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Sukupuolten tulkintoja ja ”venäläisiä 
tyyppejä” — Kalannin alttarikaapin 

varhaisesta tutkimushistoriasta

Elina Räsänen ja Leena Valkeapää

Kesäkuussa 1874 Suomen Muinaismuistoyhdistyksen toiseen taidehistori-
alliseen tutkimusretkikuntaan kuuluvat nuoret miehet lähtivät dokumen-
toimaan Suomen kulttuuriperintöä. Kolme vuotta aiemmin järjestetty en-
simmäinen retki oli suuntautunut Ahvenanmaalle ja Turun seudulle,1 nyt 
oli vuorossa alue Turun ja Porin välillä. Vaikka retkellä nähtiin ja dokumen-
toitiin monia teoksia ja interiöörejä, ehkä suurin ihmetyksen aihe tuli kui-
tenkin vastaan Kalannissa.2 Keskiaikaisen kivikirkon alttarilla oli kookas ja 
hyvin säilynyt alttarikaappi, jonka ovien maalausten kaltaisia löytöretkeilijät 
eivät olleet Suomessa ennen nähneet. Kolmisenkymmentä vuotta myöhem-
min alttarikaappi ostettiin valtiollisiin kokoelmiin tuolloin mittavalla 5 000 
markan summalla, ja se on yhä yksi Suomen kansallismuseon merkittävim-
mistä esineistä.3

Tämä artikkeli käsittelee Kalannin alttarikaapin ”uuden elämän” ensi 
vaiheita, joiden aikana se alkoi muuttua vuosisatoja hartauselämään kuu-
luneesta, paikallisesti tunnetusta teoksesta kansalliseksi, museoiduksi tai-
de-esineeksi ja asiantuntijoiden arvioiden kohteeksi.4 Aluksi selvitämme 
Muinaismuistoyhdistyksen retkikunnan kokoonpanoa ja heidän Kalannin 
kirkossa tekemäänsä kirjallista ja kuvallista dokumentointityötä ennen jul-
kaisematonta arkistomateriaalia valottaen. Sen jälkeen analysoimme retki-
kunnan jäsenten tekemiä tulkintoja ja arvotuksia niin henkilöhahmoista 
kuin kuvatuista aiheista peilaten niitä myös myöhempään tutkimukseen. 
Lopuksi tarkastelemme erityisesti oletuksia alttarikaapissa kuvattujen hah-
mojen venäläisyydestä ja ylipäänsä alttarikaapin itäisestä alkuperästä. Ar-
tikkelissa pyrimme osoittamaan, millä tavoin tulkinnat olivat sidoksissa 
retkikuntalaisten omaan elämänpiiriin eli 1800-luvun lopun säätyläisnuo-
rukaisten maailmaan ja tietämykseen siitä. Lisäksi painotamme alttarikaa-
pin ”elämäkertaa”; keskiaikaisten merkitysten päälle rakentui myöhempinä 
vuosisatoina uusia kerroksia, jotka käsitteellisesti tekevät siitä aina myös 
tulkintojen ajankohdan esineen, mikä ei kuitenkaan vähennä sen alkuperäi-
sen käyttötarkoituksen merkitystä. 
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Kalannin kirkon tammesta valmistettu alttarikaappi oli - ennen sen 
purkamista osiin - moniosainen veistosten ja maalausten muodostama 
kokonaisuus, jossa keskiosan päälle taipuivat kahdet ovet.5 Keskiosassa ja 
sisempien ovien sisäpuolella on kohtauksia Neitsyt Marian elämästä. Va-
semmassa ovessa on kuvattuna Jeesuksen syntymä ja ympärileikkaus; kes-
kiosassa on Marian kuolema, jonka yläpuolella on siihen oleellisesti kuuluva 
Marian kruunaus -aihe; oikeanpuoleisessa ovessa on kaksi Marian ihmete-
koa eli juutalaisten yritys kaataa tämän arkku sekä paholaisen kanssa sopi-
muksen tekevän Teofiluksen tarina. Sisempien ovien toisella puolella sekä 
ulompien ovien sisäpuolella on kahdeksassa paneelimaalauksessa kuvattuna 
marttyyrineitsyt Pyhän Barbaran tarina kristityksi kääntymisestä mestauk-
seen.6 Maalausten tekijänä ja mahdollisesti myös veistoskoristelun maalaus-
työn toteuttajana pidetään 1400-luvun alkupuolella Hampurissa toiminutta 
maalaria, jonka taidehistoria tuntee nimellä mestari Francke.7 Alttarikaapin 
ajoitus suhteutuu mestari Francken muiden töiden ajoituksiin ja tyylillisiin 
seikkoihin; tämän artikkelin puitteissa riittää sen ajoitus 1420–1430-luvuil-
le.8 Kalannin kirkko puolestaan rakennettiin Markus Hiekkasen ajoituksen 
mukaan 1430–1450-lukujen aikana.9

Toisen taidehistoriallisen retkikunnan 
muodostuminen vuonna 1874

Suomen Muinaismuistoyhdistys ryhtyi suunnittelemaan toista taidehis-
toriallista tutkimusretkeä tammikuussa 1874.10 Järjestelyissä nojauduttiin 
ensimmäisellä retkellä hankittuihin kokemuksiin. Retkelle osallistunut 
maisteri Eliel Aspelin (1847–1917, kuva 1) oli Muinaismuistoyhdistyksen 
sihteeri ja hän näyttää vastanneen tutkimusretken suunnittelusta heti alusta 
lähtien. Hän ehdotti, että retki ei kestäisi kahta kuukautta kauempaa, ja että 
retkikuntaan osallistuisi vain neljä henkilöä: yksi taidehistoriallisten kuva-
usten tekijä, yksi arkkitehti ja kaksi piirtäjää. Tutkimusta jatkettaisiin siitä 
mihin ensimmäinen retkikunta oli jäänyt eli liikkeelle lähdettäisiin Turusta 
ja suunnattaisiin pohjoiseen aina Kokemäenjoen laaksoon asti.11 Retkikun-
nan ohjelma määriteltiin samanlaiseksi kuin ensimmäisen, tosin kirkonar-
kistojen laajempi tutkiminen ja kansantarinoiden keruu jätettiin pois työ-
läytensä takia.12

Erilaisten syiden vuoksi mukaan ei Aspelinin lisäksi voinut lähteä muita 
aikaisempaan retkeen osallistuneita. Ensimmäisen retken ideoija ja johtaja 
Emil Nervanderkin oli muuttanut Turkuun Åbo Postenin päätoimittajaksi, 
eikä voinut irrottautua työstään.13 Mukaan ei saatu myöskään arkkitehtiä, jo-
ten tarkempi arkkitehtuurin tutkimus piti jättää ohjelmasta pois. Retkikun-
taan liittyivät maisteri Karl Fredrik Slotte ja ylioppilaat Gunnar Berndtson 
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ja Ernst Nordström, kaikki piirtäjinä. Aspelinista tuli retkikunnan johtaja 
ja hänen tehtävänsä oli taidehistoriallisten kuvausten kirjoittaminen, toisin 
sanoen matkakertomuksen kokoaminen.14 Joukkoon liittyi vielä vapaaher-
ra Emil Waldemar Cedercreutz, joka oli mukana omalla kustannuksellaan 
Turusta Mynämäelle.

