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ALKULAUSE

V. 1922 julkaisin varhaiskristillistä taidetta koskevan tutki
muksen »Rooman katakombien maalaus». Tarkoitukseni oli 
jatkaa näin aloittamiani tutkimuksia välittömästi, mutta muut 
tehtävät pakottivat minun lykkäämään suunnitelmani toteutta
misen vuodesta toiseen. Työskennellessäni vuosina 1926-—28 Suo
men Kansallismuseon historiallisella osastolla olin tilaisuudessa 
perehtymään vanhaa keskiaikaista kirkkomaalaustamme koske
vaan runsaaseen kuvavarastoon ja sitä käsittelevään kirjallisuu
teen, jonka tärkeänä osana ovat Taidehistoriallisten retkikuntien 
ja korjaustöiden johtajien painamattomat kertomukset ja selos
tukset museon arkistossa. Näinä vuosina kokoamani aineiston 
pohjalla, jota tarkistin ja täydensin omakohtaisilla havainnoilla 
Länsi-Suomen ja Ahvenanmaan kirkkoihin tekemilläni matkoilla, 
on tämä kirja syntynyt. Siitä auliudesta, harrastuksesta ja kanna
tuksesta, jota minulle näissä pyrkimyksissäni osoitti silloinen esi
mieheni, keskiaikaisen taiteemme etevä tutkija, tri K. K. Meinan
der, olen hänelle mitä suurimmassa kiitollisuuden velassa.

Saattaa kenties tuntua rohkealta ryhtyä laatimaan yhtenäistä 
esitystä keskiaikaisten kirkkojemme maalauksista, joita meillä 
toistaiseksi on verraten vaillinaisesti käsitelty ja joiden arvo tutki
muksen kannalta eräissä tapauksissa lisäksi on kysymyksenalai- 
nen. Minun käsitykseni on kuitenkin, että se aineisto, jonka keski
aikaisten kirkkojemme seinä- ja holvimaalaukset nykyisessäkin 
asussaan tarjoavat, on siksi merkittävä, ettei sen esilleottamista 
enää ole viivytettävä, vaikka lopullista arviointia kaikissa kohdin 
ei vielä voidakaan suorittaa.

Olen tässä teoksessa rajoittunut käsittelemään ainoastaan 
Länsi-Suomen ja Ahvenanmaan kirkkojen monumentaalimaalauk- 
sia. Tämän olen tehnyt osaksi sen vuoksi, että keskiaikaisen maa-
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laustaiteemme arvokkaimmat teokset löytää juuri mainituista kir
koista, osaksi sen vuoksi, että näissä kirkoissa viime vuosina suo
ritetut osittain sangen perinpohjaiset korjaustyöt ovat tuoneet 
paljon uutta aineistoa. Sitäpaitsi Länsi-Suomen ja Ahvenanmaan 
kirkkojen monumentaalimaalaus tähänastisessa tutkimuksessa on 
jäänyt jossain määrin syrjäytettyyn asemaan esim. Lohjan ja 
Hattulan kirkkojen kuva-aineiston rinnalla, joka on runsaasti 
edustettuna m.m. »Suomen keskiaikaista kirkkotaidetta»-julkai- 
sussa (ilmestynyt 1921). Vain kahden keskiaikaisen kirkon maa
lauksia on tähän mennessä käsitelty erikoistutkimuksissa. V. 1896 
Emil Nervander julkaisi ruotsinkielisen tutkimuksen »Lojo kyrka 
och dess medeltidsmålningar» (ilmestyi suomeksi 1923) ja v. 1912 
K. K. Meinander ja Juhani Rinne yhteisesti toimittivat teoksen 
»Finlands kyrkor I, Nykyrko och Nystad», johon ensinmainittu on 
kirjoittanut maalaustaidetta koskevan osan. Näihin kahteen tutki
mukseen voi tavallaan liittää J .  Rinteen ja K. K. Meinanderin 
kirjoittaman oppaan »Hattulan vanha kirkko» (1912), joka sisältää 
varsin seikkaperäisen selostuksen tämän kirkon maalauksellisesta 
koristelusta.

