä myös kansallis-

romanttisesta suuntauksesta: oman kansanperinteen legendat ja myytit kiinnostivat 

suomalaistaiteilijoita ja symbolistinen taide toimi tätä kautta merkittävänä kansallisen 

identiteetin rakentajana kuvaavimpana esimerkkinään Axel Gallénin Kalevala-aiheiset 

teokset.
165

 Beda Stjernschantz oli kuitenkin alusta saakka suuntautunut symbolismissaan 

monia maanmiehiään kansainvälisemmin, eikä hän näin ollen päätynyt ammentamaan 

taidettaan niinkään kotimaisesta kansanperinteestä, vaan kääntyi mannereurooppalaisen 

symbolismin tavoin muun muassa raamatullisten ja antiikin mytologioihin kytkeytyvien 

aiheiden pariin. Erityisesti maalauksessaan Pastoraali taiteilija uppoutuu antiikin 

mytologioiden ajattomaan ja mystiseen maailmaan luoden samalla tästä teoksesta 

varsinaisen intertekstuaalisten viittausten monitulkintaisen kudelman. Mielenkiintoisella 

tavalla Stjernschantz lisäksi syntetisoi Pastoraalissa jopa useampaa klassista myyttiä 

toisiinsa, ja täten teoksessa onkin mahdollista nähdä kuvattuna niin metsän jumala Pan, 

kaiulta nimensä saanut nymfi Ekho, kuvajaistaan ihaileva Narkissos kuin myös keisari 

Hadrianuksen rakastettu Antinouskin.
166
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Tässä luvussa syvennyn siis tarkastelemaan Pastoraali-teoksen mytologista sisältöä eli 

sitä kuinka Stjernschantz on tuottanut merkityksiä maalaukseensa myyttisten hahmojen 

välityksellä. Tarkoituksenani on selvittää, millä tavoin taiteilijan kuvaamat mytologiset 

henkilöhahmot liittyvät toisiinsa, millaisia intertekstuaalisia viitteitä niihin kytkeytyy sekä 

millaisia interpretantteja ne merkkeinä muodostavat teoksen varsin kompleksisessa ja 

monitulkintaisessa merkkikokonaisuudessa. Erityisen kiinnostunut olen siis etsimään 

vastausta siihen, millaisen käsittelyn nämä klassiset myytit ja traditionaaliset kirjalliset 

aiheet Stjernschantzin käsissä saavatkaan ‒ kenties niitä tutkimalla on myös mahdollista 

raottaa taiteilijattaren henkilökohtaisen elämän ja hänen sisäisen maailmansa ylle 

laskeutunutta verhoa. 

 

 

5.1 Fin de sièclen ambivalentti Narkissos 

Ideaalisuudessaan, ikuisuudessaan ja saavuttamattomuudessaan myyttinen maailma oli 

omiaan kiehtomaan 1800-luvun lopun symbolisteja: myyttiseen kulta-aikaan tunnettiin 

elegistä ja melankolista kaipuuta ja se nähtiin ideoiden maailman kuvajaisena. Lisäksi 

myyttien kautta oli mahdollista reflektoida niin omaa itseä, omaa alitajuntaansa ja 

psyykettään kuin myös käsitellä laajempaa modernin minuuden problematiikkaakin.
167

 

Vaikka myyttien kirjo oli symbolistisessa taiteessa varsin moninainen, eräs klassinen 

mytologinen hahmo viehätti symbolisteja kuitenkin erityisen paljon ja innoitti heitä mitä 

erilaisimpiin taiteellisiin variaatioihin ‒ se oli kuvajaiseensa rakastunut Narkissos.
168

 

 

Ovidiuksen Metamorfooseissa kuvatun tarinan mukaan Narkissos on kauneudestaan 

tunnettu nuorukainen, joka torjuu kaikkien häntä ihailevien rakkauden sekä leikittelee 

nymfi Ekhon kiintymyksellä. Tästä rangaistuksena Narkissos rakastuu lähteen pinnassa 

näkemäänsä kauniiseen hahmoon eli omaan kuvajaiseensa, jota hän ei koskaan pysty 

tavoittamaan. Kertojan sanoin hän ihastuu "valehahmon tyhjään toiveeseen, olennoksi sen 

varjoa luullen." Herkeämättä Narkissos ihailee veden pinnassa näkemäänsä hahmoa 

yrittäen turhaan syleillä ja suudella tätä. Lopulta hän riutuu kuoliaaksi lähteen äärelle, ja 

hänen paikaltaan löydetään narsissi, joka alaspäin taipuessaan muistuttaa Narkissosta.
169
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Monien symbolistien tapaan Narkissoksen traaginen tarina näyttää kiinnostaneen myös 

Stjernschantzia; tästä kertoo hänen luonnoskirjaansa tallentama katkelma myytistä sen 

Ovidiuksen kertomassa muodossa.
170

 Lisäksi hänen Pastoraali-teoksessa kuvaamaansa, 

veden pintaan katseensa luonutta nuorukaista on lähes mahdotonta olla lähestymättä 

Narkissoksena ‒ niin monella tapaa se merkkinä ikonisesti viittaa tähän tunnettuun 

motiiviin tuoden myös mieleen muita taidehistoriasta tunnettuja versioita aiheesta.
171

 

Kuten yllä on tullut esiin, Pastoraali on varsin monella tapaa aikakautensa kuva, ja tämä 

viitekehys tuntien on myös siinä kuvattua Narkissosta ja hahmoon kytkeytyviä 

merkityssisältöjä mielekästä ja tärkeää lähestyä ajan kontekstista käsin. Voidaanhan 

Narkissosta jopa pitää eräänlaisena vuosisadanvaihteen subjektin tunnuskuvana, kuten 

Lyytikäinen toteaa.
172

 Seuraavaksi tarkoituksenani onkin tutkia, millaisia interpretantteja 

teoksen Narkissos näyttää muodostavan tarkasteltaessa sitä symbolismin ja fin de sièclen 

viitekehyksestä käsin. 

 

Pastoraalissa kuvattu "hahmo veden äärellä" -aihe on taidehistoriasta tuttu motiivi, joka 

eritoten romantiikan ja symbolismin aikoina sai lukuisia variaatioita ja yhdistyi usein 

Narkissos-myyttiin.
173

 Varsinkin motiiviin kytkeytyvät, veteen syntyvät heijastumat 

kiinnostivat symbolisteja heidän nähdessään niissä ilmestyksiä sekä omasta sisäisestä 

minästään että näkyvän maailman takaisista, todellisista tiloista ja ideoista. Tällaisia 

merkityksiä myös Pastoraali-teoksen Narkissos-aihe näyttäisi heijastelevan. Alun perin 

Narkissoshan oli filosofisessa mielessä embleemi henkilöstä, joka ei tunne omaa itseään 

eikä tunnista todellista minuuttaan: tarinanhan mukaan Narkissos ei ymmärtänyt veden 

pinnalla näkemänsä hahmon olevan hänen oma kuvajaisensa. Tätä tematiikkaa taas 

voidaan kuljettaa kohti symbolismiin yhdistettyä uusplatonismia ja siihen kytkeytyvää 

laajempaa filosofista kysymystä näennäisen ja todellisen suhteesta. Kysymyshän on varsin 

keskeinen Platonin ideaopissa, jossa näkyvä maailma hahmottuu heijastusten, 

näennäisyyksien ja varjojen maailmaksi, kun taas varsinainen todellisuus on näkymätön, 

järjen kautta tavoitettavissa oleva ideoiden maailma. Uusplatonistisen tulkinnan mukaan 
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Pastoraalissa kuvattu Narkissos voitaisiin täten nähdä vertauskuvana näennäisyyteen 

kiinnittymisestä ja erehtymisestä pitää näennäistä todellisena, kun taas veteen heijastuva 

kuva symboloisi teoksessa aistimaailmaa eli heijastusten maailmaa.
174

 

 

Sen lisäksi, että Ovidiuksen Narkissos-myytti on toiminut ilmeisenä intertekstuaalisena 

pohjatekstinä Pastoraalissa, on melko todennäköistä, että Stjernschantz olisi lukeneena ja 

aikaansa seuranneena symbolistitaiteilijana tuntenut myös ranskalaiskirjailija André Giden 

vuonna 1891 julkaiseman Narkissos-tutkielman, Le Traité du Narcisse (Théorie du 

Symbole), joka on symbolismin innoittama versio kyseisestä myytistä. Giden tarinassa 

Narkissos on sijoitettu naturalismia henkivään harmauteen ja hän etsii peiliä, josta voisi 

nähdä sielunsa hahmon. Narkissos asettuu illusorisen ajan virran äärelle havahtuen siinä 

näkyviin erikoisiin näkyihin, joiden hän pian huomaa ilmestyvän yhä uudelleen ja 

uudelleen. Nuo toistuvat, epätäydelliset muodot, jotka toistuessaan pyrkivät kohti 

kadotettua täydellistä muotoaan, saavat Narkissoksen haaveilemaan paratiisista, sen 

täydellisistä muodoista ja ideoiden puutarhasta.
175

 Näin hän myös oivaltaa, että virran näyt 

ja muodot ovat ideoiden symboleita, sillä ilmiömaailma näyttäytyy symboleina ja jokaisen 

ilmiön velvollisuus on ilmentää totuuttaan eli ideaansa, olla symboli. Tarinansa kautta 

Gide hahmottelee myös symbolistisen taiteilijan ihanteen, kontemplatiivisesti ilmiöiden 

puoleen kääntyneen Narkissos-hahmon, joka pystyy kirkastamaan ilmiöt symboleiksi eli 

onnistuu tavoittamaan kuvajaisista idean ja näkyvän maailman heijastuksista 

näkymättömän ikuisen todellisuuden.
176

  

 

Myös Pastoraalin keskeisenä teemana on paratiisillinen kulta-aika sekä siihen liittyvä 

kaipuu, minkä lisäksi maalauksessa tulkintani mukaan käsitellään myös taiteilijuuteen 

liittyvää problematiikkaa paratiisi-teemaan kytkeytyvän androgyyni-motiivin kautta.
177

 

Temaattiset yhtymäkohdat Giden Narkissos-tutkielman kanssa ovat siis varsin ilmeiset. 

Kuten Giden tarinassa, kenties myös Stjernschantzin Pastoraalissa käsitellään näin ollen 

taiteilijan merkitystä uusien symbolien eli taideteosten luojana, "taideteosten, jotka ovat 

kuin paratiisin kappaleita maan päällä, ideoiden kiteytymiä", kuten Lyytikäinen 

kuvailee.
178

 Lisäksi Narkissoksen voidaan nähdä ikonisesti heijastelevan vuosisadan-
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vaihteelle ominaista modernia käsitystä taiteilijasta: ammensihan symbolistitaiteilija 

taidettaan ennen kaikkea itsestään ja "narsistisesti" itseensä kääntyen. Tätä tulkintaa 

edelleen kehittäen eli peirceläistä interpretanttiketjua jatkamalla Narkissos voisi täten 

toimia Pastoraalissa metaforana modernin individualismin eri ilmenemismuodoille; 

subjektin itseriittoisuuden, itsekeskeisyyden, solipsismin, egoismin ja idealismin moni-

mutkaiselle vyyhdille, jonka kanssa identiteettiään etsivä fin de sièclen arkkityyppinen 

persoona tuntuu painineen.
179

 Tällaiset piirteet eivät siis kuvanneet vain aikakauden 

taiteilijaideaalia, vaan myös käsitystä uudesta modernista, riippumattomasta ja luovasta 

yksilöstä. Ei siis ole sattumaa, että Narkissoksesta muodostui eräänlainen vuosisadan-

vaihteen subjektin ja individualismin tunnuskuva, ja että myös Freudin psykoanalyyttiset 

teoriat narsismista syntyivät tässä kontekstissa, kuten Lyytikäinen toteaa.
180

 Kenties 

Stjernschantz on siis halunnut pohtia Narkissos-aiheen kautta uuden modernin identiteetin 

problematiikkaa ja on yrittänyt sovittaa myös omaa taiteilijapersoonaansa siihen.  

 

Narkissokseen yhdistyviä, identiteettiin ja minuuteen liittyviä kysymyksiä on myös 

mahdollista lähestyä hieman toisenlaisesta näkökulmasta. Narkissos-hahmossa voi näet 

olla kyse myös todellisen minuuden etsimisestä ja oman olemuksen kirkastumisesta. 

Kenties Pastoraalin veden kuvajaiseensa kontemplatiivisesti syventynyt nuorukainen etsii 

siis Giden Narkissoksen tavoin sielunsa peiliä ja ilmiasua sielunsa kauneudelle.
181

 

Nähdessään vedessä näkyjä ja muotoja, ideoiden symboleja, Narkissos tulee tietoiseksi 

paratiisista ja näkee kuvajaisensa ikään kuin eräänlaisena ideaalina. Stjernschantzin 

maalauksen tunnelma on kuitenkin varsin melankolinen ‒ hänen Narkissoksensa on siis 

mahdollisesti jo oivaltanut, että vedessä näkyvä heijastus on vain hauras näky tai 

kauneusuni, ja että hän itse on vain tällaisen saavuttamattoman ihanteen peilaaja. 

Tietoisuus ideaalin saavuttamattomuudesta johtaakin juuri melankoliaan, fin de sièclen 

kenties palvotuimpaan ja hallitsevimpaan tunteeseen, joka tavalla tai toisella jätti jälkensä 

kaikkeen symbolistiseen taiteeseen ‒ näin myös Stjernschantzin Pastoraaliin.
182

 

 

Ovidiuksen ja Giden tarinoiden sekä fin de sièclen aikakauden kontekstin muodostaman 

intertekstuaalisen kudelman kautta hahmottuva Pastoraalin Narkissos on siis hahmona 

varsin ambivalentti ja monikasvoinen. Toisaalta se on eräänlainen suuri näkijä, ideoiden 
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kirkastaja ja symbolistitaiteilijan ideaali, toisaalta taas melankolinen ja traaginen itseään 

etsivä hahmo, joka erehtyy pitämään näennäistä todellisena ja elegisesti kaipaa menetettyä 

paratiisin ideaalia. Ainakin osittain juuri Narkissoksen ambivalenttius ja monitulkintaisuus 

olivatkin varmasti osa hahmon vetovoimaa, joka lumosi Stjernschantzin kaltaiset 

symbolistitaiteilijat. Narkissos-myytti oli vuosisadanvaihteen symbolisteille myös siinä 

mielessä hedelmällinen aihe, että se soveltui monelta osin heidän subjektivistisen ja 

idealistisen taideliikkeensä ideologiaan, ja sen kautta oli mahdollista käsitellä 

suuntaukselle keskeisiä teemoja varsin monitasoisesti. Pastoraalin Narkissoksen Janus-

kasvoisuus ei kuitenkaan jää tähän, sillä hyvin todennäköisesti teoksen hahmossa yhdistyy 

myös eräs toinen antiikin tarinoista tuttu ja kauneudestaan kuulu nuorukainen ‒ Antinous. 

 

 

5.2 Antinous olemassaolon arvoituksen äärellä 

Narkissoksen tapaan myös Antinous, keisari Hadrianuksen uskottu ja lemmitty, oli yksi 

1800- ja 1900-lukujen vaihteen symbolistien ihannoimia, kauneudessaan androgyynejä 

antiikin nuorukaishahmoja. Myyttis-historiallisen Antinouksen elämänkohtalo oli varsin 

traaginen, sillä perimätiedon mukaan vain 19-vuotiaana hän hukuttautui Niilin virtaan 

lisätäkseen uhrikuolemansa, rituaalisen itsemurhan, avulla vanhenevan Hadrianuksen 

elinpäiviä. Tapahtuneen jälkeen keisari korotti nuoruutensa kukoistuksessa kuolleen 

rakastettunsa jumalaksi ja rakennutti Niilin varrelle, Antinouksen kuolinpaikalle, tämän 

nimeä kantaneen Antinoupoliin kaupungin. Lisäksi Hadrianus pystytti nuorukaisesta 

lukuisia patsaita valtakuntaansa, ja näin tästä kaunispiirteisestä ja sentimentaalisesta 

hahmosta tuli myös suosittu aihe roomalaisessa veistotaiteessa.
183

  

 

Antinouksen tarina on myös Stjernschantzin Pastoraalin tulkinnan kannalta keskeinen, 

sillä taiteilijan arvellaan yhdistäneen Narkissos-hahmoonsa piirteitä myös tästä toisesta 

symbolistitaiteilijoita innoittaneesta nuorukaisesta. Näkökulmaa on tukenut tieto siitä, että 

Stjernschantz on kirjoittanut luonnoskirjaansa, Ovidiuksen Narkissos-otteen yhteyteen, 

niin Viktor Rydbergin Antinous-runon kuin myös katkelmia siihen liittyvästä esseestäkin, 

jotka on julkaistu kirjailijan Romerska dagar -teoksessa (1882).
184

 Esseessään Rydberg 

tarkastelee Antinouksesta tehtyjä patsaita sekä tekee tarkkasilmäisiä tulkintoja niiden 
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esittämästä hahmosta. Myöhäisantiikkisen San Ildefonso -ryhmän kohdalla hän päätyy 

tulkitsemaan Antinousta kuvaavaa hahmoa kaksoishahmoksi, eräänlaiseksi Antinouksen ja 

Narkissoksen yhdistelmäksi, ja juuri tämä ajatus hahmojen hybridistä vaikuttaa myös 

inspiroineen Stjernschantzia hänen Pastoraali-teoksessaan.
185

 

 

Narkissoksen ja Antinouksen väliltä löytyy monia yhtymäkohtia, kuten kauneus, nuoruus 

ja varhainen kuolema. Myös veden elementti on keskeinen yhdistävä tekijä, sillä vesi ja 

eritoten lähteet toistuvat yhä uudelleen Antinous-kuvausten yhteydessä, ja täten 

lähdesymboliikan onkin nähty liittävän hänet Narkissos-myyttiin.
186

 Rydberg näkee 

hahmoissa myös muunlaista sukulaisuutta. Esseessään hän kertoo, ettei Narkissoksen 

tarina merkinnyt myöhäisantiikin myyttien selittäjälle itserakkautta, vaan peilikuva, johon 

Narkissos rakastui, oli ideaali, ja lähde taas todellisuuden kylmä aalto, joka tuli vastaan 

ideaalia lähestyttäessä. Täten Narkissos näyttää kaipauksessaan riutuneelta, sillä hän voi 

saavuttaa ideaalin vasta, kun kaipaus on kalvanut kaiken maallisen hänen olemuksestaan. 