Retkikunnan jäsenet olivat nuoresta iästään huolimatta varsin pitkäl-
le opiskelleita. Aspelin valmistui filosofian kandidaatiksi vuonna 1871 
laudaturaineinaan yleinen historia sekä estetiikka ja kirjallisuus, ja mais-
teriksi 1873.15 Hän väitteli ensimmäisellä suomenkielisellä taidehistorian 
väitöskirjalla Siipialttarit, Tutkimus keskiajan taiteen alalla vuonna 1878, ja 
jatkoi uraa taidehistorian ja kirjallisuuden parissa.16 Slotte (1848–1914) suo-
ritti maisterintutkinnon 1873, ja teki uransa Polyteknillisen opiston fysiikan 
opettajana ja Teknillisen korkeakoulun fysiikan professorina.17 Berndtson 
(1854–1895) suoritti ylioppilastutkinnon 1872 ja opiskeli vuosina 1874–
1875 Polyteknisen instituutin insinöörilinjalla. Samaan aikaan hän harjoitti 
taideopintoja yliopiston piirustussalissa. Vuonna 1876 hän pääsi stipendin 
turvin jatkamaan taideopintoja ulkomaille.18 Nordström (1850–1933) puo-
lestaan suoritti filosofian kandidaatin tutkinnon 1874. Jatkossa hänkin opis-
keli taidetta ja teknistä alaa ulkomailla ja toimi taideteollisuuden piirissä 
Suomessa.19

Retkikunnan neljästä varsinaisesta osallistujasta Aspelinilla oli vankin 
tuntuma taidehistoriallisten kohteiden etsimiseen, tunnistamiseen ja doku-
mentoimiseen. Hän tunsi Emil Nervanderin jo 1860-luvulta lähtien ja oli 

Kuva 1. Eliel Aspelin 1870-luvun puoli-
välissä. Museoviraston kuvakokoelmat, 
Helsinki.
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todennäköisesti osallistunut lukuisiin muinaismuistojen säilyttämistä kos-
keviin keskusteluihin.20 Aspelin toimi Muinaismuistoyhdistyksen sihteerinä 
vuonna 187421 ja ennen kaikkea hän oli osallistunut yhdistyksen ensimmäi-
seen tutkimusretkeen, joka oli samalla kahden ja puolen kuukauden ”pe-
ruskurssi” tutkimusretken käytännön työstä. Harrastuneisuudestaan huoli-
matta Aspelinin keskiaikaisen aineiston todellinen tuntemus oli väistämättä 
vielä ohutta, ja retkellä tuli vastaan jatkuvasti yllätyksiä ja uusia asioita.22

Retkikunnan tehtävänä oli dokumentoida näkemänsä taidehistorialliset 
kohteet. Matkasta laadittiin kertomus, jossa kohteet kuvattiin osittain hyvin 
tarkasti, osittain niukasti.23 Sen tuli olla valmis saman vuoden marraskuus-
sa.24 Kertomus kirjoitettiin ruotsiksi, joka oli jokaisen retkikuntaan osallis-
tuneen äidinkieli. Kertomuksen alussa merkintöjen kirjoittajiksi nimetään 
Eliel Aspelin ja Emil Cedercreutz. Kalannin osuuden kertomuksesta laati 
Aspelin, koska Cedercreutz ei siinä vaiheessa enää ollut mukana retkikun-
nassa.25 Sanallisen kuvailun lisäksi kohteet dokumentoitiin kuvin, enim-
mäkseen piirroksin ja akvarellein, ja retkelle oli siten tärkeää saada mukaan 
mahdollisimman taitavia, nopeita ja monenlaisiin olosuhteisiin sopeutuvia 
piirtäjiä. Yhdistys pohti myös kameran hankkimista, mutta sen hyödyllisyy-
destä huolimatta ajatuksesta jouduttiin luopumaan. Kamera ja kuviin tarvit-
tavien kemikaalien hinta, 500–600 markkaa, oli aivan liian korkea niukoilla 
varoilla toimivalle yhdistykselle.26 On syytä mainita, että Muinaismuisto-
yhdistys palasi Kalannin kirkkoon vuonna 1902 kahdeksannella retkellään, 
jota johti K. K. Meinander. Tällöin alttarikaappi oli vielä kirkossa ja se valo-
kuvattiin, mutta muutoin tuolloin keskityttiin kirkon arkkitehtuuriin.27

Kertomuksen ja kuvien lisäksi retkikunnan työtä kuvaavan lähde-
aineiston muodostavat siitä kirjoitetut sanomalehtiartikkelit, jotka olivat 
eräänlaisia matkakirjeen ja työskentelyraportin yhdistelmiä. Niitä ilmestyi 
kaikkiaan kolmessa sanomalehdessä, mikä oli poikkeuksellinen saavutus. 
Sanomalehtien avulla tutkimusretki sai laajaa julkisuutta ja kirjoittajat itse 
tietysti kirjoituspalkkiot. Aspelin kirjoitti heinä- ja syyskuussa matkakir-
jeitä Morgonbladet-lehteen.28 Sarja jäi kesken, sillä kirjeet loppuivat Veh-
maalle ja Kalanti jäi siten käsittelemättä. Toinen sarja matkakuvauksia il-
mestyi elokuun alussa Emil Nervanderin päätoimittamassa Åbo Postenissa. 
Ne kirjoitti ilmeisesti Nervander Gunnar Berndtsonilta saamiensa tietojen 
ja kuva-aineiston pohjalta.29 Lisäksi Aspelin kirjoitti samaan lehteen sarjaa 
täydentävän artikkelin.30 Myös Helsingfors Dagbladet -lehdessä ilmestyi nel-
jä artikkelia, ensimmäinen matkan vielä kestäessä, kolme muuta pian mat-
kan jälkeen.31 Anonyymeinä julkaistujen kirjeiden kirjoittaja oli joku muu 
kuin Aspelin, joka ei todennäköisesti kirjoittanut Morgonbladetin kanssa 
kilpailevaan ja eri puoluekantaa edustavaan lehteen. Kirjoittajan täytyi siten 
olla Slotte, Nordström tai Berndtson. Kalanti käsiteltiin sarjan viimeisessä 
osassa.
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Retkikunta Kalannin kirkossa: 
kirjallinen ja kuvallinen dokumentaatio

Toisen taidehistoriallisen tutkimusretken osallistujat kävivät matkansa ai-
kana kahdessakymmenessäneljässä kirkossa ja kolmessa kartanossa. Åbo 
Posten -lehdessä ilmestyneen kirjoitussarjan ja yhden piirustuksen päiväyk-
sen perusteella tiedetään, että retkikunta työskenteli Kalannin kirkossa hei-
näkuun 14. päivän tienoilla, ilmeisesti korkeintaan kolme päivää. He olivat 
Uudessakaupungissa 9.–12.7. ja lähtivät Kalannista Laitilan, Untamalan ja 
Pyhämaan kautta Raumalle, jonne he purjehtivat 17. heinäkuuta 1874.32

Retkestä tehty kertomus oli Kalannin osalta pitkä ja osin seikkaperäinen. 
Selostettuaan ensin kirkkorakennusta, kirjoittaja siirtyy kertomaan alttarilla 
olevasta alttarikaapista. Kertomuksessa tulee ensimmäiseksi esille suullinen 
perimätieto alttarikaapin saapumisesta Kalantiin, minkä jälkeen käydään 
läpi alttarikaapin veistokuvat ja lopuksi maalaukset. Alttarikaapin kuvauk-
sen jälkeen kertomus siirtyy kuvailemaan muutamia kirkon seinämaala-
uksia. Kertomuksesta käy siis ilmi kuinka retkikuntalaiset, ja epäilemättä 
suurimmaksi osaksi Eliel Aspelin, tulkitsivat Kalannin alttarikaapin kuva-
aiheita. Näihin tulkintoihin vaikutti ratkaisevasti se, että he eivät tunnista-
neet maalausten tarinaa tai kaikkia Neitsyt Maria -aiheita, eivätkä osanneet 
paikantaa teosta oikeaan valmistuskontekstiinsa.