Meillä on toistaiseksi tyydytty vertaamaan keskiaikaisten 
kirkkojemme monumentaalimaalausta etupäässä vain Ruotsin, 
olletikin Upplannin ja Norrlannin, vastaavaan taiteeseen, jonka 
eräänä sivuhaarana sitä on tahdottu pitää. Minä en ole voinut 
tätä käsitystä ilman muuta hyväksyä. Luulen tässä teoksessa 
osoittaneeni, että keskiaikaisella kirkkomaalauksellamme on kos
ketuskohtia myös Tanskan, vieläpä eräiden Pohjois-Saksan kirk
kojen maalauksellisen koristelun kanssa. Olen sitä mieltä, että. 
keskiaikaista monumentaalimaalaustamme pikemmin on pidet
tävä Tanskan ja Ruotsin kirkkotaiteen eräänä rinnakkaisilmiönä. 
Mitä eritoten myöhäisgotiikan kirkkomaalaukseen tulee, sen esi
kuvat meillä, kuten Ruotsissa ja Tanskassa, lienee haettava lähinnä 
Pohjois-Saksasta. Valitettavasti ei tätä kysymystä riittävän ver
tailuaineiston puutteessa vielä voida lopullisesti ratkaista.

Minun on lausuttava kiitokseni niille lukuisille henkilöille, 
jotka ovat työtäni edistäneet. Kiitän tri C. A. Nordmania, joka 
vaivojaan säästämättä on tarkastanut käsikirjoitukseni ja tämän 
ohessa antanut minulle arvokkaita neuvoja ja ohjeita, viimeaikai
siin korjaustöihin osallistuneita arkkit. A. W. Ranckenia, maist.
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I. Kronqvistia ja taiteilija Oskari Niemeä, jotka eivät ole kieltä
neet apuaan, kun minun on ollut turvauduttava heidän käytän
nölliseen kokemukseensa, tri Aarno Malinia, jonka neuvot niin
ikään ovat olleet minulle suuriarvoiset, professoreita Andreas 
Lindblomia, Henrik Cornellia ja Helge Kjelliniä sekä tri Sigurd 
Wallinia Ruotsissa, tri Werner Burmeisteriä Saksassa ja maist. 
Wold. Wagaa Virossa.

Kaikille näille henkilöille ja monelle muulle, joita tässä ei voi 
luetella, lausun vilpittömän kiitokseni. Kiitän myös Suomen 
Muinaismuistoyhdistystä siitä suopeudesta, jota se on osoittanut 
suostumalla julkaisemaan teokseni aikakauskirjassaan, Opetus
ministeriötä, jonka myöntämillä varoilla minun on ollut mahdol
lista ulottaa tutkimukseni Ruotsiin ja Baltianmaihin sekä Kungl. 
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademienpa Tukholmassa, 
joka salli minun tutustua runsaaseen kuva-arkistoonsa sekä suosi
tuksillaan helpotti matkojani Ruotsin maaseutukirkkoihin. Vielä 
kiitän Suomen Kansallismuseota, Kustannusosakeyhtiö Otavaa 
ja »Suomen keskiaikaista kirkkotaidetta»-teoksen julkaisijaa, jotka 
ovat antaneet käytettäväkseni kuva-aineistoa. Lopuksi pyydän 
lausua kiitokseni professorinrouva Rita Öhquistille, joka on sak- 
santanut kirjani loppuluvun ja kuvatekstit.

Helsinki, maaliskuulla 1930.
L. W.





JOHDANTO

K ESK IA JA N  TAITEEN  A IH EPIIR I.

Keskiaikaisten kirkkojemme seinä- ja holvimaalauksiin ei 
voi soveltaa samoja arvosteluperiaatteita kuin esim. nykyajan 
taiteeseen. Harmaakivikirkkojemme maalaukset liittyvät oleelli
sena tekijänä keskiajan kirkolliseen tai, sanoisinko, hengelliseen 
elämään, kuvastaen tässä piirissä kulloinkin vallitsevia virtauksia, 
käsityksiä ja tapoja. Niitä on arvosteltava sitä kokonaisuutta 
silmälläpitäen, johon ne kuuluvat.

