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SUOMALAINEN BAROKKIORKESTERI 
KANSALLISEN IDENTITEETIN JA 

EUROOPPALAISUUDEN ÄÄRELLÄ

Suomen  juhlistaessa satavuotista itsenäisyyttään vuonna 2017  haluaa 
Suomalainen barokkiorkesteri paneutua aikaamme paljon puhuttaviin kulttuuri- 
ja identiteettikysymyksiin. Globaalissa maailmassa ihmiset ja ideat kulkevat 
vaivatta valtiollisten rajojen yli, ja internetin ansiosta eri aikojen taide ja tyylit ovat 
helposti kaikkien ulottuvilla.  Eri maiden välisellä kulttuurivaihdolla on kuitenkin 
aina ollut merkittävä rooli  paikallisten kulttuuri-identiteettien rakennusaineena 
sekä kehityksen moottorina.

Suomalaisten barokkisäveltäjien lista jää lyhyeksi, mutta osana Ruotsin 
valtakuntaa myös suomalaiset kuuluivat 1600- ja 1700-lukujen eurooppalaiseen 
kulttuuripiiriin. Keski-Euroopasta saapuneet vaikutteet levisivät  Tukholman 
kautta valtakunnan eri osiin.

Kulttuurielämä kukoistaa siellä, missä siihen investoidaan taloudellisia ja 
inhimillisiä voimavaroja. 1600-luvun puolivälin Tukholman sivistys- ja taide-
elämän kukoistus kuningatar Kristiinan ympärillä on siitä hyvä esimerkki. Kristiina 
oli aikanaan merkittävä mesenaatti, johon voi tutustua lähemmin tämän vihkosen 
artikkeleiden myötä.

Suomalainen barokkiorkesteri haluaa tuoda esille kansallisen identiteettimme 
eurooppalaiset juuret, jotka ulottuvat  pitkälle aikaan ennen maamme virallista 
itsenäistymistä. Orkesterin panos meneillään olevaan maailmanlaajuiseen 
barokkibuumiin on eurooppalaisen kulttuuriperinnön ja nykypäivässä kiinni 
olevan elävän taiteenteon yhdistäminen.
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MATTI KLINGE

KUNINGATAR KRISTIINA JA EUROOPPA

   “Segerns gyllne vinge sprider
   En ny anda öfver land och hof
   Snillet vaknar, skyddat af Christina:
   Och ren gro på Mälarns strand
   Pindens blommor, – –

   Främlingar här under Polen,
   Sakna de den eld, som stänks af solen
   Öfver Mantuas lagerlund,
   Öfver Lesbos myrtenkrönta sund – –

   Voiton kultasiipi mukanaan
   tuo uuden hengen maahan, hoviin.
   Nerous herää, Kristiinan suosimana,
   ja jo nousee Mälarenin rantaan
   Pindoksen kukat, – –

   Vieraina täällä Pohjantähden alla –
   kaipaavatko ne Mantovan laakerilehtoon
   Lesboksen myrttien kruunaamiin salmiin
   loistavan auringon tulta – –”

Jo kaksisataa vuotta sitten Franzén toi esiin kaksinaisen suhteemme Kristiinaan 
ja Kristiinan aikakauteen: yhtäältä ylpeyden uudesta eurooppalaisuudesta 
ja päättäväisestä halusta nousta johtavien kulttuurikansakuntien joukkoon, 
toisaalta epäilyksen tuon pyrkimyksen oikeutuksesta ja kysymyksen siitä, 
saattavatko kulttuurin kauneimmat kukat kukoistaa Pohjolan aineellisesti ja 
henkisesti karuissa oloissa.
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Runoilijoiden, tutkijoiden ja ymmärtäjien suhtautuminen Kristiinaan ja hänen 
aikakauteensa on – niin kuin historia yleensäkin – syvällisesti sidoksissa heidän 
omiin arvostuksiinsa. Itse asiassa suhtautuminen Kristiinaan heijastaa yhtä 
Euroopan historian keskeisistä arvostusten dimensioista: yhtäältä rikkauden, 
hienostuksen ja »tuhlailevuuden» ja toisaalta asketismin, säästäväisyyden ja 
niukkuuden arvojen välistä dynamiikkaa. Euroopan historiaan kuuluu juhlien, 
kauneuden ja seuraelämän arvostuksen kausia, ja niiden ilmenemyksiin helposti 
väkivaltaisestikin reagoivia »alkuperäisen yksinkertaisuuden» ja »puhdistuksen» 
kausia. Jälkimmäisiin on usein liittynyt suorastaan vihamielinen suhtautuminen 
kauneuteen ja hienostuneisuuteen. »Keskiajan syksyn» esteettistä aikakautta 
seurasi kalvinistisen ja luterilaisen reformaation ankaruus, joka moniaalla johti 
suoranaiseen kuvien, muistomerkkien ja kauniiden esineiden vandaalimaiseen 
hävittämiseen. Näin kävi Alankomaissa 1566 ja hieman myöhemmin ainakin 
jossain määrin meilläkin, kun ankaran Kaarle-herttuan johdolla vastustettiin 
kuningas Sigismundia ja hänen edustamiaan arvoja. Myöhemmin »alkuperäisen 
yksinkertaisuuden» aate on johtanut vandalismiin tai ainakin kulttuurin, 
esineiden, käytöksen ja taiteen hienostuksen ankaraan torjuntaan niin Ranskan 
vallankumouksen vaiheissa kuin molempien maailmansotien jälkeisissä 
mullistuksissa varsinkin Venäjällä ja sosialistimaissa, ja vastaavasti 1960-luvulla 
ns. länsimaissa.

Juuri Sigismundin ja Kristiinan kohdalla tämä suhde eurooppalaisuuteen ja 
korkeimpaan kulttuuriin liittyi samalla kysymykseen uskontunnustuksesta. 
Katolisuuden vastustamiseen on vanhastaan yhdistynyt »populistisia» 
piirteitä: se uskontunnustus on liitetty ranskalaisiin, italialaisiin ja espanjalaisiin 
diplomaatteihin ja prelaatteihin, vieraisiin pelottaviin ja samalla hovikulttuuriin 
liittyviin »viekkaisiin» ihmisiin. Todellisuudessahan myös katolisella puolella on 
omat asketismin ja yksinkertaisuuden traditionsa, joita Kristiinankin ajattelu 
monissa kohdin koskettaa. Vastaavasti yksinkertaisuuden ideologia tuo 
mukanaan omat tuhlailun muotonsa. Julkinen valta voi ankaralla verotuksella 
estää eli »hillitä» yksityistä kulutusta (problemaattinen käsite sekin!) mutta 
samalla monissa suhteissa tuhlailemalla tuhlata näin kerättyjä varoja. »Tuhlailun» 
moraali on siis ongelmallinen asia, mutta se säätelee joka tapauksessa varsin 
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voimakkaana suhtautumistamme menneisyyden vaiheisiin, myös Kristiinan 
aikakauteen ja itse kuningattareen. Tätä korostaa vielä se, että Kristiinan aikaa 
edelsi melko tiukan sotilaallisuuden ja sotilaallisen karuuden vaihe ja seurasi 
kaksi perättäistä valtakunnallisen sentralisaation ja säästäväisyyden kautta, 
ensin Kaarle X Kustaan »neljännesreduktio» ja sitten Kaarle XI:n »iso reduktio» ja 
yleisen taloudellisen ja henkisen tiukkuuden, ankaruuden ja säännöstelyn aika, 
eräänlainen valtiosaituuden periodi. Siitä, että tämä Kaarle XI:n absolutismi on 
historiankirjoituksessa nostettu ihanteeksi, on väistämättä seurannut Kristiinan 
aikakauden »tuhlailuun», »aatelisvaltaisuuteen» ja »liialliseen» ulkomaalaisuuden 
suosimiseen kohdistunut tuomitsevuus. Äskettäin otettiin Ruotsin seteleihin 
»harmaatakkikuningas» Kaarle XI:n kuva tiukkaa säästäväisyyttä ja yksinvaltaa 
ilmaisevana ihanteena, mutta Suomi julkaisi eurooppalaisuutta ja sivistystä  
– sivistystä yleensä ja myös nimenomaan naissivistystä – ihannoivan kuningatar 
Kristiina -postimerkin. Menneisyys elää keskellämme, ja me korostamme siinä 
oman aikamme ja omien prioriteettiemme mukaisia seikkoja.
 
Franzénin säe muistuttaa meitä tärkeimmästä, usein tavallaan liian helposti 
unohdetusta Kristiinan aikaa selittävästä tekijästä, kansainvälisestä tilanteesta, 
»voiton kultasiivestä».
 
Kristiinan ajan kulttuuri oli suuressa määrin sodan ja sotaa välittömästi 
seuraavan ajan kulttuuria. Voitto antoi mahdollisuuksia ja asetti samalla 
suurvallalle kuuluvan edustavuuden vaatimuksia – sekä valtakuntaan sisäänpäin 
että muuhun maailmaan nähden. Ruotsi oli uusi eurooppalainen suurvalta, joka 
oli offensiivinen ja ekspansiivinen koko 1600-luvun alkupuolen ajan; vuosisadan 
koko jälkipuolen se joutui olemaan puolustuskannalla. Venäjä, Puola ja Tanska 
eivät juuri pystyneet pakottamaan Ruotsia perääntymään vielä Kaarle X Kustaan 
eikä Kaarle XI:kaan aikana – verisestä sodasta Tanskaakin vastaan selvittiin –, 
mutta lopulta, Kaarle XII:n aikana, Ruotsi pakotettiin palaamaan osapuilleen 
sen kokoiseksi valtakunnaksi, jollainen se oli ollut Kristiinan isoisän isän Kustaa I 
Vaasan aikana 1500-luvulla. Kristiinan aika oli suurvaltakauden huipentuma sekä 
poliittis-sotilaallisessa mielessä että henkisessä suhteessa, mutta siihen sisältyy 
jo muistutus tai varoitus alaspäin menosta, ei vähiten kuningattaren kruunusta ja 
uskosta luopumisen ilmentämänä. Silti on problemaattista väittää, niin kuin usein 
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edelleen tehdään liiankin varman jälkiviisauden varjolla, että »suurvaltakausi» 
oli »keinotekoinen» tai että suurvallan asemaan pyrkiminen oli kohtuutonta, 
vieläpä valtakunnan ja kansan etujen vastaista. Joissakin historian tilanteissa voi 
puolustautua vain hyökkäämällä, yrittämällä hankkia tulevia neuvotteluja varten 
sellaista luovutettavaa, jonka säilyttäminen ei ole ensiarvoisen tärkeää. Kaarle 
IX:n ja Kustaa II Aadolfin aikana Venäjästä, Tanskasta ja Puolasta saavutetut voitot 
oli turvattava osallistumalla maanosan yleiseen voimienmittelyyn, 30-vuotiseen 
sotaan, Saksassa. Osallistuminen merkitsi myös henkistä osallistumista.