Maalaussarjaa koskeviin tulkintoihin vaikutti varmasti myös niiden 
tuolloinen ulkonäkö. Uudella ajalla tehdyt päällemaalaukset tekivät panee-
limaalauksista huomattavasti nykyistä kömpelömmän näköisiä ja lisäksi 
lakkapinta – joka päällemaalausten lisäksi poistettiin Hampurissa vuosina 
1922–1925 tehdyssä konservoinnissa – muutti maalaukset tummemmiksi.33 
On epäselvää, olivatko kaikki päällemaalaukset vuosilta 1841–1843, jolloin 
maalari Johan Hellstén Uudestakaupungista teki työtä maalausten parissa,34 
vai oliko paneelimaalauksiakin korjattu jo aiempina vuosisatoina.35 Joka ta-
pauksessa suurimmat muutokset paneelimaalauksiin lienee tehty vain kol-
mekymmentä vuotta retkeä ennen ja vasta konservointi toi esille maalaus-
ten todellisen laadun. Samoin veistososien myöhempi maalauskerros, joka 
yhä on reliefien pinnassa, vaikutti niiden arvioimiseen, mistä kertomukses-
sa eksplisiittisesti huomautetaankin.

Olettaa saattaa, että jo pelkästään se, että keskiaikainen alttarikaappi oli 
yhä alttarilla, oli jokseenkin yllättävää: suurin osa näistä oli siirretty sivuun 
viimeistään 1800-luvun alkuvuosikymmeninä, kuten esimerkiksi läheisen 
Vehmaan kirkon alttarikaappi, joka oli viety sakaristoon vuonna 1844.36 Ka-
lannin alttarikaappi siirrettiin kirkon pohjoisseinälle sakariston oven vie-
reen todennäköisesti korjaustöiden yhteydessä vuoden 1884 aikoihin tai 
vasta uuden alttaritaulun hankinnan jälkeen eli vuonna 1892 (kuva 2).37 
Samaan aikaan muiden korjaustöiden kanssa restauroitiin kirkon seinä-
maalaukset Emil Nervanderin johdolla.38
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Retkikunnan kolme piirtäjää valmistivat kuvia hieman yli seitsemän 
kappaleen päivätahtia, Kalannin kirkossa yhteensä 22. Tutkimusretkel-
lä valmistetuista kuvista järjestettiin näyttely loka-marraskuun vaihteessa 
1874 Yliopiston kansatieteellisessä museossa Helsingissä, jossa oli esillä 218 
kuvaa eli todennäköisesti kaikki retkellä tehdyt kuvalliset dokumentaatiot.39 
Tuolloin laaditun näyttelyluettelon mukaan Kalannin alttarikaapista oli esil-
lä kuusi kuvaa: ”Mariae frestelse” (tarkoittaa Teofilus-aihetta) ja ”Apostoli-
kuva”, kaksi kuvaa alttarikaapin ”kuvasarjasta”, kalkeeraus ”keisarin mant-
telista” ja kuva kaapin ornamenttilistasta.40 Kaikki kuvat ovat siis detaljeja, 
eikä yhtään kuvaa tehty alttarikaapin veisto- tai maalauskokonaisuuksista, 

Kuva 2. Neitsyt Marian elämää ja Pyhän Barbaran legendaa 
kuvaava alttarikaappi (n. 1420) Kalannin kirkon pohjoissei-
nällä 1800–1900-lukujen vaiheessa. Pyhää Barbaraa esittävät 
maalaukset ovat käännettyjen ovien takana. Päiväämätön va-
lokuva. Museoviraston arkisto, Helsinki.
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koko alttarikaapista tai kaapin sijainnista kirkkotilassa. Emme ole kyenneet 
täysin todentamaan, mitkä ovat nuo luettelon mainitsemat piirustukset, 
mutta seuraavassa esitellään hahmottelemamme rekonstruktio sen mate-
riaalin perusteella, mikä Museoviraston historian kuva-arkistossa on ollut 
käytettävissämme. 

Ensimmäinen luettelon piirustus tarkoittaa laveerattua lyijykynäpiir-
rosta Teofiluksesta ja hänet paholaisen vallasta vapauttavan Neitsyt Marian 
kohtauksesta (kuva 3). Siinä huomiota kiinnittää kaksi teoksen nykyisestä 
olemuksesta poikkeavaa seikkaa, nimittäin Marian kruunun keskellä ole-
va kolmas sakara ja figuureiden yläpuolella oleva hapsukoristeinen verho. 

Kuva 3. Neitsyt Maria vapauttaa Teofiluksen so-
pimuksesta paholaisen kanssa. Kalannin alttari-
kaapin oikeassa ovessa olevasta veistosreliefi. La-
veerattu lyijykynäpiirustus, 18,5 x 12 cm, 1874. 
Museoviraston arkisto, Helsinki.
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Kolmas sakara on sittemmin hävinnyt. Figuurien taustalle maalattu verho 
oli myös vasemmanpuoleisen, Jeesuksen ympärileikkausta kuvaavan aiheen 
yläpuolella. Koska veistoreliefit irrotettiin alkuperäisistä taustapaneeleis-
taan, jäivät siis kyseiset verhoimitaatiot maalausten takapuolelle, jossa ne 
yhä ovat, vaikkakaan esillepanosta johtuen eivät katsojien nähtävissä.

”Apostolikuva” viittaa Marian kuolemaa tai kuolonuneen nukkumista 
esittävän keskusaiheen alareunassa olevasta apostolista tehtyyn laveerat-
tuun lyijykynäpiirustukseen (kuva 4). Apostoli joko raapii jalkapohjaansa 
tai poistaa siitä piikkiä.41 Piirustus on päivätty 14. heinäkuuta ja varustettu 
tekstillä ”Apostlabild i Nykyrka altarskåp”, mutta signeeraus puuttuu. Mitkä 
sitten ovat nuo listatut kaksi kuvaa alttarikaapin kuvasarjasta? Toinen on 
varmastikin ollut näyttävä akvarelli (kuva 5), joka esittää Pyhän Barbaran 
maalaussarjan neljättä kohtausta eli Barbaran vangitsemista. Sen retkiker-
tomus nimeää Gunnar Berndtsonin tekemäksi. Akvarelli tavoittaa hyvin 
teoksen värityksen ja henkilöiden asennot; isän vihamielinen katse vain on 
jäänyt hieman sameaksi, joten hänen olemuksestaan puuttuu alkuperäisen 
maalauksen terävyys ja uhkaavuus.42 Oliko Berndtson myös kahden edelli-
sen piirustuksen tekijä? Käsialan perusteella tämä on hyvinkin mahdollista. 
Ainakaan ne eivät ole K. F. Slotten, jonka signeeraamat piirustukset ovat eri-
tyyppisiä, ääriviivoja korostavampia ja viivajäljeltään jyrkempiä, minkä voi 
nähdä esimerkiksi hänen Kalannissa piirtämässään Maria ja lapsi -aiheista 
puuveistosta esittävässä kuvassa.

