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Meillä päin punainen myssy tunnetaan 
jouluisena tonttulakkina, jonka al-
kuperä kuvitellaan kai yleensä oma-
peräiseksi kansanperinteeksi. Pu-
nainen myssy liittyy joulunaikaan 

muuallakin, muttei mitenkään tonttuihin. Niin Pyhä 
Nikolaus joulukuun alussa kuin tietäjät loppiaisena saat-
tavat esiintyä punaisissa päähineissä. Katalonialaisista 
jouluseimistä taas löytyy aina caganer, kakkaava puna-
myssyinen paimen, jonka paikalla kyykistelee nykyisin 
usein poliitikko tai joku muu julkimo. Mutta palataan 
joulutonttuihin ja myssyn uskonnollis-poliittisiin yh-
teyksiin vasta aivan lopuksi.

Kerin tässä esseessä auki punaisen myssyn symbolista 
käyttöä poliittis-yhteiskunnallisissa yhteyksissä omalta 
ajaltamme aina antiikin aikaisiin suippolakkeihin asti. 
Erityisesti teen huomioita varhaisen uuden ajan, renes-
sanssin ja myöhäiskeskiajan moninaisista välivaiheista 
liittyen kaupunkitasavaltoihin, kuten Venetsia ja Firenze, 
ja näiden ammattikunta- ja kiltakulttuuriin. Vapaus-
myssyn symboliikan juuret ovat antiikissa, mutta on 
vaikea sanoa, onko myssyä käytetty päähineinä tai ku-
vissa symbolina yhtenäisesti myöhäisantiikista eteenpäin 
läpi keskiajan. Väitän kuitenkin, että vähintäänkin 
myöhäiskeskiajalta lähtien moderniin aikaan asti va-
pausmyssyn symboliikan perinne on ollut katkeamaton 
jatkumo. Punaisen myssyn tasavaltalaisuuteen liittyvä 
poliittis-semioottinen historia on paljon pitkäikäisempi 
ja temaattisesti vahvempi, rikkaampi ja yhtenäisempi 
kuin tavallisesti huomioidaan.

Niko Noponen

Vapausmyssy ja tasavaltalaisuus, 
tai huomioita tonttulakin 
poliittisesta historiasta1

Punainen myssy, bonnet rouge, liitetään erityisesti Ranskan vallankumoukseen ja sen 
jälkeiseen tasavaltalaisuuden kuvastoon. 1700-luvun loppu- ja 1800-luvun alkupuolen 
vallankumoukselliset antoivat suuren merkityksen myssylle, joka antiikin Roomassa oli 
ollut vapautettujen orjien tunnusmerkki. Vapausmyssy ei kuitenkaan ollut valistusajan 
symbolinen innovaatio, sillä myssy tai hattu oli ollut keskeinen poliittisen vapauden 
merkki myöhäiskeskiajan ja varhaisen uuden ajan kaupunkitasavaltojen ja ammattikuntien 
keskuudessa. Vapausmyssyn symboliikka ja historialliset vaiheet tuovatkin lisävalaistusta 
antiikista juontuvaan tasavaltalaiseen poliittiseen perinteeseen.

Kuvat 1 & 2. Varhaisia Ranskan vallankumouksen aikaisia kuvia mys-
systä poliittisen vapauden tai vapautumisen eksplisiittisenä symbolina.Je
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Ranskan vallankumousajan maalauksissa, pilapiir-
roksissa ja muissa kuvissa varsinkin jakobiinit ja sans- 
culotit kuvataan päässään ylöspäin suippeneva ja päästään 
hieman taipuva, Pappastrumffin päähinettä muistuttava 
punainen myssy (Kuvat 1 ja 2)2. Päähine tunnetaan mo-
nilla nimillä, kuten bonnet phrygien eli fryygialaismyssy, 
liberty cap eli vapauslakki ja pileus. Pian myssy ilmestyi 
myös niin pilakuviin, muistoesineisiin kuin virallisiin 
poliittisiin tunnuksiinkin. Edelleenkin liberty cap tai 
gorro frigio on läsnä lukuisissa yhdysvaltalaisissa ja lati-

nalaisamerikkalaisissa lipuissa, vaakunoissa ja julkisissa 
rakennuksissa (Kuvat 3–7).

Punainen myssy elää edelleen myös vastarinnan sym-
bolina ainakin ranskalaisessa ja yhdysvaltalaisessa po-
liittisen aktivismin perinteessä ja populaarikulttuurissa. 
Loppuvuodesta 2013 alkunsa saanut bretagnelainen po-
liittinen liike käyttää nimeä ”bonnets rouges” ja sen mie-
lenosoituksissa ja kokoontumisissa on nähty runsaasti 
punaisia pipoja ja myssyjä. Ranskan vallankumoustakin 
tärkeämpi historiallinen viittauskohde tälle liikkeelle 
lienee 1675 Bretagnessa alkanut ”punaisten myssyjen” 
kansannousu uutta asiakirjaveroa ja muita tuoreita veroja 
vastaan.

Vaillinainen käsitys, jonka mukaan bonnet rouge olisi 
omaksuttu 1790-luvun alussa nimenomaan ranskalaisten 
vallankumouksellisten tunnukseksi antiikin mallin 
mukaan, elää laajasti. Matti Klinge kirjoittaa myssysym-
boliikan kehkeytymisestä: 

”Antikisoiva vallankumous selitti punamyssyt fryygialais-
päähineiksi, jollaisia vapautettujen orjien tiedettiin käyttä-
neen antiikin Kreikassa ja Roomassa. Tämä selitys ja sym-
boliikka pyhitti ja nosti poliittiseksi aseeksi katalonialaisen 

Kuva 3. Kolumbian tasavallan vaakuna.

Kuva 4. Kuuban tasavallan vaakuna.

Kuva 5. New Jerseyn osavaltion vaakuna.

Va
lo

ku
va

: W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s.

Va
lo

ku
va

: W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s.

Va
lo

ku
va

: W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s.

Va
lo

ku
va

: W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s.

Kuva 6. Yhdysvaltain sotaministeriön vaakuna.

Kuva 7. Constantino Brumidi, The  

Apotheosis of Washington, 1865.
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paimenpäähineen, jollaisia Pariisiin 1792 saapuneet mar-
seillelaisjoukot käyttivät. [. . .] Punamyssy ja pitkät housut 
(joita työmiespukuiset sansculotit käyttivät, kun ylempien 
säätyjen miehet käyttivät polvihousuja) kuuluivat vallanku-
mouksen vasemmiston, Pariisin työväestön, ulkoisiin tun-
nuksiin, ja niistä tuli jyrkän vasemmistolaisuuden, jakobi-
nismin, symboli. [. . .] Ranskan rajoille pystytettiin tankoja, 
joiden päässä oli fryygialaismyssy kokardeineen ja trikolori-
nauhoineen [. . .] Antiikin historiasta saatu vertauskuvalli-
nen punamyssyn selitys ’aateloi’ sen symboliksi, joka levisi 
Ranskan ulkopuolellekin, erityisesti Etelä-Amerikkaan.”3

Poliittisena symbolina punainen myssy ei kuitenkaan ole 
saanut alkuaan vasta Ranskan suuren porvarillisen val-
lankumouksen myötä. Amerikkalainen tasavaltalainen 
poliittinen kuvasto ei myöskään omaksunut punaisen 
myssyn symboliikkaa ranskalaisilta vallankumouksel-
lisilta tasavaltalaisilta, vaan pikemminkin päinvastoin. 
Pohjoisamerikkalaiset käyttivät myssysymboliikkaa jo 
1770-luvulla kritisoidessaan Englannin kruunun valtaa. 
On totta, että sekä amerikkalaisiin että ranskalaisiin ta-
savaltalaisiin kyllä vaikutti heidän antiikin tuntemuk-
sensa ja ihannointinsa. Mutta punaisen vapausmyssyn 
käytölle oli paljon antiikkia läheisempikin esikuvia. Ei 
sinänsä ole väärin sanoa, että punainen suippolakki oli 
alkujaan ollut ”antiikin aikainen vapauden symboli, 
jonka antiikkia ihannoineet jakobiinit omaksuivat tun-
nusmerkikseen”, kuten tietosanakirja-artikkeli ja Klinge 
asian esittävät4. Sitä vastoin ei pidä paikkaansa, että pu-
nainen suippolakki olisi uudella ajalla otettu poliittiseen 
käyttöön vasta 1700-luvun lopulla, että tämän takana 
olisivat olleet nimenomaan ranskalaiset vallankumouk-
selliset ja että ainoa tai edes tärkein suora esikuva rans-
kalaisten vallankumouksellisten päähineelle olisi ollut 
antiikin aikainen vapautta symboloiva suippo myssy.

Tasavaltalaisen perinteen ja teorian 
mahdollisuudet
Se, mitä nykyisin tarkoitetaan demokratialla ja siihen 
läheisesti liittyen ’oikeusvaltiolla’, pitää sisällään hyvin 
paljon sellaista, mitä länsimaisessa poliittisen ajattelun 
perinteessä tavattiin mieltää tasavaltalaisuuteen ja tasa-
valtaan kuuluvaksi. Niiden, jotka ovat huolissaan siitä, 
että demokratia ei toteudu tai vaarantuu, mikäli suuri 
osa kansalaisista on poliittisesti passiivisia ja osallistu-
minen jää ohueksi, voi sanoa huolehtivan klassiselle re-
publikanismille keskeisistä asioista.5

Viime vuosikymmeninä lisääntynyt tasavaltalai-
suuden tutkimus on ollut oleellisesti historiallista. Sys-
temaattisemmassa ”uusrepublikanistisessa” politiikan 
teoriassa ja yhteiskuntafilosofiassa on keskitytty erityi-
sesti kansalaisen ja poliittisen vapauden käsitteisiin ja 
näiden keskinäiseen suhteeseen. 1990-luvun kuluessa 
”uusrepublikanistisessa” politiikan teoriassa oli tullut ta-
valliseksi analysoida kansalaisen käsitteen erilaisia merki-
tyksiä erottamalla tasavaltalainen ajattelu liberalistisesta.

Liberalistinen näkemys korostaa kansalaisten yhden-
vertaista lainmukaista asemaa tai statusta, yhtäläisiä oi-
keuksia ja velvollisuuksia; tasavaltalainen näkemys taas 
tämän ohella myös osallistumista ja kansalaisilta vaadit-
tavia kykyjä tai hyveitä.6 Liberalistiselta kannalta kat-
sottuna kansalaisten passiivisuudessa ei lähtökohtaisesti 
ole mitään huolestuttavaa, osallistumiseen on oikeus 
mutta sitä ei edellytetä. Tasavaltalaiselta kannalta kat-
sottuna kansalaisten on osallistuttava, jotta keskinäisen 
poliittisen vapauden jatkuvuus tulee turvatuksi ja jotta 
tasavaltaisuus toteutuu. Tasavaltalaiselta kannalta kat-
sottuna kysymys kansalaisten aktiivisuudesta kytkeytyy 
olennaisesti kysymykseen poliittisesta vapaudesta. Li-
beralistiselta kannalta poliittista vapautta on lähestytty 
esteiden ja rajoitteiden puuttumisena. Uusrepublikanis-
tiset teoreetikot, Quentin Skinner ja Philip Pettit etune-
nässä, ovat analysoineet perinteisen tasavaltalaisuuden 
katsoneen poliittisen vapauden olevan oleellisesti yli-
vallan poissaoloa.7 Yleisemminkin he ovat halunneet 
tuoda klassisen republikanismin historiaa ja teoreettista 
perinnettä haastamaan teoreettisesti ja ideologisesti hal-
litsevaa liberalistista ajattelua.

Painopisteen siirtäminen tasavaltalaisempaan 
suuntaan voisi siis tarkoittaa muun muassa valtion kä-
sitteen siirtämistä pois keskiöstä, jopa pyrkimistä siitä 
eroon, ja vastaavasti kansalaisen käsitteen nostamista 
poliittisen teorian keskiöön. Tasavaltalaisen kansalaisen 
käsitteen juuret ovat paljon valtion käsitteen juuria sy-
vemmällä8. Onkin tärkeää huomioida, että poliittisen 
yhteisön jäsenyyteen, kansalaisena toimimiseen sekä 
vertaisten lainmukaisuuteen ja tasaveroisuuteen liittyvät 
menettelytavat ja käsitykset kehittyivät antiikissa, keski-
ajalla ja edelleen varhaisella uudella ajalla kaupunkiyh-
teisöissä erilaisten ammattikuntaisten ja muunlaisten kil-
tojen ja seurojen (commune, collegio, fraternitas) piirissä. 
Kansalaisia oli, kansalaisiksi tultiin ja kansalaiset yrittivät 
toiminnallaan pitää yhteisöissään yllä tasavaltalaisella ta-
valla miellettyä järjestystä ja vapautta vuosisatoja tai jopa 
tuhansia ennen kuin oli minkäänlaisia käsityksiä siitä, 
minkä me miellämme ”valtioksi”.