Venäjä oli Stolbovan rauhanteossa suljettu pois Itämeren rannoilta. Ruotsin 
ja Puolan nöyryyttämänäkin Moskovan caesar ja suuriruhtinas piti kiinni 
Bysantin keisareilta periytyvästä arvoasemastaan ja antoi vielä Kristiinan 
holhoojahallituksen aikana ymmärtää pitävänsä Vaasa-sukua nousukkaina ja 
kieltäytyi tunnustamasta kaikkia Kristiinan arvonimiä. Puolassa hallitsi Vaasa-
suvun vanhempi Sigismundista polveutuva haara, joka ei ollut vain rikkaampi ja 
hienompi kuin Ruotsissa hallitseva nuorempi Kaarle-herttuasta polveutuva haara 
vaan joka myös piti voimassa Ruotsin kruunuun kohdistuvaa vaatimustaan. 
Kuningassuvun puolalaiset sukulaiset ja samalla koko Puolan aristokratia olivat 
Ruotsin ylimmän kerrostuman kannalta kateutta ja kilpailuhenkeä herättävä 
tekijä. Tanskassa merkitsi Kristian IV:n aikakausi suurta askelta edustavuuteen 
päin. Valta tehtiin näkyväksi ja tajuttavaksi kokonaan toisella tavoin kuin 
aikaisemmin. Kun Venäjä ja myös Tanska Kustaa Aadolfin aikana hävisivät tai 
pysyivät ennallaan, Ruotsi suhteellisesti nousi. Vielä selvemmin tämä näkyy 
Kristiinan aikana: kun Saksan voima, vauraus ja kukoistus vähenivät pitkäaikaisen 
sodan ja hävityksen takia, Ruotsin asema nousi. Kustaa Aadolfin ja Kaarle XII:n 
– ja Mannerheiminkin – arvostelijat tapaavat unohtaa, että sodan käyminen 
vieraalla maaperällä on jo itsessään tärkeä tavoite oman maan ja siviiliväestön 
säästämiseksi.

Monessa suhteessa Kristiinan ajan ja Westfalenin rauhan Ruotsi saattoi pitää 
itseään Saksan sotilaallisen   ja mahtiaseman perillisenä. Merkittävät uudet 
saksalaiset maaomistukset ja tulot sekä suuret ryöstetyt ja ostetut tavaramäärät 
johtivat ainakin joksikin aikaa vaurauden tuntoon.
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Ruotsin kanssa nousi Saksan kustannuksella varsinkin Ranska. Ranska 
oli Richelieun aikana – hän kuoli 1642 – vahvistanut eurooppalaisen 
asemansa, varsinkin Habsburgeihin ja Englantiin nähden, ja lujittanut sisäistä 
yhtenäisyyttään. Tämä ilmeni kulttuurielämässä, ja voittoisa Ranska jätti 
Richelieun ja sitten Louis (Ludvig) XIV:n aikana jälkeensä aikaisemmat kulttuurin 
keskusmaat, Italian ja Espanjan. Loisto, luovuus ja ekspansiivisuus luonnehtivat 
nyt Ranskaa ja ranskalaisuutta, ja siten myös ranskan kieltä. Juuri liittolaismaan 
Ranskan aateliskulttuurista tuli Ruotsin rikastuvan ja eurooppalaistuvan aatelin 
tärkein esikuva.

Kardinaali Richelieutä voi monessa suhteessa verrata Kustaa Aadolfin tärkeimpiin 
avustajiin, valtakunnankansleriin kreivi Oxenstiernaan ja valtakunnanvarain-
hoitajaan vapaaherra Skytteen.

Richelieu ja Oxenstierna pyrkivät määrätietoisesti yhtenäistämään ja 
vahvistamaan, siis sentralisoimaan valtiota sisäisten hallinnollisten reformien 
avulla. Vain neljännesvuosisata ennen Kristiinan syntymää oli Ruotsin valtakunta 
ollut sisällissodassa, ja Ranskalla oli sama sisäisten uskon- ja vallanperimyssotien 
tausta. Kyseessä ei ollut vain uskontunnustusten kilpailu, vaan sisällissodissa 
heijastuivat muutkin keskeiset näkemyserot. Kristiinan isoisä Kaarle-herttua, 
sittemmin Kaarle IX oli häikäilemättömällä tavalla murtanut häntä vastustaneen 
aatelin vallan ja vaikutuksen. Hän mestautti – Suomessakin – suuret määrät 
sigismundilaisia vastustajiaan ja jätti jälkeensä paljon katkeruutta. Kustaa Aadolf 
ja Oxenstierna saivat menestyksellisten sotien ja taitavan politiikan avulla 
aatelin jälleen kannattamaan kuningashuonetta, mutta samalla alkoi aatelin 
muuntaminen sotilassäädystä myös virkasäädyksi. Aateli sai tehtäviä ja palkintoja, 
mutta se vedettiin keskittyvän valtakunnan palvelukseen. Paikallispäälliköistä 
ja pikkuruhtinaista tehtiin keskitetyn hallintojärjestelmän mukaisia toteuttajia. 
Lääninhallinnon organisointi, hovioikeuksien perustaminen ja Tukholmaan 
vakiintunut keskushallitus tarjosivat aatelin johtavalle osalle tärkeitä tehtäviä, 
mutta tehtävien hoitajilta alettiin yhä selvemmin edellyttää perusteellisia 
opintoja, kielitaitoa ja eurooppalaista pätevyyttä.
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Valtaneuvos Skytte vertautuu kardinaali Richelieuhön vero- ja finanssiasioiden 
järjestäjänä ja siten valtakunnan yhtenäistäjänä ja vahvistajana. Molemmille 
oli yhteistä voimakas ja määrätietoinen kiinnostus kulttuuriin. Richelieu 
perusti Ranskan Akatemian ja vaikutti monin tavoin kulttuurielämään. Hänkin 
pyrki muuntamaan valtakunnan johtavan kerroksen maailmankäsityksen 
kaksintaistelujen elämäntyylistä, jonka tunnemme Muskettisotureista, 
tieteellisten ja taiteellisten harrastusten suuntaan. Yhtä lailla Richelieu kuin 
Skyttekin olivat vakuuttuneita kulttuurin itseisarvosta mutta ymmärsivät samalla 
kulttuurin merkityksen, kun oli ajettava läpi suuri hallinnollinen ja taloudellinen 
reformi. Uusi johtokerrostuma oli luotava opin ja eurooppalaisuuden avulla. 
Skytte toimi 1620-luvun alusta kuolemaansa 1646 asti aktiivisesti Uppsalan 
yliopiston uudistamisen ja laajentamisen hyväksi. Hänen lahjoittamansa 
»puhetaidon ja valtio-opin» professuuri, joka vieläkin on olemassa, tähtäsi 
nimenomaan aateliskasvatukseen, renessanssihumanismin hengessä ja 
valtion tarpeet huomioon ottaen. Ruotsin kehitykselle tuli tunnusomaiseksi 
se, että aateliskasvatus tapahtui meillä yliopistoissa päinvastoin kuin monissa 
muissa Euroopan maissa, joissa oli erityisiä ritariakatemioita. Tämä koski 
aluksi nimenomaan Uppsalaa, mutta sitten myös periodin aikana perustettuja 
Tarton (sitt. Tarton–Pärnun) ja Turun (sitt. Helsingin) yliopistoja. Ruotsi oli lisäksi 
vallatessaan Pommerin vallannut myös Greifswaldin vanhoine yliopistoineen ja 
sai Westfalenin rauhanteossa nimenomaisen oikeuden perustaa tai ylläpitää 
yliopistoa saksalaisissa maissaan.

Richelieun tiukka keskittämispolitiikka johti vastustukseen, joka sitten hänen 
kuoltuaan puhkesi Fronde-kapinaksi 1648. Samana vuonna kärsi Englannin 
kuningas Charles (Kaarle) I tappion Cromwellin johtamia kapinallisia vastaan. 
Tämä kansainvälinen tausta on syytä muistaa Kristiinan ja Kristiinan ajan 
olojen ja kulttuurin tarkastelussa. Meillä kuninkaanvalta niin sanoaksemme 
teki myönnytyksiä aatelin suuntaan, ja ainakin meillä vältettiin aateliskumous; 
säätyhän oli sodan ja siinä saadun voiton ansiosta kaikin puolin mahtavassa 
asemassa. Sitten, kuten mainittua, 1650-luvun puolivälissä alkoi jälleen keskitetyn 
valtiovallan, absolutistisen kuninkuuden voimistumisen kausi sekä Ruotsissa että 
Ranskassa. Mutta Westfalenin rauhan vuonna 1648 niin Ruotsia kuin Ranskaakin 
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hallitsivat melko heikot naishallitsijat, 21-vuotias Kristiina ja nuori leskikuningatar 
Anna Itävaltalainen. Jälkimmäistä avusti kardinaali Mazarin, edellistä kansleri 
Oxenstierna, joka pysyi tehtävässään koko Kristiinan hallituskauden ajan, 
vaikka hänen merkityksensä vähenikin loppua kohden. Monista syistä ja juuri 
Oxenstiernan vaikutuksen vuoksi voidaan Kristiinan hallituskausi laskea eräällä 
tavalla Kustaa Aadolfin hallituskauden välittömäksi jatkoksi.