Rydbergin mukaan taide oli löytänyt ilmaisunsa lähes vastaavalle, joskin 

panteistisemmalle tunnelmalle Antinouksessa, joka oli jäänyt tuijottamaan "maailman 

virtaan". Siellä, ihmisenä ennen apoteoosiaan, hän suri kaiken katoavaisuutta ja pohti 

elämän tarkoitusta kysyen: mistä ja mihin? Lopulta kaikki suru ja kysymykset muuntuivat 

virran viemiksi uniksi ja unelmiksi. Molemmissa hahmoissa yhdistyy siis ajatus 

transsendenssista: Narkissos saavuttaa kuolemassaan ideaalin, kun taas puolestaan 

Antinoukselle vapaaehtoinen uhrikuolema tarjoaa avaimen elämän ja kuoleman 

arvoitukseen.
187

 Kenties tämänkaltaiset teemat kristallisoituvat näiden intertekstuaalisten 

taustatekstien välityksellä myös Pastoraalin kuvajaiseensa uppoutuneessa hahmossa? 

 

Niin Rydbergin essee kuin Antinous-runokin valottavat monella tapaa Stjernschantzin 

Pastoraalin paikoin hieman vaikeaselkoisestikin avautuvaa sisältöä. Eritoten Rydbergin 

Antinous-runoa tarkasteltaessa voidaan huomata, että se monelta osin sopii yhteen sekä 

Pastoraalin veden äärelle kuvatun hahmon, teoksen maiseman että siinä vallitsevan 

tunnelmankin puolesta. On siis hyvin todennäköistä, että Antinous-runo on toiminut 

tärkeänä taiteellisena lähtökohtana Stjernschantzille ‒ olihan hän myös kirjoittanut runon 

itselleen muistiin sen täydessä muodossaan, joka kuuluu seuraavasti: 
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Än ses han der i tusen år han stod                      Han genomspanar i det djupa blå 

med blicken stirrande i tidens flod,                      den gåta hvarje slägte grubblar på 

som speglar än hans väna lemmars glans,                     och hvarje slägte ännu olöst fann, 

hans pannas vemod och hans lotuskrans.                     när det vid solnedgångens bryn försvann. 

Och unga slägten i oändligt tåg                     Hvad ser han då, som fängslar så hans syn? 

å snäckor glida fram på flodens våg                      Hvad bådar under kransen vemodsskyn? 

med purpurflagg och blomstersmyckad stam                O, om hans sorgset blida anlet är 

vid sång och strängalek och skämt och glam.               en spegel för det varandes mystèr! 

Men när de nalkas, när de honom se,                     Och hjertat gripes af oändligt ve. 

då smyger genom glädjen dunkelt ve,                      Med utsträckt famn de hän mot stranden se: 

då tiga cittrorna, som ljödo nyss,                      »O vakna, gosse, vakna ur din dröm! 

på varma läppar domna skämt och kyss.                     Säg hvad du ser djupt under tidens ström! 

Ty evigt blommar stranden, der han står,                      Säg oss om lifvets gåta hvad du vet! 

kring honom ler en oförgänglig vår;                      Gif oss ditt skönhetslifs odödlighet!» ‒ 

men genom våren hän går deras färd                      Men förrn han vaknat ur sitt drömmeri, 

mot okändt mål bakom en höstlig verld.                     ha de med floden drifvit långt förbi.
188

 

Runossaan Rydberg on sijoittanut Antinouksen Giden Narkissos-tarinassakin esiintyvän 

"ajan virran" äärelle ‒ iäti kukkivalle, ikuisen kevään ympäröimälle rannalle. Myös 

Pastoraalin hybridinen Narkissos‒Antinous asuttaa samankaltaista maisemaa: tästä kertoo 

jo teoksen kevääseen viittaava vaihtoehtoinen Primavera-nimikin. Kenties maalauksen 

nuorukainen on Rydbergin Antinouksen tavoin saanut avaimen elämän ja kuoleman 

salaisuuteen, ja ajan virrasta kurkottavat sukupolvet toisensa jälkeen hamuavat turhaan 

häneltä tätä salaisuutta ‒ vastausta elämän arvoitukseen. Tematiikan puolesta "elämän 

arvoitusta" ja "olemassaolon mysteeriä" pohtivat kysymykset ainakin sopisivat mitä 

oivallisimmin tämän muutoinkin eksistentiaalisia pohdintoja käsittelevän maalauksen 

tunnelmaan kuin myös taiteilija Beda Stjernschantzin persoonaankin.
189

 Lisäksi runon ja 

maalauksen nuorukaisissa on jotakin hyvin symbolistisen uusplatonistista: he elävät 

paratiisillisessa tilassa, ikuisen kevään ympäröiminä, aivan kuten Platonin ja 

Swedenborgin kuvailema ensimmäinen ihmissukukin.
190

 Tätä kautta Pastoraalin 

nuorukainen voidaan siis myös nähdä ikuisen paratiisillisen kauneuden ja täydellisyyden 

unelman symbolina: onhan hän myös ulkomuodoltaan androgyyni, ihmisen pyhää 

alkutilaa edustava hahmo, joka merkitsi symbolisteille nimenomaan täydellisyyttä.
191

 

 

Maalauksessaan Stjernschantz on kuvannut hybridisen Narkissos‒Antinouksensa siten, 

että mystinen allegorinen hahmo on laskemassa vaaleanpunakukkaista seppelettä tämän 
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päähän. Ilman Rydbergin Antinous-runoa seppeleen muodostama merkitys voisi jäädä 

hieman hämäräksi, mutta juuri runon kautta katsojalle avautuu, että seppele on punottu 

nimenomaan lootuksista, joihin sisältyy teoksen tulkinnan kannalta varsin kiinnostavaa 

symboliikkaa. Muinaisessa Egyptissä lootus nimittäin tunnettiin egyptiläisille elämän 

antaneen Niilin tunnuskukkana ‒ Niilin, jonka syvyyksiin Antinous taas hukuttautui. Sen 

lisäksi, että lootusseppele varmistaa Pastoraalin hahmon yhteyden Antinoukseen, liittyy 

tähän kukkaan myös muunlaista symboliikkaa, jonka voidaan nähdä analogisesti 

toisintuvan maalauksen seppelepäisessä nuorukaisessa. Lootusta on näet myös pidetty 

pyhänä kukkana sekä täydellisyyden ja puhtauden symbolina. Lisäksi sen on nähty 

kuvastavan niin menneisyyttä, nykyisyyttä kuin tulevaisuuttakin eli toisin sanoen siinä on 

kiteytynyt koko elämä ja kaikki olevainen.
192

 Samankaltaisia ominaisuuksia olemme 

havainneet myös rydbergiläisessä Antinouksessa, joka näyttäytyy sekä ideaalin 

ilmentymänä että olemassaolon arvoituksen haltijana. Lootus kytkeytyy Antinouksen 

hahmoon myös siinä mielessä, että muinaisen Egyptin uskomusten mukaan kyseinen kasvi 

liittyi maallisen elämän päättymiseen: lootuksen kukista solmittuja seppeleitä pantiin 

kuolleiden mukana hautaan ja egyptiläisessä Kuolleiden kirjassa kuvataan, miten uuteen 

elämään herätetty nousee lootuksen kukasta tuonpuoleisuuden maassa.
193

 Pastoraalin 

nuorukaisen voidaan siis tulkita olevan astumaisillaan tuonpuoleiseen: siitä merkkinä 

ylimaallinen allegorinen hahmo laskee lootusseppeleen hänen ohimoilleen ja hänen 

ympärillään kukoistaa ikuisessa keväässä kukkiva paratiisi.   

 

Paratiisillisesta ilmapiiristä huolimatta Pastoraalin Narkissos‒Antinouksessa kuin myös 

koko teoksen ympärillä häilyvässä tunnelmassakin on jotakin varsin melankolista ja 

surumielistä. Samaan aikaan tuo suru ja melankolia näyttäytyvät kuitenkin ikään kuin 

kauniina ‒ idealisoituina. Myös Narkissokseen ja Antinoukseen liittyvät intertekstit 

vaikuttavat vain vahvistavan tätä ambivalenttia tunnelmaa. Molempien nuorukaisten 

elämänkohtalohan oli hyvin traaginen ja päättyi varhaiseen kuolemaan. Eritoten 

Rydbergin teksteissä kuolema kuitenkin näyttäytyy lopulta pelastavana voimana: 

Narkissos saavuttaa ideaalin, vasta kun kaikki maallinen on riutunut hänestä pois, kun taas 

Antinoukselle oman elämän uhraaminen tarjoaa avaimen olemassaolon salattuun 

arvoitukseen. Molemmissa tarinoissa on myös piirteitä antiikin kreikkalaisten 

ihannoimasta kauniista kuolemasta nuoruuden kukoistuksessa: nuorena kuollut säilyi 
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muistoissa ja legendoissa ikuisesti nuorena ja kauniina, ja vältti kreikkalaisia 

kauhistuttaneen vanhuuteen liitetyn kuihtumisen ja rappeutumisen.
194

 Narkissokselle ja 

Antinoukselle kuolema toimi siis monella tapaa ennemminkin antavana kuin riistävänä 

voimana. Symbolistien ja dekadenttien ihannoimaa schopenhauerilaista estetiikkaa 

mukaillen kuolema tarjosi siis heille pysyvän yhteyden iäiseen; se oli tae ikuisesta 

nuoruudesta sekä tie ideaalin luo.
195

 Kuoleman ambivalentti luonne elää myös vahvasti 

Pastoraalissa: toisaalta kuolemaan liittyvä maallisen elämän päättyminen johtaa 

melankoliaan, mutta kauniiseen ja idealisoituun sellaiseen, sillä kuoleman kautta ihminen 

lopulta tavoittaa kaipaamansa täydellisen ideoiden maailman.  

 

Kenties näissä Stjernschantzin muistiin kirjaamissaan ja Pastoraali-maalauksessa 

kuvaamissaan tarinoissa taiteilijaa kiinnosti myös tämä idealisoitu kuva kuolemasta: 

olihan kuolema-tematiikka ja sen ihannointi ilmiönä hyvin tyypillinen fin de sièclen 

symbolistisukupolvelle sekä heidän taiteelliselle kuvastolleen. Herää myös kysymys, 

voitaisiinko tässä kuolema-estetiikassa ja sen idealisoinnissa nähdä myös jonkinlaisia 

heijastuksia Stjernschantzin omasta persoonasta? Samasta luonnoskirjasta Ovidiuksen 

Narkissos-katkelman ja Rydbergin Antinous-tekstien kanssa löytyy näet myös ote 

Nietzschen Näin puhui Zarathustra -teoksesta (1883‒1885), jossa kuljetaan yllä kuvatun 

kaltaisessa, tässä kohden "vapaata kuolemaa" idealisoivassa tunnelmassa: 

Min död prisar jag för eder, den fria döden, hvilken kommer emedan jag vill. Och när skall jag vilja? 

‒ Den ett mål har och en arfvinge, han vill döden i rättan tid för mål och arfvinge. I sanning icke vill 

jag likna repslagarna: de spinna ut sina trådar på längden och gå dervid alltid sjelfva baklänges.
196

 

Sekä Zarathustran sanoissa että Antinouksen kohtalossakin on jotakin hyvin enteilevää, 

sillä kuten tiedämme, myös Stjernschantz koki varhaisen, omavalintaisen kuoleman. Se 

heijasteliko myös melankolisen kaunis Pastoraali-teos etiäisen tapaan Stjernschantzin 

traagista elämänkohtaloa, jäänee ikuisesti tulkinnanvaraiseksi kysymykseksi, mutta 

eräänlaisena ennustuksena se on kuitenkin mahdollista nähdä. 

 

Niin Rydbergin Antinous-runo ja siihen liittyvä essee kuin myös muut mainitsemani 

intertekstit tarjoavat tulkinnallisesti varsin kiinnostavia näkökulmia Pastoraali-teoksen 

kerroksiseen, paikoin hankalasti avautuvaan merkitysten maailmaan. Intertekstuaalisina 
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pohjateksteinä ne toisin sanoen "paljastavat" sellaisia merkityksiä, jotka pelkkää maalausta 

tarkastelemalla voisivat jäädä pimentoon. Intertekstuaalisesti kirjallisesta traditiosta 

hyödyntäminen ja näiden tekstien edelleen muokkaaminen on siis näyttänyt olevan 

Stjernschantzille varsin keskeinen metodi Pastoraali-teoksen luomisprosessissa. 

Intertekstuaalisuuden hyödyntäminen taiteellisena metodina vaikuttaa myös kiteytyvän 

maalauksen etualan hahmoissa, androgyynissä huilistissa ja valkopukuisessa neidossa. 

 

 

5.3 Pan ja Ekho ‒ rakkautta ilman vastakaikua 

Stjernschantzin Pastoraali-teoksen etualan henkilöhahmojen tunnistamista ja samalla 

koko teoksen tulkintaakin on pitkään määrittänyt Sarajas-Korten maininta, jonka mukaan 

eräässä taiteilijan jäämistöstä löytyneessä teoslistassa maalaus on myös saanut kolmannen, 

täydentävän nimen, Pan ja Ekho.
197

 Tämän johdosta huilua soittava hahmo on ollut 

mahdollista identifioida paimenjumala Paniksi ja nurmella istuva neito, kaiulta nimensä 

saaneeksi nymfi Ekhoksi. Seuraavaksi tarkoituksenani onkin perehtyä siihen, miten nämä 

mytologiset hahmot sijoittuvat teoksen intertekstuaaliseen merkityskenttään ja millaisia 

interpretantteja ne merkkeinä tässä teoksessa muodostavat.  

 

Antiikin Pan-jumala on taiteen kaanonista tuttu aihe, joka eri aikakausina on löytänyt 

uudelleentulkintansa kirjallisuuden ja runouden lisäksi myös kuvataiteen parista. Pan 

tunnetaan kreikkalaisessa mytologiassa arkadialaisen metsän, paimenten ja karjan sekä 

vuorten salomaiden, metsästyksen ja rustiikkisen musiikin jumalana. Klassisesti hänet on 

kuvattu miehen ja vuohen groteskiksi sekamuodoksi, jolla on pukin sarvet tai muuten 

eläimellinen vuohen pää, sorkat ja häntä.
198

 Juuri omintakeinen ulkomuoto onkin ollut 

taiteen eri aikakausien Pan-tulkinnoissa toistunut elementti, joka on periytynyt suoraan 

antiikin lähteistä. Toki Panin ulkonäkö on toisinaan saanut taiteessa myös erilaisia 

variaatioita: välillä eläimen piirteitä osana kehoa on korostettu ja välillä ne ovat olleet vain 

pieniä viitteitä, kun taas toisinaan Panin olemus on sekoittunut häntä muistuttavien 

satyyrien ja faunien kanssa.
199

 Ulkomuotonsa lisäksi Pan on totuttu tunnistamaan 

attribuutistaan, useista rinnakkaisista ruo'oista tehdystä panhuilustaan, jota hänen on 
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kuvattu soittavan niin Ovidiuksen Metamorfooseissa, lukuisissa pastoraalirunoissa, kuten 

Vergiliuksen Bucolica-teoksessa kuin myös veisto- ja maalaustaiteissakin.
200

 

 

Yllä kuvatun perusteella Pastoraalin huilua soittava siro ja keveäliikkeinen nuorukainen 

ei siis kovin ilmeisellä tavalla representoi tätä groteskia paimenjumalaa, vaan se eroaa 

varsin vahvasti klassisesta tavasta esittää Pan. Ikonografisten taustatietojen valossa tämän 

merkin representamen ei siis tunnu kohtaavan objektinsa kanssa, ja syntyvä tulkinta täten 

myös hämärtyy. Mikäli kyseessä kuitenkin on Pan, on taiteilija siinä tapauksessa riisunut 

kaikki eläimelliset piirteet hänen olemuksestaan, ja kuvannut hahmon sen sijaan 

sielukkaana, viattoman puhtoisena androgyyninä nuorukaisena. Toisaalta figuuri on 

kuitenkin kuvattu paimenjumalalle ominaisessa miljöössä, arkadisen idyllisessä 

luonnonmaisemassa, ja myös teoksen nimi viittaa paimenrunouden (lat. pastor, paimen) 

lajityyppiin. Hahmolta löytyy myös Panin attribuutti, huilu, joskaan se ei ole varsinainen 

panhuilu, vaan muistuttaa pikemminkin poikkihuilua niin ulkonäön kuin soitto-otteenkin 

puolesta. Maalauksen lyhythiuksinen ja huoliteltu, varsin romantisoitu ja idealisoitu, 

androgyyni Pan ei siis istu kovinkaan hyvin klassisen, usein pitkähiuksisen, parrakkaan ja 

hoitamattoman, alkuvoimaa huokuvan Panin tyyppiin. 