Kuva 4. Neitsyt Marian 
kuolinvuoteelle saapunut 
apostoli, yksityiskohta Ka-
lannin alttarikaapin kes-
kusosasta. 
Laveerattu lyijykynäpiirus-
tus, 24 x 31,8 cm, päivätty 
14.7.1874. Museoviraston 
arkisto, Helsinki.
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Kalkeerausta ”keisarin manttelista” emme ole pystyneet arkistoista pai-
kantamaan. Kalkeeraukset tehtiin ohuelle, mutta suurelle paperille, joten 
rikkoutuminen ja sitä kautta häviäminen on ollut helpompaa kuin muiden 
piirustusten. Yksi suurehko kalkeeraus (34 x n. 50 cm) on kuitenkin säily-
nyt. Se kuvaa Barbaran kuulustelua keskittyen kuitenkin henkilöhahmojen 
kasvoihin ja yläruumiiseen, eikä ”keisarin” eli tuomari Martianuksen viit-
taa ole siinä mukana.43 Luettelossa oleva maininta kaapin ornamenttilistas-
ta tarkoittanee vaatimatonta pienehköä piirustusta, johon on hahmoteltu 
maalattujen paneelien välissä horisontaalisesti kulkevan tummapohjaisen 
”boordin” kasvikuviointia. Paperi on ruskeaa kuultopaperia, ja vaikuttaakin, 
että kuviointi on piirretty sen läpi (kuva 6). Se että huomiota kiinnitettiin 
tämänkaltaisiin detaljeihin kuvastaa dokumentoinnin eräänlaista ennakko-

Kuva 5. Pyhän Barbaran vangitseminen. 
Gunnar Berndtsonin akvarelli Kalannin alttarikaapin 
ovimaalausten neljännestä paneelista, 25 x 16,4 cm, 
Museoviraston arkisto, Helsinki.
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luulottomuutta. Kohteiksi ei valittu vain hienointa mitä nähtiin, eikä esi-
neitä ja maalauksia katsottu yksinomaan taideteoksina, vaan tarkasteluun 
otettiin esimerkiksi taideteollisuuden kehittämisen kannalta kiinnostavia 
ornamenttejä ja tekniikoita.

Ilmestyneet sanomalehtikirjoitukset eivät ole tehdyn työn yksityiskoh-
taisia dokumentointeja, mutta niistä saa käsityksen retkikunnan ensimmäi-
sistä tulkinnoista. Kirjeistä käy ilmi mistä retkikunta oli kiinnostunut ja mitä 
kohteita se piti erityisen tärkeinä. Kirjeet kuvaavat myös matkan tunnelmaa 
ja järjestelyjä sekä aikataulua, joka on merkittävä tieto pohdittaessa käytet-
tävissä olleen ajan vaikutusta tehtyjen dokumenttien määrään ja laatuun. 
Nykyistä Kalannin alttarikaappia, tai erityisesti sen paneelimaalauksia, 
hyvin korkealle arvostavaa käsitystä vasten arvioituina sanomalehtikirjoi-
tukset kuvasivat sitä lyhyesti. Ensimmäinen kuvaus alttarikaapista ilmestyi 
elokuun alussa Åbo Postenissa. Siinä mainittiin kaapin huomattavuus, veis-
tettyjen hahmojen kummallisen venäläinen sävy (rysk prägel) ja maalausten 
kiinnostavuus. Lehti mainitsi myös maalausten voimakkaan restauroinnin 
ja maalausten aihe hahmoteltiin kevyesti vain ”naispyhimyksen legendaksi”. 
Kuvaus Kalannin alttarikaapista oli kokonaisuudessaan seuraava:

Kuva 6. Ornamenttilista. Yksityiskohta paneelimaalausten koristelusta. 
15 x 18,6 cm, lyijykynä. Museoviraston arkisto, Helsinki.
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Huomionarvoista tässä kirkossa oli kuitenkin alttarikaappi, johon sisältyy useita 
veistettyjä kohtauksia vapahtajan historiasta. Erityistä näiden veistokuvien figuureil-
le on, kuten sanottu, silmäänpistävän venäläinen sävy. Alttarikaappien ovet on va-
rustettu öljyllä maalatuilla, erityisen kiinnostavilla maalauksilla, jotka tosin on pai-
koittain hyvin huonosti restauroitu. Nämä kuusi (sic) maalausta kuvaavat eri kohtia 
naispuolisen pyhimyksen legendasta, kuvaten hänen peräänantamattomuuttaan ja 
rohkeuttaan ja kuolemaa uskonsa tähden.44

Helsingfors Dagbladet -sanomalehden artikkeli ilmestyi melkein kuu-
kautta myöhemmin. Siinä alttarikaappia kuvailtiin hieman laajemmin, sen 
todettiin olevan Kalannin kirkon huomattavin kohde ja mainittiin paikka-
kunnalla kerrotun tarinaa sen ihmeenomaisesta saapumisesta jokea pitkin.45 

Sanomalehtitekstien perusteella Aspelin oli itse asiassa innostuneempi 
Vehmaan kirkossa olleesta alttarikaapista. Hänen Åbo Posteniin laatiman 
kirjoituksensa mukaan kirkko ”[…] inom sina väggar hyser det värdeful-
laste helgånskåp, som Fornminnesföreningens tvenne expeditioner anträf-
fat.”46 Morgonbladetissa hän kuvasi ihaillen alttarikaapin sommittelultaan ja 
ilmaisultaan taiteellista veistotyötä.47 Retkikunta näki Vehmaan alttarikaa-
pin ennen saapumistaan Kalantiin, mutta koska Aspelin kirjoitti arviot ret-
ken jälkeen, voi Vehmaan alttarikaapin katsoa hänen mielestään ylittäneen 
kaiken retkellä nähdyn.  Myöhempi tutkimus on pitänyt tätä Kansallismu-
seon kokoelmiin kuuluvaa alttarikaappia (KM 1785) varsin tavanomaisena 
brysseliläisenä tuotantona, esimerkiksi Riitta Pylkkänen totesi jo vuonna 
1936 sen kuuluvan ”lajinsa kaavamaisimpiin ja käsityöläismäisimpiin tuot-
teisiin.48