Kristiina itse oli uuden aateliskulttuurin ja aateliskasvatuksen paras esimerkki. 
Renessanssihumanismin ihmis- ja kasvatusihanteita toteuttamalla oli 
mahdollista europeisoida Ruotsi sekä sisäisesti että ulkoisesti. Skytte oli 
aikanaan kasvattanut jo Kustaa Aadolfin humanismin hengessä, niin että hän 
omaksui klassillisen sivistyksen ja oppi monia kieliä, ja saman ohjelman mukaan 
kasvatettiin myös Kristiina. Hänen äitinsä kuningatar Maria Eleonoora oli 
sielullisesti tasapainoton ja ainakin ruotsalaisten mittojen mukaan vaikea luonne, 
mutta hänen vaaliruhtinaallisella brandenburgilaisella suvullaan oli epäilemättä 
merkitystä Kristiinan käsitykselle omasta korkeasta syntyperästään ja suuresta 
tehtävästään. Nimensä Kristiina oli saanut isänsä äidin, holsteinilaissyntyisen 
kuningatar Kristiinan, Kaarle IX:n puolison mukaan. Äitinsä ja isoäitinsä kautta 
Kristiina polveutui Saksan monista ruhtinassuvuista; läheinen sukulaisuus 
kotimaan ylhäisaateliin oli pitkään rasittanut Vaasa-suvun mainetta Euroopan 
muiden ruhtinaallisten silmissä.

Juuri itsetuntoa Ruotsissa tarvittiin. Ennen Saksan sotaa oli 1620-luvulla monissa 
yhteyksissä, vieläpä Uppsalan yliopistolle 1626 annetuissa ja meillekin siirretyissä 
statuuteissa korostettu, että nuoriso oli kasvatettava niin, ettei se vähätellyt 
omaansa ja valtakunnan tilaa vaan uskoi kykyynsä ja maansa kykyyn tehdä suuria 
tekoja.

Tämä edellytti menestystä ja voittoja sodassa mutta vähitellen yhä selvemmin 
myös muuta näyttävyyttä, loistoa ja sivistystä. Vallasta ja suurvalta-asemasta 
tuli tehdä näkyviä, mutta ulkonaisen näkyvyyden tuli luonnollisesti perustua 
syvällisesti omaksuttuun kulttuurikäsitykseen.
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Sodan aikana Ruotsin armeija oli tullut tunnetuksi kovasta kuristaan ja 
aggressiivisesta sodankäyntitavastaan. Moniaalla Saksassa ja Böömissä käsite 
»ruotsalainen» jäi elämään kauhean ja pelottavan merkityksessä. Suomalainen 
ratsuväki, hakkapeliitat, kuului niihin yksikköihin jotka menestyksellinen mutta 
armoton henki teki tunnetuksi. Armeijan luoman kuvan vastapainoksi oli nyt 
ryhdyttävä luomaan toista, hienostuneempaa käsitystä Ruotsin valtakunnasta 
ja sen asukkaista. Pohjolan raakojen sotilaiden tilalle oli nostettava kuva 
sivistysvaltiosta, jolla suurvaltana oli oikeus ottaa osaa maanosan kohtaloiden 
ratkaisemiseen.

Tässä tehtävässä Kristiina onnistui erinomaisesti; voimme suorastaan sanoa, 
että Oxenstierna ja Skytte kasvattivat hänet tähän eräällä tavalla mainosmaiseen 
tehtävään. Nuorena ja oppineena naisena hän sopi erinomaisesti antamaan 
maastaan toisen kuvan kuin sotilaat, vaikka hänen sekä koti- että ulkomainen 
arvovaltansa rakentui tietystikin armeijan valtakunnalle hankkiman aseman 
varaan.

Enin osa siitä, mikä muodostui tunnusomaiseksi Kristiinan ajalle ja varsinkin 
Kristiinan oman hallituskauden (1644–1654) ajalle, oli ymmärrettävästi 
pohjustettu aikaisemmin.

Tämä koskee Kristiinan ajan tunnuskuviksi syystä nostettuja ilmiöitä: hovijuhlia, 
oppineiden »maahantuontia», sivistyksen aseman korostamista, aatelin 
sivistämistä, jopa sellaista asiaa kuin koko Raamatun julkaisemista suomeksi.

Suomenkielinen Raamattu kokonaisuudessaan ilmestyi ensimmäisen kerran 
1642, erittäin hienona painoksena alkukoristeenaan kuningatar Kristiinan 
kokosivun kuva. Uusi Testamentti ja neljäsosa Vanhaa Testamenttia oli ilmestynyt 
jo sata vuotta aikaisemmin. Kristiinan aika saattoi tässäkin ottaa jatkaakseen 
jotain, joka oli jäänyt 1500-luvun jälkipuolen henkisen eristyksen, kuningassuvun 
sisäisten riitojen, uskonsotien ja pitkäaikaisten Venäjän- ja Tanskan-sotien 
jalkoihin. Ehkä voisi sanoa, että Kristiinan aika merkitsi myöhäiskeskiajan 
eurooppalaisuuden ja kulttuurin loiston uudelleen elvyttämistä.
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Juuri kulttuurinäkökannalta on perin ymmärrettävää, että sivistykseen niin 
kiintynyt kuningatar Kristiina ei oikein kestänyt kotimaan vielä varsin raakoja 
tapoja, varsinkaan inhoamaansa juopottelua, vaan muutti Italiaan ja ryhtyi 
katolilaiseksi. Kruunusta luopumiseen 1654 oli muitakin syitä, joista tärkein oli 
varmaan dynastinen. Kristiina itse oli ainoa lapsi ja tiesi mitä vaaraa se merkitsi, 
erityisesti kun hänellä ei ollut kruununperimykseen oikeutettuja isänpuoleisia 
täysserkkujakaan. Kruununperimys oli epävarmalla pohjalla, kun Kristiinalla 
ei ollut lapsia – hänen ainoan serkkunsa Kaarle Kustaan, Kustaa Aadolfin 
sisarpuolen pfalzkreivitär Katarinan pojan, lisäksi oli vain hänen velipuolensa, 
Kustaa Aadolfin tuittupäinen avioton poika Vaasaporin kreivi Gustaf Gustafsson, 
joka hänkin kuoli 1653. Seuraavaksi lähimpänä sukulaisuudessa oli suvun 
puolalainen haara, mutta sen vaatimukset olisivat vaarantaneet Ruotsin 
kansainvälisen aseman, voineet johtaa sisällissotaan jne. Kristiinan oli siis joko 
hankittava lapsia, mieluiten monta, tai järjestettävä ajoissa kruununperimys. 
Hän teki sen peruuttamattomalla tavalla: katoliseksi kääntyneenä ei hänellä 
enää ollut paluuta eikä hän siten voinut uhata seuraajiensa dynastisia oikeuksia. 
Kristiinaa tutkittaessa on Vaasa-suvun menneisyys ja vaiheet pidettävä 
mielessä; Kristiinan isoisällä oli vaikeuksia ryhtyä kuninkaaksi laillisen kuninkaan 
Sigismundin syrjäyttämisen jälkeen, ja välissä oli vielä Sigismundin velipuoli Itä-
Göötanmaan (aluksi Suomen) herttua Johan, joka luopui kuitenkin kruunustaan 
setänsä Kaarlen hyväksi ja sitten uudestaan serkkunsa Kustaa Aadolfin hyväksi. 
Vasta 1618 Johanin kuollessa ja 1632 Sigismundin kuollessa alkoi Vaasa-
suvun nuorimman haaran asema Ruotsissa tuntua kiistattomalta, mutta 1632 
kaatui Kustaa Aadolfkin ja jätti jälkeensä ainoana laillisena kruununperijänä 
vain viisivuotiaan Kristiinan. Dynastian jatkumisen ja varmistamisen ongelman 
on täytynyt askarruttaa Oxenstiernaa ja koko valtakunnan vastuullista johtoa 
vuosikausia.

On ehkä syytä vielä korostaa sitä, että Vaasa-sukuiset hallitsijat olivat ikään 
kuin liian läheisissä sukulaisuussuhteissa valtakuntansa ylimystöön, ja tämä 
seikka vaikeutti keskitettyyn kuningasvaltaan pyrkimistä. Brahet, Stenbockit 
ja De La Gardiet olivat sukulaisina eräällä tavalla kärkkymässä kruunua, jos se 
tulisi vapaaksi; tässä suhteessa Oxenstiernat porvarissyntyisestä Skyttestä 
puhumattakaan ja samoin suuret sotapäälliköt olivat vaarattomampia.
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Kristiinan aikaa on siis katsottava aikaisemman kauden taustaa vasten. Monet 
sen saavutuksista perustuivat Kustaa Aadolfin ajan sisäisen ja ulkoisen 
vakauttamisen varaan.

Kirkollinen yhtenäistäminen ja kirkollisen yhtenäiskulttuurin luominen 
oli 1600-luvun alkupuolen yleisen sentralisaatiopyrkimyksen tärkeä osa. 
Protestanttinen valtiokirkkojärjestelmä oli lopullisesti vakiinnuttanut 
asemansa Uppsalan kokouksessa 1593, ja se merkitsi paitsi kirkon ja papiston 
asettumista Kaarle-herttuan kannalle myös pitkää toimenpiteiden sarjaa 
kirkollisen ja sivistyksellisen piirin alueella. Tuosta päätöksestä lähti valtakunnan 
yliopistolaitoksen perustaminen – ensin perustettiin Uppsalan yliopisto uudelleen 
– ja siihen tukeutuen kirkollisen kurin ja opetuksen tehostaminen kaikkialla.

Erityisen selvänä näkyy tehostamis- ja yhtenäistämispyrkimys Virossa ja 
valtakuntaan 1629 yhdistetyllä Liivinmaalla. Kustaa Aadolfin hallituskauden 
lopulla 1630 perustettiin Tarttoon hovioikeus ja lukio, joka sitten 1632 ylennettiin 
yliopistoksi ja joutui ensi tehtäväkseen tässä asemassaan järjestämään 
surujuhlan kuninkaan kaatumisen johdosta. Kristiinan holhoojien aikana ilmestyi 
rovasti Heinrich Stahlin yli tuhatsivuinen kirkollinen käsikirja saksaksi ja viroksi 
Hand- und Haussbuch für die Pfarrherren, und Haussväter Estnischen Fürstenthums. 
Virossa jos missään oli taistelu juoppoutta vastaan keskeinen tehtävä, ja 
samantapaisia tehtäviä oli ankaralla piispa I. Rothoviuksella Suomessa. Myös 
Turussa oli vuodesta 1623 lähtien hovioikeus, niin että tämäkin valtakunnan 
osa vedettiin sentralisaation piiriin; lopulta perustettiin myös Göötanmaalle 
hovioikeus Jönköpingiin (1634) ja vuosisadan jälkipuoliskolla lisäksi yliopisto 
Lundiin. Turkuun perustettiin yliopisto kuten tunnettua vuonna 1640, sitä 
sanottiin joskus Kristiinan-yliopistoksi.