Teoksessani »Rooman katakombien maalaus» olen selostanut 
niitä kuvia, joilla kristityt vainojen aikana koristivat maanalaisten 
hautojensa seinät ja katot. Tämä alkukristillinen taide kuvasti 
ensimmäisten vuosisatojen kristittyjen lujaa luottamusta sielun 
kuolemattomuuteen ja ikuiseen elämään, pelastukseen haudan 
tuolla puolen. Lukuunottamatta eräitä antiikin taiteesta säily
neitä ornamentaalisia kuvioita tai yksinkertaisia symboleja, kuten 
kala, hyvä paimen, Orfeus, rukoilija ja kyyhkynen, se lainasi 
kuvakielensä rukouksista vainajan sielun puolesta, joissa Vapah
tajan ihmeteot sekä lukuisat ihmeellistä pelastusta kuvaavat Van
han testamentin kertomukset (Joona, kolme miestä tulisessa pät
sissä, Daniel jalopeurain luolassa y.m.) mainitaan. Muut kuva- 
tyypit, kuten »Tietäjät itäiseltä maalta», »Jeesuksen kaste», »Tai
vaalliset ja maalliset ateriat» y.m.s., liittyvät edellisiin, mitkä 
enemmän, mitkä vähemmän läheisesti. Sielun tuomitsemista ja 
Kristusta kunniassaan apostolien ja pyhimysten keskellä esittävät 
kuvat johtavat tavallaan jo myöhempiin viimeistä tuomiota ku
vaaviin maalauksiin.

Osittain uusien Idästä tulevien virtausten, osittain kristin
uskon muuttuneen aseman johdosta, joka asetti sille uusia vaati
muksia, laajeni kristillisen taiteen aihepiiri nopeasti, kehittyen
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keskiajan lopulla todelliseksi »monumentaaliseksi teologiaksi». 
Katakombien maalauksissa tai jonkinverran myöhemmissä varhais
kristillisten sarkofagien kohokuvissa aloitteleva »concordia veteris 
et novi Testamenti», Vanhan ja Uuden testamentin tapausten 
määrätynlainen typologinen rinnastaminen, johti aikojen kuluessa 
valtavien kuvasikermien luomiseen, jotka sommiteltiin silmällä
pitäen lähinnä kirkkovuoden suuria juhlia, joulua ja pääsiäistä, 
s.o. Kristuksen lihaksi tulemista ja kärsimistä. Ensi kerran esiin
tyy puheenaoleva typologinen kuvapiiri järjestelmällisesti kehi
tettynä noo-luvulla Ranskassa, Godefroid de Clairen kultasepän- 
töissä ja goottilaisten katedraalien Saint-Denis’n, Chartres’in, 
Bourges’in, Le Mans’in y.m. suurenmoisissa lasimaalauksissa, joi
den aihepiiri on Saint-Denis’n luostarin kuuluisan apotin Sugerin 
innoittama, ja joihin raamatullisten aiheiden ohella — ja niiden 
kanssa samanarvoisina — liitettiin myös eläintarinoita »Physiolo- 
gus» nimisestä teoksesta (yksisarvinen, jalopeura poikineen, peli- 
kaani, fenixlintu). Saksassa on typologisen maneerin ensimmäi
siä huomattavampia näytteitä esim. Eilbertus Kölniläisen siir
rettävien alttarien kuvat noin vuoden 1130  tienoilta ja varsin
kin Nikolaus Verduniläisen Klosterneuburgin luostarikirkkoon 
Wienin lähettyvillä 1 18 1  sommittelema alttarilaite, missä yhtä 
Uuden testamentin aihetta vastaa kaksi Vanhan testamentin koh
tausta, esim. Jeesuksen syntymää Iisakin ja Simsonin syntymä, 
Kristusta ristillä Iisakin uhraaminen, Joosua ja Kaaleb, Kristuksen 
taivaaseen astumista Eenokin taivaaseen meno ja Elias tulisissa 
vaunuissa. Cornell mainitsee lisäksi augsburgilaisessa P. Ulrikin 
ja P. Afran luostarissa olleen, myöhemmin hävitetyn typologisen 
kuvasarjan, joka on yhtä vanha kuin vastaavat ranskalaiset som
mitelmat.1 Varhaisin esimerkki typologisesta kuvasarjasta meillä 
on viiniköynnöskiemuroilla ynnä muilla gotiikalle ominaisilla ai
heilla upeasti koristettu Porvoon tuomiokirkon ehtoolliskalkki, 
jossa ristiinnaulitsemisen vastineena esiintyy Iisakin uhraaminen 
(kuva 1). Kalkin on valmistanut Sigfrid (Sifridus) niminen kulta- 
seppä Oigniessa Koillis-Ranskassa 1220- tai 1230-luvulla.2 Vanhan