Tulkintoja ja väärinymmärryksiä

Retkeläiset luulivat ovimaalauksissa esitettyä Pyhän Barbaran kuvallista 
elämäkertaa Pyhän Agathan marttyyrikertomukseksi. Tämän täytyy juon-
tua nimenomaan rintojen leikkaamista kuvaavasta maalauksesta, sillä he 
nähtävästi tiesivät tämän kidutusmuodon sisältyneen juuri Pyhän Agathan 
tarinaan; irtileikatut rinnat ovatkin hänen attribuuttinsa. Väärintulkinnas-
ta johtuen Pyhän Barbaran isä Dioscurus mainitaan kertomuksessa vaan 
yleisesti ritarina ja tuomari Martianus, jonka eteen isä tyttärensä vie, mai-
nitaan keisarina, joskin kysymysmerkin kera. Kertomuksessa huomioidaan 
”ritarin” eli Dioscuruksen itämaishenkinen sapeli sekä mainitaan, kuinka 
hänen hattunsa muistuttaa Rymättylän kirkossa olevan Pyhää Jaakobia esit-
tävän veistoksen päähinettä. Tämän retkeläiset olivatkin vastikään nähneet, 
sillä he kävivät Rymättylässä kesäkuun lopulla, muutamia viikkoja ennen 
kuin saapuivat Kalantiin.49 Itämainen sapeli eli viittaus ”saraseeneihin” oli 
1400-luvulla tapa kertoa kuvatun henkilön pakanuudesta ja vieraudesta. 
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”Orientaalisuus” ei jäänyt retkikuntalaisiltakaan huomaamatta; muistiin 
kirjoitettiin: ”Keisarin ja ritarin asuissa on itämaisia piirteitä.”50

Kuvasarjan aloituskohtauksessa kristityksi kääntynyt Barbara väittelee 
isänsä kanssa. Kertomuksessa selostetaan seuraavasti: ”Tämä [neito] kuun-
telee ja painaa päänsä hänen [ritarin] puheen edessä, vaikkakin hänen kä-
tensä ovat poispäin suunnatut.”51 Ensinnäkin, retkikuntalaiset eivät osan-
neet tulkita keskiajan kuvallista kieltä, minkä perusteella Barbaran käsien 
asento olisi nähty keskusteluna. Keskiajan taiteen elekieli olikin tuolloin 
vielä yleisesti tutkimaton alue, ja J.J. Tikkasen uraauurtavat tutkimukset ai-
heesta olisivat olleet heidän tiedossaan aikaisintaan 1880-luvun puolivälin 
jälkeen.52 Toiseksi, ehkäpä aikansa arvomaailman johdattamana he näkivät 
enemmin nöyrän, hyvin kasvatetun neidon, joka kuuntelee, kuin vanhem-
paa miestä ja vieläpä isäänsä sinnikkäästi vastustavan sankarittaren.

Barbaran kuvallisen elämäkerran kolmannessa kohtauksessa on kaksi 
paimenta, joista toinen paljastaa pakenevan Barbaran olinpaikan Dioscu-
rukselle ja tämän miehille. Petturi on kääntänyt katseensa takaa-ajajia kohti, 
mutta hyvä paimen – jonka karja säilyy lampaina, eikä muutu heinäsirkoik-
si – katsoo alaspäin. Paimenet ovat aikuisia miehiä, mutta retkikuntalaiset 
tulkitsivat toisen heistä tytöksi, toisen pojaksi. Vaikuttiko tulkintaan hei-
dän arkikokemuksensa? Suomessa ja ylipäänsä Pohjoismaissa nuoret tytöt 
toimivat paimenina siinä missä pojatkin, mutta miesten tehtävä se ei ol-
lut.53 Voi aavistella, että henkilöiden asennoilla ja asuilla oli ratkaiseva rooli: 
”poika” oli retkikuntalaisille se, jolla on päässään jonkinlainen lierihattu, ja 
joka nostaa reippaasti päänsä ylös ottaen kontaktia hevosmiehiin, kun taas 
huivipäinen ”tyttö” on kääntänyt katseensa alas. Kuten retkikuntalaisetkin 
oikein tulkitsivat, hänen olemuksensa välitti katsojille vastahakoisuutta: hän 
ei halua ottaa osaa petokseen.54 Koska kertomuksessa ei lainkaan mainita 
paimenten pientä kokoa suhteessa ratsailla oleviin miehiin, on todennä-
köistä, että kokoero oli oleellinen tekijä tulkittaessa paimenet lapsiksi.

Berndtsonin maalaamassa akvarellissa Barbaran vangitsemisesta on 
vankilan kalterien takana kaksi henkilöä, joista vasemmanpuoleinen on 
tummiin vaatteisiin pukeutunut hahmo, oikeanpuoleinen esittää selvästi 
Pyhää Barbaraa. Retkikertomuksen mukaan molemmat hahmot ovat nai-
sia; nuoremmalla naisella mainitaan kultabrokadinen alusasu ja sädekehä 
pään ympärillä. Tämä yksityiskohta on kiinnostava erityisesti siksi, että 
myöhempi tutkimus on tulkinnut hahmon niin Kristukseksi kuin Juliana-
nimiseksi vaimoksi, joka kohtasi marttyyriuden Barbaran kanssa.55 Kirjalli-
sen legendan mukaan Kristus tuli Barbaran kidutusten välillä vahvistamaan 
häntä vankityrmään. On syytä huomata, että mestari Francken yleinen tapa 
maalata Kristus on modernein silmin ”femininisoiva”, mikä näkyy erityises-
ti hänen Tuskien mies -aiheisessa maalauksessaan (Museum der bildenden 
Künste, Leipzig) – haavoittuvaisuuden ja hentouden tarkoitus oli korostaa 
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Jeesuksen inhimillisyyttä ja heikkoutta.56 Toisaalta myös mestari Francken 
maalausten erikoistuntija, Bella Martens, piti hahmoa naisena – tämä tuli 
hänestä selvästi esille konservoinnin yhteydessä.57 Ottaen siis huomioon 
hahmon monitulkintaisuuden sekä 1800-luvun lopun erilaisen, vahvara-
kenteisemman Jeesus-ideaalin, ei siten ole kummallista, että retkikuntalai-
set näkivät kapeakasvoisen ja hiukset keskijakaukselle kammatun hahmon 
vanhempana naisena. Ylipäänsä ajatus, että Kristus olisi kalterien takana, oli 
tietenkin mahdoton legendaa tuntemattomalle.

Entä alttarikaapin veistokuvat?  Kaksi Marian ihmekertomuksiin kuulu-
vaa aihetta olivat siis heille tuntemattomia. Legenda siitä, kuinka juutalaiset 
pyrkivät kaatamaan Neitsyt Marian arkun, oli keskiajalla oleellinen osa Ma-
rian taivaaseenottamiseen (Assumptio) liittyneitä juhlallisuuksia ja tapah-
tumat hautajaissaatossa olivat suoraa jatkumoa kerronnalle Marian kuole-
masta.58 Kuva-aihe oli myöhäiskeskiajalla yleinen myös Pohjois-Euroopassa 
ja kuului esimerkiksi Albertus Pictorin suosimiin aiheisiin. Se on esitetty 
monen upplantilaiskirkon maalauksissa, kuten Täbyn, Stavbyn, Dingtunan 
ja Edebon kirkoissa. Tarina Teofiluksesta, Armenian Ciliciassa eläneestä 
kirjurista tai virkamiehestä (joidenkin versioiden mukaan papista) oli kes-
kiajalla hyvin tunnettu ympäri Eurooppaa, ehkä jopa tunnetuin Marian 
ihmekertomuksista, ja sitä esitettiin ahkerasti myös näytelmänä.59 Varhai-
simpana kuvallisena esityksenä pidetään Souillacin katedraalin sittemmin 
pois paikaltaan otettua tympanon-reliefiä (n. 1100).60 Teofilus-aihetta esit-
tävät teokset ovat kuitenkin kohtuullisen harvinaisia, eikä siis ollut ihme, 
että aiheet eivät retkeilijöille avautuneet, sillä eihän niiden, kuten minkään 
muunkaan Neitsyt Marian ihmeisiin kuuluvan aiheen tunteminen kuulunut 
yleissivistykseen Suomessa 1800-luvulla tai myöhemminkään.61