Yliopistolaitoksen laajeneminen Ruotsin valtakunnassa – erityisesti vuosien 1620 
ja 1655 välisenä periodina – perustui valtakunnan keskittämisen ja sivistämisen 
tarpeisiin, mutta osittain myös konjunktuuriin. Saksan yliopistojen, joilla oli johtava 
asema ainakin protestanttisessa maailmassa, oli sodan jatkuessa yhä vaikeampi 
toimia, ja jotkin niistä joutuivat kokonaan tai lähes kokonaan lopettamaan.
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Ruotsiin perustettiin 1620-luvulla koulutusjärjestelmä, jossa keskusyliopistoa, 
Uppsalaa, kehitettiin huomattavasti ja jokaiseen hiippakuntakaupunkiin 
perustettiin eräänlainen aluekorkeakoulu, kymnaasi. Näistä kymnaaseista 
ylennettiin Tartto ja Turku yliopistoiksi; se merkitsi sitä, että ne saivat 
professoreita ja ylioppilaita oman hiippakunnan lisäksi koko valtakunnasta, 
että ne omistautuivat muullekin kuin pappiskasvatukselle ja että ne latinan 
kielen, painettujen väitöskirjojen, promootiojuhlien ja oppiarvojen sekä 
osakuntasysteemin merkeissä liittyivät eurooppalaisen yliopiston traditioon ja 
muotoihin.

Kristiinan-yliopisto sai sitten Suomen suuriruhtinaskunnassa vuoden 1809 jälkeen 
uuden kansallisen tehtävän, siirrettiin Suomen pääkaupungiksi rakennettuun 
Helsinkiin 1828 ja sai nimekseen »Suomen Keisarillinen Aleksanterin-Yliopisto». 
Nykyisen yliopistolain (1923) mukaan sen nimi on »Helsingin Yliopisto (perustettu 
Turkuun 1640)».

Vielä 1620-luvulla Pohjola oli Saksaan verrattuna sivistymätöntä periferiaa, mutta 
1640-luvulla, kun Saksa oli raunioina ja köyhtynyt, ylsivät Ranska, Puola ja Ruotsi 
poliittiseen ja sivistykselliseen nousuun, josta varsinkin Ranskan kohdalla tuli 
pitkäaikainen. Ranskassa aateli muunnettiin Richelieun ja sitten varsinkin Louis 
(Ludvig) XIV:n aikana paikallisesti merkitsevästä, desentralisaation periaatteen 
mukaisesta suurmieskerrostumasta keskitettyä kuninkuutta palvelevaksi 
sotilas- ja siviilivirka-aateliksi, jonka velvollisuuksiin kuului osoittaa kuninkaalle 
kunnioitusta osallistumalla hovielämään. Hovielämällä oli suuri kulttuurinen ja 
poliittinen funktio sentralisoituvissa ja sivistyvissä maissa.

Sekä hoveissa että yliopistoissa dramatiikalla oli tärkeä tehtävä.

Yliopistoissa kuului näytteleminen nimenomaan siihen kasvatuksen osaan, jonka 
tarkoituksena oli aatelisnuorukaisten ja muidenkin ei-papillisille aloille aikovien 
ilmaisullisten taitojen kehittäminen. Ylioppilaiden tuli näytellä tuottaakseen 
itselleen ja muille iloa, oppiakseen esiintymään, liikkumaan ja puhumaan 
elegantisti, painaakseen mieleensä säkeitä ja ajatelmia tulevaa käyttöä varten. 
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Samoin heidän tuli harjoitella runojen ja onnittelujen kirjoittamista, julkisten 
puheiden pitämistä, ranskaa, miekkailua, musiikkia, tanssia ja piirtämistä; 
kaikella tällä oli suuri merkitys sotakulttuurin sijalle nousevassa kansainvälisessä 
hovikulttuurissa. Aatelin ja oppineiden tuli olla esimerkkinä suurten joukkojen 
sivistämisessä ja hienostamisessa. Ylipistoissa nämä harjoitukset liittyivät valtio-
oppiin ja moraaliin, joka oli teologian ohella dominoiva opinala. Hoveissa taas 
esiintymisen ja näyttävyyden opettelu liittyi harjoitteluun keskusvirastoissa, 
oikeusistuimissa ja diplomatian palveluksessa.

Kristiinan ajan hovielämässä nämä ajan yleiset piirteet tulivat näkyviin jo ennen 
kuin kuningatar itse ryhtyi hallitsemaan. Hovibalettien aika alkoi 1638 esitetyllä 
teoksella Le Ballet des Plaisirs de la Vie des Enfans sans Soucy, danze devant Sa M. 
La Royne de Suede. Varsinainen hovielämän kukoistuskausi alkoi Kristiinan oman 
hallituskauden alkaessa vuoden 1644 lopussa, samalla kun rauhan ja voiton 
mahdollisuudet Saksassa alkoivat kasvaa.

Allegoriset, usein antiikin jumalmaailmaa ja oman ajan arkielämää Shakespearen 
Kesäyön unelman tavoin yhdistelevät hovinäytelmät ja baletit olivat italialaista 
perua ja tulivat Ranskan hoviin 1570-luvulla. Hovinäytelmien, samoin kuin 
akateemisten näytelmien, tarkoitus oli huvittaa ja opettaa; ne olivat osa sitä 
kasvatusta, jolla aatelista haluttiin muokata uudenlaisen valtion edellyttämä 
uudenlainen eliitti. Sotilassäädyn hyveisiin tuli ennen muuta liittää kirjallisen 
sivistyksen ja taiteellisen jalostumisen moraalisia ja hallinnollisia valmiuksia. 
Hovinäytelmät ja baletit olivat siten osa sitä ajanvirtausta, johon kuuluivat 
sellaiset renessanssipedagogiikan keskeisteokset kuin kreivi Castiglionen 
Hovimies ja Rabelais’n romaanien kasvatusjaksot sekä seuraavan vuosisadan 
jo korkealle tasolle nousseet Corneillen moraalidraamat. Tähän kasvatukseen 
kuului osana myös satiiri, jota sekä Rabelais että Cervantes Don Quijotessa 
edustavat, ja sittemmin hovikirjailija Molière esimerkiksi Porvari aatelismiehenä 
-näytelmässään. Kristiinan hovissa esitettiin baletteja, joiden allegoriset tekstit 
Georg Stiernhielm muokkasi ranskalaisista esikuvista, ja kuningatar itse osallistui 
– kuten muutkin ajan hallitsijat – tämän hovikulttuurin muodon kehittämiseen ja 
ylläpitämiseen.
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Kristiinan aika oli hovin ja yliopistollisen näyttelemisen merkkivaihe; uusi sotien 
aika, uskonnollisen ajattelun kiristymisen periodi ja taloudellinen säästeliäisyys 
vähensivät sitten edustavuuteen liittyvän kulttuurin ilmenemyksiä. Silti näiden 
juhlien muisto ja osa niihin laadituista ohjelmista jäi olemaan.

Myös Kristiinan aikana huippuunsa noussut eurooppalaisten kuuluisien 
oppineiden houkutteleminen Ruotsin valtakunnan palvelukseen ja saapumaan 
Ruotsiin jäi melko lyhyeksi episodiksi. Se on kuitenkin erittäin tärkeä esimerkki 
yrityksestä kohottaa Ruotsin valtakunnan intellektuaalista ja myös hallinnollis-
koulutuksellista tasoa ajan parhaiden voimien avulla. Ajan kuuluisin juridinen 
auktoriteetti Grotius oli Oxenstiernan palkkaamana Ruotsin lähettiläs Pariisissa 
1634–1645; viimeksi mainittuna vuonna hän tuli Ruotsiin pyytämään eronsa 
ja sai juuri valtaan nousseelta kuningattarelta suurenmoisia lahjoja mutta 
kuoli Pohjolan rasituksiin. Merkittävä pedagogi Comenius oli ollut Ruotsissa jo 
aikaisemmin – De Geerin kutsusta – mutta tuli uudestaan Kristiinan kutsumana 
1649; hän oli tehnyt suunnitelmia Ruotsin koululaitoksen kehittämiseksi; hän oli 
kirjeenvaihdossa De Geerin ja Oxenstiernan kanssa. Comenius oli ajan suuria 
pysyvän rauhan, yleisviisauden ja uskonyhteyden pohtijoita.

Aateliskasvatuksen kannalta keskeiseen Uppsalan skytteaaniseen professuuriin 
kutsuttiin 1642 strasbourgilainen Freinshemius, jota pidettiin aikakauden 
etevimpänä latinistina. Hänen spesialiteettinsa oli Livius, joka kiinnosti kuningatar 
Kristiinaa; kuningatar kutsui Freinshemiuksen kirjastonhoitajakseen ja antoi 
tälle niin suuria lahjoja, että Freinshemiuksen seuraaja Uppsalassa, Schefferus, 
teki tästä jalomielisyydestä anteliaisuuden hyveen esimerkin teokseensa, joka 
käsittelee Ruotsin historian tapausten moraalisia opetuksia. Strasbourgilainen 
Schefferus, suuri historioitsija, bibliografi ja lappalaisten tutkija, jäi Ruotsiin ja 
perusti aatelissuvun, mutta Freinshemius kuului niihin, joille Pohjolan kylmät 
talvet olivat liikaa, ja hän palasi kotikaupunkiinsa. Schefferuksen appi, juristi ja 
historioitsija Loccenius, oli kutsuttu Ruotsiin jo 1625, ja hän oli ollut vuoteen 1642 
skytteaanisena professorina ja siten valtakunnan aateliskasvatuksen johdossa, 
muun muassa tulevan Kaarle X Kustaan opettajana. 
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Kristiinan oma kiinnostus oppineisuuteen ei kuitenkaan yksin riittänyt luomaan 
hoviin ja Tukholmaan riittävän intellektuaalista ilmapiiriä, jotta etevät oppineet 
olisivat viihtyneet Ruotsissa pitkään. Henkiset ja taloudelliset edellytykset 
olivat vielä liian vähäiset, eikä voitto eurooppalaisessa suursodassa riittänyt 
ratkaisemaan valtakunnan poliittisia ja taloudellisia ongelmia. Vuonna 1653 oli 
jo nälänhätä ja talonpoikaiskapina, ja sitten Ruotsi ajautui – Kristiinan jälkeen – 
puolustuskannalla uusiin sotiin. 

