
Matti Peltosta kiinnostaa kaik-
ki se, mikä historiassa on näky-

vaksi tehdyn tai esille nostetun

takana. Hänen uusimman
teoksensa nimi Matala katse

viittaa siihen, että se, mikä on

takana, on myös alhaalla.
Miten siis tutkia "alhaista"

ja kirjoittaa sitä kautta histori-
aa? Miten päästä kiinni arkeen

ennen ja nyt?

Esseekokoelma jakautuu

kolmeen osaan. Ensimmäises-

sä osassa (Arkisen ja alhaisen
historiasta) Peltonen esittelee
hyödyllisesti mentaliteettien

historian tutkimuksen vaiheita
sekä sen lähestymistapoja, me-

todeja ja aineistoja.
Empiiriset esimerkit kirjan

toisessa osassa (Lukemisen

mieli) seka Peltosen omat suo-

malaisaineistoihin perustuvat

erittelyt kirjan kolmannessa

osassa (Suomalaisia katseita)

osoiltaval havainnollisesti,
minkälaisia lisia tai täsmen-
nyksiä "matala katse" histori-
an, yhteiskunnan ja kulttuurin
tutkimukseen tuo.

Peltosen jaottelun mukaan

mentaliteettien historian kehi-
tys on laajentanut historian tut-
kimuksen kohdetta siten, että
lähdemateriaali on monipuo-

listunut, tutkimuksen kohde-
joukko on laajentunut sosiaali-
sesti ja tutkimuksen aikakasi-
tys on syventynyt.

Mentaliteettien tutkimuksen
historian Peltonen jakaa kol-
meen vaiheeseen.

Ennen toista maailmansotaa

tehdyn kulttuurihistoriallisen

HISTORIAN ARKI

tutkimuksen lahteina olivat
pääasiassa eliittikulttuurin
tuotteet.

Toisen maailmansodan jäl-
keen nosti päätään väestötie-

teellinen mentaliteettien tutki-
mus. Se on ollut kiinnostunut
Iukutaidosta, koulutuksesta,

taudeista, epidemioista, kuole-
masta, Iapsuudesta, nuoruu-

desta, perheestä ja seksuaali-
suudesta.

197Oluvulta lahtien harjoi-
tettu antropologinen mentali-
teettien historian tutkimus on

kohdistunut kulttuuriin.
Mat.alan katseen toiseen

osaan sisältyy havainnollisia
esimerkkejä mentaliteettien
historian tutkimuksen mahdol-
lisuuksista tavoittaa pienessä

suurta. Tunneltuja mentaliteet-

titutkimuksia on Carlo Ginz-

burgin mainio kuvaus 15001u-
vulla eläneesta pohjoisitalia-
laisesta mylläristä.

Ginzburg ltiysi myllari Me-
nocchion tutkiessaan inkvisi-
tion pöytäk i rjoja. Ptiytakirjois-
ta kävi ilmi, että Menocchio oli
varsin lukenut mies. Niinpä
inkvisitio oli myös kysellyt ha-

neltä, mitä hän oli oppinut kir-
joista.

Menocchion kertomukset

kirjoista Ginzburg rinnasti
tekslien virallisiin tai omiin
tulkintoihinsa. Cinzburgin
mielestä Menocchion tulkinnat
kertoivat tutkijalle kertojan

"takana" olevasta vanhasta

suullisen kansanperinteen
maailmankuvasta.

Ginzburgin esittämiä tulkin-

toja on kuitenkin arvosteltu sii-
tä, että hän on käsittänyt kan-
sankulttuurin liian autonomi-
seksi.

Kulttuurien vuorovaikutus
onkin teema, jota Peltonen tar-
kastelee esseissään monipuoli-
sesti. Peltonen viittaa Roger

Chartieriin, jonka mielestä
"korkeakulttuuri" tai "kansan-
kulttuuri" eivät ole autonomi-
sia ja jahmeita kenttiä, vaan ne

vaikuttavat toisiinsa ja muuttu-
vat jatkuvasti.

Chartier on arvostellut kuva-

uksia, joissa sanotaan, että vi-
rallinen kulttuuri on tukahdut-
tanut luovan moniarvoisen ja
vapaan kansankulttuurin en-
siksi keskiajalla (katolinen
kirkko), sitten lB00-luvulla
(kansakoulu ja koulupakko) ja
jalleen toisen maailmansodan
jalkeen (ylikansallinen massa-

kulttuuri). Miten näiden kuva-

usten viljelijät selittävät kan-

sankultluurien sitkeän elinvoi-
maisuuden, josta muut tutki-
mukset kertovat?

Kun mentaliteettien histori-
an tutkimus on kiinnostunut
kulttuurin suodatusprosessis-
ta, se itse asiassa puhuu paljol-
ti samasta kuin ns. reseptiotut-

kimus, iota viime vuosikymme-
nillä on kehitelty seka kirjalli-
suudentutkimuksessa että so-

siologisessa kulttuurintutki-
muksessa. Kaunokirjallisuu-
den reseptiotulkimus esimer-
kiksi korostaa kulttuurisen
vuorovaikutuksen dialogista
luonnetta.

