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enkoessani kauniina kesäpäivänä jälleen
kerran 1700-luvun taitteen latinankielisiä volyymejä aloin pohtia niissä toistuvaa aihetta:
naisten oppineisuuden probleemaa. Oppineita naisia tunnettiin hellenistisen filosofian
ja luostarilaitoksen parista, mutta kirjalliset salongit ja
muu yliopiston ulkopuolinen sivistystoiminta toivat lisää
naisia tiedon lähteille 1600-luvun kuluessa. Tämän mullistuksen vuoksi yliopistoissa kirjoitettiin paljon naisten
oppineisuudesta.
Nuorena kuollut teologian maisteri Matthias Georg
Schröder tutki Leipzigissa vuonna 1717 väitöskirjassaan
De misogynia eruditorum oppineiden miesten naisvihan
syitä ja väitti, että liiallinen keskittyminen kirjaviisauteen
ja uran luomiseen vieraannutti miehiä toisesta sukupuolesta ja kotiaskareista. Myöhään yöhön venyvä kirjoitustyö
oli omiaan kaventamaan elinpiiriä. Yhtenä syypäänä oli
liiallinen hurskaus, joka sai miehet valitsemaan elämän
selibaatissa. Yksinelon saattoi valita nainenkin: ”batavialaiseksi Minervaksi” kutsuttu Anna Maria van Schurman
kieltäytyi avioliitosta ja otti väitteiden mukaan selibaatin
elämäntavakseen. Schurmania pidettiin lähes luonnonoikkuna. Hän hallitsi lukemattomia itämaisia ja länsimaisia kieliä jo nuorena. Hänet tunnetaan myös poleemisista kirjoituksistaan: Schurman puolusti miehisellä syllogismitekniikalla laaditussa dissertaatiossaan sekä naisten
oikeutta koulutukseen että yhtäläistä kyvykkyyttä opintoihin.
Humoristisessa hengessä irvailtiin oppineiden kohdalle osuneiden vaimojen pahansisuisuutta. Naisten
suulaus ja riidanhalu olivat perinteisiä pilkan aiheita
populaareissa anekdooteissa, joiden mukaan aviomiehet
pelastautuivat naisten kalkattavalta kieleltä sulkeutumalla rauhaisiin lukukammioihinsa. Teologi Gottfried
Böttner tutki väitöskirjassaan De malis eruditorum uxoribus (1705) oppineiden pahoja aviovaimoja alkaen
katsauksensa Aatamin ja Eevan ajoista. Pahuus tarkoitti
tässä luonteen vaikeutta ja riidanhalua, joka teki miehen
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elämästä helvetillistä tai kuolettavaa. Tunnetuin nalkuttavan vaimon arkkityyppi oli Sokrateen puoliso Ksanthippe, josta ei ole aikojen kuluessa paljon hyvää sanottu.
Böttnerin läpileikkaus historian alkuhämäristä hänen
omaan aikaansa päättyy venetsialaisen filosofin Bernard
Camusiuksen niskoittelevaan pirttihirmuun, joka puukotuksen epäonnistuttua lopulta myrkytti aviomiehensä
hengiltä.
Ei ollut perhe-elämä aivan normaalia entisaikoina,
jos näitä juttuja on uskominen. Syitä naisten ikävään
käytökseen paikannetaan temperamentista, perhetaustasta ja koulutuksesta. Koulutus teki naisista mahdollisesti hankalia ja sai heidät halveksimaan kotitöitä.
Böttnerin ilmeisesti osittain parodiamielessä kirjoitettu
tutkielma nojaa huumoritekstien tapaan vahvaan asenteellisuuteen.
Mutta moni 1700-luvun taitteen opinnäyte puolusti naisten kykyä tieteelliseen tai taiteelliseen luomistyöhön. Yllättävää on löytää näitä puolustuspuheita
saksalaisten teologien ja filosofien kirjoituksista. Anna
Maria Nützel, Ursula Hedwig Veltheim, Barbara Juliana
Müller, Barbara Helena Lang, Regina Magdalena Limburger, Anna Sophia Redslob… Kielissä runouden professorina toiminut Sebastian Kortholt kävi vuonna 1700
selvityksessään Disquisitio de poetriis puellis läpi kymmeniä unohtuneita naisrunoilijoita. Kortholtin katsaus
kattoi kielineroja, lapsitähtiä ja taiteilijoita. Nürnbergiläinen Barbara Helena Lang kirjoitti runoja saksaksi
ja ranskaksi, oli ensimmäisiä naiskääntäjiä Saksassa ja
veisti siinä sivussa patsaita alabasterista, norsunluusta ja
vahasta. Oppineiden naisten alueeksi tuntuivat vakiintuneen kaunosielujen alat: runous, taiteet ja kielet.