Suuret filosofit ja juristit olivat tärkeitä sekä Ruotsin kehittämisen kannalta 
että varsinkin siksi, että niin Kustaa Aadolfia kuin Oxenstiernaa ja Kristiinaakin 
askarrutti kysymys kristinuskon yhdistämisestä ja samalla Euroopan 
hajaanmuksen lopettamisesta. Sotilaallisin, filosofisin ja juridisin sekä tietysti 
teologisin keinoin täytyi koettaa pyrkiä hengelliseen yhtenäisyyteen ja 
pysyvään rauhaan. Näihin pyrkimyksiin sisältyi aineksia niistä ajan mystisistä ja 
esoteerisistakin virtauksista, joiden osuus 1600-luvun yleiskuvassa on jäänyt 
suhteellisen vähälle huomiolle, kun rationaalisuuden piirteitä on korostettu.

Vielä Kaarle X Kustaakin pohdiskeli uskon yhtenäistämisen aatetta. Ainakin hän 
perustaessaan 1656 Jeesuksen ritarikunnan, jota jo Kristiina oli suunnitellut, 
korosti Jeesuksen esimerkin kaikkia kristittyjä yhdistävää vaikutusta. 
Ritarikunnasta ei kuitenkaan tullut toimivaa Puolan sodan vuoksi; sen tähdessä 
olisi ollut Kustaa Vaasan, Kaarle IX:n, Kustaa II Aadolfin ja Kristiinan nimikirjaimet. 
Pian alkoi kuitenkin protestanttisen ortodoksian henkisesti tiukka aika. Jo 
1660-luvulla ajauduttiin moniin hengenelämän kahlitsemista ilmentäviin 
prosesseihin.

Kolmikymmenvuotisen sodan tuhon ja hävityksen kokemukset toivat esiin 
monia apokalyptisiä ennustuksia, mutta aikaan liittyi myös monia messianistisia 
ja tuhatvuotista valtakuntaa koskevia millenaristisia odotuksia. Kustaa Aadolf 
oli jo »Leijona Pohjoisesta», ehkä siis odotettu »Suuri monarkki», ja tähdet 
ja ennusmerkit virittivät toiveita ja pelkoja. Millenarismiin liittyy aina myös 
juutalaisuuden kysymys. Comenius ja Stiernhielm pohtivat aikanaan näitä asioita, 
ja Johan Nordström 1920- ja 1930-luvulla ja nyt Susanna Åkerman ovat valaisseet 
hengenhistoriamme tätä puolta.
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Suomalainen barokkiorkesteri. Kuva: Jaakko Paarvala.



17

Mielenkiintoista on, suomalaiseltakin kannalta, että Topelius vetoaa Kristiinaa, 
naissivistystä ja rauhanaatetta käsittelevässä romaanissaan Tähtien turvatit 
taitavasti niihin rationaalisen järjen ulottumattomissa oleviin mystisiin teemoihin, 
jotka aina ovat kiinnostaneet ihmiskuntaa ja joilla on erityinen merkitys aina 
silloin, kun todellisuuden »mielettömyys» – sotien hävitys – osoittaa sekä 
ihmisen rationaalisuuden rajat että siihen sisältyvät tuhon mahdollisuudet. 
Topelius kirjoittaa tiedonhalusta, rahan mahdista, maineen ja kunnian kaipuusta, 
mutta päätyy osoittamaan, että suurin ja jumalallisin ihmisyyden olemus on 
rakkaudessa.

Rakkaus on myös Topeliuksen voimakkaan naiskasvatuspaatoksen ytimenä. 
Naisten täytyy saada oppia ja tietää, heidän täytyy päästä osallisiksi kaikesta 
mitä yleensä voidaan ihmisille antaa. Sukupuoleen perustuvat rajoitukset ovat 
vääriä ja nöyryyttäviä. Mutta naisten emansipaation ei pidä heikentää ja vähentää 
sitä, mikä naisissa jo on parasta, rakkautta ja rakastavuutta, huolenpitoa ja 
myötätuntoa. Tiedon ja opin saaminen on liian kallista, jos hintana on näiden 
arvojen menetys.

Tähtien turvattien molemmat oppineet tytöt, samana yönä syntyneet kuningatar 
Kristiina ja Hagar ovat yhtä tiedonhaluisia ja omasta itsenäisyydestään ja 
riippumattomuudestaan äärimmäisen tarkkoja. He nousevat maallisen 
yhteiskunnan huipulle, mutta heistä ei tule onnellisia, he elävät sittenkin vain 
itselleen ja maineelleen. Kolmas lapsi, Hagarin kaksoisveli Bennu, kasvaa ilman 
rakkautta sodan lapsena. Hänkin pääsee urhoollisuudellaan pitkälle, mutta 
hänestäkään ei tule onnellista.

Topeliuksen lähtökohtana on Kristiinan ja keksittyjen juutalaissukuisten 
kaksosten syntymäpäivän harvinainen tähtikonjunktio. Kristiina itsekin viittaa 
omaelämäkerrassaan syntymäänsä liittyneisiin astrologisiin ennustuksiin. Mutta 
näyttää siltä, että tärkeän tähtimaailman tapauksen odottamisella on voinut 
olla vaikutusta myös hänen kruunusta luopumiseensa ja sen ajankohdan 
valitsemiseen.
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Topelius oli itse syntynyt harvinaisen tähtikonjunktion yönä, ja hänessäkin virtasi 
juutalaisverta. Nämä seikat tekivät hänet herkäksi havaitsemaan menneisyyden 
jättämissä jäljissä näitä myöhemmän ajan usein unohtamia piirteitä. 
Paremmin kuin monet muut Kristiinan tutkijat hän pystyi eläytymään nuoren 
kuningattaren psyykeen ja myös riittävästi korostamaan sitä yleiseurooppalaista 
kokonaistilannetta, josta käsin Kristiinan aikaa ja itse Kristiinaa täytyy arvioida.

Silti Topelius ei unohda sitä kuningattaren itsensä mainitsemaa seikkaa, että 
Kustaa Aadolf ja Maria Eleonoora olivat Turussa silloin kun kuningatar tuli 
siunattuun tilaan. Kuningatar Kristiina lienee tuntenut kuuluisan tanskalaisen 
tähtitieteilijän Tycho (Tyko) Brahen ennustuksia. Tämä oli näet ennustanut 
– teoksessaan De nova stella – että vuoden 1572 komeetan vaikutuksesta 
Suomessa syntyisi suuri ruhtinas, joka saattaisi Saksan hämmennyksen tilaan 
ja kuolisi noin 1632. Tämä oli Tyko Brahen hieman yleisemmistä ennustuksista 
kokoonpantu Kristiinalle ilmeisesti tuttu ajatus. Joka tapauksessa Brahen 
ennustus siitä että Kustaa Aadolfista tulisi kuningas oli toteutunut, mikä hänen 
syntymähetkenään oli perin epätodennäköistä, ja lisäksi kuningas kaatui 1632, 
jolloin tähden vaikutuksen oli arveltu heikkenevän. Mutta Kustaa Aadolf ei 
ollut syntynyt Suomessa vaan Tukholmassa. Kristiina, joka oli syntynyt lähes 
samana päivänä kuin isänsä – joulukuun 8:ntena (tai 7:ntenä, hän syntyi yöllä), 
kun Kustaa Aadolf oli syntynyt joulukuun 9:ntenä – saattoi pitää tärkeänä, että 
hänen elämänsä alkuhetki sijoittui Suomeen. »Tällaisen tähtikonstellaation alla 
minä synnyin maailmaan joulukuun 8:ntena 1626. Se oli väistämätön, ikuisuuden 
päättämä hetki syntymiselleni.»

Vaikka kuningatar Kristiina on jäänyt maailmanhistoriaan oppineena naisena, 
latinan taitajana ja filosofien ystävänä, ei hänen elämänsä varsinainen intressi 
ollut uskonto eikä filosofia vaan politiikka. Hänen hallituskautensa osoittaa suurta 
johdonmukaisuutta ja määrätietoisuutta, ja hänen myöhemmän ajan mietteensä 
kohdistuvat olennaiselta osalta valtiotaitoon ja sen moraaliin.

Kaikessa olennaisessa kuningatar Kristiina kasvoi ja kasvatettiin ihailemaan isänsä 
muistoa ja jatkamaan tämän työtä. Hän ei äitinsä tavoin jäänyt suremaan Kustaa 
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Aadolf Suuren muistoa, eikä hän voinut isänsä tavoin ryhtyä sotapäälliköksi. Mutta 
isällekin sota oli ollut väline kuningaskunnan arvon ja voiman vahvistamiseksi, 
mikä taas tähtäsi syvimmältään jumalallisen maailmanjärjestyksen toteutumi-
seen. Kristiina pyrki samaan rauhan ja valtioviisauden avulla. Kaikkein tärkeintä 
hänellekin oli kuninkuuden velvollisuuden täyttäminen niin pitkälle kuin se oli 
mahdollista.