Punaisen myssyn kohtalo tuntuu ilmentävän aktii-
visen ja tiedostavan tasavaltalaisuuden kohtaloa – vaikka 
analogiaa ei tietenkään pidä viedä liian pitkälle: Pu-
nainen myssy keikkuu siellä täällä ja on nähtävissä men-
neiden aikojen kuvissa, mutta kummempaa huomiota 
siihen ei kiinnitetä. Hieman vastaavalla tavalla tasaval-
talaisen politiikan perinteen jäänteet ovat käytännössä 
läsnä siellä ja täällä, käytetyissä ilmaisuissa ja jaetuissa 
huolenaiheissa, liberalistisen diskurssin pintakuohujen 
alla ja vuosikymmenien ja -satojen kehityskulkujen 
myötä muotoutuneissa laeissa, instituutioissa ja menet-
telytavoissa, jotka ohjaavat monenlaisin tavoin julkisen 
vallan käytön lainmukaisuuteen, avoimuuteen ja hajaut-
tamiseen sekä mahdollistavat osallistumista ja ehkäisevät 
väärinkäytöksiä9.

Kansanvaltaisella tai vasemmistolaisella politiikalla 
olisi opittavaa tästä ”vanhemmasta” vasemmistolai-
suudesta jo senkin vuoksi, että kaiketi yksikään men-
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neisyyden tasavalta ei ollut nykyihanteiden mukaisesti 
demokraattinen tai tasa-arvoinen, sillä suuri osa täysi-
ikäisistä ihmisistä ei kuulunut varsinaisten kansalaisten 
poliittiseen vertaisyhteisöön. Tasavaltalainen yhteis-
kuntajärjestys on voinut toteutua suppeamman hallit-
sevan luokan miesten kuten roomalaisten patriisien tai 
keskiaikaisten kaupunkiporvarien keskuudessa ilman 
laajamittaisempaa tasa-arvoa ja demokratiaa. Mutta laa-
jamittainen tasa-arvoisuus ja demokratia tuskin voivat 
koskaan toteutua ilman tasavaltalaisia instituutioita ja 
menettelytapoja.

Kansanvaltaisuuden tai demokratian luonnetta ja es-
teitä tarkasteltaessa olisi kiinnitettävä aiempaa enemmän 
huomiota tasavaltalaiseen perinteeseen, mukaan lukien 
sen yhteyksiin ammattikuntakulttuuriin, sekä tasavalta-
laiseen politiikan teoriaan, klassiseen republikanismiin. 
Tasavaltalaisen myssyperinne avaa myös yhdenlaisen 
näkökulman siihen, miten käsitykset kansalaisesta ja 
kansalaisena toimimisesta ovat länsimaisessa perinteessä 
kehittyneet. Tasavaltalaisesta perinteestä ammentava nä-
kökulma auttaa myös ylittämään aikamme liberalistisia, 
valistusajan merkitystä korostavia ja uusnationalistisia 
ideologisia pinttymiä.

Myssy amerikkalaisessa ja ranskalaisessa 
poliittisessa kuvastossa 1700- ja 1800-luvuilla
Radikaalit ranskalaiset vallankumoukselliset omaksuivat 
myssyn tunnuksekseen, ja se nousi 1700-luvun lopun 
ja 1800-luvun alkupuolen vanhaa järjestystä kumoavan 
poliittisen muutoksen tunnukseksi Atlantin molem-
milla puolilla10. Tunnetuimpia maalauksia, joissa vapaus-
myssy on keskeisesti esillä, on Eugène Delacroix’n Vapaus 
johtaa kansaa (Kuva 8). Vuoden 1830 heinäkuun vallan-
kumouksen innoittamassa maalauksessa paljasrintaisen 
vapauden jumalattaren kutreilla on tyylipuhdas bonnet 
rouge, osalla nuorista miehistä näyttäisi olevan päässään 
punainen myssy tai riepu, ja silinterihattupäinen nuo-
rehko porvari tussari käsissään lienee taiteilija Delacroix 
itse. Myöhempinä aikoina punainen vapausmyssy tultiin 
sitten Euroopassa yhdistämään erityisesti Ranskan suureen 
vallankumoukseen ja siitä vaikutteita ottaneeseen 1800-
luvun alkupuolen vallankumouksellisuuteen.

Yvonne Korshak on kuitenkin osoittanut, että 1700-
luvun loppupuolen vallankumouksellisista nimenomaan 
pohjoisamerikkalaiset ottivat liberty capin tietoisesti 
osaksi poliittista symboliikkaansa11. Myssysymbolin 
käyttö pohjoisamerikkalaisten tasavaltojen vallanku- 
mouksessa ja itsenäistymiskamppailussa oli yksi tärkeä 
syy siihen, että myssyn käyttö omaksuttiin niin nopeasti 
ja laajamittaisesti ranskalaisten vallankumouksellisten 
päähineeksi ja poliittiseen kuvastoon, ja edelleen muualle 
Eurooppaan sekä latinalaiseen Amerikkaan. Mutta jo 
ranskalaisissakin vallankumousaikaa edeltäneissä antiikin 
myyteistä ja tapahtumista aiheensa hakeneissa maalauk-
sissa ja veistoksissa myssy esiintyy usein12.

Pohjoisamerikkalaisten tasavaltojen vallankumo-
uksen, ja edelleen Yhdysvaltojen itsenäistymisen, alku-

juuret ovat pitkälti juuri Uuden-Englannin puritaani-
taustaisissa porvareissa, jotka vastustivat Englannin ku-
ningaskunnan langettamia veroja. Englantilainen John 
Wilkes puolusti pohjoisamerikkalaisten asiaa, ja 1770-lu-
vulta peräisin olevissa piirroskuvissa Wilkes on kuvattu 
kepin nokassa olevan vapausmyssyn kanssa (Kuva 9).

Pohjoisamerikkalaisten kolonioiden syyt kapinaan 
olivat osin samanlaiset kuin bretagnelaisilla 1675: vastus-
tettiin kruunun keskusjohtoista politiikkaa ja erityisesti 
verolakeja. Tasavaltalaisen argumentin mukaan se, että 
verotuksesta päätettiin kuningaskunnan parlamentissa, 
joissa pohjoisamerikkalaisten kolonioiden miehillä ei 
ollut edustusta, teki näistä epävapaita, ”orjia”. Thomas 
Paine kirjoitti loppuvuodesta 1776 amerikkalaisia vallan-
kumouksellisia rohkaistakseen:

Kuva 8. Eugène Delacroix, Vapaus johtaa kansaa, 1830.
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Kuva 9. John Hogarth, satiirinen gra-
vyyri John Wilkesistä, 1760-luku.
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”Taivas yksin tietää, kuinka sen annit on hinnoiteltava, ja 
olisipa tosiaankin outoa, ellei sellaiselle taivaalliselle tava-
ralle kuin vapaudelle pitäisi asettaa korkeaa hintaa. Britan-
nia, armeijansa varmistaman tyrannian turvin, on julistanut 
oikeuttaan (ei ainoastaan verottaa vaan myös) ’kaikissa mah-
dollisissa tapauksissa asettaa meille sitovia velvoitteita’, ja jos 
se, että on näin velvoitettu, ei ole orjuutta, orjuutta ei kyllä 
esiinny maan päällä missään muodossa.”13

Vapausmyssy tai punaiset huivimaiset päähineet näyt-
tävät olevan tietoisesti läsnä vapauden ja tasavalta-
laisuuden symboleina myös 1800-luvun alkupuolen 
pohjoisamerikkalaisia orjia kuvaavissa maalauksissa. 
Orjuuden lakisääteistä kieltämistä ajaneella abolitionis-
tisella liikkeellä oli kannatusta viimeistään 1700-luvulta 
puolivälistä lähtien niin Euroopassa kuin Amerikoissa. 
Orjuudesta debatoitiin, ja Ranskan vallankumouspro-
sessiin liittynyt Haitin itsenäistyminen 1804 orjien val-
lankumouksen myötä oli aikalaisille tunnettu tosiasia14. 
Korshakin mukaan vapausmyssyn käyttö yhdysvalta-
laisessa symboliikassa näyttää vähentyneen 1800-luvun 
alkupuolella nimenomaan siksi, että vapausmyssyn al-
kuperä vapautetun orjan tunnuksena oli liian arka aihe 
1800-luvun alun Yhdysvalloissa15. Kysymys orjuudesta 
uhkasi nuoren Pohjois-Amerikan tasavaltojen liiton yh-
tenäisyyttä, eikä taantumuksellisimmissa piireissä haluttu 
antaa epäsuoraa symbolista tukea radikaalille abolitionis-
tiselle liikkeelle vaan vähennettiin orjien vapauttamiseen 
viittaavan myssysymboliikan viljelemistä. Abolitionismia 
kannattanut Eyre Crowe taas näyttää tietoisesti pukeneen 
maalaustensa orjille punaisia päähineitä (Kuva 10)16.

Muitakin syitä myssyn aktiivisen käytön vähene-
miseen oli: 1800-luvun alkupuolelta lähtien kehittynyt 
kansallisuusaate ja siihen liittyneet sovinistiset ja rasis-
tiset ajatuskulut, perinteiseen tasavaltalaisuuteen pe-
säeroa tehnyt radikaali liberalismi, moderni kaupallis-

Kuva 10. Eyre Crowe oli abolitionisti. Punainen myssy 
ikään kuin valaa toivoa ja lupaa: vaikka vanhempiesi su-
kupolvi joutuu vielä elämään orjana, sinun sukupolve-
si saa jo vapauden. Eyre Crowe, Slaves waiting for sale: 

Richmond, Virginia, 1861. 

porvarillinen kulutuskulttuuri sekä vauraamman porva-
riston etabloituminen hallitsevaksi poliittiseksi luokaksi 
vaikuttivat osaltaan siihen, että vapausmyssyn käyttö 
alkoi hiipua urbaanissa kulttuurissa.

Poliittisen orjuuden ja tyranniuden 
vastustamisen teema ja protestanttien 
lierihattu vapausmyssynä

1700-luvun loppupuolen vallankumouksellisten ja tasa-
valtalaisten oli kuitenkin ollut hyvin luontevaa omaksua 
punainen myssy käyttöönsä, koska vapausmyssy eri-
laisine versioineen oli varhaisella uudella ajalla yleisessä 
käytössä poliittisen vapauden ja tasaveroisuuden tun-
nuksena. Myssysymboliikkaa ei omaksuttu vain ihaillun 
kreikkalais-roomalaisen antiikin kuvastosta ja sen va-
riaatioista uuden ajan eurooppalaisessa kuvataiteessa. 
1700-luvun jälkipuoliskon vallankumoukselliset ja muut 
tasavaltalaiset vain sovelsivat käyttöönsä omana aikanaan 
yleisesti tunnettua symboliikkaa ja perinteisesti käytössä 
ollutta päähinetyyppiä. Täysin eksplisiittisenä despotian 
vastaisena kapinan merkkinä myssy näyttää olleen ai-
nakin Bretagnessa 1675.

Viimeistään renessanssista lähtien Rooman tasavallan 
ja keisarikunnan historia oli tullut eurooppalaisten op-
pineiden ja osaksi laajemmankin yleisön keskuudessa 
yleisesti tunnetuksi yhteiseksi menneisyydeksi. Muun 
muassa Niccolò Machiavellin lähtökohtana 1517 kirjoit-
tamissaan Valtiollisissa mietelmissä oli Liviuksen Rooman 
tasavallan historiaa ja tasavallan turmeltumista käsi-
telleen vain osittain säilyneen Ad urbe condita -teoksen 
kommentointi. Rooman historian tunnetuimpia tapah-
tumia taas oli viimeinen epätoivoinen yritys tasavalta-
laisen vapauden ja valtatasapainon säilyttämiseksi: Julius 
Caesarin murha senaatissa 44 eaa. Senaattori Marcus 
Junius Brutus valmistutti Ceasarin salamurhan jälkeen 
kolikoita, joihin oli hänen oman kuvansa lisäksi toiselle 
puolelle sijoitettu myssy kahden tikarin kanssa symbo-
loimaan osallistumista vapauden puolustamiseen tyran-
ninmurhalla (Kuva 11). Suetonius taas kertoo, kuinka 
Neron kuoltua ”[k]aikki iloitsivat hänen kuolemastaan ja 
kiertelivät kaupungilla päässään vapausmyssyt”17.
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Kuva 11. Brutuksen kolikko (EID MAR -hopeade-
naari), jossa pileus tikareiden välissä, 42 eaa.
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Antiikin kreikkalais-roomalaisessa kulttuurissa fryy-
gialaismyssy ja pileus eivät alun perin välttämättä olleet 
sama päähine: Antiikin kuvastossa varsinaisia kreik-
kalaisia alueita idempää tulleiden päihin sijoitettiin 
päähän usein punainen fryygialaismyssy merkiksi heidän 
ei-kreikkalaisuudestaan, myöhemmin ei-roomalaisuu-
destaan. Roomalaisessa yhteiskunnassa pileus-päähine 
taas kertoi kantajansa olevan vapautettu orja. Orjan va-
pauttaminen, manumissio, oli suhteellisen tavallinen toi-
menpide (Kuva 12). Manumissiossa ihmisen oikeudel-
linen asema muuttui: myssy laitettiin vapautetun päähän 
osana seremoniaa18. Näiden myssyjen merkitykset saat-
toivat kuitenkin sekoittua jo Rooman tasavallan loppu-
aikoina, jolloin päähinettä käytettiin myös saturnalia-
juhlassa.