 

Aiemmista tutkijoista vain Tihinen on takertunut tähän maalauksen epätraditionaaliseen 

Pan-hahmoon: hän uskoo, että hahmo todennäköisesti voisi olla Pan, mutta kenties 

"mieluummin jokin Apollonia lähestyvä versio joenjumalasta, ei niinkään paaninen ja 

maallinen Pan". Tämän tulkinnan mukaan hahmo edustaisi ennemminkin Nietzschen 

muotoilua seuraten apollonista luovuutta kuin dionyysistä hurmaa, joka taas olisi 

sopivampaa klassiselle Panille.
201

 Tihinen kuitenkin jättää ilmaan itseänikin vaivanneen 

kysymyksen siitä, miksi klassikoita ahkerasti lukenut ja taiteilijatoverinsa Enckellin fauni-

aiheiden syntymistä läheltä seurannut Stjernschantz olisi maalannut näin epäklassisen 

Panin.
202

 Yksi mahdollinen selitys voisi olla, että taiteilija olisi Italian matkallaan nähnyt 

jonkin ihmismäisen version Panista, ja ottanut vaikutteita siitä.
203

 Tai kenties hän on 
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halunnut muokata hahmoa teoksensa idealistiseen estetiikkaan sopivammaksi. Olihan 

kirjallisten aiheiden muokkaaminen, ainakin sisällön tasolla, tyypillistä symbolismille. On 

myös mahdollista, että Stjernschantzia kiinnosti Pan-hahmossa ulkomuotoa enemmän 

siihen liittyvä mytologinen merkityssisältö, joka Narkissos- ja Antinous-myyttien tapaan 

mahdollisti symbolistiselle taideliikkeelle keskeisten teemojen monitasoisen käsittelyn.   

 

Jo antiikista lähtien Pan-hahmoon on liitetty haikea yksinäisyyden ilmapiiri, sillä tarinan 

mukaan Ekho, Syrinks ja muut nymfit torjuivat Panin, ja täten rakkauden kaipuu kaikuu 

myös hänen huilunsa melankolisessa soinnissa. Romantikkojen Pan-tulkinnoissa tämä 

kaipuu korostui entisestään ja se alettiin ikään kuin käsittää laajemmin, ihmisen osaan 

sisältyvän jumalyhteyden kaipuuksi. Myös panteistiset ajatukset liittyivät keskeisesti 

romanttisiin Pan-tulkintoihin.
204

 Romantikkojen perillisinä myös symbolistit omaksuivat 

samankaltaisen näkemyksen Panista, minkä lisäksi he näkivät hahmossa ilmentymiä 

arvoilleen: primitiivisyyttä, luonnon voimaa sekä elegisiä muistoja Arkadiasta, Panin 

synnyinsijoilta. Symbolisteille Pan edusti myös kevään, eskapismin ja nostalgian 

jumaluutta, jonka avulla oli mahdollista paeta menneeseen onnen ja viattomuuden 

aikaan.
205

 Myös Pastoraalin Panissa kuin myös teoksen laajemmassakin tematiikassa on 

aistittavissa vastaavia kaikuja. Maalauksen Pan voidaankin täten nähdä ikään kuin 

panteistisena luonnonhenkenä, jonka metsässä soiva haikea sävel kertoo paimenrunojen 

tapaan menetetystä, keväisen arkadisesta kulta-ajasta ‒ ajasta, joka modernismin, 

kaupungistumisen ja teollistumisen myötä oli auttamatta jäänyt tavoittamattomiin ja jota 

kohtaan symbolistit kokivat syvää kaipuuta. 

 

Symbolistisessa taiteessa Pan on myös usein nähty taiteilijan symbolina, hieman samaan 

tapaan kuin Giden versioima Narkissoskin. Symbolistit valikoivat Paniin liittyvistä 

myyteistä kärsimykseen ja yksinäisyyteen liittyviä puolia, ja käsittelivät tätä kautta 

taiteilijan ulkopuolisuuteen ja ideaalin tavoitteluun liittyviä teemoja.
206

 Esimerkiksi 

Stéphane Mallarmén pastoraalirunoksi kutsumassaan, symbolistisessa L'Après-midi d'un 

faune -runossa (1876) Pan-hahmo esiintyy faunin muodossa ja kääntyy unelmoiden kohti 

ideaalia, jota runossa edustaa mielikuvituksen aistimaailma nymfeineen. Runon teemana 
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on nähty niin arkikokemuksen ylittävän täydellisen kokemuksen tavoittaminen kuin myös 

sen ilmaiseminen taiteessa.
207

 Tämänkaltaista, aikakaudelle tyypillistä Pan-tulkintaa 

vasten tarkasteltuna myöskään Pastoraalin Panin rinnastaminen taiteilijan symboliksi ei 

vaikuta lainkaan kaukaa haetulta; onhan teemasta löydetty viitteitä jo yllä käsittelemieni 

Narkissos- ja androgyyni-aiheidenkin kohdalla.
208

 Ajan kontekstia vasten peilaten ideaalin 

kaipuun voidaan siis tulkita näyttäytyvän Pastoraalin Panin kautta kahdella eri tapaa: 

toisaalta se on kaipuuta arkadiseen kulta-aikaan, jota hahmo itsessään edustaa, kun taas 

toisaalta se liittyy ideaalin tavoitteluun taiteen kautta ‒ tavoitteeseen, joka tuntuu olleen 

myös keskeinen osa Stjernschantzin oman taiteen syvintä olemusta. 

 

Koska Pan on kuvattu Pastoraalissa nuori neito seuranaan ja teos myös tunnetaan 

täydentävällä nimellä Pan ja Ekho, on hyvin todennäköistä, että tämän kaksikon traaginen 

myytti on inspiroinut Stjernschantzia. Tarina kerrotaan antiikin ajan kirjailijan Longoksen 

teoksessa Dafnis ja Khloe, jossa kuvataan, kuinka Pan kadehti laulu- ja soittotaitoista 

Ekhoa, mutta samalla myös ihaili ja yritti tavoitella tätä alati pakenevaa, kaunista neitoa. 

Viattomuuttaan varjeleva, pakeneva Ekho sai lopulta Panin niin suunniltaan, että tämä 

päätti levittää suurta sekasortoa, paniikkia, paikallisten paimenten joukossa, ja näin 

raivoon lietsotut paimenet repivät Ekhon kappaleiksi. Maa kätki nämä Ekhosta jääneet 

palaset sisäänsä, ja sieltä ne kaikuna toistavat kuulemiaan ääniä.
209

 Ekho esiintyy 

Longoksen tarinan lisäksi myös yllä käsitellyssä Narkissos-myytissä, jossa kuvataan, 

kuinka neito turhaan yritti tavoitella kuvajaistaan rakastavan Narkissoksen kiintymystä. 

Ovidiuksen tarinan mukaan torjuttu Ekho lopulta riutuu niin, että hänestä jäävät jäljelle 

vain kivettyneet luut ja hänen kaikuna vastaava äänensä.
210

  

 

Näitä antiikista periytyviä myyttisiä tarinoita tarkasteltaessa myös Pastoraali-teoksen 

henkilögallerian väliset kytkökset alkavat hahmottua yhä selvemmiksi: kenties teoksen 

Pan yrittää soitollaan kosiskella Ekhoa, joka ei kuitenkaan tunnu edes huomaavan 

paimenjumalan läsnäoloa, sillä hän on niin riutuneen onnettomasti rakastunut omaa 

kuvajaistaan rakastavaan Narkissokseen. Rakkaus, aivan kuin kaukainen ideaali, jää siis 

niin Panilta, Ekholta kuin myös Narkissokseltakin vain tavoittamattomaksi haaveeksi. 

Tavallaan sama kohtalo lankeaa myös Antinoukselle, joka uhratessaan elämänsä joutuu 
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luopumaan rakkaudesta. Voidaan siis huomata, että maalauksessaan Stjernschantz on 

ikään kuin syntetisoinut useampaa erillistä klassista myyttiä toisiinsa ja luonut niistä siten 

oman taiteellisen tulkintansa. Teoksessa intertekstuaalista vuoropuhelua keskenään 

käyvien myyttien väliltä vaikuttaa myös löytyvän yhdistävä teema: rakkaus ja sen 

saavuttamattomuus. Eli kuten Lahelmakin on todennut, rakkauden kaipuu ja sen 

täyttymyksen mahdottomuus näyttäisivät yhdistävän kaikkia maalauksessa kuvattuja 

mytologisia hahmoja.
211

 Näissä teemoissa on lisäksi jotakin varsin henkilökohtaista, 

tekijänsä syvimpiä tuntoja heijastavaa sisältöä, sillä saavuttamaton ja yksipuolinen 

rakkaus vaikuttaa myös olleen taiteilija Beda Stjernschantzin omana elämänkohtalona. 

 

Beda Stjernschantz ja Magnus Enckell olivat tunnetusti läheisiä kollegoita ja ystäviä, jotka 

jakoivat palavan halun syventyä symbolismin syvämietteiseen maailmaan ja luoda tästä 

uudesta taiteen näkemyksestä kumpuavaa, niin suuntauksen esteettiset kuin aatteellisetkin 

vaatimukset täyttävää, ajatonta ja syvällistä taidetta. Taiteilijatoverusten ystävyys syveni 

eritoten Italiaan vuosina 1897‒1898 suuntautuneen opintomatkan aikana, jolloin heidän 

tiedetään viettäneen tiivisti aikaa toistensa kanssa. Äidilleen kirjoittamassaan kirjeessä 

Stjernschantz kuvailee tätä hänelle tärkeää ystävyyttä seuraavaan tapaan: "Både om arbete, 

uppförande och allt annat säger han [Enckell] vänligt rent ut hvad han tycker. Jag tycker 

lika mycket om hans tillrättavisningar som hans beröm, ty han vill aldrig såra mig endast 

hjelpa mig."
212

 Ajalta peräisin olevan Stjernschantzin kirjeenvaihdon perusteella on myös 

varsin selvää, että taiteilijan tunteet Enckelliä kohtaan olivat muuttuneet pelkkää 

ystävyyttä syvemmiksi. Eritoten sisarelleen Gerdalle hän uskaltautui hieman avaamaan 

salattuja tuntojaan, kuten seuraavassa haikean runollisessa katkelmassa, jossa taiteilija 

kuvailee tunnelmiaan juuri ennen Enckellin kotiinlähtöä Italiasta: 

 

I morgon bittida går jag efter honom och vi gå ut att äta innan han far. Magnoliaträdet blommar med 

stora hvita välluktande blommor. Det är timmen för Ave Maria och solen förgyller allt med sina sista 

strålar. Jag känner mig så oändligt bedröfvad när jag sitter här och för sista gången väntar min vän. 

Det är aldrig detsamma när man kommer igen bland alla småborgare. Du kan ej förstå hur härlig en 

sådan här vänskap är. Så fullkomligt immateriell ‒ endast ögon, ton och ord kunna smeka hur mycket 

de vilja ‒ och ändå så mensklig med alla små och stora bekymmer.
213
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Kuten myös O'Neill on todennut, oli Stjernschantzin kuvailema ystävyys kaikesta 

päätellen rakkautta, joka kuitenkin jäi vaille vastakaikua ‒ näin kertoo taiteilijan suvussa 

suullisesti välitetty tarina.
214

 Oman traagisen lisäjuonteensa tähän elinikäiseen ystävyys-

suhteeseen ja sen mahdottomuuteen kehittyä syvemmäksi, tuo myös nykytutkimuksen 

valaisema tieto Enckellin todennäköisestä homoseksuaalisuudesta.
215

 Edellytykset 

taiteilijoiden väliselle rakkaudelle olivat siis lähes yhtä epäonniset kuin antiikin traagisten 

rakkaustarinoiden konsanaan. Näiden biografisten taustatietojen valossa on siis varsin 

todennäköistä, että juuri Italian matkan aikana syntyneessä Pastoraalissa olisi myös 

heijastuksia Stjernschantzin sen hetkisistä tuntemuksista ja sielunelämästä. Teoksessaan 

kuvaamien mytologisten hahmojen kokema rakkauden kaipuu ja sen täyttymyksen 

mahdottomuus olivat siis tunteina riipaisevankin omakohtaisia Stjernschantzille.
216

  

 

On myös hyvin todennäköistä, että taiteilijatoverukset ovat vaihtaneet ajatuksia 

Pastoraalin antiikin mytologioihin liittyvästä sisällöstä. Enckell näet tunnetusti oli varsin 

kiinnostunut Antinouksen tarinasta ja samastui vahvasti hahmoon, ja todennäköisesti juuri 

Rydbergin teksteistä inspiroituneena hän myös kirjoitti oman Antinous-runonsa.
217

 

Samoihin aikoihin Stjernschantzin kanssa Enckell myös askaroi Narkissos-myytin parissa, 

ja tämän tuloksena tunnemme hänen tummasävyisen ja surumielisen Narkissos-teoksensa 

(1896‒1897) (kuva 17). Enckell-tutkimukselle tyypillisen queer-näkökulman lisäksi 

kyseisen teoksen on tulkittu kuvaavan esimerkiksi yksinäisyyteen, ideaalin tavoitteluun ja 

androgyynisyyteen liittyviä teemoja, joissa taas itse näen selkeitä yhtymäkohtia ja 

intertekstuaalisuutta Pastoraalin sisältämän tematiikan kanssa.
218

 Kenties taiteilijatoverit 

vaihtoivat ideoita ja ajatuksia työstämistään aiheista ja inspiroivat myös toinen toistaan? 

Ainakin he taiteilijoina olivat kiinnostuneita hyvin samankaltaisista aiheista ja teemoista, 

joskin heidän tarkastelukulmansa ja painotuksensa olivatkin omanlaisiaan. Molemmilla oli 

myös kyky muokata varsin traditionaalisestakin aiheesta persoonallinen tulkinta, jossa 

monitulkintainen kerroksellisuus ja vahva omakohtaisuus kietoutuvat tiiviisti toisiinsa. 

 

Yllä esittämäni biografisesti virittyneen tulkinnan perusteella Beda Stjernschantz on siis 

mitä todennäköisimmin ammentanut Pastoraali-maalauksensa mytologiseen sisältöön 
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aineksia myös omasta elämästään ‒ onhan tunnettua, että symbolistitaiteilijoiden halu 

vetäytyä arjen todellisuudesta oli myös oiva keino keskustella oman sisäisen maailman 

kanssa. Symbolistit käsittelivätkin usein herkkiä henkilökohtaisia tuntemuksiaan juuri 

taiteensa avulla ja omaan itseensä uppoutuen.
219

 Toisinaan he myös verhosivat omat 

tunnemyrskynsä maalauksiinsa, ja juuri kirjallisten aiheiden kautta omaa sielunelämää ja 

kipupisteitä olikin mahdollista käsitellä ikään kuin muilta huomaamatta. Täten 

symbolistisiin teoksiin, kuten tulkintani mukaan Stjernschantzin Pastoraaliin, usein 

kätkeytyy myös itse taiteilijaan liittyviä salattuja ja monitulkintaisia merkitystasoja. 

 

 

5.4 Fragmentteja, intertekstuaalisuutta ja taiteilijan itsereflektiota 

Käsittelemänsä aihepiirin puolesta Beda Stjernschantzin Pastoraali ankkuroituu osaksi 

symbolismille ominaista tapaa kurkottaa myytteihin ja tarinoihin, joiden tehtävänä oli 

Lyytikäisen mukaan ikään kuin "ikuisina symboleina" tuottaa illuusio pysyvyydestä.
220

 

Siirtyminen historiattomaan myyttien ja ikuisten ideoiden maailmaan loi myös fin de 

sièclen symbolisteille eräänlaisen eskapistisen pakoreitin modernisaation aiheuttamasta 

muutosahdistuksesta ja kaiken pysyvän romuttumisen pelosta. Samaan aikaan tällainen 

myyttien sisällöllinen ikuisuus tai muuttumattomuus oli kuitenkin vain illuusio, mikä tulee 

myös ilmi Stjernschantzin Pastoraalia tarkasteltaessa: symbolismille tyypilliseen tapaan 

traditionaaliset myytit ja kirjalliset aiheet saavat teoksessa uudenlaisia merkityssisältöjä 

heijastaessaan niin taiteilijaan kuin myös aikakauteensakin liittyviä tekijöitä. Myyttinen 

ikuisuus on siis valjastettu modernin problematiikan käyttöön. 

 

Rapettin
221

 mukaan symbolismin voima perustui osittain juuri kirjallisten aiheiden 

uudelleenkäsittelyyn, ja kuten yllä on tullut esiin, myös Stjernschantzin Pastoraalissa 

tällaisella intertekstuaalisella taustatekstien muokkaamisella on varsin keskeinen rooli 

teoksen merkityksen muodostumisen kannalta. Maalauksensa aihepiirin Stjernschantz on 

löytänyt Gustave Moreaun kaltaisten symbolistimestarien tapaan antiikin myyttien 

klassisesta perinteestä. Stjernschantz ei kuitenkaan ole valinnut käsiteltäväkseen yhtä 

tiettyä myyttiä, jonka olisi parafraasin tapaan esittänyt toisin tai muunnellen, vaan hän on 

syntetisoinut useampaa erillistä myyttiä toisiinsa. Myyttien intertekstuaalinen synteesi on 
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Pastoraali-teoksessa jopa niin tiheä, että siitä voidaan löytää eräänlainen monikerroksisten 

viittausten kiteytymä: hybridinen Narkissos‒Antinous. Semioottisesti tarkasteltuna 

tämänkaltaisessa myyttien yhdistelyssä apukeinona toimii myös jo aiemmin tutkielmassa 

esiin nostamani merkityksen muodostamisen keino, jossa taiteilija antaa tietylle 

kuvalliselle merkille useamman objektin. Näin esimerkiksi Pastoraalin veden äärelle 

kumartuneen hahmon kautta teokseen on mahdollista lukea sekä Narkissokseen että 

Antinoukseen liittyvää myyttistä sisältöä, joka lisäksi saa vielä omia lisämerkityksiä ja 

tulkinnallisia kerroksia symbolismin muodostaman kontekstin kautta.  