Professori Matti Klinge oli nuoruudessaan Pariisin yliopiston vierailevana 
professorina ja sitten pitkään Helsingin yliopiston historian professorina. Hän 
on tutkinut jonkin verran varhaishistoriaa, mutta varsinkin 1600–1900-lukujen 
kulttuurihistoriaa ja poliittista historiaa. Useimmat hänen lukuisista kirjoistaan on 
kirjoitettu alun perin suomeksi, mutta melkein kaikki on käännetty, eniten ruotsiksi, 
myös saksaksi, venäjäksi ja englanniksi. Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana 
hän on tullut tunnetuksi intellektuaalisista vuosipäiväkirjoistaan (Otava, Siltala), 
joissa hän kommentoi oman ajan tapauksia ja kirjoittaa häntä historioitsijana 
kiinnostavista asioista, uusista kirjoista ja ihmisistä. Kuningatar Kristiinaan 
hän syventyi jo opiskeluaikana. Klinge on Uppsalan ja Greifswaldin yliopistojen 
kunniatohtori, lukuisten yhdistysten kunniajäsen ja on saanut monia kunniamerkkejä, 
muun muassa Ranskan Kunnialegioonan ja Ruotsin Pohjantähden.
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ANU LAHTINEN

POHJOLAN NAISET JA 
EUROOPPALAINEN SIVISTYS

Keskiajalla katolinen kirkko oli yhdistänyt Pohjolan osaksi kristittyä Eurooppaa, 
ja kirkon opetukset ja kristityt olivat liikkuneet Itämereltä Välimerelle ja takaisin. 
Myös naisilla oli oma osuutensa kulttuurien kohtaamisissa. Ruotsalainen näkyjen 
näkijä, aatelisleski Birgitta Birgerintytär, oli 1300-luvulla matkustanut Roomaan 
ja perustanut birgittalaisen luostarisäännön. Pyhän Birgitan aloitteesta eri 
puolille Eurooppaa perustetut birgittalaisluostarit tarjosivat hyvien perheiden 
naimattomille tyttärille turvatun elämän opiskelujen, käsitöiden, rukousten – ja 
kirkkolaulun parissa.

1500-luku pirstoi keskiajan kulttuuriyhteydet Eurooppaan, kun pohjoiset 
valtakunnat katkaisivat välinsä paaviin ja ryhmittyivät protestanttien 
joukkoon.   Kansalliset kielet kehittyivät uskonpuhdistuksen ansiosta, mutta 
kun kirkolta vietiin sen vauraus, tyrehtyivät mahdollisuudet opiskeluihin ja 
kansainvälisiin vierailuihin. 1600-luvulla uskonnolliset erimielisyydet kelpasivat jo 
perusteeksi sodalle, joka riepotteli Eurooppaa kolmenkymmenen vuoden ajan.

Ruotsin laajenevan suurvallan maine oli monien eurooppalaisten silmissä 
takapajuinen ja väkivaltainen. Sotaisten yhteenottojen katveessa versoi kuitenkin 
myös uusi mielenkiinto kulttuuria ja sivistystä kohtaan. Euroopan sotakentille 
lähtivät paitsi upseerit ja sotilaat, usein myös heidän perheensä, ja he myös 
näkivät maailmaa ja oppivat uutta. Diplomaattitehtävissä moni havaitsi, että 
hienostunut keskustelutaito ja sivistys auttoivat tulemaan toimeen uusissa 
tilanteissa.

1600-luvun alkupuolella Euroopassa, erityisesti Ranskassa, oli kehittymässä 
uudenlainen salonkikulttuuri. Siellä oppineet naiset ohjailivat henkevää 
ja oppinutta keskustelua, eivät vain toimineet vieraanvaraisina emäntinä. 
Salonkikulttuuria ihailevien vuoksi oli suotavaa, että naiset opiskelisivat musiikkia, 
historiaa ja filosofiaa ja kasvaisivat yhdistämään tietonsa hienostuneeseen 
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seurusteluun. Ruotsin kuningatar Kristiina kasvoi kaukana Pariisin kaltaisista 
keskuksista, mutta hän tunsi vetoa taiteita ja tieteitä kohtaan ja pyrki viljelemään 
niitä myös omassa valtakunnassaan.

KUNINGATAR, OPPINUT NAINEN

Kristiinasta oli määrä tulla hallitsija isänsä jälkeen, joten hän tarvitsi asianmukaisen 
kasvatuksen. Opinnoista huolehti valtakunnankansleri Axel Oxenstierna, jolla 
oli kokemusta diplomaattityöstä Euroopassa. Tuleva kuningatar sai ruhtinaalle 
sopivan koulutuksen, johon kuului niin valtio-oppia kuin antiikin sivistystäkin. 
Kristiina myös perusti oppilaitoksia ja kutsui hoviinsa oppineita, muun muassa 
kuuluisan filosofi René Descartesin, jolle pohjoisen kylmä ilmanala kuitenkin 
koitui kohtalokkaaksi.

Ei kuitenkaan ollut itsestään selvää, että naisia kannustettiin opiskelemaan ja 
harrastamaan kulttuuria. Viralliset koulut ja virat kuuluivat miehille, eikä naisten 
ajateltu tarvitsevan sen paremmin varsinaista virkauraa kuin koulutustakaan. 
Tyttöjen odotettiin kasvavan hyödyllisiksi emänniksi ja äideiksi, jotka huolehtisivat 
miestensä ja lastensa hyvinvoinnista.

Ruotsin valtakunnan asukkaat elivät enimmäkseen yhä maailmassa, jossa ei ollut 
juuri aikaa tai varaa sivistykselle pelkän sivistyksen vuoksi. Perhe-elämä ja oman 
kotitalouden pyörittäminen olivat etusijalla. Varakkaidenkin perheiden naisilla 
oli usein yllin kyllin työtä arkisten asioiden kuten ruokatalouden ja vaatehuollon 
valvomisessa, vaikka eivät itse olisikaan kauhaan tarttuneet.

Liiallisen koulutuksen pelättiin vievän naisten ajatukset muihin maailmoihin, joissa 
liidellessään he eivät ehtisi ja muistaisi huolehtia perheestään. Jopa kuningatar 
Kristiinan kaltaisten mahtavien naisten kohdalla nämä odotukset aiheuttivat 
ongelmia ja ristiriitoja. Kristiina oli koulutettu hallitsijaksi, mutta samalla valtakunta 
odotti kruununperillistä. Perillisen saadakseen kuningattaren olisi pitänyt solmia 
avioliitto, ja silloin hänen olisi pitänyt olla alamainen miehelleen. Sekä Kristiinan 
että monien aikalaisten oli vaikea ajatella, että hallitsijan sekä aviovaimon ja äidin 
tehtävät oli mahdollista yhdistää.
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Ei olekaan ihme, että monet vaikutusvaltaiset naishallitsijat olivat Kristiinan ja 
Englannin Elisabetin tavoin naimattomia. Tai sitten he olivat kuningataräitejä, jotka 
olivat perineet vallan mieheltään ja hoitivat valtakunnan asioita nuoren poikansa, 
tulevan kuninkaan puolesta. Koulutus ja sivistys ei vielä tarjonnut naisille pääsyä 
valtaan, vaan tärkeämpiä olivat heidän perhesuhteensa. Perhesuhteilla oli 
usein ratkaiseva merkitys myös miesten elämässä, mutta he saattoivat nousta 
parempaan asemaan myös opiskelujen ja ammattiin kouluttautumisen kautta.

OPPINEIDEN NAISTEN HOVI

Kun kuningatar Kristiina nousi valtaan, näytti hetken aikaa siltä, että Ruotsin 
hovielämä oli siirtymässä ennennäkemättömään kukoistukseen. Kuningatar 
Kristiina oli pahoillaan, ettei ollut saanut eurooppalaista salonkikasvatusta, mutta 
hän halusi ainakin luoda hoviinsa oppineen ilmapiirin. Myös hovinaisilla oli oltava 
sen verran kirjasivistystä, että he pystyivät pitämään seuraa kuningattarelle. 
Koulutettu aatelisnainen saattoi kuningattaren seuralaisena paitsi itse päästä 
suosioon, myös auttaa perheensä yhteiskunnallista nousua.

Oppineiden naisten tukena oli usein oma isä tai veli, joka näki tyttärensä kyvyt 
ja halusi auttaa tätä tutustumaan myös muihin kuin perheen ja taloudenhoidon 
maailmaan. Kustaa II Aadolf oli ollut tällainen isä, ja hänen saatuaan surmansa 
oli Axel Oxenstierna tukenut ja kannustanut Kristiinaa. Myös aatelisneito Beata 
Rosenhanen isä kuului niihin, jotka seurasivat uuden ajan ihanteita. Beata asui 
perheineen niin Saksassa kuin Ranskassakin, ja 10-vuotiaana hän kävi vierailuilla 
myös Pariisin salongeissa.

Beatan veljet olivat jo 6-vuotiaina kotiopettajien päivittäisessä ohjauksessa, 
ja yliopisto-opintojen päätteeksi he tekivät aikakauden tyyliin kuuluvan pitkän 
opintoretken ulkomaille. Perheen tyttäret saivat koulutuksen kotona, ja he 
omaksuivat uusia vaikutteita hovivierailuilla ja ulkomaanmatkoilla ja harjoittelivat 
henkevää kirjeenvaihtoa ja keskustelua. Näin he osasivat liikkua maailmalla, 
tunsivat aikakauden kirjallisuutta ja musiikkia ja kirjoittivat joskus itsekin runoja 
ja lauluja.
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Kirjasivistys ja salonkielämä avasivat naisten silmät ja korvat aistimaan 
uudenlaisia runouden ja musiikin maailmoja. Tieto, sivistys ja kulttuuri myös 
selvästi kiehtoivat näitä naisia, ja he olisivat mielellään omistaneet niille 
enemmänkin aikaansa. Kristiina kuitenkin koki, ettei pystynyt yhdistämään 
elämässään avioliittoa, hallitsijan tehtäviä ja omaa kiinnostustaan tieteeseen 
ja kulttuuriin. Kun hän luopui kruunusta ja kääntyi vielä katoliseen uskoon, 
ruotsalaiset naiset menettivät tärkeän esikuvan. Poliittisessa puheessa häntä 
alettiin nyt pitää luopiona ja pikemminkin varoittavana esimerkkinä koulutetun 
naisen epävakaisuudesta ja uppiniskaisuudesta. 

Sébastien Bourdon: Kuningatar Kristiina
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LAULUJA RAKKAUDELLE

Kristiina muutti Roomaan ja matkusteli hoveissa, joissa hänen oli varmasti 
helpompi elää sellaista elämää kuin halusi. Hänen kanssasisarensa Ruotsissa 
viettivät usein henkisesti paljon vaatimattomampaa elämää. Italialainen 
diplomaatti Magalotti kuitenkin kertoi 1600-luvun matkakuvauksessaan, miten 
ruotsalaisten aatelisnaisten arkipäivää rytmittivät sekä yhteiset rukoustuokiot 
että lukuhetket. 1600-luvulta on säilynyt käsin kirjoitettuja laulukirjoja, joihin 
niin miehet kuin naiset kokosivat lauluja ja runoja. Kirjaset ovat osoitus siitä, 
että myös naiset – ja muutkin kuin hovinaiset – kokosivat niin kansanomaisia 
lauluja, uskonnollisia runoja kuin 1600-luvun henkeviä, antiikista ammentavia 
rakkauskuvauksia.