Antityrannian liittäminen ”poliittiseen orjuuteen” 
oli Mary Nyquistin mukaan alun perin antiikin kreikka-
laisten ja roomalaisten tapa jäsentää tasavaltalaista näke-
mystä poliittisesta vapaudesta ja kansalaisten tasaveroi-
sesta laillisesta asemasta. Sittemmin antityrannisuuden 
ja ”poliittisen orjuuden” tematiikka oli runsaasti käy-
tössä muun muassa alankomaalaisissa ja englantilaisissa 
poliittisissa debateissa 1500- ja 1600-luvuilla. Nyquist 
kuitenkin korostaa, ettei ”poliittisen orjuuden” tasaval-
talainen tai kansanvaltainen vastustaminen sen kum-
memmin antiikissa kuin uudella ajallakaan tavallisesti 
liittynyt varsinaisen orjuuden kyseenalaistamiseen ja vas-
tustamiseen19.

Brutuksen rahan tyylisiä kolikoita ja mitaleita lyötiin 
niin myöhemmin antiikissa kuin varhaisella uudella ajal-
lakin. Lorenzino di Medicin mitalissa vuodelta 1537 
tikarien välissä on vielä perinteinen pileus-myssy (Kuva 
13). Kiinnostavasti aivan vastaavan tyylisessä 1552 lyö-
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Kuva 12. Manumissiota kuvaava roomalai-
nen reliefi ajanlaskun alun tienoilta.

dyssä Ranskan Henrik II:n mitalissa kahden tikarin li-
säksi vapausmyssyn sijaan onkin kuvattu korkea kapea-
lierinen hattu20 (Kuva 14). Kolikko lyötiin korostamaan 
Henrikiä uskonvapauden puolustajana saksalais-rooma-
laisen keisarikunnan katolisen hallitsijan Kaarle V:n yli-
valtapyrkimyksiä vastaan. 

Alankomaiden ja Uuden-Englannin protestanteille 
1600-luvulla tyypillinen korkeahko suippeneva lieri-
hattu on siis sekin yksi vapausmyssyn versio, joka liittyi 
niin poliittisen kuin uskonnonvapaudenkin turvaa-
miseen. Puritaaneille kalvinisteille ja muille protestan-
teille punainen näyttäytyi varmaankin epäsoveliaana, 
ehkä myös siksi, että punaista päähinettä käyttivät 
usein katoliset kirkolliset johtajat. 1700- ja 1800- 
luvulla pohjoisamerikkalaiset ääriprotestantit, erityisesti 
kveekarit, kunnostautuivat myös orjuutta vastustavina 
abolitionisteina21. Huomionarvoisia ovat hollantilaiset 
1600-luvun alkupuolen espanjalaisen keisarillisen ja ka-
tolisen ylivallan vastaiset kuvat, joissa peitsen nenässä 
keikkuvan vapausmyssyn paikalla onkin aikakaudelle 
tyypillinen suippo lierihattu22. Thomas Hobbes, epäi-
lemättä merkittävin varhaisen uuden ajan antirepubli-
kanistinen politiikan teoreetikko, hyödynsi tunnettua 
myssysymboliikkaa manipulatiivisen taitavasti. Hobbes 
argumentoi tasavaltalaisuutta vastaan, mutta De Cive 
-kirjan Alankomaiden tasavallassa vuosina 1647 ja 
1649 julkaistujen laitosten kansikuvissa on tasavalta-
lainen vapaushattu23.

Mustat lierihatut alkoivat yleistyä 1500-luvulla va-
rakkaiden porvarismiesten päähineinä erityisesti Alan-

Kuva 13. Lorenzino di Medicin mitali, 1537.

Kuva 14. Henrik II:n mitali, 1552.
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komaissa ja muualla pohjoisessa Euroopassa. Kannattaa 
kääntää katse vielä vallankumouksellisuuden ikoniseen 
maalaukseen Vapaus johtaa kansaa ja tarkentaa taide-
maalari Delacroix’n silinterihattuun. 1800-luvun alku-
puolen katsojille silinterihattu ei edustanut taantumuk-
sellisuutta ja elitismiä vaan edistyksellistä poliittisen 
vapauden tavoittelua ja emansipatorista aktiivisuutta. 
Uncle Sam esiintyi varhaisemmassa kuvastossa myssy-
päisenä ja siirtyi myöhemmin luontevasti käyttämään 
silinteriä24.

Sekä vuoden 1675 bretagnelaisille verokapinallisille 
että 1700-luvun loppupuolen pohjoisamerikkalaisille ja 
ranskalaisille tasavaltalaisille vallankumouksellisille tär-
keinä historiallisina viitekohtina olivat tasavaltalainen 
vallankumous ja sen vastavallankumous Englannissa 
1640- ja 1650-luvuilla sekä tavoitteellisena mallina 
edellisinä vuosisatoina kehittynyt englantilainen parla-
mentarismi. Alkuvuodesta 1642 Englannin parlamentin 
alahuone oli tehnyt esityksen armeijan ottamisesta ko-
mentoonsa. Skinner on käyttänyt englantilaisten tasa-
valtalaisten ja monarkistien välisten debattien tarkastelua 
hyväkseen selvittäessään, millainen oli tasavaltalaisten 
käsitys vapaudesta. Tämän debatin huomionarvoinen 
viittauskohta on Venetsia. Englannin kuningas Kaarle 
I oli tehnyt selväksi aikeensa käyttää lakiesityksen koh-
dalla kumoamisoikeuttaan, ja valittanut, että ”ilman 
kumoamisoikeutta hänen asemansa ’Englannin kunin-
kaana’ alennettaisiin pahaiseksi ’Venetsian ruhtinaaksi’. 
Kuninkaan kumoamisoikeutta vastaan jo aiemmin argu-
mentoinut Henry Parker vastasi nyt Skinnerin mukaan 
seuraavasti:

”’[K]atsokaamme venetsialaisia ja muita vapaita kansoja’ 
ja kysykäämme itseltämme mistä johtuu, että he pitävät 
’mustasukkaisen tarkasti kiinni ruhtinaistaan’. Se johtuu 
siitä, että he pelkäävät ’monarkian myrkyllistä pistoa’, joka 
syntyy (kuten Livius oli sanonut) monarkian vallasta ’ihailla 
rajattomasti omaa tahtoaan ja halveksia julkisia neuvos-
toja ja lakeja’. [. . .] ’Ainoastaan orjuuden pelosta’ he suo-
sivat valittuja ruhtinaitaan perinnöllisen kuningasvallan 
sijaan.”25

On siis runsaasti näyttöä siitä, että myssyn käyttäminen 
tasavaltalaisuuden symbolina oli suhteellisen yleisesti 
tunnettu kuvallinen symboli ennen valistusaikaa 1600- 
ja 1500-luvuilla ja että se liitettiin nimenomaan orjuu-
desta vapautumiseen, tarkemmin sanottuna ”poliittisen 
orjuuden” vastustamiseen. 1500- ja 1600-luvuilla jul-
kaistuissa embleemikirjoissa, vähintäänkin Claude Para-
dinin teoksesta Devises heroïques (1551) lähtien, peitsen 
tai seipään nenässä oleva myssy tai muu lakki oli tun-
nettu vapauden kuvallinen merkki26. Mutta kyse ei ole 
vain kuvissa käytetystä symbolista tai embleemistä.

Vapausmyssyn tai sen kaltaisten punaisten päähi-
neiden käyttö oli osa poliittis-yhteiskunnallista elämää 
jo ennen varhaismodernia aikaa renessanssin ja myöhäis-
keskiajan kaupunkitasavalloissa. Käännetään katse ensin 
juuri mainittuihin venetsialaisiin.

Corno ducale, kansalaisten myssyt ja 
Venetsia demokraattis-tasavaltalaisen 
perinteen välittäjänä

Venetsian dogen virkapäähine corno ducale näyttäisi 
olevan tunnetuin, joskin vahvasti tyylitelty versio tasa-
valtalaisuutta ilmentävästä julkis-virallisessa käytössä ol-
leesta päähineestä (Kuva 15)27. Materiaaliltaan renessans-
siajan maalausten kuvaamat dogen virkapäähineet eivät 
muistuta löysää myssyä. Kyseessä on kuitenkin tyylitelty 
tasavallan kansalaisen myssy. Vaikka 1500- ja 1600- 
lukujen dogeja esittävissä muotokuvissa punaisen pää-
hineen alaosassa on kultaiselta kirjailulta tai filigraanilta 
näyttävä nauha, dogen päähine ei missään tapauksessa 
ole kuninkaallinen kruunu. (Kuva 16.)

Renessanssiajalla kehittyi ”Venetsian myytti”, Venetsian 
perinteikkään ja seesteisenä pidetyn tasavaltalaisuuden ja 
suvaitsevaisuuden glorifiointi ja idealisointi. Itsestään ni-
mitystä Serenissima, ”kaikkein rauhaisin”, käyttänyt Ve-

Kuva 15. Varhainen kuva dogesta päässään corno du-
cale. Niccolò Semitecolo, Monumento funebre del doge 

Michele Morosini, 1382.

Ba
si

lic
a 

de
i S

an
ti 

G
io

va
nn

i e
 P

ao
lo

, V
en

et
si

a.
 V

al
ok

uv
a: 

W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s.

Kuva 16. Tizian, Doge Andrea 

Grittin muotokuva, n. 1540.
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netsia pyrki aktiivisesti edistämään myyttistä mainettaan. 
Venetsian myyttiin alettiin 1900-luvun puolivälissä suh-
tautua kriittisemmin. Marxilaiset tutkijat löysivät selviä 
merkkejä luokkataistelusta, eivätkä syyttä, ja yksityiskoh-
taisempi historiallinen tutkimus toi esille epävakaisuutta, 
korruptoituneisuutta ja taipumusta hegemoniseen johta-
juuteen28.

Stephen Stockwell kuitenkin painottaa, että liioitte-
luistaan ja idealisoinneistaan huolimatta historiallisen 
näytön perusteella Venetsian myytistä on totta toinen 
puoli29. Venetsian tasavallan voi hänen mukaansa sanoa

”pitäneen demokraattisia aatteita elossa feodaaliaikana 
tekemällä kokeiluja lainsäädännöllään ja instituutioillaan 
ja sallimalla kansalaistensa keskuudessa vapaan ajatusten 
vaihdon erityisesti laajoissa päätösvaltaisissa kansankokouk-
sissaan. Nämä aatteet levisivät läpi pohjoisen Italian antaen 
oman vaikutuksensa renessanssiin ja moderniin maailmaan 
ja pysyivät jopa elossa Venetsian myöhemmässäkin tasaval-
lassa vaikuttaen sen stabiilisuuteen ja jatkuvuuteen.”30

Varhaisvaiheistaan lähtien läpi keskiajan Venetsian kau-
punkivaltion sisäpolitiikassa oli paljonkin jakautunei-
suutta ja väkivaltaa. Alun perin Venetsian hallinto ei 
kuitenkaan ollut ainoastaan tasavaltalaista vaan myös 
suhteellisen demokraattista.31 Venetsiassa käytettiin kan-
sanvaltaisia ja tasavaltalaisia päätöksentekoinstituutioita 
Länsi-Rooman valtakunnan hajaantumisen jälkeen 400-
luvun jälkipuoliskolta lähtien. Näihin roomalaisen ta-
savaltalaisen perinteen elementteihin kuuluivat ainakin 
laillisuusperiaate ja kansantribuunit. Kansankokous 
(arengo) valitsi ensimmäisen dogen ilmeisesti 700-luvun 
alkupuolella.32

Stockwell painottaa Venetsian olleen tärkeä esikuva, 
kun Pohjois-Italiassa 1100-luvulle tultaessa alkoi muo-
dostua muitakin Pyhästä roomalaisesta keisarikunnasta 
riippumatonta asemaa tavoittelevia kaupunkivaltioita:

”Vaikka aristokratia usein hallitsikin näiden vasta itsenäis-
tyneiden kaupunkivaltioiden kehityskulkuja, niiden järjes-
telmät kehittyivät yleensä laajapohjaisiksi yhteisöiksi, joihin 
mukaan kuului myös popolo. 1200-luvun puolivälissä 
ympäri Italiaa oli kaupunkivaltioita, joiden konstituutiot 
takasivat kansalle omat itsehallinnolliset poliittiset järjestel-
mänsä. Kaikkien noiden kaupunkien järjestelyt olivat osit-
tain velkaa Venetsian yli 800 vuoden ajan ylläpitämille ja 
muokkaamille demokraattisille taipumuksille.”33

Keskiajan kuluessa Venetsiassa perimmäinen päätösvalta 
oli säilynyt kansankokouksella, ja vallankäyttöä tasapai-
nottavia poliittisia instituutioita ja laillisuuden toteutu-
mista oli kehitetty vähitellen34. Kaupunkivaltio onnistui 
sisäisistä jakautuneisuuden ja poliittisen väkivallan kau-
sista huolimatta säilyttämään tasavaltalaisen konstituu-
tionsa jatkuvuuden aina siihen saakka, kun se joutui 
antautumaan Napoleonin armeijalle 1797. Varhaisempi 
demokraattinen kausi tuli kuitenkin tiensä päähän reilun 
sadan vuoden aikana 1100-luvun loppupuolelta lähtien. 