Keskuskuvan vasemmalla puolella oleva Jeesuksen syntymää kuvaava 
aihe oli Aspelinista hyvin epätavallisesti esitetty. Marian esittäminen polvis-
tuneena vastasyntyneen poikansa eteen oli kuitenkin 1400-luvulla jo varsin 
tavallinen kuvaustapa ja se yhdistetään tavallisesti Pyhän Birgitan näkyyn. 
Merkillistä kyllä, kirjoittaja ei mainitse puuttuvaa Jeesus-lasta, vaikka joi-
denkin muiden figuurien kohdalla puuttuva käsikin mainitaan. Voi olla, 
että hän ei täysin hahmottanut hajonnutta kokonaisuutta, vaan juuri siksi 
pitikin kuvaustapaa niin erikoisena. Varhaisissa, kirkossa otetuissa valoku-
vissa ei Jeesus-lapsi -figuuria myöskään enää ole. Ympärileikkaus oli tunnis-
tettava aihe ja Aspelin huomioi kuinka yksi miehistä pitää veistä ja on juuri 
”ryhtynyt toimeen”, toinen miehistä pitelee lasta, ”joka makaa selällään jon-
kinlaisella pulpetilla.62 Aspelin ei siis yhdistänyt ”pulpettia” alttaripöytään.

Keskiosan Marian kuolemaa kuvaavassa aiheessa apostolien rooli tun-
tuu jääneen Aspelinille ehkä hieman epäselväksi, niin johdonmukaisesti 
hän puhuu vain parrakkaista mieshahmoista, vaikka heidän lukumääränsä, 
12, pantiin merkille (Paavali kuvataan apostolien joukossa). Keskellä oleva 
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”stor karl”, joka on juuri sytyttämässä pitkää kynttilää toisen miehen kädessä 
olevasta kynttilästä, tulkittiin arkilähtöisesti, ihmetellen onko tämän tarkoi-
tus ottaa mittoja ruumisarkkua varten (”Är det meningen att taga mått till 
likkista l. hvad?”).  Arkipäiväisyyden näkemistä pyhyyden sijaan voi nähdä 
myös nuoren apostoli Johanneksen eleen tulkinnassa. Hän sulkee oikealla 
kädellään Neitsyt Marian silmät, mutta kirjoittaja näki sormien tunnuste-
levan Marian otsaa. Kirjoittaja piti vasemmalla olevaa, parratonta henki-
löä naisena, mainiten kuinka tämä on lähes kokonaan kääntynyt poispäin 
muusta ryhmästä. Tämä oli kirjoittajasta kuvan ”ainut naisfiguuri”, mikä 
kertoo, että kuolinvuoteellaan makaava Neitsyt Marian ei varsinaisesti kat-
sottu edustavan sukupuoltaan. Kuvallisessa dokumentaatiossa apostolien 
henkilöllisyys kuitenkin tulee selvästi ilmi, olihan piirustukseen kirjoitettu 
”Apostlabild i Nykyrka altarskåp”. Piirustuksiin toki lisättiin tekstejä myö-
hemminkin, mutta tämä kirjoitus vaikuttaa tehdyn samalla kynällä kuin itse 
piirustus.

Niin ikään Aspelin pani merkille ”tämän ryhmän yllä olevan taivaalli-
sen ’Marian kruunauksen’. Tiukasti kerubipiirin ympäröimänä asettaa Isä 
Jumala, itse kruunattuna, kruunun Marian päähän.”63 Keskiajan ihmiselle 
olisi ollut itsestään selvää, että mikäli miehiä oli vain yksi, kruunajana toimi 
Jeesus, joka itse tuli nostamaan äitinsä sielun taivaaseen ja siellä kruunaa 
tämän kuningattarekseen. Kultainen legenda (Legenda aurea) -nimisessä 
laajalle levinneessä kokoelmassa kerrotaan kuinka Maria kuollessaan kehot-
ti Jeesusta ottamaan hänet vastaan: ”Pidä kokonaisena tämä ruumis, jossa 
sinulla oli mieleistä asustaa. Ota minut itsellesi, jotta siellä missä sinä sylini 
hedelmä olet, voin kanssasi elää.”64 Suomessa säilyneessä keskiajan taitees-
sa kuva-aihe esiintyy eri versioina, joista osa oli varmasti retkeläisillekin 
jo tuttuja. Marian kruunaus on mukana esimerkiksi Rauman, Mynämäen, 
Maarian ja Brändön alttarikaapeissa. Myöhemmin, aivan keskiajan lopulla 
yleistyneessä kuvatyypissä Mariaa kruunaamassa oli Jeesuksen lisäksi myös 
Jumala; tämä esiintyy esimerkiksi Rauman Pyhän Ristin ja Hattulan kirk-
kojen holvimaalauksissa sekä Naantalin luostarikirkon alttarikaapissa. Jee-
suksen tulkitseminen Jumalaksi ainakin osin saattoi liittyä siis myös siihen, 
että monissa heidän näkemissään Marian kruunaus -aiheissa Jumala todella 
oli osallisena. On syytä huomioida, että aihe sinänsä oli usein jo unohtunut 
tai sille oli tarkoituksellisesti annettu uusia merkityksiä; esimerkiksi Rau-
man kirkkoherra Johan Martin Gråå raportoi vuonna 1749, viitaten Marian 
kruunaus -kuvaan, kirkossa olevan vanhan alttarikaapin, jossa ”voi nähdä 
Kristuksen ja uskovan sielun kuvan”.65



19

Kysymys itäisestä alkuperästä

Kalannin alttarikaapin tulkinnassa on piirre, johon on syytä kiinnittää 
tarkempaa huomiota, nimittäin kysymys itäisyydestä. Retkikertomukses-
sa Aspelin arvioi alttarikaapin veistotyön kaikkiaan melko taidokkaaksi 
(”bilderverken äro ej illa skurna”). Kasvot olivat ilmeikkäät ja kädet ja jalat 
kauniisti toteutetut. Hiukset ja parrat olivat sen sijaan jäykkiä ja mauttomia 
ja kyseisillä hahmoilla oli usein erehtymättömästi venäläinen olemus (”ett 
omisskänneligt ryskt tycke”). Sama ajatus venäläisyydestä ilmeni myös Jee-
suksen syntymää esittävän aiheen kuvailussa, jossa Neitsyt Marian ohella 
viitattaneen myös häntä ympäröiviin kuuteen enkeliin. Jälleen venäläinen 
kasvotyyppi oli Aspelinin mukaan erehtymättömästi esillä: ”Den ryska an-
sigtstypen omisskännelig”. Ilmaisu ei ole neutraali, vaan asiayhteys vies-
tii Aspelinin käsityksestä venäläisistä rahvaanomaisempina ja tavalla tai 
toisella erilaisina. Tämä näkyi myös suhteessa maalauksiin, joita hän piti 
taidokkaampina kuin veistoksia: kertomuksen mukaan maalauksissa ”ei 
esiinny niitä venäläisiä tai slaavilaisia tyyppejä, joita kaapin veisto-osissa 
on, joten maalausten on katsottava olevan jonkun toisen ja taiteellisemman 
mestarin työtä”.66 Samanlaiset käsitykset itäisyydestä toistuivat myös Hel-
singfors Dagbladetin ja Åbo Postenin kirjoituksissa.