 

Pastoraali-maalauksen intertekstuaalisessa kudelmassa aiheen voidaan siis nähdä ennen 

kaikkea rakentuvan myyttien ja tarinoiden, runojen ja tekstien, pienistä sirpaleista, 

fragmenteista, joista taiteilija on luonut oman tulkintansa ja kokonaisuutensa. Teoksen 

aihetta ei täten ole edes mahdollista palauttaa tai purkaa yhdeksi tarinaksi, vaan 

ennemminkin nämä mytologiset fragmentit luovat Steweniä lainaten eräänlaisen 

"hämärien viittausten maailman" ‒ mysteerin, joka paljastuu kerros kerrokselta, ja kenties 

silloinkin vain osittain.
222

 Symbolististen taideteosten tapaan Pastoraalin merkitys ei 

myöskään perustu yksinomaan sen antiikin klassisesta mytologiasta ammentamaan 

sisältöön, eikä se siis "lainaa" merkitystään suoraan tästä traditiosta. Sen sijaan 

maalauksen sisältämät sirpalemaiset, mytologiset fragmentit alkavat semioottisina 

merkkeinä muodostaa uuteen kokonaisuuteen sijoitettuina uusia interpretantteja, ja näin 

teoksen merkitys syntyy osana laajaa tekstuaalista todellisuutta eli dialogissa muiden 

tekstien kanssa, mitä taas voidaan pitää myös laajemmassa mielessä vuosisadanvaihteen 

symbolistiselle maalaustaiteelle luonteenomaisena keinona muodostaa merkityksiä. 

 

Fin de sièclen aikana tapahtunut myyttien uusi tuleminen taiteen piiriin kertoo lisäksi 

aikakauden ajatusmaailmassa tapahtuneesta perustavanlaatuisesta muutoksesta, joka 

ilmeni kasvavana haluna syventyä itsetutkiskeluun. Mytologista traditiopohjaa 

hyödyntämällä monet symbolistitaiteilijat projisoivatkin teoksiinsa sekä omia tuntojaan 

että muokkasivat klassiset tarinat kuvaamaan modernin ihmisen elämäntilanteita ja ajalle 

ominaisia eksistentiaalisia kysymyksiä ‒ aivan kuten Stjernschantz on tehnyt Pastoraali-

teoksessaan.
223

 Intertekstuaalisuuden hyödyntäminen taiteellisena metodina ei siis rajoitu 

Pastoraalissa pelkkään myyttisten tarinoiden syntetisointiin, vaan taitelija on ikään kuin 
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kyllästänyt nämä klassiset taustatekstit symbolistisen taideliikkeen esteettisillä ja 

aatteellisilla ideaaleilla, jotka taas vastaavasti ovat kummunneet omista intertekstuaalisista 

taustoistaan. Näin klassisesta mytologiasta pohjautuvat tarinat saavat teoksessa 

uudenlaisia merkityksiä, jotka heijastelevat paitsi symbolistista ideologiaa, myös 

ympäröivää aikakauttaan laajemminkin. Lisäksi taiteilijan oma persoona, hänen 

tuntemuksensa ja sielunelämänsä osallistuvat tähän merkityksenannon prosessiin: 

tulkintani mukaan Stjernschantz tulee siis, tiedostaen tai tiedostamattaan, käsitelleeksi 

mytologisen aihekokonaisuuden ja siihen kytkeytyvien teemojen kautta myös omaa 

itseään, taiteilijaidentiteettiään, henkilökohtaisia tunnemyrskyjään sekä laajempia, häntä 

selvästi askarruttaneita olemassaolon kysymyksiä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että 

vaikka taiteilijan läpikäymät elämänkokemukset ja tunteet ovat voineet olla keskeisenä 

teoksen raaka-aineena, on niistä luovan prosessin suodattamina tullut taideteoksen 

elementtejä, taiteen merkkejä, joita myös tulkinta ja tulkitsija määrittävät. Biografisesti 

virittyneet merkitystasot on kuitenkin olennaista ottaa huomioon, sillä symbolisteille taide 

usein toimi juuri introspektion ja itsereflektion välineenä.
224

   

 

Kirjallisten aiheiden persoonallisen ja paikoin varsin subjektiivisenkin käsittelyn lisäksi 

monien symbolistien kankailla mytologiset aiheet saivat myös lähestymistavan, jossa 

aiheen narratiivisuus ikään kuin minimoitiin, ja vastaavasti korostettiin näkemystä, joka 

toi esiin kätkettyjä, piilossa olevia seikkoja ja sisältöjä.
225

 Myöskään Pastoraalissa 

narratiivisuus tai sanoiksi puettavan tarinan esittäminen ei ole keskeistä, vaan teoksen 

voidaan ennemminkin nähdä ilmentävän erilaisia monitulkintaisia ja hankalastikin 

ilmaistavia ajatuksia, ideoita, tunteita ja tunnelmia. Teoksessa kuvattujen ikonografisten 

aiheiden tehtävänä on siis ennen kaikkea johdatella katsojansa kohti näitä syvemmällä 

piileviä merkitystasoja. Osuvimmin Pastoraalia kenties siis kuvaavatkin symbolistien 

viljelemät, ranskan kielen sanat évocatif ja suggestif ‒ se on siis ennen kaikkea 

monitulkintaisia mielikuvia luova, herätteitä tarjoava, vihjaileva ja kerros kerrokselta 

avautuva teos, jossa pieninkin fragmentti ja yksityiskohta voi olla merkityksellinen.
226
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6 Luonnon esoteeriset merkitykset 

 

 

Symbolistitaiteilijana Beda Stjernschantz pyrki aikakautensa taide- ja älymystöpiirien 

tavoitteiden mukaisesti käsittelemään teoksissaan syvällisiä sisältöjä ja tavoittelemaan 

perimmäisiä totuuksia. Symbolistisen teoksen syvempi merkitys tai idea ei kuitenkaan 

saanut ilmetä suoraan, vaan taiteilijan tuli kuin vihjaten, kerros kerrokselta, kutsua se 

esiin.
227

 Tällöin myös näennäisen "merkityksettömiltä" vaikuttavat yksityiskohdat voivat 

nousta keskeisiksi tekijöiksi teoksen merkityksen muodostumisen prosessissa, ja aluksi 

kuvan merkkikokonaisuudessa kenties toissijaiseltakin vaikuttava elementti voi kantaa 

olennaista merkitystä. Kuvallinen merkki ei siten koskaan ole niin kutsutusti viaton. 

 

Yksi helposti merkitykseltään "viattomaksi" mielletty osa maalausta on siinä kuvattu 

miljöö. Ympäristö, maisema tai luontoon liittyvät detaljit saattavat usein vaikuttaa joko 

pelkältä maalauksen henkilöhahmoja kuvittavalta taustalta tai teoksen rakennetta tukevilta 

sommitelmallisilta elementeiltä. Symbolistisen taiteen kohdalla tällainen katsantokanta voi 

eittämättä kuitenkin osoittautua liian kapeakatseiseksi, sillä symbolismissa luonto nousi 

monella tapaa keskeiseen asemaan. Modernin maailman muutosten vastareaktiona monet 

symbolistit kääntyivät taiteessaan eskapistisesti kohti luontoa ja hakivat sieltä niin 

kauneutta ja pysyvyyttä kuin myös kaipaamaansa alkuperäisyyttä, primitiivisyyttä ja 

luonnollisuuttakin.
228

 Taiteen keskiöön nostettiin myös romantiikan ajalta periytyneet, 

symbolismin idealistiseen aatemaailmaan oivallisesti istuneet käsitykset ihmisen 

henkistyneestä luontosuhteesta sekä luonnonhengen ja ihmisen henkisen olemuksen 

välisestä vastaavuudesta. Maisemakokemuksessa tapahtuva taiteilijan ja luonnon välinen 

yhteensulautuminen sai symbolismissa lisäksi jatkoa renessanssista juontuneesta 

ajatuksesta, jonka mukaan jumalan mysteeri oli kätkettynä maailmankaikkeuden 

detaljeissa. 1800- ja 1900-lukujen vaihteen symbolistinen maisema oli siis ladattu hyvin 

monenlaisin merkityksin, ja se saattoi heijastella niin subjektiivisia mentaalisia 

sieluntiloja, elegisiä muistoja menetetystä kulta-ajasta kuin myös syviä henkistyneitä 

ideoita luonnon ja ihmisen olemassaolon yhteen kietoutuneesta ikuisesta kiertokulusta.
229 

Merkkikokonaisuutena se oli siis kaikkea muuta kuin "viaton". 
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6.1. Beda Stjernschantz luonnon tarkkailijana 

Symbolismille ominainen suuntautuminen kohti luontoa tulee selvästi esiin myös Beda 

Stjernschantzin taiteellisessa tuotannossa, kuten tulen tässä luvussa osoittamaan. Lisäksi 

luonto vaikuttaa olleen taiteilijattarelle myös henkilökohtaisella tasolla tärkeä asia. 

Stjernschantzin kirjeenvaihdon perusteella kotimaan kaunis luonto houkutteli kesä-

kuukausina taiteilijan kaupungista maaseudulle maalaamaan, ja myös ulkomaille 

suuntautuneilla opintomatkoillaan hän löysi usein tiensä kaupungin sykkeestä luonnon 

helmaan. Kirjeissään taiteilija pysähtyy usein kuvailemaan kasveja, luontoa ja maisemia, 

ja toisinaan hän myös yhdistää luontoelementin ikään kuin osaksi syvällisempää sisältöä 

tuntemuksistaan ja kokemuksistaan läheisilleen kirjoittaessaan. Erityisesti Firenzen kaunis 

miljöö näyttää tehneen Stjernschantziin syvän vaikutuksen, ja tältä ajalta peräisin olevissa 

kirjeissään hän toistuvasti kuvailee ympärillään olevaa "paratiisia", kukkivia puutarhoja 

sekä asuntoonsa keräämiään kauniita kukkasia ‒ onhan hän "kukkien kaupungissa", kuten 

hän itse toteaa.
230

 Käydessäni läpi Stjernschantzin kirjoittamia alkuperäisiä kirjeitä 

yllätyksekseni löysin toisinaan niiden välistä myös erilaisia kuivattuja kukkia, joita 

taiteilija oli halunnut lähettää matkoiltaan läheistensä iloksi ja ihasteltaviksi. Kenties tämä 

liikuttavan kaunis ele kuvastaa myös taiteilijattaren herkän läheistä suhdetta luontoa 

kohtaan, jota hänen taiteensakin heijastelee. 

 

Stjernschantzin henkilökohtainen kiinnostus luontoa kohtaan ilmenee myös tutkimalla 

hänen luonnoksiaan, joiden joukosta löytyy lukuisia kasvimaailmaan liittyviä aiheita ja 

tutkielmia. Salla Heino
231

 on nostanut esiin taiteilijan kasviaiheiset tekstiililuonnokset, kun 

taas Edyta Barucka
232

 on käsitellyt Stjernschantzin vuosikymmeniä tuntemattomina 

pysyneitä, ainutlaatuisen herkkiä ja tieteellisen tarkkoja kasviaiheisia piirustuksia.
233

 

Näissä aihepiirinsä puolesta tämänkin tutkielman kannalta kiinnostavissa piirustuksissa 

taiteilija nojautuu Baruckan
234

 mukaan kasvitieteelliseen konventioon, mutta kohoaa 

samalla kuitenkin ikään kuin sen yläpuolelle tuoden myös mieleen Goethen, toisen hartaan 

luonnontutkijan. Goethe oli näet aikanaan vertaillut vanhanaikaisen kasviokuvittajan ja 
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modernin kasvitieteellisen taiteilijan työtä seuraavaan tapaan: "Toisen piti miellyttää vain 

pinnallisen kauneuden ystävää, kun taas toisen on kerrottava totuus ‒ ja sen kautta 

kauneus".
235

 Hieman samankaltaista mentaliteettia on aistittavissa myös Stjernschantzin 

työskentelyssä; romantikkojen perillisenä ja täysiverisenä symbolistina hän pyrki niin 

maalaustaiteessaan kuin myös kasvitieteellisissä tutkielmissaankin kurkottamaan ikään 

kuin maallista totuutta syvemmälle, kohti kauneuden ja ideaalin ulottuvuuksia.  

 

Luonnosten lisäksi Stjernschantz on kuvannut erilaisia kasvi-motiiveja myös monissa 

maalauksissaan, mutta erityisesti Pastoraalissa taiteilijattaren kiinnostus luontoon ja 

kasvitieteellistä tarkkuutta noudattaviin kasviaiheisiin tulee selvästi esiin. Taiteilijan 

henkilökohtainen luontokiinnostus sekä yllä kuvailemani aatehistoriallinen tausta 

huomioiden hypoteesini onkin, että Pastoraalissa kuvatut luontoelementit ovat myös 

keskeisessä roolissa teoksen merkityksen muodostumisen prosessissa ja pitävät sisällään 

symbolismille ominaista vertauskuvallisuutta. Eritoten kun kyseessä on Stjernschantzin 

kaltaisen, syvällisesti symbolismin ideologiaan perehtyneen ja monikerroksisesta taiteesta 

tunnetun taiteilijan maalaus, on mielestäni perusteltua lähteä liikkeelle semioottisesta 

olettamuksesta, jonka mukaan merkki aina merkitsee jotakin, ja ettei niin sanottu 

ilmimerkitys suinkaan aina ole ainoa merkkiin liittyvä sisältö. Uskon siis vahvasti, ettei 

Stjernschantz tyydy Goethea siteeraten vain miellyttämään "pinnallisen kauneuden 

ystävää", vaan on sisällyttänyt kuvaamiinsa, näennäisen viattomilta vaikuttaviin kasvi- ja 

luontoaiheisiin myös syvällisempiä symbolistisia merkityksiä.  

 

 

6.2 Primavera ‒ kohti keväistä kasvisymboliikkaa 

Kautta aikojen ihmiset ovat liittäneet luontoon monenlaista vertauskuvallisuutta, ja myös 

taiteissa luonto on toiminut ehtymättömänä metaforien, personifikaatioiden, allegorioiden 

ja symbolien lähteenä. Jo antiikin uskomukset, mytologiat ja taide viljelivät luonnosta 

saatuja vertauskuvia, ja kenties vuolaimmin niitä ammennettiin eritoten kasvimaailmasta. 

Kasvisymboliikka elikin rikkainta kukoistuskauttaan juuri antiikin aikana kasvaakseen 

uuteen runsauteensa myöhäiskeskiajalla ja elpyen jälleen romantiikan aikana. 1800-luvulla 

yleinen botaniikkaan liittynyt kiinnostus, maailmannäyttelyissä eksoottisia kukkia 

esitelleet kasvihuoneet sekä modernisoituvan maailman murroksesta aiheutunut luonto-
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eskapismi toivat kasvit jälleen ajankohtaisiksi, ja voidaan jopa puhua Euroopan yli 

pyyhkäisseestä kasvi-innostuksen aallosta. Ilmiön myötävaikutuksesta myös ajatus 

universaalista, pitkän tradition omaavasta, kodifioidusta kasvisymboliikasta eli kukkien 

kielestä kohosi jälleen uuteen loistoonsa.
236

 Kiinnostus kasvisymboliikkaan näkyikin 

1800-luvun Euroopassa hyvin monenlaisissa muodoissa: tunteita ja erilaisia viestejä 

osoitettiin kukkasin, kukkien kieltä käsittelevät julkaisut, aikakauslehdet ja kirjat
237

 

yleistyivät ja myös kuvataiteessa, kuten esimerkiksi prerafaeliittien teoksissa, kukkien 

kielestä tuli olennainen osa taiteen symboliikkaa.
238

 

 

Kukkien ja kasvien mystisestä "salakielestä" hurmaantuivat myös fin de sièclen 

symbolistit. Symbolistisukupolven ihailemat Baudelaire, Huysmans, Villiers de L'Isle-

Adam ja Wilde ovat tunnettuja monitulkintaisesta kasvisymboliikastaan, eikä ilmiö ollut 

lainkaan vieras myöskään aikakauden kuvataiteelle ja arkkitehtuurille.
239

 Sekä art 

nouveaun yltäkylläinen kasviornamentiikka että monien symbolistitaiteilijoiden, kuten 

Odilon Redonin, Fernand Khnopffin ja Gustav Klimtin kuin myös Axel Gallénin ja Hugo 

Simberginkin teokset vangitsevat katsojansa pohtimaan niihin sisältyvän syvämietteisen 

kasvisymboliikan merkityksiä. Vain asiaan vihkiytyneille avautuva kukkien kieli olikin 

mitä omiaan kiinnostamaan kaikesta esoteerisesta, mystisestä ja salatusta viehättyneitä 

symbolisteja. Lisäksi kasvisymboliikka näyttää myös toimineen oivallisena keinona luoda 

teoksiin suuntauksen ihannoimaa salaperäisyyden tuntua ja kätkettyjä merkityksiä. 