Vuodesta 1172 alkaen kansankokouksen valtaa siir-
rettiin suurelta osin 480-jäseniselle suurelle neuvostolle 
(consiglio maggiore). Lopulta suuren neuvoston jäsenyys 
rajattiin 1297 tuolloin neuvostossa istuneille miehille ja 
näiden perillisille. Arengo lakkautettiin kokonaan hieman 
myöhemmin. Vaikka venetsialaisen demokratian aika 
päättyi, tasavaltalainen vallan jakaminen eri instituu-
tioille ja näiden instituutioiden keskinäinen valvonta 
jatkui. Mihinkään suppeaan oligarkiaan ei myöhemmän 
Medici-johtoisen Firenzen tapaan siirrytty, vaan tasaval-
talainen aristokratia oli laajapohjaista. Arengon lakkaut-
tamisen jälkeen viimekätistä valtaa käyttäneen consiglio 
maggioren jäseniä oli ensin 1200 ja sittemmin 1500.35 
Myöhäiskeskiaikainen Venetsian aatelistasavalta, jossa 
ylin vallankäyttö jakautui 1200-luvun lopulta lähtien 
kansankokouksen korvanneen consiglio maggioren, se-
naatin ja dogen välillä, antoi varmasti tärkeän mallin 
myös englantilaisen parlamentarismin kehitykselle36. 
Vielä myöhäiskeskiajalla ja varhaisella uudella ajallakin 
tasavaltalaiset instituutiot voivat Venetsiassa hyvin ja de-
mokraattishenkinen ilmapiirikin eli vahvana.

Dogen asema ei siis ollut perinnöllinen aatelisasema, 
ja olisi virheellistä samaistaa Venetsian ja kaiketi mui-
denkin italialaistasavaltojen doge-virat Alppien pohjois-
puolisiin ylhäisaatelisiin herttuoihin (duc, duke). Italia-
lainen nimitys juontuu antiikin roomalaisesta sotilasjoh-
tajan dux-virasta. Venetsian dogen virka oli elinikäinen, 
ja doget tulivat kyllä useimmiten vaikutusvaltaisista ja 
varakkaista ylimyssuvuista. Silti kyseessä oli poliittinen 
virka, johon valittiin vaalilla tai myöhemmin muunlai-
sella monimutkaisella valintamenettelyllä. 1200-luvun 
alkupuolelta lähtien dogen viran haltijalla ei itse asiassa 
ollut kovinkaan paljoa hallinnollista valtaa: toimivalta oli 
lainsäädännöllä tiukasti rajattu ja vallankäyttöä valvoivat 
Venetsian tasavallan muut poliittiset elimet37.

Dogen päähineen funktiona oli mitä ilmeisimmin 
osoittaa, että asemastaan, arvovallastaan ja puitteistaan 
huolimatta doge oli tasaveroisten kansalaisten val-
tuuttama edustaja ja vallankäyttäjä. Toki doge oli primus 
inter pares38 mutta kuitenkin vain yksi punamyssyinen 
kansalainen muiden kansalaisten joukossa. 

Vielä 1700-luvun lopun venetsialaisissa poliittisia ta-
pahtumia esittävissä maalauksissa dogen ohella punaisia 
myssyjä on joillakin julkisia tehtäviä hoitavilla kansalai-
silla. Punainen myssy tai sen kaltainen päähine näyttää 
siis olleen Venetsiassa merkki nimenomaan tasavaltalai-
suudesta ja kansalaisen asemasta. Gabriel Bellan maala-
uksessa dogen kruunajaisista Scala dei Gigantin portailla 
nimenomaan sosio-ekonomiselta asemaltaan alemmilla 
kansalaisilla on päässään punaiset myssyt. Bellan toisessa 
maalauksessa Consiglio dei diecin öisestä istunnosta aino-
astaan puheenjohtajana toimivalla dogella on punainen 
myssy. Mutta on huomattava, että Bellan maalaama 
dogen päähine ei muistuta doge-muotokuvien taidok-
kaita koristeellisia päähineitä, vaan on malliltaan täs-
mälleen samanlainen kirkkaan punainen koristelematon 
myssy kuin Bellan toisessa maalauksessaan alempisää-
tyisten kansalaisten päihin maalaamat.39
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Stockwellin mukaan suuren neuvoston jäsenten ra-
jaamisen jälkeenkin Venetsian tasavallassa säilyi monia 
aiemman laajemman demokratian piirteitä ja demo-
kraattista henkeä, jotka ovat säilyneet osin jopa nyky-
päivään asti. Vuoteen 1506 asti aatelisten ja muiden 
kansalaisten aseman välillä ei ollut oikeudellista eroa, 
keskustelu- ja julkaisukulttuuri säilyivät hyvin vapaana, 
karnevaalikulttuuri edisti egalitaarista henkeä, kaupun-
gissa oli paljon myös juutalaisia ja muslimeja, aktiivisen 
poliittisen ja yhteiskunnallisen toiminnan perinne säilyi 
erilaisissa kouluissa, ammattikunnissa ja paikallisyh-
teisöissä eikä laajamittaisen kaupankäynnin tuottama 
varallisuus keskittynyt vain eliitille vaan levisi laajem-
minkin.40 Aiemman demokraattisemman ja egalitaari-
semman kulttuurin jäänteitä ja haikailua kuvastaa myös 
se, kuinka yleistä punaisen myssyn käyttö maalausten 
perusteella Venetsiassa on vielä 1600- ja 1700-luvuilla 
käsityöläisten, gondolieerien ja muiden alemman luokan 
kansalaisten keskuudessa (Kuva 17)41.

Kansalaisen cappuccio ja muut firenzeläisten 
punaiset päähineet
Firenzen tasavaltalaiset ja kansanvaltaiset hallintotavat 
olivat siis osaltaan peräisin Venetsialta saadusta mallista 
ja sen välittämästä roomalaisesta perinteestä42. Sekä Ve-
netsiassa että Firenzessä ja epäilemättä muissakin italialai-
sissa tasavalloissa kansalaisten julkisesti käyttämään vaate-
parteen näyttää kuuluneen kaiketi ainakin 1100-luvulta 
lähtien löysä cappuccio-myssy, joka kuvien perusteella 
näyttää olleen lähtökohtaisesti punainen. 1400- ja 1500-
luvun firenzeläiset maalaukset vilisevät punaisia myssyä ja 
lakkeja. Renessanssiajan kuvissa esiintyy monen muotoisia 
punaisia päähineitä; myöhäiskeskiaikaisissa kuvissa ne ovat 
malliltaan lähinnä myssyjä, pipoja tai huppuja. Yksi tun-
netuimmista kuvista, jossa perinteisen mallinen punainen 
kansalaisen myssy esiintyy, on Botticellin muotokuva 
(1495) Dante Alighierista.

Kuva 17. Canaletto, Venice: The Upper Reaches of the Grand 

Canal with S. Simeone Piccolo, n. 1738.
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Toinen kuvaava esimerkki on luultavasti Giotton 
1330-luvulla maalaama Bargellon kappelin fresko, jossa 
esiintynee myös Dante yhdessä muiden 1200- ja 1300-
luvun kuuluisten Firenzen tasavallan kansalaisten kanssa 
(Kuva 18). Vastaavassa Sienan tasavallan Palazzo Pubb-
licon samoihin aikoihin maalatussa ”hyvää hallintoa” 
(buon governo) kuvaavassa Ambrogio Lorenzettin fres-
kossa on etualalla suuri joukko kansalaisia43. Molem-
missa freskoissa monilla kansalaisilla on punaiset pitkät 
roikkuvat myssyt.44

Firenzen poliittisen historian tutkija Gene Brucker kir-
joittaa:

”Kaikkein intensiivisin vaihe kiltakorporatismin ja elitis-
min välisissä konfliktissa alkoi 1360-luvulla ja saavutti klii-
maksinsa vuoden 1378 Ciompi-vallankumouksessa. Muis-
tellessaan lapsuutensa tapahtumia viisikymmentä vuotta 
aiemmin Gino Capponi kuvasi 1420, kuinka hän kouluto-
vereidensa kanssa laulaa luritteli kaduilla poliittisia iskulau-
seita: ’Kauan eläköön hatut’ – eli aristokraattisten sukujen 
jäsenet, joiden päähine symboloi heidän ylhäistä sosiaalista 
asemaansa – ja ’Kuolema myssyille’ [capes], joka taas tar-
koitti (hän selitti), ’Kuolema kiltamiehille ja asemaltaan 
alhaisille’. Osat vaihtuivat viisitoista vuotta myöhemmin 
Ciompi-levottomuuksien ollessa suurimmillaan ja käsityö-
läisten ja työläisten joukkioiden polttaessa aristokraattisten 
vihollistensa palatseja huutaen ’Kuolema hatuille, kauan 
eläköön myssyt!’”45

Brucker myös kertoo, että Firenzessä kansanvaltaisen, 
kiltalaisten ”puolueen” eli varsinaisia mahtisukuja so-
siaalis-poliittisessa hierarkiassa alempana olevien kut-
sumanimi oli ”cappucci”, eli ”myssyt”46. Tuskin on sat-
tumaa, että vielä 1700-luvun Ruotsissa poliittiset puo-

Kuva 18. Etualalla mahdollisesti Dante Alighieri pääs-
sään cappuccio. Giotto (mahdollisesti), Paratiisi,  
1330-luku.
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lueet tunnettiin juuri hattuina ja myssyinä: ruotsalaisiin 
myssyihin kuului erityisesti parlamentarismia kannat-
tavan ja toteuttavan kauppaporvariston, hattuihin taas 
ensisijaisesti vanhojen aristokraattisten aatelissukujen 
edustajia.

Englantilainen meriupseeri ja historioitsija Henry 
Edward Napier mainitsee teoksessaan Florentine History 
(1847), että kansalaisten käyttämästä päähineestä voitiin 
käyttää nimityksiä la berretta alla civile ja cappuccio ja 
että tervehdittäessä se otettiin päästä ainoastaan tasa-
vallan korkean Gonfaloniere di Giustizia -virkamiehen, 
piispan ja kardinaalin edessä47. Italialaisissa tasavalloissa 
oli kehitetty poliittista tapa- ja pukeutumiskulttuuria, 
jolla korostettiin tasa-arvoisuutta ja tehtiin tietoista pe-
säeroa aateliston ja hovien hierarkiaa ilmentävään eti-
kettiin.

1400-luvun jälkipuoliskolla Firenzen tasavalta alkoi 
ajautua mahtavan Medici-suvun johtamaksi, ja vaikka 
muodollisesti tasavaltalaiset lait ja instituutiot säily-
tettiin, tosiasiallinen valta keskittyi Medicien ja näiden 
liittolaissukujen käsiin. Lorenzo Medicin kerrotaan kui-
tenkin käyttäneen edelleen kansalaisen (burgher) asuun 
kuuluvaa cappucciota ja takkia ja kulkeneen aseettomana, 
vaikka hänen seurueeseensa kuuluneet kantoivat aate-
liseen tapaan miekkaa eivätkä cappucciota käyttäneet.48 
Lorenzo Medici halusi siis pukeutumisellaan korostaa 
olevansa edelleen vain yksi kansalainen muiden joukossa, 
vaikka olikin saavuttanut tai ainakin saavuttamassa valta-
aseman, joka tosiasiallisesti mitätöi perinteistä firenze-
läistä tasavaltalaista päätöksentekoa ja valtatasapainoa. 
(Kuva 19.)

1400-luvulle tultaessa pitkästä cappuccio-myssystä 
näyttää kehittyneen lukuisia erilaisia versioita. 1400- ja 
1500-lukujen maalausten perusteella varsinkin nuo-
remmat miehet näyttävät käyttäneen syvän kalotin mal-
lista myssyä, joka muistuttaa itse asiassa roomalaisten 
Brutuksen kolikon ja Libertas-kolikoiden pileusta (Kuva 
20)49. Firenzeläisen Domenico Ghirlandaion maaluksessa 
Vanha mies lapsenlapsineen (Kuva 21) pojalla on päässään 
tällainen myssy. Paljaspäinen isoisä katsoo surumieli-
sesti lapsenlastaan, jonka taakse on kuvattu ikkunasta 
avautuva paljaan tyylitelty maisema, avoin tulevaisuus. 
Käsityöläinen Ghirlandaio ja mahtimies Lorenzo Medici 
olivat kumpikin syntyneet 1449. Medici-suvun valta 
päätti Firenzen tasavaltalaisuuden, vaikka tasavaltalainen 
järjestys palautettiin vielä lyhyiksi ajoiksi vuosina 1497–
1512 ja 1527–153050. Aikalaistodistuksen mukaan fi-
renzeläiset alkoivat luopua cappuccion käytöstä 1529, ja 
vuoteen 1532 mennessä ne olivat jääneet pois käytöstä51.

On hyviä perusteita pitää italialaisista renessanssi-
maalauksissa nähtäviä huppumaisia, barettimaisia, ka-
lottimaisia ja muunkinlaisia punaisia päähineitä yhden 
ja saman roomalaista perintöä olevan vapausmyssyn eri-
laisina versioina. Yhteistä pohjoisitalialaisten kaupunki-
laisten päähineille on ensinnäkin punaisen värin erittäin 
runsas esiintyminen. Toiseksi punaisella pitkän hupun 
tai roikkuvan myssyn mallisella cappuccio-päähineellä 
tiedetään olleen eksplisiittisesti poliittinen merkitys tasa-
veroisten kansalaisten päähineenä. Italialaisissa kaupun-
kitasavalloissa kansalaisen päähineestä käytetään monia 
nimiä ja hyvinkin erimuotoisia versioita, mutta punainen 
päähine tiedostettiin selkeästi alkuperältään roomalaiseen 

Kuva 19. Lorenzo Medici päässään cap-

puccio. Andrea del Verrocchio, maalattu 
terrakottapysti, n. 1480.