Helsingfors Dagbladetissa elokuussa 1874 julkaistussa kirjoituksessa suu-
rimman osan kuvausta täytti pohdinta veistetyn ja maalatun osan eroista ja 
nimenomaan veistetyn osan hahmojen itäisistä piirteistä: ”Kaapin sisäpuo-
lella olevien kuvien olemus ja piirteet ovat sellaisia, jotka yleisesti olettaa 
kuuluvan venäläiselle tyypille. Päälaella kahteen osaan jaettu pitkä ja suora 
tukka, tylppä nenä, mahtaileva kokoparta ja nyörillä vartalon ympäri kiin-
nitetty laaja takki, nämä voidaan huomata jok’ikisellä.”67 Myös maalausten 
huono (illa) restaurointi mainittiin.68 Vaikka veistokset ja maalaukset olivat 
lehden mukaan eri tekijän, ja nimenomaan veistokset vaikuttivat ”venäläi-
siltä”, oli lopputulos maalauksistakin se, että ne esittivät ”luultavasti jonkin 
kreikkalais-katolisen legendan jonkun naispyhimyksen kiusauksesta, voi-
tosta, piinasta ja kuolemasta”.69

Aspelinin käsitys alttarikaapista ”kreikkalaiskatolisena” teoksena siirtyi 
sittemmin myös hänen väitöskirjaansa Siipialttarit (1878) ja yleisesitykseen 
Suomalaisen taiteen historia pääpiirteissään (1891). Myös K. K. Meinander 
vuoden 1908 väitöskirjassaan toisti veistohahmojen olevan ”slaavilaisen” 
oloisia, vaikka attribuoikin teoksen kuuluvaksi mestari Francken piiriin.70 
Sama käsitys toistuu vielä Meinanderin ja Juhani Rinteen Finlands kyrkor 
-sarjan ensimmäisessä osassa vuonna 1912.71 Voisi olettaa, että Meinan-
derin alan asiantuntijana lausuma samanmielisyys vaikutti Aspeliniin, 
joka jälleen toi tämän esille arvioidessaan yllä mainitun teoksen.72 Teoria 
teoksen itäisyydestä johti myöhemmin kritiikkiin Sixten Ringbomin tahol-
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ta hänen kirjoittaessaan taidehistorian tutkimuksen historiasta Suomessa. 
Ringbom sanoi Aspelinin tehneen tulkintansa Teofilus-legendaa kuvaavas-
sa aiheessa esiintyvien kyrillisiksi tulkittujen kirjainten perusteella.73 Tässä 
on kyse paholaisen kädessään pitämästä pergamentista tai kirjasesta, jossa 
on mitään tarkoittamattomia, eksoottiselta vaikuttavia kirjaimia, joiden 
kaltaisia keskiajalla usein käytettiin kuvaamaan jotain tuntematonta kieltä. 
Ringbom katsoi Aspelinin virheen olevan hyvä muistutus siitä, etteivät tut-Aspelinin virheen olevan hyvä muistutus siitä, etteivät tut-
kijan käsitykset voi muodostua etukäteisoletuksista.74

Aspelin itse asiassa kiinnitti Kalannin kirkon kertomuksessaan erityis-
huomiota noihin kirjaimiin, sillä ”Obs.”-merkinnällä varustettuna hän mai-
nitsi nyt päällimmäisinä olevien kirjainten alla olleen toisenlaisia kirjaimia, 
joten näkyvät kirjaimet eivät varmuudella olleet alkuperäisiä. Meinander, 
joka osoitti teoksen oikean alkuperän, palaa myös kirjaimiin: hänen mu-
kaansa niiden alla oli ollut latinalaiset aakkoset, mutta nämäkään eivät 
olleet alkuperäiset.75 Tällä hetkellä näkyvissä on löytöhetkellä esillä ollut 
kirjainyhdistelmä, eikä tiedossa ole mikä alkuperäisin kirjoitus on ollut.

Kuva 7. Svenska Familj-Journalenissa vuonna 1864 julkaistu kuva Nižni-
Novgorodin markkinoista. Kuvaan liittyvässä tekstissä selostetaan Nižni-
Novgorodin sijaintia Moskovasta itään kaupan kannalta tärkeiden jokien, 
Volgan ja Okan, yhtymäkohdassa. Tekstin mukaan markkinoilla kohtaa 
mitä kirjavimman eri suunnilta saapuneen kansallisuuksien sekoituksen 
ja pukujen kirjon, mutta paikan venäläisyydestä muistuttaa ”melankolinen 
venäläinen kansanlaulu, kasakat ja solmuruoska.” 
Svenska Familj-Journalen 5/1864, Marknadsscen i Nischnij-Novgorod. 
Kuva verkossa: http://runeberg.org/famijour/1864/0156.html [katsottu 
15.9.2014]
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Ringbom ei syystä tai toisesta ottanut esille varsinaisia syitä tulkintaan 
itäisestä alkuperästä, ehkä hän ei halunnut tuoda esille edeltäjiensä ilmeistä 
venäläisiin kohdistuvaa epäluuloa, mikä 1980-luvun ilmapiirissä olisikin ol-
lut varsinainen leimakirves. Kysehän ei niinkään ollut oletetuista kyrillisistä 
kirjaimista, vaan syynä oli yleisemmin maalausten vieraus, käsitykset hen-
kilöhahmojen slaavilaisuudesta ja Bysantin taiteen ja ikonit mieleen tuova 
kultatausta – kaikki nämä liitettynä 1800-luvun lopun kansalliseen heräämi-
seen nivoutuvaan venäläisvastaisuuteen. Alttarikaapin maalausten ja veis-
tosten henkilöhahmojen kauhtanamaiset takit, runsaat parrat ja pitkät tukat 
saivat keskiajan taidetta kovin vähän nähneet nuoret miehet ajattelemaan 
itselleen tutumpia ja lehdissä runsaasti tarjolla olevia kuvia esimerkiksi Ve-
näjän eri kansallisuuksista (kuva 7). Ihmisten jaottelu ulkonäön perusteella 
eri kansoihin ja rotuihin ja puhuminen kansakuntien ominaispiirteistä oli 
1870-luvulla tavallista. Todennäköisesti 1400-luvun kuvataidetta tottumat-
tomin silmin tarkastelevat retkikuntalaiset turvautuivat arkikokemuksiin tai 
vastaavasti ennakkoluuloihin ja antoivat ensivaikutelman ohjata tulkintaa.76