Varsinkin 1600-luvun häärunoissa leikiteltiin monenlaisilla vertauskuvilla, jotka 
saivat innoituksensa antiikista. Eräässä häärunossa kerrottiin, miten Cupido 
toteaa, että kylmässä Pohjolassa elämä on kovin koleaa ja elotonta. Siksi Venus 
lähetti Cupidon kahden nuolen kanssa tuomaan rakkauden hehkua. Joskus myös 
muut kuin ylhäiset ja oppineet naiset tarttuivat itse kynään ja kirjoittivat elämästä 
ja rakkaudesta. Karjalassa syntynyt ratsumiehen leski Christina Regina von 
Birchenbaum runoili 1650-luvulla elämästään, rakkaudestaan ja menetyksistä, 
joita hän oli kokenut.

Christina Reginan elämänkuvaus noudatti 1600-luvulle tyypillistä tapaa kuvata 
maailma murheen laaksona, jossa elämä on epävarmaa ja rakkauskin petollista. 
Kuningatar Kristiinan aikana runoillut nainen kuvasi kolmessakymmenessä 
säkeessään niin tyttären, aviovaimon kuin äidin rakkautta, uuden rakkauden 
huumaa ja petetyn rakkauden tuskaa. Onni oli lyhytaikaista, kirjoitti Christina. 
Hän menetti lapsena isänsä, kaksi hänen lastaan kuoli pieninä, ja aviomieskin 
kaatui kolmikymmenvuotisessa sodassa vain muutaman avioliittovuoden jälkeen. 
Christina Regina kertoo vaeltaneensa viisisataa mailia surun vallassa etsien 
”sydämensä rakasta miestä”.

Seitsemäntoista surullisen leskeysvuoden jälkeen Christinan elämä sai uuden 
käänteen, kun nuori hyväsukuinen mies voitti hänen rakkautensa. ”Olenhan lihaa 
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ja verta”, perusteli Christina Regina uutta rakastumistaan, ja kuvasi rakastavansa 
nuorta miestä ”kuin omaa sieluain”, mutta valitti, että pahat puheet ja juorut olivat 
tuhonneet tämän uuden rakkauden. Christina Regina vakuutti silti uskollisuuttaan 
ja ikuista rakkauttaan, mutta totesi luopuneensa maallisista lemmenhaaveista ja 
luottavansa vastedes taivaalliseen sulhaseensa. Jumalallinen, ehdoton rakkaus, 
agape, oli jotakin, mihin yksinäinen ja turvaton saattoi tukeutua, ja epävarmassa 
maailmassa tuonpuoleinen, taivaallinen ilo tarjosi aina lohtua.

Kuningatar Kristina, vapaaherratar Beata Rosenhane ja ratsuvaimon leski 
Christina Regina elivät samaan aikaan, kaikki he kokivat ja näkivät Euroopan 
suuressa muutosvaiheessa ja kuvasivat sitä omin sanoin, oman kokemuksensa ja 
koulutuksensa kautta. Monet heidän aikalaisnaisensa eivät koskaan kirjoittaneet 
tai laulaneet elämästään, tai heidän tarinansa ovat kadonneet jälkipolvilta. 
Näiden naisten elämää rajoittivat monenlaiset vaatimukset ja vaikeudet, mutta 
he olivat myös mukana luomassa perustaa nykypäivän oppineille naisille ja 
yhteisille kulttuurielämykslle.

FT, dosentti Anu Lahtinen on historiantutkija ja vuosina 2017–2018 Suomen ja 
Pohjoismaiden historian professori (Helsingin yliopisto, ma.), jonka työtä ohjaa 
intohimoinen omistautuminen historialliselle tiedolle ja tiedon saatavuudelle. Hänen 
erityisaloihinsa kuuluvat Pohjolan myöhäiskeskiaika ja 1500-luku. Hän on väitellyt 
Turun yliopistossa ja työskennellyt tutkijana Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa. 
Vuosina 2013–2016 Lahtinen kirjoitti Hyvinkään seudun historiateoksen. Lahtinen 
on Turun yliopiston Suomen historian dosentti ja Helsingin yliopiston Suomen ja 
Pohjoismaiden historian dosentti. Vuosina 2016–2020 hän toimii Historiallisen 
aikakauskirjan päätoimittajana, ja vuosiksi 2016–2019 hänet on valittu 
Tilaushistoriakeskuksen hallituksen puheenjohtajaksi.
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LAURA YLI-SEPPÄLÄ

KRUUNATTU JA KRUUNUTON VALTA 
– KUNINGATAR KRISTIINA JA VALLAN 

VAIHTUVAT MUODOT

Vaasa-suvun Kristiina, Ruotsin tuleva kuningatar, syntyi vallanperijäksi 
Tukholmassa joulukuussa vuonna 1626. Kristiina oli Ruotsin maineikkaan 
soturikuninkaan, Kustaa II Aadolfin, ja kuningatar Maria Eleonooran 
ainoa jälkeläinen. Kristiinan lapsuuden aikana Ruotsi oli liittynyt mukaan 
eurooppalaisten suurvaltasotien pyörteisiin. Niinpä Kristiinan ollessa pieni hänen 
isänsä kiersi sotajoukkojensa mukana Saksassa puolustamassa protestanttista 
uskoa. Kristiinan ollessa vain hieman alle kuusivuotias Kustaa II Aadolf kuoli 
Lützenin taistelussa. Tämä määritti Kristiinan tulevaisuuden, sillä viimeistään 
silloin oli selvää, että hänestä oli isänsä ainoana perillisenä tuleva Ruotsin 
hallitsija. Lasta ei kuitenkaan kruunattu kuningattareksi, vaan Ruotsissa valittiin 
holhoojahallitus, joka huolehti valtakunnan hallitsemisesta, kunnes nuori 
kuningatar tulisi täysi-ikäiseksi. Kristiinaa ei kasvatettu ylhäisen prinsessan 
vaan nuoren prinssin tavoin, kuten hänen isänsä oli toivonut. Hänen opinto-
ohjelmaansa kuului esimerkiksi vieraita kieliä latina mukaan lukien, valtio-oppia, 
uskontoa ja antiikin historiaa. Kristiinan saamasta erinomaisesta koulutuksesta 
suurin osa hänen aikalaisistaan ei olisi voinut edes haaveilla. Hän osoittautui jo 
nuorena älykkääksi ja oppivaiseksi.

Vuonna 1644 Kristiina täytti 18 vuotta ja tuli Ruotsin täysivaltaiseksi hallitsijaksi. 
Kuningatarta oli lapsesta saakka valmisteltu tulevaan tehtäväänsä ja hän ottikin 
sen vastaan suurella tarmokkuudella. Valta-asema johdatti kuningatar Kristiinan 
keskelle 1600-luvun puolivälin sotia ja poliittista kuohuntaa. Toisaalta se antoi 
hänelle mahdollisuuden toteuttaa kiinnostustaan tieteitä ja taiteita kohtaan. 
Hän keräsi upean kirja- ja taidekokoelman, jota kartuttivat osaltaan ruotsalaisten 
Keski-Euroopasta keräämät sotasaaliit. Kristiinan aikana hovissa myös nautittiin 
upeista baletti-, musiikki- ja teatterielämyksistä. Kuningatar kehitti tieteiden 
tuntemustaan käymällä kirjeenvaihtoa monien aikansa maineikkaimpien 
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oppineiden kanssa ja kutsumalla heitä luokseen Tukholmaan. Kristiinan hoviin 
saapui myös ajan kuuluisin filosofi René Descartes.

Vuonna 1650 Ruotsissa vietettiin Kristiinan mahtipontisia kruunajaisia, 
joissa kuningattaren valta tehtiin näkyväksi barokkiajalle tyypillisin loisteliain 
juhlamenoin ja kulkuein. Samaan aikaan Kristiina oli kuitenkin jo pitkään 
ollut epävarma omasta tulevaisuudestaan ja toiveistaan. Asema Ruotsin 
kuningattarena ei vaikuttanut tyydyttävältä. Kristiinan olisi pitänyt avioitua ja 
hankkia perillinen, jotta valtakunnan tulevaisuus olisi turvattu. Vahvatahtoinen 
kuningatar ei kuitenkaan jostain syystä halunnut mukautua näihin toiveisiin, 
vaan valmisteli luopumista Ruotsin kruunusta – aluksi kaikessa hiljaisuudessa, 
myöhemmin paljastaen aikeensa Ruotsin valtaneuvostolle. Osana valmisteluja 
Kristiina onnistui tekemään serkustaan Kaarle Kustaasta kruununperillisensä. 
Samalla kun Kristiina kipuili hallitsijanasemansa kanssa, hän myös etsi itseään 
uskonnollisesti älyllisten pohdiskelujen kautta ja kiinnostui katolisesta uskosta. 
Oppineella kuningattarella oli ollut opettajien ja kirjallisuuden välityksellä 
tilaisuuksia saada vaikutteita katolilaisuudesta jo aiemmin, mutta vuonna 1652 
yhteys katoliseen kirkkoon vahvistui, kun Kristiinan opettajiksi saapui Roomasta 
kaksi jesuiittaveljeä. Jos tavallinen kansalainen luterilaisen puhdasoppisuuden 
ajan Ruotsissa erehtyi osoittamaan vastaavaa kiinnostusta katolilaisuutta 
kohtaan, sitä pidettiin ankarana rikoksena. Kuningattarella oli kuitenkin keinonsa: 
hän oli luonut yhteyden jesuiittoihin Portugalin lähettilään ja tämän papin kautta.

Vuonna 1654, vain neljä vuotta kruunajaistensa jälkeen, Kristiina oli keskeisenä 
henkilönä toisenlaisessa juhlatilaisuudessa: hän luopui kruunusta serkkunsa 
Kaarle Kustaan hyväksi. Heti kruunusta luopumisen jälkeen Kristiina matkusti 
pois Ruotsista Espanjan Alankomaihin. Brysselissä hän kääntyi salaa katoliseen 
uskoon, jota kohtaan oli jo pitkään osoittanut kiinnostusta. Kristiina jatkoi matkaa 
etelään päin ja saapui Innsbruckiin marraskuussa 1655. Siellä hän kääntyi 
virallisesti katolilaiseksi marraskuussa 1655. Kauan kuningatar ei kuitenkaan 
Itävallassa viipynyt, sillä jo saman vuoden joulukuussa hän saapui Roomaan.