Kuva 20. Sandro Botticelli, Tun-

tematon nuori mies, jolla Cosimo 

Medici vanhemman mitali, 1474.

Kuva 21. Domenico Ghirlandaio, 
Vanha mies lapsenlapsineen,  
n. 1480.
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poliittiseen perinteeseen liittyväksi. Antiikin roomalainen 
myssysymboliikka tunnettiin hyvin: tämä näkyy muun 
muassa siinä, kuinka Lorenzino di Medicin renessanssiai-
kaisen mitalin pileus ja tikarit -aihe on mukailtu suoraan 
Brutuksen mitalista. Kolmas perustelu liittyy käsityöläis- 
ja muihin ammattikuntiin, joilla oli pohjoisitalialaisissa 
kaupunkitasavalloissa mitä keskeisin merkitys.

Kisällit, merimiehet ja myssy 
ammattikuntaperinteissä 
Firenzen tasavallan hallinnossa killat olivat siis keskei-
sessä roolissa sen kansanvaltaisempana joskin myös si-
säisesti levottomampana kautena 1100-luvulta 1400- 
luvulle. Lähtökohtaisesti killat olivat eri käsityö- ja 
kaupan alojen ammattilaisten institutionaalisia yhteen-
liittymiä. Monet killat olivat useamman ammattialan 
toimijoiden yhteenliittymiä, ja kiltojen jäsenistö oli suu-
relta osin perinteisten säätyjen ulkopuolisia kaupunki-
laisia eli porvareita (burgher). Kaikki keskiaikaisten kau-
punkien porvaristoon kuuluvat eivät olleet erityisen va-
rakasta väkeä, mutta kuitenkin omillaan toimeen tulevia.

Porvariston asema ja merkitys lisääntyivät sydänkes-
kiajalta lähtien, ja se oli keskeisesti luomassa euroop-
palaista yhteiskuntaa ja poliittista kulttuuria sellaiseksi 
minä sen tunnemme. Kaupunkitasavaltojen roolin ko-
rostaminen ja tasavaltalainen käsitys aktiivisesta kansa-
laisesta liittyvät oleellisesti toisiinsa, eikä kummallakaan 
näistä ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä uudella 
ajalla aletaan tarkoittaa valtiolla. Keskiaikaisten kaupun-
kitasavaltojen kansalaiset olivat lähtökohtaisesti kiltojen 
tai vastaavien korporaatioiden jäseniä, ja kansalaisen 
aseman ja killan jäsenen välillä näyttäisi olevan oleellinen 
yhteys myös myssyn käytön suhteen.

Korshak mainitsee yhtenä taustatekijänä fryygialais-
myssyn tai pileuksen omaksumiselle 1700-luvun lopun 
tasavaltalaisten vallankumouksellisten tunnusmerkiksi 
sen, että ranskalaisilla ”työläisillä” tai ”tavallisilla ihmi-
sillä” olisi ollut yleisesti tapana käyttää pipomaista löysää 
suippoa myssyä52. Korshak ei anna yhtään kirjallisuus-
viitettä mutta esittää maalauksen Quai de Gesvres’n pi-
popäisistä satamatyöläisistä53. 1700-luvulla varsinainen 
palkkatyöläisten luokka oli vasta muotoutumassa. Työ-
läisiin kuului kisällejä ja oppipoikia, vaatimattomampia 
käsityöläismestareitakin, päivä- ja muunlaisia palkka-
työtä tekeviä ja monenlaista rahvasta. Eivät ainoastaan 
mestarit, vaan myös kisällit pyrkivät vaatetuksensakin 
osalta erottautumaan tavallisista ammattitaidottomam-
mista työmiehistä54. On epäuskottavaa olettaa, että 
porvarilliset vallankumoukselliset olisivat omaksuneet 
tunnuksekseen nimenomaan alemmalle rahvaalle tyypil-
lisen päähineen. Sen sijaan päähine, joka olisi ollut por-
variston perinteisiin kuuluva ja jonka kunnianarvoiset 
juuret ulottuivat tunnistettavasti antiikkiin asti, olisi 
ehkä hyvinkin voinut saavuttaa 1600- ja 1700-lukujen 
Euroopassa yleisesti hyväksytyn aseman aktiivisen kansa-
laisen, tasavaltalaisen vapauden ja vallankumouksellisen 
muutoksen keskeisenä symbolina. Pitkälti 1800-lopulle 

asti kaupunkien jokainen varsinainen ammattimies oli 
ammattikuntakillan jäsen55.

Punaisen myssyn historiallisia vaiheita jäljitettäessä 
on huomioitava myös merimiehet. Merimiesten am-
mattialaa on syytä tarkastella välittävänä linkkinä myö-
häiskeskiaikaisten ammattikuntien ja varhaisen uuden 
ajan kehittymässä olevan palkkatyöläisten luokan välillä. 
Merenkulun alalle palkkatyö pesiytyi jo paljon ennen 
varsinaisen palkkatyöläisten luokan ja laajemman mark-
kinayhteiskunnan syntyä. Merenkulun alalla killoilla ei 
ollut samanlaista merkitystä kuin kaupunkitasavaltojen 
organisoituneessa, tuotannollisessa, kaupallisessa ja hal-
linnollisessa elämässä. Aikana, jolloin palkkatyöläisiä ei 
juurikaan ollut, myös merimiesten ammatillista uraa ja 
asemia on poikkeavuudestaan huolimatta kuitenkin hah-
motettu käsityöläisammattikuntien perinteiden, mallien 
ja näkemysten kautta. Uransa alussa olevat merimiehet, 
jungmannit tai vastaavat, samaistettiin oppipoikiin, am-
mattimiehen taidon omaksuneet matruusit tai vastaavat 
taas kisälleihin. Laivoilla, telakoilla ja satamissa työs-
kenteli luonnollisesti myös lukuisten ammattien ja siten 
kiltojen jäseniä kuten kirvesmiehiä ja tynnyrintekijöitä56. 
1500-luvulta 1800-luvulle meriaiheisen maalaukset ku-
vaavat tavalliset merenkulun alalla toimivat alemmat työ-
läiset, merten vaeltavat kisällit, punamyssyisinä. (Kuvat 
22 ja 23.)57

Kuva 22. Varhainen kuva punamyssyisistä 
merimiehistä. Hans Holbein nuorempi, ve-
siväritetty piirros hansalaivasta, n. 1532.

Kuva 23. Henry Scott Tuke, All Hands to 

the Pump, 1888.
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Henry James Piddingin maalauksessa Pensioners 
Outside the Chaple of Greenwich58 yksi eläköitynyt me-
renkulkija on punamyssyinen, muilla yhdellätoista on 
musta hattu. Pidding tuskin on keksinyt punaista myssyä 
omasta päästään: maalauksen punamyssyinen vanha 
mies on mitä ilmeisimmin pitkänlinjan ammattimies, 
kokenut luottomatruusi tai vastaava, muttei varsinaisiin 
päällystötehtäviin ylennyt.

Punaisen kansalaismyssyn juuret näyttävät siis joh-
tavan varsinkin pohjoisitalialaisiin kaupunkivaltioihin, 
erityisesti Venetsiaan ja Firenzeen. Myöhäiseltä sydänkes-
kiajalta varhaiselle uudelle ajalle saakka Venetsia ja muut 
italialaiset kaupunkitasavallat olivat Euroopan johtavia 
kauppa- ja merivaltoja. Firenzeläisten ja venetsialaisten 
kauppiassukujen ja sittemmin myös pankkiirisukujen 
edustajia toimi eurooppalaisissa kaupungeissa. Pohjois-
italialaisten tasavaltojen kansalaisille tyypillinen vaateparsi 
päähineineen oli jokapäiväinen näky jokaisessa vähänkään 
suuremmassa eurooppalaisessa kaupungissa. Tämä tausta 
saattoi osaltaan vaikuttaa punaisen myssyn yleistymiseen 
myös laivoilla työskentelevien ammattimiesten käyttöön. 
Mainittakoon, että vielä 1700-luvun erittäin tunnetun 
Venetsiaa ikuistaneen maalarin Canaletton maalauksissa 
gondolieereilla on aina päässään punainen myssy, 1700-
luvun lopun pohjoisamerikkalaisten vallankumouksel-
listen joukossa oli runsaasti merimiehiä, joista monet ”ta-
tuoittivat itselleen naispuolisen ’Vapauden’, vapausmyssyn 
tai vapauspuun”59 ja että Pyhä Nikolaus oli perinteisesti 
merimiesten suojelija ja Pyhän Markuksen jälkeen toiseksi 
kunnioitetuin pyhimys Venetsiassa60.

Palatkaamme varsinaisten käsityöläisammattikuntien 
ja kiltojen pariin. Varhaisemmassa vaiheessa punainen 
myssy on näyttäytynyt itsenäisen ammattilaisen päähi-
neenä. Myöhemmin punainen jää erityisesti kisällien 
päähineiden väriksi, kun taas mestarien päähineiden vä-
riksi vakiintuu musta61.

Myöhäiskeskiaikaisissa raamatullisissa arkin rakenta-
mista esittävissä kuvissa työn touhussa olevalla Nooalla 
ja hänen apulaisillaan on hyvin usein päässään punainen 
myssy62. Tämä kertonee lähinnä siitä, että näitä kuvia 
valmistaneet käsityöläiset kuvasivat kirveen, höylän tai 
vastaavan kanssa puuta työstävän myyttisen puurtajan 
omalle ajalleen tyypillisessä asussa. Lisäksi käsityöläisam-
mattilaiset saattoivat hyvinkin haluta kuvata muinaisen 
ihmiskunnan herooisen kantaisän nimenomaan tunnis-
tettavasti käsityöläisenä.63

Pyhä Eligius tai hänen apulaisensa tavataan myös 
kuvata myöhäiskeskiaikaisissa 1300- ja 1400-lukujen 
maalauksissa punalakkisiksi. 600-luvun gallialais-rooma-
lainen Eligius (Eloi) oli taitava kultaseppä ja sittemmin 
piispa. (Kuva 24.)64 Pyhä Eligius on edelleenkin niin 
kultaseppien kuin joidenkin muidenkin käsityöläisten 
suojelupyhimys. Niklaus Manuel Deutschin maalauk-
sessa vuodelta 1515 kultaseppämestari Eligius on itse 
mustalakkinen, kun taas hänen kaksi apulaistaan ovat 
punalakkisia (Kuva 25).

Tätä Niklaus Manuelin käsityöläisiä kuvaavaa maa-
lausta on valaisevaa verrata 1300- ja 1400-luvun kuviin 

kirurgian ammattilaisista työssään65. Operatiivista ki-
rurgin työtä tekevät nuoremmat miehet on kuvattu pu-
nalakkisiksi ja toimitusta johtavat vanhemmat ammatin-
harjoittajat taas mustalakkisiksi. Mustalakkiset on luon-
tevaa tulkita kirurgien ammattikunnan ”mestareiksi”, 
nuoremmat punalakkiset taas ammattikunnan ”kisäl-
leiksi”. Chirurgia magnan kuva ei ole yksittäistapaus. 
Uudelle ajalle tultaessa punaiset lakit häviävät kuvissa 
kirurgian ”kisällien” päistä, mutta kirurgimestarien tai 
-tohtorien päissä mustat hatut säilyvät (Kuva 26)66. Ki-
rurgia oli luonteeltaan oleellisesti käsityöala noviisi– 
mestari-koulutusjärjestelmineen67 ja yhdistyi akatee-
miseen lääketieteeseen vasta vähitellen uudella ajalla.

Kuva 24. Punamyssyinen käsityöläinen. 
Petrus Christus, ”Pyhä Eligius kultasepän-
pajassaan”, 1449.
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Kuva 25. Eligius käsityöläismestarina kahden apulaisen 
kanssa. Niklaus Manuel Deutsch, Pyhä Eligius, 1515.
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Päähinesymboliikka akateemisissa 
ammattikunnissa

Käsityöläisten pukeutumisesta on vaikea löytää tutki-
muskirjallisuutta, mutta akateemisten ammattikuntien 
perinteet tunnetaan paremmin. Akateemiset lakimiesten 
ja lääkärien ammattikunnat olivat alun perin 1100- ja 
1200-luvuilla muiden ammattikuntien kaltaisia. Nimi-
tystä universitas käytettiin alun perin muistakin kuin 
akateemisista ammattikuntakorporaatioista68. Jussi 
Nuorteva selvittää maisteriksi ja yliopisto-opettajien kor-
poraation jäseneksi tulemisen vaiheita Pariisissa 1200- ja 
1300-luvuilla seuraavasti:

”Pidettyään vielä julkisesti ensimmäisen luentonsa (exposi-
tio) ja suoritettuaan väitöksen hänet hyväksyttiin maisterien 
korporaatioon ja hän sai arvonsa merkiksi päähänsä pyö-
reän mustan hatun. Tämän jälkeen hän oli magister regens – 
opettava maisteri – ja kansakuntansa [natio] täysivaltainen 
jäsen.”69

Klinge on kuvannut Turun akatemian promootiota ja 
maisterin vihkimyksen kulkua ja ideologiaa professori 
Michael Wexioniuksen promootiomuistojulkaisua Rota 
Fortunae (1647) hyödyntäen. Kun promoottori juhlal-
lisuuksien loppupuolella julisti kandidaatit maistereiksi, 
hän kuvasi arvon merkit, joista ”ensimmäinen oli kirja, 
jonka kaikki uudet maisterit yhtä aikaa sulkivat”. ”Toisena 
maisteriuden symbolina oli punainen päähine, pileus, 
muinaisten senaattorien [sic] purppuran värinen ja va-
pauden ja itsenäisyyden tunnus”, ja kolmantena sormus.70 
Klingen kuvauksessa maisterien saama pileus tuntuu ir-
ralliselta omituisuudelta. Mutta kun akateemiset ammat-
tikunnat rinnastetaan käsityöläisammattikuntiin ja klin-
geläisen aatelis- ja valtiokeskeisen lähestymistavan sijaan 
aihetta tarkastellaan tasavaltalais- ja ammattikuntalähtöi-
sesti, Klingen kuvaama akateeminen seremonia asettuu 
osaksi ymmärrettävää perinnettä ja historiallista jatkumoa.