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen retkikuntien osallistujista monet 
tulivat piireistä, joissa venäläisen hallinnon ohjailu koettiin painostavana 
ja oikeuksia loukkaavana, ja venäläisiin suhtauduttiin varoen ja epäluuloi-
sesti. Yhdistyksen ympärille ryhmittyneet Suomen kulttuurin menneisyy-
destä kiinnostuneet henkilöt olivat suuntautuneet Skandinaviaan ja Länsi-
Eurooppaan.77 Heille Venäjä ei näyttäytynyt mahdollisuutena, jollainen se 
oli upseereille ja insinööreille, vaan venäläisyys oli todennäköisesti jota-
kin tuntematonta ja torjuttavaa.78 Tästä näkökulmasta katsoen olisi myös 
kiinnostavaa pohtia, keitä retkikuntalaiset oikein tarkoittivat puhuessaan 
”venäläisistä” tai ”slaaveista”, laaja Venäjän valtakunta kun oli täynnä eri 
kansallisuuksia ja uskontokuntia ”eksoottisine” pukuineen, partoineen ja 
kampaustyyleineen.79

Suhtautumista venäläisiin tai ”venäläishahmojen” negatiivista kuvailua 
voi peilata myös vain neljä vuotta ennen retkeä, vuonna 1870, perustetun 
Muinaismuistoyhdistyksen tavoitteisiin. Muinaismuistoyhdistyksen pyrki-
mys oli säilyttää muistot ja perinne tuleville sukupolville, ja tähän nivou-
tuivat myös isänmaallisuus ja nationalismi. Anna Ripatin sanoin, ”Idealisti-
nen ajatus yhtenäisestä kansakuntaperheestä, jolla oli yhteinen kansallinen 
menneisyys ja perintö, pyrittiin saamaan näkyväksi ja käsinkosketeltavak-
si.”80 Itäisyyttä painottavaan tulkintaan saattoivat ehkä aivan huomaamatta 
vaikuttaa myös alttarikaapin alkuperään liittyvät paikalliset tarinat, joita 
retkikunnalle Kalannissa kerrottiin. Niiden mukaan se oli peräisin haaksi-
rikkoutuneesta venäläisestä laivasta, josta se oli omin avuin uinut rantaan.81 
Aspelin sisällytti ihmetarinan myös Suomen Muinaismuistoyhdistykselle 
luovuttamaansa kertomukseen, mikä oli loogistakin, sillä kuuluihan ta-
rinaperinteen muistiin merkitseminen yhdistyksen ohjelmaan.82 
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Lopuksi: ”Terra incognita” otetaan haltuun

Retkikunnan Kalannissa ja muualla tekemät kertomukset pyrkivät asialli-
sesti ja dokumentoivasti nimeämään näkemänsä; ne eivät ole ekfrasiksen 
perinteeseen liitettävää eläytyvää kuvailua, jossa sanoilla pyrittäisiin tavoit-
tamaan kuvallisuuden keinot.83 Arvottamista ei kuitenkaan pyritty välttä-
mään ja tämän retkeläiset tunsivatkin suorastaan velvollisuudekseen, sillä 
heidän tuli arvioida säilynyttä kulttuuriperintöä ja siten myös olla vaikutta-
massa siihen, mikä päätyy museokokoelmiin. Koska retkikuntalaiset eivät 
olleet keskiajan taiteen erikoistuntijoita, he katsoivat ja tulkitsivat Kalannin 
alttarikaapin kuvia oman elämänpiirinsä kautta. Esimerkiksi Neitsyt Mari-
an elämästä kertovat tarinat, kuten apostolien ilmaantuminen ihmeen avul-
la Marian kuolinvuoteelle tai tämän suorittamat ihmeteot, olivat puhtaas-
ti luterilaisen uskonnollisen kasvatuksen saaneille vieraita. Myös kolmen 
mieshahmon tulkitseminen naisiksi liittyy kontekstiin: he katsoivat eleitä, 
vaatetusta ja hiuksia oman aikansa sukupuoliin liittyneisiin käytäntöihin 
nojaten. 

Kuvauksia lukiessa ja kuvia katsoessa on syytä muistaa olosuhteet, joissa 
havainnot tehtiin. Kalannissa paneelimaalauksien tunnistamista ja hahmot-
tamista vaikeutti päällemaalaus sekä niitä tummentava lakkapinta. Retki-
kunta oli paikalla heinäkuun puolivälissä, joten valaistus oli riittävä, mutta 
oliko se sittenkään riittävä kaikkien yksityiskohtien havaitsemiseen. Kaappi 
oli myös korkealla alttarin päällä. Retkikunta ei keskittynyt Kalannin kir-
kossa vain alttarikaappiin, vaan dokumentoi lyhyessä ajassa myös seinä-
maalauksia, puuveistoksia ja muuta esineistöä. 

Vaikka Muinaismuistoyhdistyksen retkikuntatoiminta nivoutui kansal-
liseen heräämiseen, samaan kokonaisuuteen kuuluivat myös ajan ihanteet, 
joissa menneisyyttä katsottiin romantiikan perinnettä jatkaen. Jo vuosi-
kymmeniä oli Euroopassa harrastettu antikvaarista toimintaa, jonka puit-
teissa nuoret miehet kävivät tutustumassa kirkkojen raunioihin, jotka sitten 
tulivat ikuistetuiksi piirroksiin ja akvarelleihin.84 Sen lisäksi, että tällaisella 
toiminnalla ja siten myös vuonna 1874 Kalannissa tehdyillä dokumentaati-
oilla on historiallinen arvonsa, ne ovat myös lähdemateriaalina hyödyllisiä. 
Ne paljastavat asioita, jotka nyt on konkreettisesti hävinneet tai muuttuneet 
epäselviksi. Lisäksi niiden avulla teoksen elämänkaari täydentyy; toisin sa-
nottuna sen tämänhetkinen tulkinta ja ymmärtäminen edellyttävät myös 
tietoisuutta aiemmista kerrostumista.

Ristiriitaiset ja horjuvat tulkinnat kuvastavat hyvin sitä, miten epäva-
kaalla pohjalla hankalissa olosuhteissa ja tiukassa aikataulussa tehdyt ha-
vainnot olivat. Kun tähän lisää retkikunnan käytännössä lähes olemattoman 
taidehistoriallisen koulutuksen ja varsin suppean kokemuksen keskiaikai-
sesta aineistosta, ei aiheiden tunnistamattomuutta ja ohi menneitä tulkinto-
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ja ole syytä ihmetellä. Pikemminkin voi ihailla sitä tarmoa, jolla havaintojen 
tarkkuuteen ja työskentelyn systemaattisuuteen pyrittiin. Eliel Aspelin to-
tesi itsekin huomattavasti myöhemmin, vuonna 1912 ilmestyneessä kirjoi-
tuksessaan, että miten vajavainen heidän tietämyksensä asiasta olikin, sitä 
palavampi oli heidän innostuksensa.85 Taidehistorialliset tutkimusretket 
suuntautuivat kohti tuntematonta. Vuonna 1874 kotimaan vanha taide oli 
J. R. Aspelinin, Eliel Aspelinin veljen, sanoin ”terra incognita”, tuntematon 
maa täynnä yllättäviä löytöjä.86
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