Esimerkkinä väestötieteelli-
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sesti suulrtautuneesta mentali-
teettien historian tutkimukses-
ta voitaneen pitää Peltosen kir-
jaan sisältyvää kuvausta suul-
lisen ja kirjalli.en kulttuurin
suhteista sekä lukutaidon ke-
hityksestä Euroopassa. Sekun-
daarilahteiden. muiden muas-

sa R. A. Houstonin teoksen Li-
teracy in Earlv Modern Europe
ja Harvey J. Craffin teoksen

The Legacies of Literacv, avul-
la kerrolaan. kuinku luku- ja

kirjoitustaito vleislyi Länsi-
Euroopassa jo 1600- ja I700-
luvulla. Miehet, kaupunkilai-
sel ja proleslantit. erillisesti
kalvinistit, olivat lukutaitui-
sernpia kuin naiset. maalaiset
ja katoliset.

liurooppalaisten lukutaidon
kehityksessa oli jannittäviä
eroja. Yleensä eurooppalaiset
oppivat lukenraan koulussa.
rnutta pohjoismaalaisista tuli
lukutaitoisia pappien avulla.

Peltosen selitys on, että näin

tapahtui Pohjoismaissa sen

vuoksi, että "lukutaidon opet-

taminen oli papiston pr<rjekti,
jolla se pystyi osoittamaan tar-
peellisuutensa valtiovallalle".

Sosiologit, minä muiden mu-
kana, ovat usein puhuneet yh-

tenäisestä suomalaisesta kult-
luurislu. juka nojaa tulonpoi-
kaiseen taustaan. Peltosen

mielestä lalonp,rikr-ristuusta ei

kuitenkaan ole yhtenäinen, sil-
lä talonpoikaiston eri kemosten

\älillü oli suuria kulltuurisiu
eroju. \lkykulttuuria ei silen
pitla selittaa menneellä yhte-

näisvvdellä.
Nykr kulttuuria ei liioin s,,r i

yhdistää mihinkaan taustoihin
ilman, että analysoidaan men-

neen ja nykyisen valilla olevia

prosesseja. Tähän huomautuk-
seen on täysi syy yhtyä.

Peltosen esseet opettavat
mortirt osuvin esirnerkein, rrrilä

ntutulan kalseett tutkimus t oi

etsiri ja ta\ oitella. jotta hisloriu
ja myös oma aika tulisivat ku-
vatuiksi muidenkir-r kuin suur-
mie'len ja vaikullajanaislen
tavoitteiden ja tekojen kautta.

Ajatuksia herättävästi Pelto-
nen pohtii mvös sitä, nriten tut-
kija voi onnistua nostamaan

"*iin 
"unohtlettujen ja r ühävä-

kisten ihmisten tunteet ja aat-

teet".
Tutkimustapoja ja tekniikoi-

ta kisitellessään härr vulaisee

muun muassa Carlo Cinzbur-
gin johtolankaparadigman on-
gelnriu sekä pr.lrlematisoi
Marc;el Proustin tahdottt-urrun

muistin käsitteen käyttöä men-
taliteettien historian tutkimuk-
SESSA.

Kuten tunnettua, Proust tar-
koitti tahdottornalla muistilla
sellaisen tapahtuman mieieen-
pulauttamislu. jota subj.kti -i
ole tapahtumahetkellä kokenut

elamykseksi. Tahdottornan

rnuistin voivat aktivoida jotkut
\ähäpäliiisel. mutla merkittä-
vät asiat.

Pellonen sileeraa Proustin
Kadonrrulta aikaa elsinrässä

-leosla: "Nlulla kun nrenneislä
ajoista ei enää ole jaljella mi-
lään ihnrislen kuoltua. esinei-

tlen tuhouduttuu. elärät pit-
kain yksin haju ja rrraku. muita
hauruammat muttu elinr oimai-
senrnrat. aineellomal, sitkeäm-

mät, uskollisemnrat, ja ne elä-

vät kuin sielut, muistavat,
odottavat, toivovat kaiken
muun raunioilla. kannattavat
murtumatta, melkein olematto-

mana hiukkasena muiston val-

tavaa rakennelmaa."
Peltonen kay tarkeaa kes-

kuslrlua klsyessään. kuka voi

"lukea sitä mitä koskaan ei ole
kirjoitettu" ja kenen tekstiä
han silloin oikeastaan lukee.
Vriko romaanikirjailijan tek-
niikku olla suma kuin histori-
antutkijan tekniikka?

Matti Peltosen Matala katse on

herätteinen ja teruetullut joh-

datus kentille, joilla seka his-
lorian ellä nykykulttuurin ja
arkielärrrirr lulkijal o\ill onrien

tieteenalojensa eväin alkaneet
liikkua.

Lukijan iloa lisää, että Pelto-
nen, johdonmukainen kun on,

toteuttaa kirjansa katsetta kir-
joittamalla yleistajuisesti, sa-

nottavastaan tinkimättä.
Suumessa )hleiskunldlie-

teelliset esseet ovat toistaisek-
si harvinaisia. Matala katse

,,s,ritlaa edeltajansa { Viina-
päästä kolerakauhuun, 1988)

tavoin, että Matti Peltonen
kuuluu siihen suomalaistel es-

seistien vähälukuiseen jouk-
koon, ioka osaa.ja haluaa .jakaa
\hteiskuntatieteellistä uppi-
neisuuttaan nautittavassa

muodossa muille.

KATARINA T]SKOLA
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