Kuva 26. Luennoiva kirurgimestari John 

Banister. Tuntematon, n. 1580.
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Lisäksi Klinge jatkaa selvitystään tavalla, joka tuo 
valoa siihen, miten aikoinaan akateemiset maisterin 
ja tohtorin oppiarvot vertautuivat käsityöläismestarin 
asemaan. 

”Filosofisen tiedekunnan maisterinarvo oli tavallaan myös 
tohtorinarvo [. . .] sittemmin 1800-luvun alussa mainit-
tiin usein filosofian maisterin olevan sama kuin tohtori. 
Varsinaisia tohtorinarvoja olivat kuitenkin teologian, juri-
diikan ja medisiinan tohtorinarvot, ja statuutit säätivät, 
että näiden tiedekuntien professoreiden piti olla tohto-
reita.”71

Nuortevan mainitseman maisterin mustan hatun ja 
Klingen mainitseman maisterin punaisen pileuksen vä-
lillä ei tarvitse nähdä ristiriitaa. Nykyinen jaottelu mais-
terin ja tohtorin tutkinnon välillä on vasta myöhempää 
perua ajalta, jolloin yliopistolliset tiedekunnat olivat 
muuttuneet jo tutkintorakenteiltaan ja opintopoluiltaan 
perinteisistä keskiaikaisista poikkeaviksi. Alun perin filo-
sofisessa yleistiedekunnassa ei voinut saavuttaa korkeinta 
akateemista oppiasemaa; vain ylemmissä tiedekunnissa 
oli mahdollista valmistua nykymielessä tohtoriksi. Ennen 
kuin siirtyminen varsinaisten akateemisten erityisam-
mattialojen eli juridiikan, medisiinan tai teologian opin-
toihin oli mahdollista, jokaisen opiskelijan oli ensin saa-
vutettava riittävä osaamisen taso ”seitsemässä vapaassa 
taidossa”. Tämän akateemisen yleistutkinnon suorit-
taneet saattoivat siis saada saavuttamansa aseman mer-
kiksi muiden ammattikuntien kisällien tavoin punaisen 
päähineen. Mutta ilmeisesti vain varsinaisen akateemisen 
erikoistutkinnon, eli lakimiehen, lääkärin tai teologin, 
suorittaneet samaistettiin muiden ammattikuntien varsi-
naisiin mestareihin, itsellisiin urbaaneihin isäntämiehiin, 
jotka arvonsa ja asemansa merkkinä käyttivät mustaa 
päähinettä. 72

Argumenttini kannalta oleellista on se, että alun 
perin yliopistolliset alat olivat muiden ammattikuntien 
kaltaisia, että kirjallisia dokumentteja ja tutkimusta 
akateemisten ammattikuntien seremonioista ja symbo-
leista on paljon enemmän kuin käsityöammattikuntien 
ja että keskiaikainen päähinesymboliikka on akatee-
misten ammattialojen kautta säilynyt osin nykypäivä-
änkin asti. Ammattikuntien ja kiltojen keskuudessa 
näyttää joskus myöhäiskeskiajalla tapahtuvan päähi-
neiden kohdalla seuraava kehityskulku: musta päähine 
vakiintuu korkeamman statuksen saavuttaneiden eli 
yleisesti ottaen mestarien, ja akateemisissa ammatti-
kunnissa tohtorien, päähineeksi; punainen päähine taas 
jää kisällien tai muiden alemman statuksen jäsenten, 
ja osin akateemisten yleistutkinnonkin suorittaneiden 
”maistereidenkin”, päähineeksi.

Erityisesti koulutuksen saralla päähineen saaminen 
symboloi edelleen ihmisen asemassa tapahtuvaa muu-
tosta, siirtymistä uuteen vertaisryhmään. Oppipojan 
tullessa hyväksytyksi oman alansa varsinaisten taitajien 
joukkoon hänen asemansa holhouksen ja valvonnan alla 
päättyy. Hänellä myönnetään olevan riittävästi sellaisia 
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taitoja ja muita ominaisuuksia, jotta hänen voi antaa 
työskennellä itsenäisesti ja jotta hänet voi lukea ver-
taisten joukkoon kuuluvaksi. Oppipojalla on isäntänään 
mestarinsa, kisälli on itsellinen ammattilainen. Tämä 
vertautuu roomalaiseen laillis-poliittiseen erotteluun: or-
jalla kuten lapsella, klientillä ja naisella oli aina isäntänsä; 
vapaa mies oli itsellinen kansalainen, jonka isäntänä tasa-
vallassa oli vain laki.

Oppipojasta kisälliksi tunnustettavasta tulee oman 
ammattikuntansa itsenäinen jäsen, ja hän saa tästä 
merkiksi vapauden myssyn. Kisälli on vapaa me-
nemään, ellei ole itse sitoutunut työsopimuksella, 
toisin kuin mestariinsa sidottu oppipoika.73 Tutki-
muksessaan 1640- ja 1650-lukujen vallankumouksesta 
Englannissa Brian Manning huomioi oppipoikien 
(apprentices) ja muiden nuorten miesten poliittisen 
emansipatorisen aktiivisuuden. ”Tuon ajan patriarkaa-
lisessa yhteiskunnassa eivät ainoastaan naiset ja lapset 
kuuluneet miespuolisen perheenpään määräysvallan 
alaisuuteen, vaan myös hänen kotitaloudessaan asuvat 
ja työskentelevät oppipojat ja palvelijat”74. Ammatti-
laiskäsityöläiset olivat hyvin edustettuna myös poh-
joisamerikkalaisten vallankumouksellisten keskuu-
dessa 1700-luvulla75.

Jossakin väljässä mielessä kisälli on siis ikään kuin 
ammattikuntansa kansalainen. Vaikka varsinaisia kau-
punkitasavallan kansalaisia olivat ensisijaisesti kiltojen 
mestarit, käytännössä jokainen mestari oli joskus itse 
ollut vapautettu kisälli. Rabelais mainitsee ohimennen 
tohtorin hatun (bonnet doctoral) olevan päältäpäin musta 
ja sisäpuolelta punainen76.

Killoilla ja muilla itsehallinnollisilla veljistöillä ja kor-
poraatioilla oli eurooppalaisissa kaupunkitasavalloissa ja 
itsehallinnollisissa kaupungeissa hyvin keskeinen asema, 
ja kaupungin täysivaltainen jäsen, kansalainen, oli aina 
lähtökohtaisesti killan tai vastaavan jäsen77. Euroop-
palaisten nykykielten kansalaista tarkoittavien sanojen 
taustalla on ajatus itsehallinnollisista ammattikunta- ja 
muista korporaatioista koostuvan kaupunkiyhteisön jä-
senestä, ”kanssakaupunkilaisesta”. Latinan ’civitas’, ja 
edelleen ’cives’, on lähtökohtana romaanisten kielten ja 
englannin kansalaista tarkoittaville sanoille; germaaniset 
’burg’ tai ’borg’ taas keskihollannin sanalle ’burgher’ ja 
edelleen germaanisten nykykielten sanoille ’Bürger’ tai 
’medborgare’. Toisin kuin suomen kielessä, jossa ’kan-
salainen’ on sanoista ’kansa’ ja ’kanssa’ johdettu 1800-
luvun loppupuolella käyttöön vakiintunut uudissana, 
romaanisissa ja germaanissa kielissä ei kansalaista tarkoit-
tavilla sanoilla ole minkäänlaista nationalistista tai etnistä 
sävyä78.

Helsingin yliopiston osakunnissa ja joissakin muis-
sakin vanhemmissa ylioppilasjärjestöissä perinteinen 
nimitys jäsenelle on edelleen civis. Fuksista tulee civis 
vappuna ja tekniikan ylioppilaat antavat tästä merkiksi 
päähineen korporaatiotunnuksineen. Saksalaisessa, baltia- 
laisessa ja pohjoismaisessa yliopistokulttuurissa edelleen 
keskeisessä asemassa oleva ylioppilaslakki on yksi am-
mattikuntamyssyn myöhäinen versio.79

Päähineiden ilmentämä konflikti 
käsityöläisten ja patriisiporvarien välillä

Renessanssiaikana ja varhaisella uudella ajalla eurooppa-
laisten kaupunkitasavaltojen porvariston jakautumista 
mustahattuisiin ja punamyssyisiin voisi ehkä joiltakin osin 
verrata roomalaiseen luokkajakoon patriisien ja plebeijien 
välillä. Pieni maalaus firenzeläisessä kirjassa Libro della Ba-
lestre on kuvaava: communen toimistossa on neljä miestä, 
joista kolmella punainen myssy tai lakki ja yhdellä musta; 
punalakkinen killan virkailija on maksamassa palkkaa kah-
delle punamyssyiselle, joista toinen sauvalla ja nyytillä va-
rustautunut on jo suuntaamassa muualle; mustamyssyinen 
ja -viittainen mestari valvoo tapahtumia80. Venetsian Ar-
senalen telakan laivanrakentajien killan kylteissä 1500- ja 
1600-luvuilta on kuvattuna sekä punamyssyisiä että mus-
tahattuisia Arsenalen telakan ammattimiehiä81.

Hendrick Avercampin maalaus kuvaa hollantilaisten 
porvarisperheiden talvista vapaa-ajan viettoa, kaupan-
käyntiä ja arkisia askareita jäällä (Kuva 27). Suuri osa 
miehistä näyttää tyypillisiltä 1600-luvun maalausten her-
rasmiehiltä mustine lierihattuineen. Mutta kymmenien 
ihmisten joukosta on tunnistettavissa kolme punamys-
syistä porvarisherroista poikkeavaa hahmoa. Kaikki 
kolme punamyssyistä ovat selvästi nuorehkoja työtä 
tekeviä miehiä työesiliinoissaan. Kaksi heistä on toimit-
tamassa asioita tai hoitamassa jotakin työtehtävää, yksi 
taas ei varsinaisesti tee paraikaa työtä vaan huilii työn lo-
massa. (Kuvat 28, 29 ja 30.)

Kuva 27. Hendrick Avercamp, A Scene on the 

Ice near a Town, n. 1615.
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Kuva 28. Punamyssyinen mies työssään. Yksityiskohta 
Avercampin maalauksesta (Kuva 27).
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Kuva 29. Toinen punamyssyinen mies työssään. Yksityis-
kohta Avercampin maalauksesta (Kuva 27).

Kuva 30. Punamyssyinen mies tauolla. Yksityiskohta 
Avercampin maalauksesta (Kuva 27).
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Reformaatioajan ajan myötä punaisen päähineen käyttö 
varsinkin protestanttijohtoisilla alueilla vähenee, ja musta 
baretti, myssy, lierihattu ja silinterihattu vakiintuvat mes-
tarin statuksen ja varsinaisen vapaan miehen statuksen 
tunnukseksi. Mutta kuten aiemmin on tullut todettua, 
1500-luvulta jälkeisenä aikana myös mustat lierihatut 
yhdistetään radikaalin porvariston ja vapausmyssyn po-
liittiseen symboliikkaan. Venetsialaisessa maalauksessa 
vuodelta 1609 ovat vierekkäin sekä perinteinen punainen 
tasavaltalaismyssy sekä sen uudempi versio, musta korkea 
lierihattu: Kuva esittää hollantilaista suurlähettilästä Ve-
netsian tasavallan dogen vastaanotolla82. Punamyssyisen 
dogen ja lierihattuisen suurlähettilään lisäksi salissa on 
kolmisenkymmentä herraa päissään matalat mustat lakit 
tai myssyt. Epäilemättä nämä muut herrat ovat van-
hempia arvovaltaisia Venetsian patriisikansalaisia, eivät 
kisälleitä, vaan vauraita kauppias- tai käsityöläismesta-
reita, lainoppineita, tohtoreita tai vastaavia.

Venetsia kehittyi siis poliittisesti 1200-lopulle tul-
taessa aristokraattiseksi ja plutokratiseksi tasavallaksi, 

jossa varsinaisia täysivaltaisia kansalaisia olivat vain va-
rakkaiden patriisiporvarisukujen puolentoistatuhatta 
miestä. Vastaavaa kehitystä tapahtui myöhäiskeski- ja 
varhaisella uudella ajalla kaupunkitasavalloissa ympäri 
Eurooppaa. Tämä kehitys on kiinteässä yhteydessä var-
haiskapitalistisen yhteiskunnan muotoutumiseen.