Voisiko täten olla mahdollista, että myös Pastoraalin kasviaiheet kätkisivät sisäänsä tätä 

kukkien kielen salattua symboliikkaa? Ajan kontekstin ja aatehistoriallisen taustan lisäksi 

myös teoksen syntyajankohdan tarkastelu vaikuttaisi tukevan tätä hypoteesia. 

 

Kuten tekstissä on jo aiemmin tullut esiin, Pastoraali, tai kenties tässä yhteydessä 

osuvammin Primavera, syntyi Stjernschantzin Italian matkan tuotoksena. Niin teoksen 

italian kielen kevääseen viittaava nimi kuin myös sen intertekstuaaliset kytkökset antiikin 

mytologioihin ja varhaisrenessanssin freskotaiteeseen henkivätkin tämän maan taide-

tradition vaikutuksesta. Taiteilijan ihailu Italian Quattrocenton mestareita kohtaan näkyy 
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teoksen nimivalinnassa myös siinä mielessä, että Primavera-nimensä kautta sen voidaan 

katsoa viittaavan Botticellin samannimiseen mestariteokseen, La Primaveraan (1477‒78). 

Tässä kohden näiden taideteosten välisen intertekstuaalisen vuoropuhelun tekee erityisen 

kiinnostavaksi se, että Botticellin uusplatonistisesta kevään allegoriasta on tunnetusti 

löydettävissä kymmeniä erilaisia kasvilajeja, jotka kukkivat keväisin Italiassa ja joilla 

jokaisella on myös oma kätketty merkityksensä teoksessa.
240

 La Primavera lieneekin 

länsimaisen taidehistorian tunnetuin tiheän kryptistä kasvisymboliikkaa hyödyntävä teos. 

Kirjeenvaihdon perusteella myös Beda Stjernschantz pääsi opintomatkallaan ihastelemaan 

La Primaveraa sen todellisessa kauneudessaan Uffizin galleriassa, minkä lisäksi hän myös 

lähetti teoksesta "suurikokoisen valokuvan" siskolleen Gerdalle.
241

 Voidaanko siis ajatella, 

että La Primaveran näkeminen oli tehnyt taiteilijaan niin suuren vaikutuksen, että hän 

päätti lähettää kuvan juuri tästä teoksesta sisarelleen jakaakseen kokemuksensa tämän 

kanssa? Ja kenties hän vaikuttui ja inspiroitui Botticellin mestariteoksesta jopa siinä 

määrin, että alkoi sen innoittamana työstää omaa kevät-aiheista maalaustaan? Tätä taustaa 

vasten tarkasteltuna hypoteesi Pastoraalin kuvaamien kasvi-motiivien sisältämästä 

vertauskuvallisuudesta saa myös lisävahvistusta.  

 

Botticellin La Primaveran tapaan myös Stjernschantzin Primaveran kukat ovat nimensä 

mukaisesti tunnistettavissa kevään ja alkukesän kukkijoiksi, ja myös siinä kuvatut puut ja 

pensaat henkivät kevään vihantaa aikaa ja ovat puhkeamaisillaan täyteen lehteensä ja 

loistoonsa. Taustatyön tuloksena tästä keväisestä idyllistä tunnistettavia kasvilajeja ovat 

nurmen täyttämät keltaiset kevätesikot (Primula veris)
242

, veden äärellä niin ikään 

keltaisena kukkivat jokileinikit (Ranunculus lingua), nuori kukkaan puhkeamaisillaan 

oleva kotipihlaja (Sorbus aucuparia) ja joen rantaviivassa kasvava, veden ylle kaartuva 

paju (Salix).
243

 Taustalla valkeana kukkiva pensas voisi mahdollisesti olla koiranheisi 

(Viburnum opulus), joskin sen tyylitelty, syntetistisempi olemus tekee tunnistamisesta 

melko tulkinnanvaraista. Mielenkiintoisella tavalla nämä teoksen kuvaamat kasviaiheet 

tasapainottelevatkin juuri taiteilijan kasvitieteellisistä tutkielmista tutun tarkan kuvaus-

tyylin ja syntetismille ominaisen dekoratiivisen, tyylittelevän otteen välimaastossa. Kuten 
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Waenerberg toteaa, kasvitiede toimi yleisestikin selkeänä virikkeenä vuosisadanvaihteen 

taiteilijoille, mutta usein kasviaiheet saivat kuitenkin persoonallisen ilmeen ja painoarvon, 

mikä vastasi ajanmukaista käsitystä yleisistä luovuuden laeista.
244

 

 

Pastoraalin kuvaamista kasveista kenties hankalimmin tunnistettava on etualan neidon 

poimimien kukkien lajike, joka niin ikään on melko tyylitelty. Aiemmassa tutkimuksessa 

kyseinen kukka on kuitenkin nimetty hämyvuokoksi eli Anemone robinsonianaksi. 

Verrattuani kyseisen lajin tunnuspiirteitä ja todellista ulkomuotoa maalauksessa kuvattuun 

kasviin huomasin niiden kuitenkin eroavan toisistaan hyvin monelta osin, eikä tämä 

tulkinta siten tuntunut aivan vakuuttavalta.
245

 Lisäksi taiteilijan kasvitieteellistä tarkkuutta 

noudattaneet luonnokset ja Pastoraalin muut melko todenmukaisesti kuvatut kasvit 

tuntien, ei mielestäni vaikuttanut kovin luontevalta ajatella, että Stjernschantz olisi täysin 

poikennut linjastaan juuri tätä kukkaa maalatessaan. Täten kukan värityksen, terälehtien 

suuren koon ja niiden muodon sekä aivan kukan alla kasvavien, sahalaitaisten lehtien 

perusteella uskon, että kyseessä voisikin sen sijaan olla Italiassa
246

 kasvava, unikkoakin 

muistuttava kruunuvuokko (Anemone coronaria), joka oli todellinen muotikukka 1800-

luvun Euroopassa.
247

 Tietäessämme Pastoraalin myös mitä todennäköisimmin syntyneen 

juuri Stjernschantzin Italian matkan aikana, on hyvin mahdollista, että hän olisi ikuistanut 

maalaukseensa juuri matkallaan näkemiään, paikallisia kasveja.
248

 

 

Teoksen kasviaiheita tutkittaessa herää kuitenkin kysymys siitä, miksi Stjernschantz on 

päättänyt kuvata Primaverassaan juuri kyseisiä kasveja ja millaisia salattuja sisältöjä 
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kukkien kielessä on ollut tapana liittää näihin kasveihin? Näitä kysymyksiä tutkimalla on 

mahdollista päästä jäljille siitä, millaisia merkityksiä taiteilija on mahdollisella 

esoteerisella, kätketyllä kasvisymboliikallaan halunnut teokseensa liittää kuin myös saada 

parempi käsitys siitä, miten kasvit ja muut luontoon liittyvät detaljit voivat toimia 

keskeisinä merkityksen muodostajina symbolistisen teoksen merkkikokonaisuudessa.  

 

 

6.3 Elämän paradoksaalisuus kasveihin kätkettynä  

Stjernschantzin Pastoraalissa kuvattu keväinen maisema huokuu nuoruutta, elinvoimaa ja 

uuden alun tunnelmaa. Samalla niin tämän paratiisillisen maiseman, siihen sulautuvien 

eteerisen sulokkaiden nuorten figuurien kuin myös koko teosta ympäröivän idealistisen 

kauneuden yllä häilyy kuitenkin aavistuksenomainen elegian ja melankolian tunne. Mikä 

kiinnostavinta, kukkien kielen merkityksiä tutkimalla myös teoksessa kuvattuihin kasvi-

aiheisiin vaikuttaisi liittyvän samankaltaista ambivalenttia symboliikkaa. 

 

Pastoraalissa kuvatuista kasveista keskeisimpään asemaan nousevat nuoren neidon 

syliinsä poimimat kruunuvuokot, joihin hän on luonut kontemplatiivisen katseensa. Juuri 

tytön katse toimiikin teoksessa indeksaalisesti saaden katsojan kiinnittämään erityistä 

huomiota näihin kukkiin. Niin kukkien kuin neidon leninginkin vaalea väri henkivät 

viattomuuteen liittyviä merkityksiä, ja täten nämä kukat voitaisiinkin helposti tulkita 

maalaustaiteen traditiosta tutuksi viattomuuden symboliksi.
249

 Tai kenties ne poimittuina 

viittaavatkin sen sijaan viattomuuden päättymisen ja puberteetin teemoihin, kuten 

Lahelma on esittänyt.
250

 Kukkien kielessä vuokkoa on taas pidetty kevään ja sitä kautta 

uuden elämän symbolina.
251

 Tätä näkemystä mukaillen Pastoraalissa kuvattujen 

kruunuvuokkojen voitaisiin siis tulkita vertauskuvallisesti viittaavan niin maalauksen 

nuoriin, uuden elämän kynnyksellä oleviin henkilöhahmoihin kuin myös laajemmin 

teoksen nuoruutta ja keväistä uuden alkua kuvaavaan aiheeseenkin. 

 

Paradoksaalisesti kruunuvuokkoon liittyy kuitenkin myös lähes päinvastaista, 

melankolista vertauskuvallisuutta. Jo antiikin kreikkalaisilta periytyneen ja myöhemmin 

1800-luvulla korostuneen käsityksen mukaan tämä kevään symboli kääntyy nimittäin 
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hyvin lyhyen kukkimisaikansa johdosta myös surun, katoavaisuuden ja kuoleman 

symboliksi.
252

 Kruunuvuokon aran herkkyyden lisäksi kasviin liitetty katoavaisuuden 

symboliikka voi myös liittyä siihen, että katkaistuna se lakastuu erityisen nopeasti.
253

 

Pastoraalissa kruunuvuokothan ovat nimenomaan kuvattu poimittuina, joten tällöin 

kukkaan sisältyvän katoavaisuuden ja kuoleman symboliikan voidaan nähdä jopa 

kaksinkertaistuvan teoksessa. Kukkien kieltä tutkimalla kruunuvuokko näyttäytyy siis 

teoksessa keskeisenä, monisisältöisenä merkityksen muodostajana: nuoruuden ja uuden 

elämän symbolina toimimisen lisäksi, se näyttäisi merkkinä myös viittaavan teoksen 

laajempaan, ihmiselämän haurautta ja kaiken katoavaisuutta pohtivaan tematiikkaan. 

Kukkaa melankolisessa kontemplatiivisuudessaan tutkivan nuoren neidon voidaan siis 

tulkita ikään kuin näkevän itsensä tässä kukassa, ja täten katoavaisuudessaan tuulelta 

(kreik. ánemos) nimensä saanut Anemone coronaria laajentuu maalauksessa myös 

ihmiselämän metaforaksi ‒ "vain tuulen henkäys ovat ihmiset, kaikki tyynni".
254

 

 

Samankaltaista ambivalenttia symboliikkaa liittyy myös Pastoraalin nurmen täyttämiin 

kevätesikoihin. Varhaisesta kukinnastaan tieteellisen Primula-nimensä (lat. primus, 

ensimmäinen) saanutta esikkoa on kevään airuena pidetty niin nuoruuden, elinvoiman, 

viattomuuden kuin puhtaudenkin kukkana. Toisaalta siihen on kuitenkin yhdistetty myös 

kuolemaan liittyvää vertauskuvallisuutta. Varhaisena kukkijana esikon osana on nimittäin 

myös kuihtua varhain, ja siten siitä on muodostunut eritoten varhaisen kuoleman symboli. 

Samankaltaista sisältöä liittyy myös joen rantaviivaan kuvattuun jokileinikkiin: kasviin on 

näet traditionaalisesti suhtauduttu kielteisesti sen sisältämän myrkyn vuoksi, minkä lisäksi 

leinikki myös tunnetaan kuoleman symbolina.
255

 Teoksen maisemassa aluksi kauniin 

keväisiltä ja keltaisessa värissään valoisilta vaikuttaviin kevätesikoihin ja jokileinikkeihin 

kätkeytyy siis kruunuvuokon tapaan myös synkempiä vertauskuvallisia merkityksiä, jotka 

johdattelevat katsojan pohtimaan elämän ja kuoleman perustavanlaatuisia kysymyksiä.  

 

Pastoraalissa kuvatuissa kukka-aiheissa varsin paradoksaaliset symboliset merkitykset 

näyttävät siis kietoutuvan toisiinsa hyvin kiinnostavalla tavalla asettaen katsojansa 
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ihmisen osaa pohtivien eksistentiaalisten kysymysten äärelle. Lisäksi ne ikään kuin 

vahvistavat maalauksen jo muutoinkin Janus-kasvoista tunnelmaa, jossa keväisen ilon, 

uuden elämän, nuoruuden ja viattomuuden valoisan symboliikan ylle synkkiä melankolian 

varjoja luo tietoisuus kaiken tämän päättymisestä. Kuten jo Poussin toi kuoleman osaksi 

pastoraalimaisemaa kuuluisassa Et in Arcadia Ego -maalauksessaan (1637–1638), 

muistuttavat katoavaisuus ja kuolema eri tavoin läsnäolostaan myös tässä arkadisessa 

pastoraalissa ‒ tällä kertaa kasvisymboliikkaan, kukkien kieleen, kätkeytyneinä. 

 

 

6.4 Salattuja sieluntuskia kukkien kielessä 

Symbolistitaiteilijoita suuresti askarruttaneen, melankolian kyllästämän katoavaisuuden 

tematiikan lisäksi Pastoraalin kasvisymboliikka näyttää nivoutuvan myös teoksen 

henkilökohtaisempaan, biografisesti virittyneeseen tulkinnan tasoon. Subjektiivisesti 

omiin sisäisiin tuntoihin kääntyminenhän tunnetusti toimi eräänlaisena taiteellisena 

työskentelymetodina symbolisteille, ja myös Beda Stjernschantz näyttää käsitelleen 

maalauksessaan universaalien kysymysten rinnalla myös omia herkimpiä tuntemuksiaan ja 

kipupisteitään. Näistä yksi on selkeästi ollut ystävyyssuhde symbolistitaiteilija Magnus 

Enckellin kanssa. Kuten olen yllä esittänyt, tämän taiteilijattarelle hyvin tärkeän, mutta 

samalla varsin kompleksisen ihmissuhteen voidaan nähdä kytkeytyvän maalauksen 

mytologisesta traditiosta ammentavaan merkityssisältöön ja sen kautta juontuvaan 

saavuttamattoman rakkauden teemaan. Lisäksi teoksen hyödyntämä kasvisymboliikka 

vaikuttaa vahvistavan tähän tulkinnalliseen viitekehykseen sisältyviä merkityksiä.
256

  

 

Kukkien kielessä elämän ja kuoleman kaltaisten, ikään kuin laajempien, universaalien 

asioiden ja käsitteiden symboloinnin lisäksi kasveihin on ollut tapana liittää henkilö-

kohtaisempia, esimerkiksi tunteisiin tai ihmisen luonteenpiirteisiin viittaavia merkityksiä. 

Tällaisia ihmisen tunnemaailmaan kytkeytyviä merkityssisältöjä kantavat myös eräät 

Pastoraali-teoksessa kuvatuista kasveista, joista yksi on jo yllä esittelemäni, teoksessa 

keskeisenä merkkinä toimiva kruunuvuokko. Antiikin ajalta pohjautuvien merkitystensä 

lisäksi Anemone coronaria alkoi nimittäin saada 1800-luvulla myös uusia symbolisia 

merkityksiä, kun se latinankielisen nimensä johdosta alettiin yhdistää henkeä ja sielua 

merkitsevään sanaan 'anima'. Sieluun yhdistetyn merkityksensä kautta kruunuvuokko 
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alkoikin täten symboloida myös syviä sieluntuskia, joista vain kaikista herkimmät 

kärsivät, minkä lisäksi sen nähtiin viittaavan sekä heikkoon elinvoimaan että mielen, 

muttei koskaan ruumiin, sairauteen. Näiden lisäksi kruunuvuokolla kuviteltiin olevan 

parantavia vaikutuksia lemmentuskia vastaan.
257

 Myös Pastoraalissa valkeana kukkiva 

pensasmainen koiranheisi on yhdistetty kukkien kielessä sydänsuruihin; eritoten sellaisiin, 

jotka johtuvat vastakaikua vaille jäävästä rakkaudesta. Kolmas teoksessa ihmisen tunne-

elämään tai luonteenominaisuuteen viittaava kasvi on pihlaja, joka taas on nähty kukkien 

kielessä muun muassa järkevyyden ja harkitsevuuden symbolina.
258

  

 

Henki, sielu, sieluntuskat ja rakkaus sekä toisaalta niiden vastapoolina järki ja 

harkitsevuus ‒ jälleen kohtaamme Pastoraali-teoksen sisältämien merkitysten kirjossa 

vertauskuvallisia sisältöjä, joissa eräänlainen vastakkainasettelun problematiikka tai 

ambivalenssi ovat läsnä. Voisiko teoksen kukkien kieleen kätketyissä merkityksissä olla 

siis kyse myös järjen ja tunteen välisestä, ihmismieltä jo ikiaikoja askarruttaneesta 

problematiikasta? Maalauksen filosofissävytteisiä kysymyksiä pohtivaan luonteeseen 

tulkinta ainakin tuntuisi sopivan. Vertauskuvallisen sisältönsä puolesta kruunuvuokko ja 

koiranheisi näyttäisivät lisäksi ikonisesti viittaavaan teoksen antiikin mytologista traditiota 

intertekstuaalisesti hyödyntävään merkityssisältöön: sielun- ja lemmentuskat sekä 

vastakaikua vaille jäävä rakkaushan koituivat juuri maalauksessa kuvattujen myyttisten 

hahmojen osaksi. Sen sijaan pihlaja, osuvasti etualan nuorten hahmojen väliin sijoitettuna, 

kenties taas muistuttaa, ettei rakkaudessa aina kannata luottaa pelkkiin tunteisiin, vaan 

myös järkeen ja harkintaan ‒ muutoin seuraukset voivat olla jopa kohtalokkaat, kuten 

teoksessa kuvattujen mytologisten hahmojen tarinat kertovat.  