Yksi jatkuvaa päänvaivaa tuottanut kysymys kosketteli sitä, oliko naisilla luonnostaan yhtäläiset edellytykset opintoihin kuin miehillä. Luonnon vaikutuksia
pohtivat leipzigilainen filosofi Jakob Thomasius ja
Johann Sauerbrei diatribissaan De foeminarum eruditione vuodelta 1671. Kirjoitus esitti väitteitä naisten
oppineisuuden puolesta ja sitä vastaan. Ensimmäisen
teesin mukaan luonto ei ollut esteenä ihmisen älylliselle
toiminnalle, olipa kyseessä mies tai nainen. Kirjoittajat
huomauttivat, että toisinaan naisiin oli juurtunut suoranainen miesmäinen debatoinnin halu. Toisaalta oli
selvää, että biologiassa oli eroja. Naisten kostea ja kylmä
temperamentti heikensi muistin toimintaa, koska aivot
tarvitsivat lämpöä. Perinteiset väitteet naisten luontaisen kauneuden ja viisauden liitosta kyseenalaistettiin
muistuttamalla, että miehetkin voivat olla kauniita eikä
ruumiin ja mielen välillä välttämättä vallitse yhteyttä.
Platonilaisittain ajatellen ruumis on pikemminkin
mielen vankila kuin sen heijastumaa. Naisille ominainen ruumiillinen pehmeys ei ole tulkittavissa älykkyyden merkiksi, kuten joku aikalainen oli ehdottanut,
eikä naisia elähdyttänyt yli-inhimillinen älyä ruokkiva
rakkaus – toisin kuin italialainen renessanssihumanisti
Sperone Speroni oli innostuksissaan väittänyt.
Thomasiuksen väitöskirja julistaa, että naisten älyl-

lisyys ei ole samanlaista kuin miesten. Miehet käyttivät
tietämystään julkisissa viroissa, naiset yksityisesti. Samasta syystä miesten tieto oli hyödyllistä ja käytännöllistä, naisten suloista ja teoreettista. Alan ymmärtää,
minkä vuoksi oppineita naisia tunnetaan juuri runouden
ja taiteiden parista.
Naisfilosofien ja -runoilijoiden listat täydentyivät lääkäreillä ja teologeilla, mutta tässä lukija viimeistään alkaa
epäillä miehiä naisten mystifioinnista. Luetellessaan naislääkäreitä ranskalainen 1500-luvun juristi André Tiraqueau tuntui juuttuvan kokonaan mytologian hämärään.
Hänen De nobilitate -teoksessaan naislääkäreitä edustivat
antiikin myyttiset noidat, Hekate, Medeia ja Kirke, jotka
tunsivat myrkkykasvien salaisuudet. Muutoin on silmiinpistävää, että miltei jokainen menestyneistä naisista
oli joko jonkun tunnetun oppineen vaimo, tytär, sisar,
leski tai rakastajatar.
Toisaalta tämä havainto normalisoi naiskuvaa. Oppineen naisen ei tarvinnut enää olla luonnon tekemä
poikkeus tai yksin elävä kummajainen. Mutta oppineisuuden ja elitismin liitto oli vahva: kirjalliset harrastukset kävivät laatuun erityisesti yläluokan naisilla,
joilla oli aikaa opinnoille. Runoilija ja filosofi Magnus
Daniel Omeis kirjoitti Altdorfissa vuonna 1688 julkaistussa väitöskirjassaan Dissertatio de eruditis Germaniae
mulieribus, että eliitin naisille olivat suopeita sekä onnetar että luonto. Fortuna oli antanut varallisuutta ja
Natura arvostelukyvyn, muistin ja yhtäläisen mahdollisuuden rationaaliseen ajatteluun. Tätä väittämää seurasi
aakkostettu luettelo Saksan oppineista naisista. Vastaavia listoja kuuluisista naisista oli laadittu biografiakirjallisuudessa yleisemminkin. Naisia tavattiin etenkin
erityisalojen, kuten antiikin epikurolaisen tai pythagoralaisen filosofian ja myöhemmin harvinaisempien
kielten asiantuntijoina. Lähes ainoa oikeustieteilijäksi
mainittu nainen oli kelttien myyttinen kuningatar
Marcia Proba.
1700-luvun taitteen keskusteluissa voi nähdä
naisten aseman kohentumista valistusajan myötä,
kun yliopisto ei ollut enää ainoa tiedon linnake. Rationalismin korostus auttoi periaatteessa naisia laajentamaan toimintaansa perinteisistä runollisuuden
ja uskonnollisuuden sfääreistä maanläheisemmälle
puolelle. Samaan aikaan sukupuolinen jako kovien ja
pehmeämpien tieteiden välillä syveni, kun empiiristen
tieteiden kasvattaessa suosiotaan naisten alueeksi vakiintuivat entistäkin selvemmin runous ja kielet.
Jotkut ajan uskonnolliset tahot pelkäsivät, että jos
tuonpuoleinen jää yksinomaan heikompilahjaisina pidettyjen naisten alueeksi, menettää uskonto loputkin
auktoriteettiasemastaan. Eikä yhteiskunnan tuleva
keskiluokkaistuminenkaan lopulta suosinut kaunotieteiden harjoittamista, koska kunnon kansalainen
ei antautunut opintojen joutilaisuudelle vaan hoiti
kodin ja meni töihin. Naisten ja runouden historiat
kietoutuvat kiinnostavasti yhteen, eikä liitto ole kummallekaan ollut pelkästään eduksi.
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