Ammattikunta- ja kiltakulttuurissa tapahtunut 
eriytyminen punamyssyisiin kisälleihin ja mustahat-
tuisiin patriisimestareihin kuvastaa osaltaan näitä ke-
hityskulkuja. Herbert Applebaumin mukaan ”ajan 
myötä kisällien oli yhä vaikeampaa tulla mestareiksi, 
ja kisälleistä, joiden intressit törmäsivät mestareiden 
intresseihin, muodostui vakinainen luokka” 83. Kon-
flikti työtään myyvien ja ostetun työn tuottamasta li-
säarvosta kaupankäynnillä hyötyvien välillä kehittyi siis 
alun perin pitkälti ammattikuntien ja kiltojen piirissä.84 
Skinner on vastikään vihjannut, että tasavaltalaista kä-
sitystä poliittisesta vapaudesta voisi tarkastella myös  
marxilaisittain:

”Minua ihmetyttää se, kuinka paljon Marx käyttääkään, 
omalla tavallaan, uus-roomalaista poliittista sanastoa. Hän 
puhuu palkkaorjista ja proletariaatin diktatuurista. Hän 
painottaa, että jos olet vapaa ainoastaan myymään työtäsi, 
et ole ensinkään vapaa. Marx leimaa kapitalismin eräänlai-
seksi orjuudeksi.”85

Tavoitteenani on ollut osoittaa, että 1700-luvun lopun 
vallankumoukselliset eivät omaksuneet punaisen myssyn 
symboliikkaa ja käyttöä vain lainana antiikin roomalai-
sesta kuvastosta ja että myssysymboliikka kuului osaksi 
pitkää ja laajaa tasavaltalaisen perinteen jatkumoa. Li-
säksi olen ehdottanut, että myssysymboliikan voidaan 
osaltaan nähdä ilmentävän tasavaltalaisen perinteen 
oleellista kytköstä kaupunkitasavalloissa vaikuttaneisiin 
ammattikuntiin, kiltoihin, yliopistoihin ja muihin kor-
poraatioihin. 

Myöhäiskeskiajan kaupunkivaltioiden tasavalta-
laisen poliittisen perinteen ja ammattikuntaelämän 
huomioiminen voi tarjota näkökulmia ja historiallista 
ymmärrystä myös nykypäivän kysymyksiin poliittisesta 
osallistumisesta ja demokratian mahdollisuuksista. Kun 
kysytään ensinnäkin sitä, mitä kansalaisena eläminen ja 
toimiminen edellyttää ja millaiset tekijät ovat laajamit-
taisen aktiivisten kansalaisten osallistumisen esteinä, on 
oleellista kääntää huomio ”valtiollista tasoa” alempiin 
ja pienempiin yhteisöihin ja niiden institutionaaliseen 
elämään. Tasavaltalaisessa politiikan teoriassa käsitykset 
kansalaisesta ja kansalaisten toiminnasta eivät välttämättä 
edellytä, että pitäisi mieltää jonkinlainen ”valtio”, saati 
”kansallisvaltio”. Toiseksi sellaiset korruptioon, kaupallis-
tumiseen, proletarisoitumiseen, luokkavastakkaisuuksien 
syntyyn, ideologiseen manipuloimiseen, hegemoniapyr-
kimyksiin ja imperialismiin liittyvät uhat, joiden keskellä 
edelleen elämme ja jotka ovat jatkuvasti ”demokratian” 
esteenä, ovat jatkumoa sydänkeskiajalla eurooppalaisten 
kaupunkivaltioiden ja ammattikuntien keskuudessa alka-
neille kehityskuluille.
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Antiikin poliittis-uskonnollisen myssysym-
boliikan kulkeutuminen läpi keskiajan

Tonttumyssyisen kavalkadin jälkiä voidaan palata kristil-
lisen keskiajan läpi pakanalliseen antiikkiin. Mutta var-
haisemman keskiajan tonttujen itsetietoiseen tasavalta-
laisuuteen on suhtauduttava varauksella. Venetsian rooli 
antiikin roomalaisen tasavaltalaisen perinteen välittäjänä 
oli keskeinen. Mutta koska varhaisimmat kuvat myssy-
päisestä dogesta ja italialaisten kaupunkien kansalaisista 
ovat tiettävästi peräisin vasta 1300-luvulta, en voi esittää 
suoraa näyttöä sille, että varhaisemmalla keskiajalla pu-
naista myssyä olisi käytetty myöhempien aikojen tavoin. 
Roomalainen perinne oli saattanut katketa, ja myssy oli 
ehkä jossain vaiheessa keskiajalla ennen 1300-lukua Ve-
netsiassa tai muualla otettu käyttöön uudelleen antiikin 
mallin mukaan. Vai olisiko roomalainen punaisten mys-
syjen symboliikka voinut kulkeutua myöhäisantiikista 
läpi keskiajan ja vakiintua kiltalaisten ja kansalaisten 
päähineeksi? 500-luvulta 1000-luvulle urbaania elämää 
Euroopassa oli vähän ja kuvia urbaaneista ihmistä pää-
hineineen on niukasti. Niin kristillisten kuin antiikin 
pakanallisten myyttien kuvituksista tuolta ajalta punaisia 
myssyjä sen sijaan löytyy runsaasti.

Kristillisessä kuvastossa fryygialaismyssyn perinne on 
katkeamaton antiikista myöhäiskeskiajalle. Matteuksen 
evankeliumissa mainitut Jeesus-lapselle lahjoja tuovat 
kolme ”tietäjää” on alusta pitäen kuvattu myssypäisiksi. 
On vaikea sanoa, mihin Matteuksen evankeliumin kir-
joittaja on tietäjäaiheellaan pyrkinyt. Todennäköisesti 
tietäjät tarkoittivat Persian juutalaisia oppineita, ”filo-
sofeja”, tai mitralaisia maageja. Kuvissa, joita aiheen poh-
jalta laadittiin viimeistään 200-luvulla tietäjien kuvaa-
minen fryygialaismyssyisinä viittaa ainakin heidän per-
sialaisuuteensa, vierauteensa, ulkomaalaisuuteensa, fryy-
gialaisuuteensa, itämaisuuteensa. Koska fryygialaismyssy 
oli jo tuossa vaiheessa integroitunut pileukseen, tietäjien 
myssyt saatettiin kuitenkin ymmärtää myös vapausmys-
syinä: nämä miehet ovat vapaita ja itsellisiä, eivät hol-
houksen eivätkä imperiumin alaisia, ja valitsevat itse ketä 
kumartavat ja pitävät herranaan. (Kuva 31.)86

300-luvulta lähtien kristillinen joulu, Jumalan ih-
miseksi tulemisen juhla, Jumalan pojan syntymäpäivä, 
alkoi ainakin osittain rakentua vanhempien saturnalia-
perinteiden päälle87. Pakanallinen saturnalia oli vuoden 
pimeimmän ajan karnevalistinen juhla. Saturnalian 
aikana säätyerot tasoittuivat hetkeksi ja orjilla ja palve-
lusväellä oli erityinen rooli. Isännät ja emännät tarjosivat 
holhokeilleen juhla-aterian ja saattoivat jopa palvella or-
jiaan. Saturnalia korosti, ainakin hetkellisesti, ihmisten 
tasaveroisuutta ja veljeyttä. Punaista vapautetun orjan 
myssyä saattoivat käyttää kaikki. Näyttää myös siltä, että 
osa edelleenkin jatkuvista jouluperinteistä, kuten lah-
jojen antaminen, on peräisin pakanallisista roomalaisista 
saturnalia-tavoista.88 Venetsialaiset kunnostautuivat roo-
malaisen karnevalistisen saturnalia-perinteen saattami-
sessa katkeamattomana elävänä perinteenä uuteen aikaan 
saakka89.

Piispallisten päähineiden alkuperää ei tunneta tar-
kasti, mutta niidenkin taustalla ovat joillakin tavoin 
kreikkalaiset fryygialaismyssy ja pileus. Joissakin kuvissa 
900-luvulta ainakin 1300-luvulle piispallinen päähine on 
kuvattu punaiseksi, korkeaksi, terävähuippuiseksi ja lähes 
koristeettomaksi pileus-hatuksi90. Venetsialaiset ja muut 
italialaiset ovat hyvin voineet saada vaikutteita dogen pää-
hineeseen piispallisista päähineistä. Mutta on myös mah-
dollista, että pileuksen poliittinen symboliikka välittyi 
venetsialaisille ja muille pohjoisitalialaisille ilman erityisen 
vahvaa kristillistä, piispallista tai muunlaista, vaikutusta.

Paimenen hahmo oli kreikkalaisessa perinteessä ollut 
poliittis-uskonnollisena huolenpidon symbolina jo vuo-
sisatoja ennen kuin paimen-symboliikka kristillistyi. 
Niin Attis, Paris, Orfeus, Ganymedes kuin Mithrakin 
olivat kaikki kreikkalaisille itäistä alkuperää, kuka fryy-
gialainen, kuka troijalainen, kuka traakialainen. Kaikki 
mainitut kreikkalaisen mytologian jumalalliset paimen-
hahmot kuvataan usein fryygialaismyssy päässään. An-
tiikin poliittisessa ajattelussa paimen-metafora on esillä 
muun muassa Platonilla91. Myös varhaisjuutalaisuuden 
keskeiset mytologiset johtajahahmot Abraham, Mooses 
ja Daavid ovat paimenia ja muinaisisraelilaiset heimot 
esitetään Toorassa Egyptin orjuudesta vapautuneiksi pai-
mentolaisiksi.

Punainen myssy esiintyy siis kreikkalaisessa symbolii-
kassa idästä tulevien vieraiden tai matkamiesten, mukaan 
lukien merimiesten, tunnusmerkkinä. Tunnetuin mat-
kaaja ja merenkulkija on Odysseus, joka kuvataan usein 
päässään pileus tai muunlainen matkalakki92. Paimenen 
tavoin myös laivan kapteeni on ollut poliittisen johta-
juuden vertauskuva.

Aineiaan henkilössä paimenaiheeseen yhdistyvät niin 
idästä tuleminen, vaeltaminen, muukalaisuus, seilaa-
minen kuin voitetun kohtalokin. Troijalaiset Aineias ja 
tämän poika Askanios ovat Iliaan sivuhenkilöitä93. Mutta 
roomalaisessa mytologiassa he saavat mitä keskeisimmän 
roolin kaupungin perustajina ja roomalaisten kantaisinä. 
Aineiaan isä Ankhises, jonka poika kantoi mukanaan pa-
lavasta Troijasta paetessaan, oli paimen mutta myös ku-
ningas. 
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Kuva 31. Kolme idästä tulevaa magia fryygialais-
myssyissään. Bysanttilainen mosaiikki, 500-luvun 
puoliväli.
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Latinalaiset roomalaiset tekivät kaupunkivaltionsa 
varhaisista laajentamisista lähtien vieraiden heimojen 
sulauttamisen ja hallintansa laajenemisen ideologisesti 
mahdolliseksi myyttien luovan käytön avulla. Rooma 
säilytti tasavaltaisia instituutioitaan, vaikkei ollutkaan 
enää kaupunkitasavalta vaan laajeni vähitellen monietni-
seksi, -kielelliseksi ja -uskontoiseksi imperiumiksi. Roo-
malaiset mytologisoivat luovasti itselleen ja valloitetuille 
naapuriheimoilleen sukulaisuuden myyttisten avioliit-
tojen kautta, ja sittemmin itään levittäytyessään myös 
itselleen ja kreikkalaisille yhteiset esi-isät, muinaiset troi-
jalaiset94.

Troijalaisen Aineiaan myytti lienee saavuttanut suo-
siota Roomassa vähitellen. Vergilius teki hänestä sitten 
20-luvulla eaa kirjoittamansa Aeneas-eepoksen päähen-
kilön. Keisariajan kuvissa Aineias ja hänen poikansa As-
kanios (Ascanius), latinalaisten ensimmäinen kuningas, 
esitetään usein fryygialaismyssyisinä. Myssypäinen Ai-
neias on paimenkuninkaan poika, sodassa hävinnyt, liki 
vangiksi joutunut ja poikansa orjaksi menettänyt, idästä 
länteen purjehtinut, vierasta alkuperää edustava kau-
punkitasavallan perustaja. Aineias-aiheen ja Vergiliuksen 
eepoksen kuvitukset kuljettavat teemaa keisariajan roo-
malaisesta kuvataiteesta keskiajalle niin Bysanttiin kuin 
länteenkin (Kuva 32)95.

Fryygialaismyssyllä, muukalaisten tunnusmerkillä, ha-
luttiin roomalaisessa monietnisessä ja synkretistisessä 
kulttuurissa ilmeisestikin ilmaista poliittisen tasavalta-
laisen tasavertaisuuden ihannetta. Ei ole väliä, onko la-
tinalainen, kreikkalainen, fryygialainen, juutalainen vai 
muu. Roomalainen laki ja oikeusjärjestys ovat kaikille 
samat. Symboliikka säilyy myös roomalaisen pakanal-
lisen poliittis-uskonnollisen ideologian kristillistyessä. 
Paavali oli korostanut jo ensimmäisen vuosisadan puo-
livälissä, että Kristuksen seuraaja voi olla kuka tahansa, 

Kuva 32. Punamyssyisiä troijalaisia ja Troijan he-
vonen. Kuva käsikirjoituksessa Vergilius Romanus, 
500-luku.
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ei ole väliä, onko juutalainen vai kreikkalainen, mies vai 
nainen, orja vai vapaa96.