 

Järjen ja harkinnan vastaiset tunteet, sieluntuskat ja sydänsurut sekä taustalla väijyvä 

heikko elinvoima olivat myös inhimillisiä tuntemuksia, joiden ristiaallokossa taitelija 

Beda Stjernschantz näyttää itsekin kamppailleen juuri Italian matkallaan. Vaikkakin 

Stjernschantz viihtyi Italiassa erinomaisesti ja matka vaikuttaa olleen hänelle varsin 

onnellista, luovaa ja aktiivista opiskeluaikaa, kertoo taiteilijan kirjeenvaihto kuitenkin 

myös erilaisista hankaluuksista, joita hän joutui tuolloin kohtaamaan. Byrokraattisista 

ongelmista aiheutunut matka-apurahan toisen puoliskon viivästynyt saapuminen sekä siitä 

aiheutuneet rahahuolet painoivat Stjernschantzin mieltä, ja kaiken lisäksi myös Firenzen 

                                                 
257

 Peroni 1986, 22. 
258

 Lempiäinen 1992, 252, 264. 



85 

 

Santa Maria del Carminen munkit hankaloittivat ilmeisen tahallisesti taiteilijattaren 

jäljentämistyötä heidän kirkossaan.
259

 Arvokasta tukea Stjernschantzille antoi kuitenkin 

taiteilijatoveri Magnus Enckell, joka tarjosi niin kollegiaalisia neuvoja kuin myös huolehti 

muutoinkin ystävästään.
260

 Tämä molemmille taiteilijoille selkeästi tärkeäksi muodostunut 

ystävyyssuhde toi kuitenkin mukanaan hankaluuksia, sillä kuten jo edellä on tullut esiin, 

Stjernschantzin puolelta tunteet olivat muuttuneet ystävyyttä syvemmiksi. 

 

Stjernschantzin ja Enckellin välisestä ystävyydestä tuli Italian matkan aikana varsin 

tiiviistä, sillä sen lisäksi, että he päivisin kopioivat vierekkäisiä teoksia Santa Maria del 

Carminen kirkossa, kuuluivat yhteiset ruokailuhetket, musisointi Stjernschantzin asunnolla 

kuin myös muu vapaa-ajan vietto heidän yhteisiin puuhiinsa.
261

 Italiasta lähetetyissä 

kirjeissään Stjernschantz toistuvasti kertoo kotiväelleen kuulumisia myös Enckellistä, ja 

sisarelleen Gerdalle hän toisinaan jopa uskaltautuu hieman avaamaan kätkettyjä tunteitaan 

‒ usein sitä kuitenkin katuen ja pyytäen siskoaan joko tuhoamaan lähettämänsä kirjeet tai 

ainakin pitämään niiden sisällön vain omana tietonaan:  

 

Jag är så nervös nu för tiden, att det är svårt att skrifva, fast jag skulle vilja säga så mycket. I morgon 

reser värkligen E. [Enckell] så han kommer i kväll sista gången hit. [...] Gerda, du har aldrig sett hans 

ögon ‒ hur vackra de äro! [...] Nu är det förbi. ‒ Från tåget gick jag i kyrkan för att lugna mig (där var 

festmusik), men väl hemkommen var det så svårt. Det är så ödsligt o. tomt och nu får du ej höra mer. 

Du är väl också trött på att höra bara om samma sak, men det har varit en tid då jag ej kunnat tänka 

på annat. Nu beder jag dig blott (jag ligger på knä på stengolfvet då jag skrifver detta) att du håller 

det här brefvet för dig ensam. Det är så dumt att skrifva om sådant, men jag ville skrifva till dig och 

kunde ej skrifva annat. Man borde hålla allt inom sig.
262

 

 

Tilanne vaikuttaa olleen varsin hankala Stjernschantzin kannalta, sillä toisaalta ystävyys 

Enckelliin oli hänelle todella tärkeä, mutta toisaalta hänen omat lämmenneet tunteensa 

ovat varmasti tuntuneet ristiriitaisilta. Hankalaa tilannetta ei myöskään helpottanut se, että 

Italiassa majaili samaan aikaan koko joukko muitakin tunnettuja taiteilijoitamme, joilta 
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toverusten tiivis ystävyyssuhde ei ollut jäänyt huomaamatta. Maanmiehet alkoivatkin 

kiusoitella parivaljakkoa avioliittopuheilla, ja he jopa lähettivät Stjernschantzille kukkia 

väärentäen osoitekortin käsialan muistuttamaan Enckellin käsialaa. Piikittelyn vuoksi 

Enckell lopulta pitkälti vetäytyi kanssakäymisestä näiden muiden suomalaistaiteilijoiden 

kanssa, ja myös Stjernschantz vaikuttaa ottaneen tovereiden kiusoittelun raskaasti: "Så 

gement att störa ett naturligt och uppriktigt vänskapsförhållande ‒ för mig så dyrbart."
263

 

 

Tätä taustaa vasten tarkasteltuna ristiriitaiset merkitykset rakastumisen keväisestä onnesta 

ja sen saavuttamattomuudesta johtuvista sielun ja sydämen tuskista saavat Pastoraalissa 

myös Stjernschantzin omaa elämää koskettavan, henkilökohtaisemman tarttumapinnan. 

Kysymys siitä, onko taiteilija projisoinut nämä pinnan alla kyteneet omakohtaiset 

tunnemyrskynsä tietoisesti maalaukseensa vai ovatko ne kenties saaneet muotonsa 

teoksessa alitajuisesti, jäänee vaille vastausta. Kuitenkin teoksen sisältämät hienovaraiset, 

vihjeenomaiset merkit, kuten kasviaiheisiin kietoutunut symboliikka, luovat edellytykset 

tämänkaltaisen omaelämäkerrallisen tulkinnan tason mahdollisuudelle.  

 

 

6.5 Vesi kätkettyjen merkitysten heijastajana 

Kasviaiheiden lisäksi Pastoraali-maalauksessa on kuvattuna eräs toinenkin luonnon 

elementti, jonka sisältämään vertauskuvalliseen merkityssisältöön on syytä kiinnittää 

tarkempaa tulkinnallista huomiota. Kyseessä on teoksen melankolisen rauhallista ja 

pysähtyneisyydessään ajatonta tunnelmaa henkivä, hiljaa virtaava joki. Kuten yllä on 

tullut esiin, Narkissoksen ja Antinouksen mytologiset henkilöhahmot luovat tälle veden 

elementille oman tulkinnallisen viitekehyksensä, jonka kautta joki näyttäytyy teoksessa 

niin hiljaa virtaavana elämän vertauskuvana, Rydbergin ja Giden tekstejä lainaten "ajan 

virtana" kuin myös eräänlaisena ideaalin heijastajanakin.
264

 Hieman vastaavanlaisia 

merkityksiä henkii myös Stjernschantzin taiteilijatoveri Hugo Simbergin maalaus Elämän 

virralla (1896) (kuva 18), joka tyylillisestikin muistuttaa Pastoraalia. Asetettaessa nämä 

samoihin aikoihin syntyneet teokset intertekstuaaliseen dialogiin toistensa kanssa voidaan 

niiden jopa nähdä kuvaavan samaa, keväisessä maisemassa kiemurtelevaa elämän virtaa: 

Simbergin teoksessa ollaan jo virran alajuoksulla ja edessä häämöttää valossa kylpevä 
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horisontti ‒ tuonpuoleinen tai kenties transsendentti ideamaailma. Elämän virtaan 

kytkeytyvien metaforisten tulkintojen lisäksi Pastoraalin virta-aihe vaikuttaa kuitenkin 

kantavan semioottisena merkkinä myös muita tulkinnallisesti kiinnostavia merkityksiä, 

joiden jäljille voidaan päästä ajan aatehistoriallista taustaa tarkastelemalla. 

 

Vastapainona teollistuneen yhteiskunnan tulen ja teräksen maailmalle monet symbolistit 

uppoutuivat teoksissaan muotokieleltään dekoratiivisen kaareviin arabeskeihin sekä 

sisällöltään moninaiseen vertauskuvallisuuteen taipuvan veden elementin pyörteisiin. 

Esimerkiksi säveltaiteessa symbolismiinkin yhdistetty Claude Debussy sukelsi usein 

sävelmissään vedellisiin maailmoihin, ja myös monet kuvataiteilijat näkivät vedessä ja sen 

heijastumissa mahdollisuuksia sekä omien tuntojensa että korkeampien ideologisten 

sisältöjen kuvaamiselle.
265

 Fin de sièclen dekadenttia symbolistisiipeä tuntui sen sijaan 

kiehtovan veden syvyyksien hiljainen pohjattomuus, johon he peilasivat sukupolvelleen 

ominaisia melankolian, pessimismin ja ikävystymisen (ransk. ennui) tuntemuksiaan. 

Monet symbolistit ja dekadentit näkivätkin vedessä jotakin hyvin surumielistä: kirjailija 

Joris-Karl Huysmans kutsui vettä "melankolisoivaksi elementiksi", kun taas symbolistien 

ahkeraan lukemassa Georges Rodenbachin Bruges-la-Morte -kirjassa (1892) vesi ja sen 

tyynen äänettömät syvyydet assosioituvat kuoleman ja hiljaisuuden teemojen kanssa.
266

  

 

Myös Pastoraalissa veden elementti, hitaasti virtaava, miltei pysähtynyt joki, vertautuu 

monin tavoin niin melankolian kuin kuolemankin teemoihin. Tämä tapahtuu yllä 

käsiteltyjen teoksen intertekstuaalisten taustatekstien eli niin Narkissos- ja Antinous-

myyttien kuin myös pastoraalitraditioon kytkeytyvän memento mori -tematiikankin 

välityksellä.
267

 Katoavaisuuden symbolina ja elämää huokuvan keväisen maiseman 

vastavoimana joen läheisyyteen on kerääntynyt, aivan kuin huomaamatta, myös muita 

kuolemaan symbolisesti viittaavia merkkejä. Tällaisina voidaan nähdä niin veden äärelle 

kumartuneen nuorukaisen asun musta väri
268

, hänen päähänsä laskettava lootusseppele
269

 

kuin myös seppeleen laskeva, hartaudessaan lähes ylimaallinen, enkelimäinen figuurikin. 

Lisäksi nuorukaisen tavoin joen ylle kaartunut paju tunnetaan kasvisymboliikassa myös 
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kuoleman symbolina.
270

 Käsitys juontuu jo antiikin mytologioista, joiden mukaan 

Odysseus näki pajun ja mustan poppelin kuolleiden valtakunnan Haadeksen sisäänkäynti-

aukon vieressä, minkä lisäksi pajuja kerrottiin kasvavan manalan Akheron-joen rannoilla. 

Alaspäin painuvine oksineen tämä usein veden tai hautojen äärellä kasvamassa tavattu puu 

onkin omiaan symboloimaan suremista, kärsimystä ja tuskaa.
271

  

 

Niin Pastoraalissa kuvattu joki kuin sen ympäröimät hienovaraiset viitteet kuoleman ja 

katoavaisuuden teemoihin viestivät maalauksen varsin syvä- ellei jopa raskasmietteisistä 

merkityssisällöistä. Ovatko fin de sièclen symbolisteja "vaivaama" ikävystymisestä 

johtuva mal du siècle tai melankolinen maailmantuska, Weltschmertz, kenties löytäneet 

ilmaisunsa tässä teoksessa? Vai heijasteleeko maalaus mahdollisesti myös tekijänsä, 

nykytermein masennukseen taipuvaista persoonaa?
272

 Tulkinnan tasolla veden 

melankolisten sävyjen heijastumat ja niiden yhdistäminen itse taiteilijaan ei näet 

symbolismin viitekehyksessä ole lainkaan kaukaa haettua ‒ olihan vesi symbolisteille 

juuri ihmisen mielen, sekä Freudin oppien kautta, alitajunnan ja sen syövereiden 

symboli.
273

 Eräiden symbolistitaiteilijoiden töissä mielen peilinä toimi järvi tai lampi, 

toisilla kuten Stjernschantzilla se näyttää olleen joki tai virta ‒ Baudelairella mieltä sen 

sijaan peilasi meri: "Homme libre, toujours tu chériras la mer! La mer est ton miroir".
274

 

 

Dekadentille symbolismille ominaisen melankoliaa ja kuolemaa idealisoivan estetiikan 

lisäksi Pastoraalissa kuvattu veden elementti johdattelee pohtimaan myös hieman 

toisenlaisia merkityksen mahdollisuuksia. Veden voidaan nimittäin tulkita symboloivan 

maalauksessa myös suuntaukselle keskeistä, uusplatonismista kumpuavaa käsitystä, jonka 

mukaan taideteos pyrkii paradoksaalisesti ilmaisemaan jotakin sellaista, joka ei ole 

esitettävissä tai ilmaistavissa ‒ ideaa. Vuosisadanvaihteen symbolistisissa Narkissos-

aiheissa vesi näet usein toimi juuri ideaalin tai ideamaailman heijastajana.
275

 Kenties myös 

Pastoraalissa maiseman ja nuorukaisen muodostama merkkikokonaisuus tähän tapaan 

merkityksellistää joen pinnan ja luo siihen syvyysulottuvuuden, joka "tarjoaa metaforisen 
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reitin kohti jotakin näkymätöntä ideaalia", kuten Tihinen kuvailee Narkissos-aihetta 

käsitelleen Enckellin yhteydessä.
276

 Pastoraalin veteen liittyvässä symboliikassa ja sen 

uusplatonistisessa tulkinnassa on lisäksi mahdollista nähdä aikakaudelle ominaista 

schopenhauerilaista pohjavirettä ‒ tällöin vesi, sen syvyydet ja virtaaminen muuntuvat 

myös symboloimaan eräänlaista dionyysistä pohjattomuutta, jonka pinnalla ideaalit ja 

kauneusnäyt ovatkin vain särkyviä, haihtuvia kuvajaisia.
277

 Kenties Pastoraalin joen ylle 

kumartunut nuorukainen näkee siis veden syvyyksissä ja heijastumissa ideaalin henkisen 

todellisuuden kaikessa sen kauneudessaan ja kirkkaudessaan, vai lieneekö tuo ilmestys 

vain särkyvä ja hajoava kuvajainen ‒ yhtä vieras, hauras ja hajoavainen kuin symbolistien 

käsitys omasta aikakaudestaan ja minuudestaankin.
278

 

 

Kiinnostavaa sinänsä, veteen muodostuvan heijastuman tai peilikuvan aiheeseen 

syvemmin pureuduttaessa ei tässäkään kohden ole täysin mahdollista irrottautua jo yllä 

käsitellystä katoavaisuuden tematiikasta. Traditionaalisesti peilipinta näet allegorisoi 

taiteessa totuutta ja turhuutta ‒ totuutta siinä mielessä, että se imitoi niin tarkasti, kun taas 

se mitä näemme, on varsin maallista ja katoavaista, ja siten turhaa.
279

 Veden pintaan 

muodostuva peilikuva asettuu täten Stjernschantzin maalauksessa sen lukuisten 

katoavaisuutta ja memento mori -tematiikkaa viestivien merkkien joukkoon tuoden 

kuitenkin mukanaan myös niin kutsutun vanitas-teeman (lat. turhuus).  

 

Antinous ja Narkissos, jotka hybridimäisesti yhdistyvät teoksen veden äärelle kuvatussa 

hahmossa, olivat tunnetusti kuuluja kauneudestaan, ja muutoinkin nuoruus ja kauneus 

näyttäytyvät Pastoraalissa idealisoituina. Kuitenkin juuri veteen piirtyvä peilikuva 

muistuttaa vanitas-traditiolle ominaisella tavalla näiden asioiden maallisuudesta ja 

katoavaisuudesta, ja siten niiden täydellisestä turhuudesta. Tätä kautta veden elementti 

heijastuksineen johdattelee katsojan myös tässä mielessä olemassaolon kysymysten 

äärelle: pohtimaan sitä, mikä elämässä lopulta onkaan tärkeää. Kysymykset maallisesta 

kauneudesta, sen katoavaisuudesta ja turhuudesta kytkeytyvät täten osaksi teoksen 

laajempaa, eksistentiaalisia pohdintoja sisältävää, universaalimpaa merkitystasoa. Lisäksi 

myös Stjernschantzin elämäntarina luo kontekstin, jota vasten tätä teemaa on kiinnostavaa 

peilata. Henkilökohtaisella tasolla kauneutta, sen katoavaisuutta ja turhuutta koskevat 
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kysymykset ovat näet voineet olla sairauden rujouttamalle taiteilijalle varsin kipeäkin aihe, 

mutta kenties Pastoraalin kautta hänellä on ollut mahdollisuus työstää myös tähän liittyviä 

omakohtaisia tuntemuksia.
280

 Beda Stjernschantzin käsissä vanitas-tematiikka kääntyy 

täten myös persoonalliseksi, ja jopa hyvin henkilökohtaiseksi muunnokseksi.  