Vaikka Kristiina oli luopunut Ruotsin kruunusta, hän ei mitä ilmeisimmin ollut 
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tehnyt sitä halusta vetäytyä syrjään valta-asemasta ja politiikan pyörteistä. 
Hän osallistui aktiivisesti niin Rooman paavillisen kuin kansainvälisenkin 
politiikan käänteisiin. Toisaalta katolilaiseksi kääntyneenä protestanttisen maan 
kuningattarena ja suuren luterilaisen sankarikuninkaan jälkeläisenä Kristiina oli 
myös paaville toivottu liittolainen. Kristiinan kääntymys ja toiminta Roomassa 
olivat toisaalta suuri voitto paaville uskontaisteluiden värittämässä 1600-luvun 
Euroopassa, mutta samalla osa kuningattaren omia poliittisia pyrkimyksiä.

Miten kruunusta luopunut kuningatar sitten toimi Roomassa? Ensinnäkin Kristiina 
säilytti edelleen kuninkaallisen arvoasemansa ja eli sen mukaisesti. Jo hänen 
tulonsa Roomaan teki selväksi koko kaupungin asujaimistolle, että kyseessä 
on poikkeuksellisen tärkeä vieras. Kuningatar saapui Roomaan pohjoisen 
Porta del Popolon kautta suuressa juhlakulkueessa, joka suuntasi keskustan 
halki Pietarinkirkon aukiolle. Tämän jälkeen Kristiina söi juhlapäivällisen paavin 
seurassa ja nautti ehtoollisen. Todellisuudessa Kristiina oli tullut Roomaan 
ja tavannut paavin ensimmäistä kertaa jo muutamaa päivää aiemmin, mutta 
suuret juhlallisuudet haluttiin järjestää kuningattaren aseman korostamiseksi. 
Kertomukset ja painokuvat juhlallisesta saapumisesta Roomaan levisivät pian 
ympäri Euroopan.

Roomassa Kristiinan oli löydettävä asemalleen sopiva asuinpaikka. Hän asettui 
seurueineen aluksi Palazzo Farneseen, Parman herttuan omistamaan valtavaan 
palatsiin. Vuonna 1659 kuningatar muutti Tiberjoen toiselle puolelle Palazzo 
Riarioon, joka oli hieman edellistä asuinpaikkaa syrjäisempi, mutta puutarhan 
sanottiin olevan Rooman upein. Palatsi oli Kristiinan muuttaessa sinne varsin 
huonossa kunnossa, joten hän teetti siellä muutostöitä. Uusia tiloja tarvittiin 
erityisesti siksi, että kuningatar halusi jatkaa jo Ruotsissa aloittamaansa toimintaa 
kulttuurin ja tieteen suosijana. Kristiina perusti Rooman-vuosinaan useita eri 
akatemioita, joiden kokouksissa keskusteltiin ja esitelmöitiin tieteistä ja taiteista. 
Kuningatar toimi myös näyttämötaiteen ja musiikin mesenaattina ja hänelle 
omistettiin lukuisia oopperoita. Lisäksi hän täydensi kokoelmiaan, joihin kuului 
esimerkiksi italialaisten renessanssimestareiden maalauksia, useita tuhansia 
kirjoja, yli tuhat käsikirjoitusta, 6 000 kolikkoa sekä muinaismuistoja.
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Palatsia remontoitiin myös edustamiseen sopivien tilojen tarpeen vuoksi. 
Kristiinan luona nimittäin vieraili jatkuvasti roomalaista ylimystöä, kardinaaleja, 
paavin sukulaisia ja muiden maiden lähettiläitä. Kristiina osallistui aktiivisesti 
paavilliseen politiikkaan ja onnistui jopa vaikuttamaan paavinvaaleihin. Vuodesta 
1656 lähtien hän toimi Squadrone Volanten suojelijana. Se oli kardinaalien 
ryhmittymä, joka vastusti katolisen kirkon korkeimmissa piireissä rehottavaa 
nepotismia. Erityisen läheisesti kuningatar ystävystyi Squadronessa keskeisessä 
asemassa olleen kardinaali Decio Azzolinon (1623–1689) kanssa. Kristiinan 
toiminta ei jäänyt Vatikaanissa huomaamatta. Osa 1600-luvun jälkipuolen 
paaveista hyväksyi kuningattaren toiminnan, mutta osa alkoi vierastaa hänen 
sekaantumistaan Vatikaanin asioihin.

1600-luvun jälkipuoliskolla Kristiina oli saavuttanut Roomassa merkittävän 
aseman, mutta se ei kaikissa suhteissa vaikuttanut riittävän hänelle. Kristiina 
seurasi aktiivisesti poliittista tilannetta ja ajankohtaisia asioita kristikunnan 
keskipisteen ulkopuolellakin. Hän ei hylännyt täysin entistä valtakuntaansakaan. 
Kruunusta luopunut kuningatar osoitti jopa kiinnostusta hallitsijan tehtäviä 
kohtaan. Esimerkiksi jo 1650-luvun jälkipuolella, vain muutamia kuukausia 
Roomaan saapumisen jälkeen, hän jätti väliaikaisesti uuden kotikaupunkinsa ja 
päätyi tekemään ranskalaisten kanssa sotasuunnitelmia, joiden onnistuminen 
olisi tehnyt hänestä Napolin hallitsijan. Aikalaiset, historiantutkijat ja muut 
kuningattaren monivaiheisesta elämästä kiinnostuneet ovat myöhemmin 
pohtineet, mitkä Kristiinan tavoitteet lopulta olivat. Todelliset syyt lienee lopulta 
tuntenut vain kuningatar itse.

Kristiinan monipuolisia poliittisia, tieteellisiä ja taiteellisia pyrkimyksiä vaikeuttivat 
vuosien mittaan rahahuolet. Kuningatar oli toki useimpiin aikalaisiinsa verrattuna 
valtavan varakas, mutta toisaalta arvoaseman edellyttämällä tavalla elämiseen 
eivät pikkusummat olisi riittäneetkään. Toki Kristiinan tottumukset monissa 
henkilökohtaisissa asioissa, kuten pukeutumisessa tai ruokailussa, olivat varsin 
askeettisia. Silti kruunutonkaan kuningatar ei olisi voinut asua, säilyttää kuuluisia 
kokoelmiaan tai tavata merkkihenkilöitä pienissä tai liian vaatimattomissa 
tiloissa. Tämä olisi ollut sääty-yhteiskunnassa yhtä tavatonta kuin aatelisen 
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lailla pukeutuva talonpoika. Kuningatar oli neuvotellut kruunusta luopuessaan 
elatuksekseen muutamien ruotsalaisten maa-alueiden tuoton. Hän joutui 
kuitenkin usein kantamaan huolta luvattujen rahojen saamisesta ja omaisuutensa 
hoidosta. Vuonna 1679 Kristiina kirjoitti Roomasta lyhyen kirjeen vapaaherra 
Göran Gyllenstiernalle, jonka kuningatar oli valinnut hoitamaan raha-asioitaan. 
Kirjeessä Kristiina ilmaisee huolensa siitä, ettei pysty maksamaan velkojaan tai 
hankkimaan edes riittäviä elintarvikkeita. Nokkelasti ja pisteliääseen sävyyn 
kirjoitettu kirje päättyy seuraavaan kehotukseen: ”Jumalan tähden, opettakaa 
minulle ilman rahaa elämisen salaisuus, tai hoitakaa tehtävänne paremmin niin 
kauan kuin Te olette minun palveluksessani.”

Rahahuolien painama Kristiina oli ajoittain matkustanut pois Roomasta muualle 
Eurooppaan hiomaan poliittisia suunnitelmiaan, mutta matkoihin vaikuttivat myös 
taloudelliset syyt. Matkustaminen ei tullut yhtä kalliiksi kuin hänen asemalleen 
sopiva asuminen ja hovinpito ikuisessa kaupungissa. Roomassa Kristiina kuitenkin 
kuoli 19.4.1689, 62-vuotiaana. Kuningatar oli toivonut vaatimattomia hautajaisia, 
mutta katolisen kirkon korkeimmilla tahoilla päätettiin toisin. Kristiinalle 
järjestettiin mahtipontiset hautajaiset, joihin liittyi juhlallinen kulkue kuten hänen 
saapuessaan Roomaan yli kolmekymmentä vuotta aikaisemmin.

Kristiina sai viimeisen leposijansa Pietarinkirkon kryptasta paavien viereltä. 
Kyseessä oli harvinainen kunnianosoitus, erityisesti naiselle. Lisäksi 
Pietarinkirkkoon alettiin valmistella kuningattaren muistomerkkiä, joka 
valmistui vuonna 1702 ja joka on edelleen paikallaan kirkossa. Näin merkki 
Kristiinan maineesta on näkyvissä vielä satoja vuosia hänen kuolemansa 
jälkeen.   Hautamuistomerkkiä voi pitää myös eräänä tapana tehdä näkyväksi 
valta, joka on luonteeltaan abstraktia. Kristiinalle on konkreettisesti vallattu 
paikka kristikunnan keskeisimmistä kirkosta. Niinpä muisto hänen elämästään 
vallan pyörteissä säilyy edelleen.
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FM Laura Yli-Seppälä on jatko-opiskelija Turun yliopiston Suomen historian 
oppiaineessa. Hän valmistelee väitöskirjaa 1700-luvun lopun kartanopuutarhoista. 
Yli-Seppälä on kiinnostunut erityisesti tilan kokemisen, aistien, materiaalisen 
kulttuurin ja sukupuolten historiasta. Tällä hetkellä hän työskentelee Turun yliopistolla 
projektitutkijana MIRACLE-hankkeessa, jossa tutkitaan yhdistetyn todellisuuden 
teknologian hyödyntämistä menneisyyden esittämisessä. Aikaisemmin hän on 
toiminut erilaisissa tehtävissä museoalalla.



32

Suomalainen barokkiorkesteri. Kuva: Jaakko Paarvala.
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