Yhtä kaikki Venetsialaiset näyttävät olevan avainase-
massa sekä antiikin myssyperinteen että kansanvaltaisen 
tasavaltalaisuuden välittäjinä. Livius kertoo Ad urbe 
condita -teoksensa alussa Aineiaan yhteydessä myös toi-
sesta troijalaisesta, Antenorista, joka oli ”saapunut mo-
nenlaisten vaiheiden jälkeen Adrianmeren sisimpään 
pohjukkaan”. Siellä hänen johtamansa troijalaiset ja 
eneetit karkottivat meren ja Alppien välisen alueen alku-
peräiset asukkaat ja ottivat paikan haltuunsa. Antenorin 
joukoista perityvää väkeä kutsutaan Liviuksen mukaan 
veneeteiksi.97

Stockwellin mukaan Liviuksen kertomus mukailee 
yleistä roomalaista mytologista näkemystä Rooman troi-
jalaisesta alkuperästä mutta perustelee Rooman impe-
rialistista laajentamista esittämällä italialaisille yhteisen 
alkuperän. ”Myytin mukana alkaa muotoutua kaikkein 
rauhaisin tasavalta, Serenissima, jona Venetsia itsensä 
esitti, vapauteen perutuvana kaupunkina, joka oli rauhai-
sasti riippumaton kaikesta ulkoisesta vallasta”, Stockwell 
selvittää: ”Venetsian myytti jatkoi kehittymistään toisen 
vuosituhannen ensimmäisinä vuosisatoina niin, että 
mukaan tulivat pyyteetön johtajuus, vastuulliset kansa-
laiset ja moninainen konstituutio, joka soveltui hyvin 
sekä sisäisten että ulkoisten haasteiden hallintaan.”98

Kenties punaisen myssyn käytön perinne vapautetun 
orjan merkkinä ja saturnalia-päähineenä jatkui latina-
laisesta myöhäisantiikista eteenpäin mutta muuttui vä-
hitellen. Sekä Firenzen että Venetsian kaupungit olivat 
olemassa jo myöhäisantiikin aikana ja ne säilyttivät 
roomalaisia perinteitä, muun muassa käsitykset vapaista 
kansalaisista ja organisoituneiden yhteisöjen (collegio, 
commune) lakisääteisestä itsenäisestä asemasta99.

Roomalainen selkeä juridinen käsitteellinen erottelu 
vapaiden miesten ja orjien (servus) välillä jäi käytännössä 
varhaiskeskiajalta lähtien vähitellen pois käytöstä läntisen 
valtakunnan hajaannuttua ja sen alueiden kristillistyttyä. 
Kenties roomalainen orjan asema samaistui kaupungeissa 
vähitellen niihin, jotka eivät olleet täysivaltaisia kansa-
laisia. Kaupunkiyhteisöissä nimenomaan oppipojalla 
oli isäntänsä, jonka perhekuntaan, käskyvaltaan ja alai-
suuteen hän kuului. Myöhäisantiikissa yleinen vapau-
tetun orjan punainen päähine olisi siis saattanut siirtyä 
vapautetun nuorenmiehen saamaksi uuden statuksen 
merkiksi, vaikka varsinainen orjan status ja orjan ma-
numissio jäivätkin vähitellen pois käytöstä.100 Itsenäiset 
kaupungit myös houkuttivat renkejä, maaorjia ja muita 
epävapaassa asemassa olevia maaseutujen miehiä. Keski-
aikaisen tapaoikeuden mukaan, Stadtluft macht frei, mies 
vapautui aatelisherransa tai muun isäntänsä määräysval-
lasta oltuaan kaupungissa vuoden ja päivän101. Nykyisin 
äänioikeutta tai laajemmin poliittista osallistumisoi-
keutta tarkoittava englannin ’franchise’ juontuu vapaata 
tai vapautettua tarkoittavasta sanasta ’frank’. Myöhäis-
keskiajalla sanalla ’franchise’ viitattiin vapaan tai etuoi-
keutetun miehen asemaan poliittisen yhteisön kuten 
kaupungin tai killan jäsenenä.
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Symbolisena kuva-aiheena pileuksella ja fryygialais-
myssyllä on katkeamaton jatkumo kreikkalaisesta antii-
kista uuteen aikaan saakka, vaikka siihen liittyvät merki-
tykset ovatkin asteittain muuntuneet ja vaihdelleet. On 
kuitenkin mahdotonta osoittaa, että myöhäisantiikissa 
vapautettujen orjien käyttämä ja saturnalian juhlinnassa 
käytetty punainen myssy olisi säilynyt yhtäjaksoisesti 
käytössä Venetsiassa ja muualla Länsi-Rooman valta-
kunnan entisillä alueilla. Ajatus siitä, että ainakin Ve-
netsian tasavallassa myssy olisi ollut yhtäjaksoisesti myös 
käytännössä käytössä päähineenä, ei kuitenkaan tunnu 
mahdottomalta. Kenties tapa antaa vapautetulle orjalle 
punainen myssy kehittyi venetsialaisten ammattikuntien 
keskuudessa vähitellen tavaksi antaa punainen myssy 
miehelle, joka tunnustettiin ammattikuntayhteisön ver-
taisjäseneksi, ja siten epävapaan asemansa taakseen jättä-
neeksi tasaveroiseksi kansalaiseksi.

Proosallinen epilogi: kuinka myssy päätyi 
tonttujen päähän?
”Punaista tonttulakkia” oli siis käytetty roomalaisissa 
”joulunajan” iloisissa juhlissa jo ainakin muutamia 
vuosisatoja ennen kuin joulua kristillisessä mielessä 
edes alettiin juhlia, ja myssypäiset joululahjojen tuojat 
on vanhimpia kristillisiä kuva-aiheita. On mahdoton 
sanoa jatkuiko punaisen pileuksen käyttö varhaisen kes-
kiajan vuosisadoilla vielä pitkäänkin sen jälkeen, kun 
saturnalia-juhlan tavat vähitellen kristillistyivät. Punaisen 
myssyn käytöstä yleisesti joulun juhlinnassa ei tietääkseni 
ole mitään viitteitä ennen 1900-lukua.

Punamyssyistä joulupukkia tai -tonttua esittäviä 
kuvia alkaa esiintyä 1800-luvun viimeisiltä vuosikym-
meniltä lähtien. Kuinka vanhastaan ehdottoman poliit-
tisia merkityksiä kantanut punainen myssy saattoi päätyä 
uusromanttiseen ja -pakanalliseen joulukuvastoomme? 
Tarjoan selitystä, joka on proosallisen surkuhupaisa. 
1800-luvun viimeisten vuosien ja 1900-luvun alun 
pohjoismaalaiseen joulutonttukorttien kuva-aiheiseen 
näyttää vaikuttaneen hyvin paljon yksi ainoa 1800-luvun 
keskivaiheen kanadalainen genremaalari, Cornelius 
Krieghoff (1815–1872). Amsterdamilaissyntyisen, que-
beciläistyneen Krieghoffin maalaukset tulivat tunnetuksi 
koko nopeasti urbanisoituvassa kaupallis-porvarillisessa 
anglo-amerikkalaisessa ja pohjoiseurooppalaisessa kult-
tuurissa. Krieghoffin suosittujen maalauskurssien osal-
listujat tekivät paljon kopioita hänen öljyvärimaalauk-
sistaan, ja hänen maalaustensa painokuvajäljennökset 
levisivät hyvin laajalle102. Kanadalaisille ikonisissa talviai-
heisissa maalauksissa esiintyy muun muassa rekiajaluita 
ja punamyssyisiä ukkoja. Monista Krieghoffin talvisista 
maalauksista voi tunnistaa myöhempien 1800- ja 1900-
luvun vaihteen joulukorttien aihiot. (Kuvat 33 ja 34.)

Krieghoff ei tietenkään maalannut erityisiä joulu-
kuvia vaan kuvasi Quebecin tyypillisiä maisemia ja kan-
sanelämää. Punamyssyiset ukot ovat mitä ilmeisimmin 
iäkkäitä merimiehiä tai muita, jotka vielä itsepintaisesti 
käyttivät myssyä joko ammattikuntansa perinteen, ta-

savaltalaisen vallankumousyrityksen tai molempien 
kunniaksi. Vuosina 1837 ja 1838 myös Quebecissä 
oli noustu aseelliseen vastarintaan Englannin kruunua 
vastaan, mutta kapinat kukistettiin (Kuvat 35 ja 36). 
Krieghoffin maalausten vanhat jäärät ja tullimaksuja 
laistaneet rekiseurueet näyttävät siis pitäneen yllä vielä 
jonkinmoista tasavaltalais-vallankumouksellista vasta-
rintakulttuuria. Vaikka Krieghoff aikalaisineen varmasti 
tunnisti teeman, kuvista maksava moderni urbaani por-
varillinen yleisö tuskin kiinnitti asiaan enää kummempaa 
huomiota. Suuri osa 1800-luvun loppupuolella Krieg-
hoffin kuvia postikortteina tai muina painatteina näh-
neistä moderneista kaupunkilaisista tunnisti niissä enää 
lähinnä menneiden vuosikymmenten huvittavan mutta 
nostalgisen maalaiselämänmenon aiheita. Kanadan ja 
Yhdysvaltojen pohjoismaalaiset siirtolaiset lähettivät 
Krieghoffin talviaiheisia kortteja tietysti kotiväelleen.
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Kuvat 33 & 34. Kanadalaisen Krieghoffin talviai-
heiset maalaukset levisivät painokuvajäljennök-
sinä laajalle jo 1800-luvun jälkipuoliskolla ja an-
toivat vaikutteita joulukorttikuvastolle.
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Krieghoffin punamyssyiset ukot ja talvinen maalais-
elämä tulivat keskeiseksi malliksi urbaanin kauppapor-
variston nostalgiselle joulukorttigenrelle. Sen keskeiseksi 
romanttiseksi neomytologiseksi hahmoksi muodostui 
pohjoismaissa joulutonttu ja protestanttisessa pohjoiseu-
rooppalaisessa ja -amerikkalaisessa populaarikulttuurissa 
hollantilaiseen Sinterklaas-perinteeseen pohjautunut 
Santa Claus. Ruotsalaisessa vuodesta 1891 ilmestyneessä 
Jultomten-lastenlehdessä esiintyy punamyssyisiä tonttuja. 
Jatkuvuus Krieghoffin kanadalaisukkojen kuvista Gerda 
Tirénin, Jenny Nyströmin ja muiden tekemiin Jultom-
tenin kuvituksiin on ilmeinen (Kuva 37).
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Kuvat 35 & 36.  Aikalaiskuvia Englannin kruunua 
vastaan kapinoineista quebeciläisistä vallanku-
mouksellisista.

K
at

he
ri

ne
 Ja

ne
 E

lli
ce

, v
es

iv
är

im
aa

la
us

, 1
83

8.
 B

ib
lio

th
èq

ue
 e

t A
rc

hi
ve

s 
C

an
ad

a, 
O

tt
aw

a. 
Va

lo
ku

va
: W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s.

Vuodesta 1873 ilmestyneen yhdysvaltalaisen St. Nicholas 
Magazine -lastenlehden 1900-luvun alkuvuosien kuvien 
St. Nicholas alkaa olla jo tuntemamme punanuttuisen 
ukon näköinen.1930-luvun alusta lähtien kolajuoma-
mainokset alkavat levittää tehokkaasti kuvaa paksusta 
puna-asuisesta Santa Clausista. Mainokset kuvitti michi-
ganilainen, ahvenanmaalais-ruotsalaistaustainen Haddon 
Sundblom. Hahmossa yhdistyvät St. Nicholas Magazinen 
ja Jultomtenin jouluhahmojen piirteet. Sundblomin 
muokkaaman Santa Claus -hahmon laajalevikkinen en-
siesiintyminen Suomessa oli viimeistään Aku Ankka ja 
kumppanit -lehden näytenumeron kannessa Pyhän Ni-
kolauksen päivän aattona 1951. 

Tasavaltalaiselta ja kulttuurihistorialliselta kannalta 
katsottuna punaisen myssyn päätyminen globaalin jou-
luisen angloamerikkalaisjohtoisen populaarikulttuu-
rimme merkityksettömältä vaikuttavaksi nostalgiseksi 
somisteeksi vaikuttaa tietysti kohtalon ivalta. Vuosisa-
dasta toiseen punainen myssy oli poliittisen vapauden ja 
tasavaltalaisuuden tunnus, vaikka käsitykset vapaudesta 
ja tasavallasta vaihtelivat ja muuntuivat. Mutta 1900- 
luvulle tultaessa punainen myssy päätyy jouluhahmojen 
päähineeksi. Se, mikä vaikuttaa surkuhupaisalta tai tra-
gikoomiselta, voi kuitenkin hegeliläisittäin katsottuna 
olla maailmanhistoriallisen järjen kaitsevaa viekkautta. 
Punaisella myssyllä on kaikesta huolimatta mitä kun-
niakkain menneisyys. Ja kuka tietää, ehkä tonttulakeis-
samme piilevälle symboliselle potentialle löytyy vielä tu-
levaisuudessa poliittistakin käyttöä.

Kuva 37. Gerda Tirén, kansikuva 
Jultomten-lehdessä, 1898.
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2003 ja Maissen 2006. Alla nooteissa on 
annettu teoksen identifikaationumero 
(Granger tai Cultura Italia) ja muuta-
massa tapauksessa suora osoite verkko-
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mukaan kuvitukseen mutta joka on 
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