 

Pastoraalin veden elementti, hiljaa virtaava joki heijastuksineen, on siis osoittautunut 

varsin kerrokselliseksi ja monitulkintaiseksi merkiksi. Monien symbolistien tapaan vesi 

muuntuu Stjernschantzin käsissä melankolisoivaksi elementiksi, minkä lisäksi aiheeseen 

kytkeytyvät, taiteen traditiosta tutut teemat, memento mori ja vanitas, vielä osaltaan 

vahvistavat tätä alakuloista tunnelmaa sekä johdattelevat pohtimaan maallisuuteen, 

katoavaisuuteen ja kuolemaan liittyviä, elämän perimmäisiä kysymyksiä. Toisaalta vesi 

toimii teoksessa myös alitajunnan ja ihmismielen syövereiden symbolina heijastaen 

ajalleen ominaisia, symbolistiseen estetiikkaan ja Freudin psykoanalyysiin viittaavia 

sisältöjä. Lisäksi veden elementti kytkeytyy teoksen käsittelemään, uusplatonismista 

kumpuavaan symbolistiseen näkemykseen maailmasta ideatodellisuuden heijastumana: 

tulkinnanvaraiseksi jää, näkyykö veden heijastumissa ideaalin henkinen todellisuus vai 

onko ilmestys vain pelkkä hauras haavenäky. Merkkinä veden elementillä on siis varsin 

moninainen rooli teoksen merkityksen muodostumisen, semiosiksen kannalta. 

 

6.6 Symbolien metsästä kohti mielenmaisemaa 

Fin de sièclen symbolisteille näkyvä maailma näyttäytyi monella tapaa riittämättömänä ja 

jopa harhaanjohtavana; heitä ei kiinnostanut ulkoisen havainnon toistaminen, vaan he 

pyrkivät ennemminkin ilmaisemaan jotakin ihmisen sisäisestä elämästä, mielikuvituksesta, 

alitajunnasta ja tunteista. Täten myös jokapäiväiset tutut esineet, asiat ja eliöt saivat heidän 

töissään syvempiä merkityksiä niiden muuntautuessa milloin monitulkintaisiksi vertaus-

kuviksi, milloin taas henkisten tilojen vastaavuuksiksi.
281

 Eritoten luonnolla havaittiin 

olevan ainutlaatuinen kyky symboloida mitä moninaisimpia ajatuksia, ideoita ja 

tunnelmia, ja näin ollen symbolistitaiteilijoiden kankailla luontokuvaston saamat 

merkitykset ulottuivatkin kauas perinteisen maisemamaalauksen tuolle puolen.
282
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Kuten olemme saaneet huomata, myös Beda Stjernschantzin symbolistisen Pastoraalin 

maisema on osoittautunut varsin monitasoisten kuvaannollisten merkitysten kyllästämäksi. 

Taiteilija näyttää ikään kuin käyttäneen luontoa lähtökohtana, niin ideoiden kuin omien 

tunteidensakin tulkitsijana ‒ johonkin syvempään merkityssisältöön viittaavana merkki-

kokonaisuutena. Korostaessaan luonnon arvoituksellisuutta ja siihen sulautuvia kätkettyjä 

merkityksiä Stjernschantz tulee samalla ottaneeksi kantaa symbolistien vaalimaan 

ajatukseen, jonka mukaan maiseman taiteellinen kuvaus ei enää ollut pelkkää ympäristön 

havainnointia, vaan ilmausta luonnon suuruudesta ja taiteilijan herkkyydestä sen 

aistimiseen.
283

 

 

Tällainen Pastoraali-maalauksenkin ilmentämä uudenlainen henkistynyt käsitys luonnosta 

sekä ajatus ideoiden ja mielentilojen projisoinnista maisemaan juontuivat Stjernschantzin 

kaltaisten symbolistitaiteilijoiden hyödyntämäksi merkityksellistämisen metodiksi monelta 

eri taholta. Jo romantikoille henkistyneen luontosuhteen vaaliminen oli ollut keskeinen 

periaate, kun taas ajatukset niin ihmisen ja maailmankaikkeuden kuin sielunelämän ja 

luonnon muotojen välillä vallitsevista vastaavuuksista periytyivät uusplatonistisesta 

estetiikasta: Platonin ideaopista ja Swedenborgin korrespondenssi-teorioista.
284

 Sarajas-

Korten mukaan symbolisteille nämä ajatukset kiteytti kuitenkin ennen kaikkea Charles 

Baudelaire, vuosisadan "kirjallinen epäjumala" ja symbolistien kiistaton esikuva.
285

 Hän 

innosti symbolistitaiteilijoita etsimään henkisiä vastaavuuksia, korrespondensseja, niin 

esineiden, eliöiden, asioiden ja ideoiden kuin myös tunteiden ja erilaisten henkistenkin 

tilojen väliltä ‒ mielikuvitus ja intuitio olivat taiteilijan tärkeimpiä välineitä, sillä olihan 

näkyvä todellisuus vain heijastusta tosiolevaisesta.
286

  

 

Näitä teemoja henkivän Baudelairen Vastaavuuksia-runon voidaan jopa sanoa aikanaan 

muodostuneen varsinaiseksi symbolistisen modernismin opinkappaleeksi, ja myös 

Stjernschantzin Pastoraalissa kuuluu intertekstuaalisia kaikuja tästä runosta.
287

 Kuten 

Baudelairen luonnontemppelin puut, elävät pylväät, kuiskailevat ja humisevat hämärän 

salaperäisiä sanojaan, myös Stjernschantzin maalaamat nuoret hahmot ovat keskittyneet 

kuuntelemaan heitä ympäröivän luonnon, kukkien, puiden, joen ja metsän salattuja sanoja. 
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Sanoja, joiden kätkettyjen merkitysten lähteille olen itsekin yrittänyt suunnistaa 

tulkintojeni muodossa. Näitä merkityksiä ja niihin sisältyviä tuonpuoleisia ideoita voi olla 

mahdotonta pukea sanoiksi, mutta kenties juuri Pastoraalin nuoret figuurit ovat kuitenkin 

saavuttaneet tuon kohonneen tilan, jolloin vaivatta voi ymmärtää "maan kukkien kieltä ja 

muiden äänettömien", kuten Baudelairen Kohoaminen-runossa kuvaillaan.
288

 Myös 

maalauksen taustalla häämöttävässä, sumuisen salaperäisessä ja mystisessä metsässä 

voidaan nähdä kaikuja baudelairelaisesta "symbolimetsästä". Utuisessa äärettömyydessään 

se voitaisiin tulkita eräänlaiseksi aineellisen ja henkisen, kenties unen ja todellisuuden 

raja-alueeksi tai alitajunnan tuntemattomien kerrosten vertauskuvaksi.
289

 Synkässä 

hämyisyydessään siinä tuntuu myös kiteytyvän jotakin sellaista, joka häilyy koko teoksen 

ja sen sisältämien yksityiskohtien taustalla ‒ suloista kevättä vasten piirtyvä melankolia. 

 

Symbolismi oli monella tapaa ääripäiden taidetta, ja myös Pastoraalia luonnehtii 

tietynlainen kaksijakoisuus: toisaalta teos huokuu jotakin hyvin kaunista ja ikuista, kun 

taas toisaalta melankolia, suru ja kuolema ovat myös siinä läsnä. Eritoten teoksen 

maisemassa ja sen yksityiskohtiin kätketyssä kerroksellisessa kuvakielisyydessä kauniin 

keväinen elämänvoima ja eksistentiaalinen kuoleman mysteerin pohdinta kietoutuvat 

vahvasti toisiinsa. Vaikka elämä ja kuolema voidaan nähdä maalauksessa vastavoimina, 

kiteytyy niiden paradoksaalisessa yhdistelmässä myös ajatus elämän kiertokulusta: tällöin 

kuolema ei kenties näyttäydykään elämää uhmaavana voimana, vaan pikemminkin 

luonnollisena osana sitä. Elämän syklisen kiertokulun tematiikka vain syvenee otettaessa 

huomioon tieto siitä, että kevät-aiheisen Primaveransa lisäksi Stjernschantz mitä 

todennäköisimmin myös työsti kokonaista vuodenaikoja käsittelevää teossarjaa, joka 

valitettavasti jäi osin keskeneräiseksi ja on osin kadonnut tutkijoiden ulottumattomiin.
290

 

Kuitenkin sekä itsenäisenä taideteoksena että osana vuodenaikoja kuvaavaa teossarjaa 

Pastoraalin luontosymboliikkaan kietoutunut keskeinen merkityssisältö pysyy mielestäni 

hyvin yhteneväisenä: niin veden heijastumat ja sen hidas lipuminen, poimittu ja jo hetken 

kuluttua kuihtuva kukka kuin myös salattu kukkien kielikin tuottavat merkkeinä 

samankaltaisia interpretantteja ‒ kiertokulussaan luonto näyttäytyy koko olemassaolon 

vertauskuvana, ja tähän kiertokulkuun on myös ihmisen osana kuulua. 
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Pastoraali-teoksessa sisällöllisesti keskeisen aseman saavat eksistentiaaliset kysymykset 

ovat selvästi myös askarruttaneet Stjernschantzia. Taiteellisen tuotannon lisäksi tästä 

kertovat lukuisat olemassaolon problematiikkaa pohtivat kirjalliset otteet, jotka taiteilija 

on kirjannut itselleen talteen luonnoskirjaansa. Sarajas-Korten mukaanhan Stjernschantzin 

luonnoskirjan sisältämää, omistajansa lukemista teksteistä koostettua laajaa katkelma-

kokoelmaa voidaan jopa pitää pienoiskuvana 1890-luvun symbolistipolven kirjallisesta 

taustasta.
291

 Myös Pastoraalissa kuuluu intertekstuaalisia kaikuja näistä taiteilijan muistiin 

kirjaamista otteista aina Nietzschen Zarathustrasta
292

 Rydbergin teksteihin saakka. Myös 

eräässä luonnoskirjan sisältämistä monista runoista on aistittavissa yhteneväistä tunnelmaa 

ja tematiikkaa Pastoraalin kanssa. Kyseessä on tanskalaisen symbolistirunoilija Helge 

Roden runo "I Ensomheden" (1892), ja eritoten sen viimeinen säkeistö. Yhdessä nämä 

tekstit näet asettuvat mielenkiintoiseen intertekstuaaliseen vuoropuheluun toistensa kanssa 

ja johdattelevat pohtimaan ihmiselämän merkitystä osana luonnon suurta kiertokulkua: 

 

Aa store Natur! Vor Mo'r og vor Fa'r!                 Oi suuri luonto! Äitimme ja isämme! 

Tal til din Søn, der længes mod Svar.                 Puhu pojallesi, joka kaipaa vastausta. 

Er jeg en Del af din Aand og din Sjæl,                 Olenko osa sinun henkeäsi ja sieluasi, 

der kæmper frem mod den fulde Viden;                 joka kamppailee kohti täydellistä tietoa;  

eller er jeg kun ganske liden,                 vai olenko aivan mitätön,  

‒ en Orm under Dødens Hæel?                  ‒ mato kuoleman kantapään alla?
293

 

 

Tämän runonkin ilmentämä, Pastoraali-teokseen syvästi sisältyvä pohdinta ihmisen ja 

luonnon välisestä suhteesta oli myös koko symbolismin aikakautta vahvasti leimannut 

teema. Saksalaisten varhaisromantikkojen ajattelusta pohjautuneen näkökannan mukaan 

ihmisen mieli ja luonto olivat erkaantuneet toisistaan. Mielikuvituksensa ja taiteensa 

avulla luontoa tulkiten taiteilijan oli kuitenkin mahdollista saada ote tästä kadonneesta 

yhteydestä, ja saattaa täten luonto ja mieli takaisin yhteen syntiinlankeemuksessa 

kadonneeksi maailmanyhteydeksi tai kokonaisharmoniaksi. Tätä kuvailtiin usein musiikin 

termein "luonnon herkkien, maailmanyhteydestä ja harmoniasta kuiskailevien äänten 
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 Nietzschen teoksesta Näin puhui Zarathustra Stjernschantz on kirjannut muistiin pitkiä otteita. Sarajas-
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kun taas Lahelman (2014, 154) mukaan Nietzschen ajatukset ihmisen ja maailman suhteesta ovat voineet 
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 Beda Stjernschantzin luonnoskirja. BS-kokoelma. Arkistokokoelmat, KG. Stjernschantz on kirjannut 

Roden runon itselleen muistiin sen alkuperäisessä tanskankielisessä muodossaan, jonka viimeinen säkeistö 

on esitetty yllä. Ohessa myös runon viimeinen säkeistö suomeksi käännettynä (Lahelma 2014, 154). 
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kuunteluksi".
294

 Tämän aatehistoriallisen taustan vaikutuksesta kehittyivät myös 

symbolistitaiteilijoiden jalostamat ajatukset ihmisen ja luonnon vuorovaikutteisen suhteen 

synnyttämästä mielenmaisemasta ja sen pohjoisesta variaatiosta, tunnelmamaisemasta, 

joissa subjektiivinen luontokokemus sekä mielen elämysten ja tunnetilojen ilmaisu 

maiseman välityksellä olivat keskeisiä periaatteita. Symbolisteille maisema oli siis ennen 

kaikkea sieluntila ‒ un état d'âme.
295

 

 

Ajatus emootioiden ja mielikuvituksen täyttämästä suggestiivisesta mielenmaisemasta saa 

myös eräänlaisen ilmenemismuotonsa Pastoraalissa, joka yllä esittämieni tulkintojen 

valossa näyttäytyy varsin itsereflektiivisenä teoksena ‒ vaikkakin se eksistentiaalisine 

kysymyksineen on samalla myös hyvin universaali. Maalauksen luontosymboliikkaan 

kätketyt merkitykset, kuten kysymykset elämän tarkoituksesta ja siihen kytkeytyvästä 

keväisen elinvoiman ja vääjäämättömän katoavaisuuden ikuisesta liitosta kuin myös 

katkeransuloiset haavenäyt rakkaudesta ja pelko sen saavuttamisen mahdottomuudesta, 

ovat kaikki yleismaailmallisella tasolla ihmiselämää koskettavia kysymyksiä. Samalla ne 

taideteoksen teemoina kertovat kuitenkin paljon myös tekijästään, niin Stjernschantzin 

persoonasta kuin hänen elämäntarinastaankin. Symbolismille ominaiseen tapaan syvän 

subjektiivisuuden tunteen voidaan siis sanoa sulautuvan Pastoraalissa vahvasti yhteen sen 

sisältämien universaalimpien merkitystasojen kanssa saaden maalauksen näyttäytymään 

tekijänsä sielunelämää heijastavana mielenmaisemana ‒ ellei jopa syvämietteisenä 

metaforisena omakuvana.
296

 

 

Tutkimalla Stjernschantzin Pastoraali-maalauksessa kuvaamaa maisemaa ja luontoon 

liittyviä detaljeja voidaan niiden huomata muodostavan oman merkkikielensä teoksessa ja 

nivoutuvan varsin monella tapaa sen eri tulkinnan tasoihin. Esittämieni tulkintojen valossa 

myös hypoteesini maiseman keskeisestä roolista teoksessa on vahvistunut. Niin kasvi- 

kuin muutkin luontoaiheet muuntuvat Pastoraalissa erilaisiksi, hyvin kerroksellisiksi ja 

monitulkintaisiksi metaforiksi, symboleiksi ja allegorioiksi, minkä lisäksi ne ovat myös 

symbolistien ihannoimaa korrespondenssioppia noudattaen analogisesti yhteydessä 
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maalauksen figuurien kanssa. Kuvastaessaan toinen toistaan luonto ja henkilöhahmot ovat 

siis semioottisesti ikonisessa suhteessa toistensa kanssa. Luontoaiheisiin sisällytetyn 

kerroksellisen kuvakielisyyden avulla taiteilijan on lisäksi ollut mahdollista sekä korostaa 

teoksen sisältämiä teemoja että toisaalta myös luoda uusia monitulkintaisia merkityksiä, 

tai jopa kätkettyjä sisältöjä, sen monitahoiseen merkkikokonaisuuteen. Stjernschantzin 

kaltaisille fin de sièclen symbolisteille maiseman voidaan siis todeta olleen erittäin tärkeä 

keino merkityksen muodostamiselle. 

 

Kuten tutkielmani osoittaa, symbolistisessa teoksessa merkitykset muodostuvat hyvin 

monenlaisten osatekijöiden kautta ja niiden yhteisvaikutuksesta. Täten myös maiseman 

kaltaiset, merkitykseltään näennäisen viattomilta vaikuttavat kuvalliset merkit, voivat 

omata yllättävänkin keskeisen roolin taideteoksen tulkinnassa ja sen muodostaman 

merkkikokonaisuuden semiosiksessa. Kuten olemme saaneet huomata, symbolistisen 

teoksen mitä hienovaraisinkin merkki voi näet olla monien merkitysten kyllästämä. 

 

 

6.7 Symbolismi ja aiheen välityksellä muodostuva merkitys  

Symbolistisessa maalaustaiteessa merkityksiä välitetään siis hyvin monin eri keinoin. 

Tämä tarkoittaa, että tulkinnallinen katse tulee osoittaa niin maalauksen muotoihin, 

väreihin ja materiaaleihin kuin sen esittävään sisältöönkin ‒ aina keskeisesti kuvatuista 

aiheista pienimpiin detaljeihin saakka. Myös Pastoraalissa nämä symbolismia vahvasti 

määrittäneet ja samalla suuntausta kahtiakin jakaneet merkityksellistämisen keinot ovat 

selkeästi läsnä. Vaikka Stjernschantz näkemykseni mukaan pyrki luomaan merkityksiä 

teoksen plastisten elementtien
297

 välityksellä, on maalauksen figuureiden ja niiden antiikin 

mytologioista ammentavan taustan tarkastelu sekä sen kuvaamiin detaljinomaisiin luonto-

elementteihin pureutuminen osoittaneet taiteilijan hyödyntäneen myös traditionaalisempaa 

metodia, jossa merkitys muodostuu kuvatun aiheen kautta. Stjernschantzin tapaan fin de 

sièclen symbolistitaiteilijat eivät kuitenkaan tavanneet tyytyä siihen, että aiheen kautta 

muodostuva merkitys liittyisi pelkästään motiivin niin kutsuttuun konventionaaliseen, 

taiteen traditiosta tuttuun ikonografiseen sisältöön, vaan he työstivät aiheen välityksellä 

muodostuvaa merkitystä ikään kuin pidemmälle muun muassa assosiatiivisuutta ja 

konnotaatioita hyödyntäen, ja osallistaen siten myös katsojan tähän merkitysprosessiin. 
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Esimerkiksi Pastoraalissa kuvatut kasviaiheet ovat tästä hyvä esimerkki. Pragmatistisen 

semiotiikan näkökulmasta teoksessa kuvattuja kasveja voidaan näet tarkastella Peircen 

kolmijaon mukaisina symboleina, koska merkkeinä niiden suhde objektiinsa on 

sopimuksenvarainen. Ne siis perustuvat johonkin sosiaalisesti muodostuneeseen tai 

muodostettuun tapaan, sopimukseen tai lakiin eli tässä tapauksessa kukkien kieleksikin 

kutsuttuun konventionaaliseen kasvisymboliikkaan.
298

 Kuten edellä on noussut esiin, 

näihin kasveihin liittyvät merkitykset eivät kuitenkaan rajoitu teoksessa pelkästään tälle 

konventionaaliselle tasolle, vaan taiteilija vaikuttaa liittäneen näihin merkkeihin myös 

hänen omaan elämäänsä ja aikakauteensa kytkeytyviä lisä- tai piilomerkityksiä. Hänen 

voidaan siis sanoa ikään kuin kehitelleen konventionaalisia symboleita eteenpäin kohti 

henkilökohtaista symboliikkaa, jota taas Kuusamon mukaan voidaan symboliikan lajina 

pitää juuri symbolismin aikakauden keksintönä.
299

 Samaa metodia Stjernschantz on myös 

hyödyntänyt niin maalaukseen sisältyvien muiden luontoelementtien kuin sen kuvaamien 

mytologisten figuurienkin kohdalla.  

 

Symbolismissa ikonografisen aiheen ja konventionaalisen symboliikan voidaan siis katsoa 

toimineen eräänlaisena taiteellisena lähtökohtana, jota taiteilijat lähtivät työstämään ikään 

kuin pidemmälle. Tällä tavoin taiteilijan oli myös mahdollista luoda monikerroksisuutta 

teokseen, sillä sama merkki saattoi johdatella katsojan toisaalta universaalimmalle, kenties 

selkeämmin konventionaalisille merkityksille rakentuvalle tulkinnan tasolle, kun taas 

toisaalta siihen kytkeytyvä henkilökohtainen symboliikka saattoi myös paljastaa teoksessa 

piilevän, kenties itse taiteilijaan liittyvän, yksityisemmän tason ja merkityssisällön. 

 

Symbolistisessa taideteoksessa traditionaalisen ikonografisen aiheen, kuten myyttisen 

ihmisfiguurin tai kasvi-motiivin, voidaan siis katsoa operoivan samanaikaisesti usealla eri 

merkitystasolla. Niin kutsutun ilmimerkityksensä lisäksi, tämänkaltaisiin aiheisiin sisältyy 

niihin usein jo vuosikymmenien tai -satojen ajan liitetty sopimuksenvarainen merkitys, 

minkä lisäksi sekä symbolismi suuntauksena että sen ympärillä vaikuttanut aika, kulttuuri 

ja yhteiskunta omina konteksteinaan voivat antaa näille aiheille vielä omanlaisiaan 

lisämerkityksiä tai jopa aivan uusiakin tulkintoja. Näiden lisäksi myös taiteilija itse saattoi 

peilata kuvaamansa aiheen kautta niin omaa elämäänsä, omia tuntemuksiaan kuin 
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sielunmaisemaansakin, tehden sen joko tietoisesti tai tiedostamattaan, ja kuljettaen aiheen 

siten kohti yksityisempää, taiteilijaan henkilökohtaisesti liittyvää tulkinnan tasoa.  

 

Pragmatistisen semiotiikan käsitteistöä hyödyntäen tämänkaltaista näkemystä on myös 

mahdollista valaista seuraavaan tapaan: tyypillisimmillään symbolistista teosta voidaan 

samaan aikaan pitää sekä tekijänsä indeksinä ja ikonina että toisaalta myös aikakautensa ja 

symbolismin indeksinä. Jälkimmäisellä viittaan siihen, kuinka ajan luoma konteksti ja 

symbolismi suuntauksena ideologioineen, teorioineen ja esteettisine prinsiippeineen jätti 

niin vahvasti jälkensä symbolistiseen taiteeseen, että ilman tämän kokonaisuuden 

huomioimista katsojan voisi olla lähes mahdotonta tulkita tai ymmärtää näitä teoksia ja 

niiden sisältämiä merkitysulottuvuuksia. Samaan aikaan konkreettisen kädenjälkensä 

teokseen jätti luonnollisestikin myös itse taiteilija, ja siten taideteos on aina tekijänsä 

indeksi. Kuten tutkielmassa on aiemmin tullut esiin, symbolismi teki tämänkaltaisesta, 

tekijän kädenjäljen näkyväksi tekevästä indeksisyydestä myös eräänlaisen voimavaransa 

hylätessään realismille ominaisen, maailmaa jäljittelevän ikonisuuden.
300

 Symbolismissa 

taide kääntyi lisäksi vahvasti sisäänpäin, kohti taiteilijan omaa sisäistä maailmaa, tunteita, 

mielikuvitusta ja alitajuntaa, ja näin ollen symbolistinen teos ja sen kuvaama aihe usein 

näyttäytyvätkin myös tekijänsä sielunmaisemana tai metaforisena omakuvana eli toisin 

sanoen tekijäänsä muistuttavana kuvana ‒ taiteilijan ikonina.  

 

Niin kerroksisuus, kompleksisuus, analogisuus ja assosiatiivisuus kuin myös niiden kautta 

muotoutuva monitulkintaisuuskin määrittävät siis hyvin vahvasti symbolistista taidetta, 

minkä lisäksi nämä ominaisuudet lähtökohtaisesti myös kuvastavat näiden teosten 

kuvaamia aiheita. Symbolistitaiteilijoiden käsittelyssä, modernin muotokielen ja sitä 

kannattelevan modernin näkemistavan avulla, taiteen traditiosta hyvin tuttukin 

ikonografinen aihe näet muuntui yksiselitteisestä motiivista monia herätteitä tarjoavaksi, 

vihjailevaksi ja moniselitteiseksi kokonaisuudeksi. Kuvatun aiheen mimeettisyyttä ja 

narratiivisuutta riisumalla taiteilija jätti samalla myös tilaa niin katsojalle, uudenlaisille 

taiteen kokemistavoille kuin itse merkityksen muodostumisen prosessillekin. Näin myös 

symbolistisen taideteoksen kuvaama aihe tuki vahvasti suuntauksen ihannoimaa, 

uudenlaista henkistynyttä ja kontemplaatioon kannustavaa taidenäkemystä. 
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7 Beda Stjernschantzin maalaus Pastoraali ja  

   symbolismin monimerkityksinen merkkimaailma 

 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa olen pureutunut 1800- ja 1900-luvun vaihteen symbolistisen 

maalaustaiteen omintakeiseen ja monisyiseen merkki- ja merkitysmaailmaan tutkimalla 

Beda Stjernschantzin maalausta Pastoraali. Taidehistoriallista ja semioottista tarkastelu-

kulmaa hyödyntävän, yksityiskohtaisen ja monitasoisen lähilukemisen avulla tavoitteenani 

on ollut tarjota tästä monimerkityksisestä taideteoksesta aiempaa kattavampi ja syvempi 

kuva sekä tavoittaa sen symbolistista taidekäsitystä monella eri tasolla henkivä olemus. 

Pastoraalia symbolistisen taiteen tyyppiesimerkkinä tarkastellen olen lisäksi pyrkinyt 

havainnollistamaan ja tuomaan esiin symbolistisen taideliikkeen keskuudessa kehiteltyjä 

ja sille luonteenomaisia, aikanaan hyvinkin innovatiivisia keinoja muodostaa merkityksiä, 

ja siten kytkeä tämä tapaustutkimus myös osaksi laajempaa tutkimuksellista viitekehystä. 

 

Tutkielmani kautta Pastoraali näyttäytyy varsin moniulotteisena, eri tulkinnan tasoilla 

operoivana merkki- ja merkityskokonaisuutena, jossa kiteytyy symbolistiselle taiteelle 

ominainen prosessimaisen asteittain avautuva, arvoituksellisuutta ja monitulkintaisuutta 

tavoitteleva luonne. Esoteerisessa salaperäisyydessään, viitteellisyydessään, vyyhtimäisen 

tiheässä intertekstuaalisuudessaan ja kerroksisen vertauskuvallisessa tematiikassaan siinä 

kristallisoituu myös yksi symbolismin ydinprinsiipeistä: ilmennettyä ideaa tai merkitystä 

ei kuvata sellaisenaan, vaan teoksen monimielinen merkityssisältö avautuu vain siihen 

syventymällä, ja silloinkin asteittain. Aikakauden symbolikäsitystä mukaillen Pastoraalin 

voidaankin täten katsoa toimivan symbolin tavoin: monimerkityksisestä olemuksestaan 

huolimatta, jokin perimmäinen, vahvan syvyyden vaikutelman taakse verhottu merkitys 

tuntuu ikään kuin jäävän tavoittamattomiin.
301

 Teoksen merkityksiä voidaan siis osoittaa 

ja määritellä, mutta siitä huolimatta sen ympärille jää häilymään lopullista määritystä 

väistävä mysteerin tuntu ‒ Odilon Redoninkin kuvailema le sens du mystère.
302

 

 

Tätä syvyyden tuntua ja perimmäisen merkityksen salaan jäämistä voidaan selittää sillä, 

että Pastoraalin kaltaisissa, symbolistisen taideliikkeen piirissä syntyneissä taideteoksissa 
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ilmaisuaan hakee myös jokin sellainen, jota ei täysin voida formuloida käsitteiden avulla: 

absoluuttinen tosiolevainen eli idea. Kuten tutkielmassani käy ilmi, juuri yliaistillisen 

totuuden ilmentäminen ja siihen kytkeytyvä arvoituksellisuuden tavoittelu sai symbolistit 

myös kehittelemään uudenlaisia ilmaisun ja merkityksellistämisen keinoja. Tutkimukseni 

mukaan tässä keskeisiksi tekijöiksi nousevat esimerkiksi muiden taidelajien ilmaisukielen 

imitointi, synestesian tavoittelu, monitasoisen vertauskuvallisuuden, intertekstuaalisuuden, 

analogisuuden, assosiatiivisuuden ja monitulkintaisuuden korostaminen, mimeettisyyden 

ja narratiivisuuden redusoiminen sekä taideteoksen indeksisyyttä tähdentävän, maailmaa 

jäljittelevästä ikonisuudesta irtautuvan, dekoratiivisen ja syntetistisen tyylin soveltaminen. 

Kuten tutkielmani osoittaa, Pastoraalin kaltaisissa, vuosisadan vaihteessa syntyneissä 

symbolistisissa taideteoksissa, mitä hienovaraisinkin detalji tai plastinen elementti saattaa 

siis toimia tärkeänä tekijänä merkityksen muodostumisen prosessissa eli semiosiksessa. 

Näissä maalauksissa ei siis vain monimielisesti suggestiivisia mielikuvia luova aihe, vaan 

myös teoksesta välittyvä tunnelma ja sen viiva, väri, muoto ja sommitelma muuntuvat 

ekspressiivisiksi elementeiksi ‒ merkeiksi, joiden avulla on mahdollista antaa vihjeitä 

käsitteellisen kielen ylittävistä tiedon muodoista ja aistimaailman takaisista totuuksista. 

 

Mysteerin tuntua tavoittelevan, yliaistilliseen olevaisuuteen kurkottavan luonteensa lisäksi 

Pastoraalista on noussut tutkielmani kautta myös aiempaa syväluotaavammin esiin sen 

monimerkityksinen, eri tulkinnan tasoilla operoiva olemus. Niin maalauksen antiikin 

myyteistä intertekstuaalisen taustansa löytävät figuurit, symbolistista mielenmaisemaa 

heijastelevat vertauskuvalliset luonto-motiivit, symbolistiselle taideliikkeelle ominaiset 

ikonografiset aiheet kuin myös plastiset elementitkin muodostavat merkkeinä monisyisen 

merkitysvyyhdin, jossa erilaiset tulkinnat risteävät ja kietoutuvat toisiinsa. Symbolismille 

luontaiseen tapaan teos tuntuu eritoten tasapainoilevan sekä universaalien, ihmiselämää 

yleismaailmallisesti koskettavien teemojen että hyvin yksityisiltä ja subjektiivisilta 

vaikuttavien kysymysten rajapinnalla. Niin maallisen ja tuonpuoleisen, ideaalin ja 

todellisen, elämän ja kuoleman, ilon ja melankolian kuin surun ja rakkaudenkin kaltaiset 

paradoksaaliset teemat muuntuvat teoksessa toisaalta aikakaudelleen ja symbolistiselle 

taideliikkeelle keskeisten ideologisten, eksistentiaalisten ja maailmankatsomuksellisten 

kysymysten ilmentymiksi, kun taas toisaalta ne myös punoutuvat itse taiteilijaa, tämän 

elämää, taiteilijuutta, tunteita ja syvämietteistä sielunmaisemaa kuvastaviksi, kenties jopa 

salaisiksi tarkoitetuiksi pohdinnoiksi. Tutkielmani kautta Pastoraali siis näyttäytyy 

Charles S. Peircen terminologiaa käyttäen sekä symbolismin indeksinä että tekijänsä 
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ikonina, hyvin kerroksisena ja moninaisista merkityksistä rakentuvana taideteoksena, joka 

vihjailevuudessaan ja monitulkintaisuudessaan tarjoaa myös katsojalleen mahdollisuuden 

syventyä ja uppoutua ‒ aivan kuten fin de sièclen symbolistit taiteeltaan toivoivatkin. 

 

Kuten tutkielmassani nousee esiin, symbolismin taidekäsitys ja siihen nivoutuvat uudet 

merkityksenmuodostuksen keinot, nostivatkin niin taideteoksen katsojan kuin myös 

varsinaisen merkityksen muodostumisen prosessin taiteen keskiöön. Kuten havainnollistan 

asiaa tutkielmassani, suggestiivisuudessaan ja monimielisyydessään symbolistinen teos 

ikään kuin haastaa katsojansa osallistumaan aktiivisesti semiosikseen ‒ etsimään merkitys-

yhteyksiä, tutkimaan teoksen aiheissa, detaljeissa, rakenteissa ja plastisissa elementeissä 

piileviä sisältöjä ja täydentämään tulkinnallisia aukkoja. Koska symbolistinen teos ennen 

kaikkea symboloi, eikä siis suoraan kuvaa tai nimeä kohdettaan, edellyttää se siten myös 

tulkitsijaltaan syvää uppoutumista: kuvan ja katsojan välistä aktiivista vuorovaikutusta, 

mielikuvituksen, intuition, assosioinnin ja kontekstualisoinnin dynaamista prosessia, jossa 

teoksen merkityksiä on mahdollista aavistellen ja syventyen, vähä vähältä, kuroa esiin. 

Symbolismissa tämänkaltaisesta, myös Peircen triadista merkkiteoriaa monelta osin 

muistuttavasta, prosessuaalisesta merkityksellistämisen tavasta voidaan siis todeta tulleen 

niin taidetta kuin varsinaista taidekokemustakin keskeisesti määrittävä tekijä.  

 

Näkemykseni mukaan tutkielmassa hyödyntämäni, pragmatistisen semiotiikan merkki-

teoriasta ja intertekstuaalisuuden käsitteestä lisäsyvyyttä ammentava ikonologinen metodi 

on siis tarjonnut monitasoisen näkökulman, jonka avulla on ollut mahdollista pureutua 

tarkasti ja yksityiskohtaisesti niin Beda Stjernschantzin Pastoraalin merkki- ja merkitys-

maailmaan kuin myös tarkastella laajempiakin merkitykseen ja 1800- ja 1900-lukujen 

vaihteen symbolistiseen maalaustaiteeseen kytkeytyviä ilmiöitä. Se on myös nostanut esiin 

symbolismiin kuin luonnostaan sisältyneen "semioottisen juonteen", jossa aistimaailma 

nähdään merkkinä korkeamman todellisuuden olemassaolosta ja jossa taide koetaan idean 

ilmentämiseksi, ja siten myös merkinluonteiseksi eli semioottiseksi. Juuri soveltuvuutensa 

ansiosta ja kiinnostavia näkökohtia esiin nostavana metodina semioottista näkökulmaa 

olisi mielenkiintoista ja hedelmällistä soveltaa myös laajemman materiaalin, ja kenties 

eritoten ranskalaisen, kokeilevuudestaan ja moni-ilmeisyydestään tunnetun, symbolistisen 

kuvataiteen tarkastelussa. Kuten myös tämä pro gradu -tutkielma osoittaa, semioottisesti 

virittyneen taidehistoriallisen tutkimuksen avulla on näet mahdollista raottaa symbolismin 

ja sen mielenkiintoisen merkkimaailman ylle laskeutunutta arvoituksellisuuden verhoa. 
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