1 Cornell, Biblia Pauperum , ss. 135— 36.
2 Mitchell, Seme works by the goldsmiths of Oignies II, Burlington Magazine 

19 21, X X X I X , s. 274 seur. Aikaisemmin pidetty saksalaisen kultasepän tuot
teena, esim. Tikkanen, Borgå kaiken, Ateneum 1906.
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ja Uuden testamentin kon
kordanssiin liittyvät välit
tömästi kahdentoista apos
tolin ja profeetan kuvat, 
jotka tulivat yleisiksi 1400- 
luvulla, mutta jotka tapaa 
jo 1200-luvulla esim. Bour- 
ges’in katedraalin lasimaa
lauksissa. Ensinmainitut va
rustettiin kirjoitusnauhoilla, 
joissa oli uskontunnustuk
sesta, credosta, lainattuja 
lauseita, jälkimmäiset edel
lisiin sopeutuvilla, valikoi
duilla kohdilla profeettain 
omista kirjoista. Sattuvasti 
Mäle nimittää näiden kuvien 
toisiaan säestäviä ja täyden
täviä kirjoituksia, jotka 
esiintyvät ensi kerran muu
tamassa Augustinuksen (?) 
saarnassa, Vanhan ja Uuden lain väliseksi »suureksi vuoropuhe
luksi», »ce sont lå les phrases de ce grand dialogue entre la Loi 
Ancienne et la Loi Nouvelle».1 Tämän ydinaineksen ohella keski
ajan taide lainasi aiheita eri tahoilta. Toisella vuosisadalla Alek
sandriassa kirjoitetusta »Pbysiologus» teoksesta oli jo puhetta. Tätä 
sekä muita eläinsatuja, bestiariumeja, tärkeämmät olivat hagiogra- 
finen kirjallisuus, Jacobus a Voraginen (k. 1298) »Legenda aurea», 
Vincentius Beauvais’laisen (k. n. 1264) »Speculum majus» y.m. 
pyhimystaruja sisältävät kokoelmateokset, kaikenlaiset hartaus
kirjat, varsinkin n.s. Bonaventuran (k. 1274) »Meditationes de 
vita Christi» — todennäköisesti toisen tuntemattoman fransiskaani- 
munkin kirjoittama2 •—, saarnakokoelmat, keskiajan runous, kan
santarinat ja muut -uskomukset, esim. »Tarina kolmesta elävästä 
ja kolmesta vainajasta», »Kuolemantanssi» y.m.

Viimeksimainittu aihe, jonka tunnetusti pohjoisin kuvaesitys on

K uva 1 .  Porvoon tuomiokirkon kalkk i - 
Kelch aus dem Dom zu Porvoo 

(schw. Borgå).

1 Måle, L ’A rt rcligieux de la fin  du moyen age en France2, s. 246.
2 Måle, m. t., s. 28.
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Inkoon kirkossa meillä (kuva 2), on keskiajan taiteen myöhäisimpiä. 
Tältä levottomalta, kuohuvalta ajalta, jolloin taidekin sai tehos
tetun dramaattisen ja pateettisen leiman, on peräisin lukuisia uusia 
kuvatyyppejä, joista viitattakoon muutamiin merkittävimpiin. 
Viimeistä tuomiota esittävien sommitelmien tyyppi kehittyi tosin 
jo paljon aikaisemmin, se on Ranskan katedraalien tärkeimpiä 
plastillisia aiheita romaaniselta kaudelta alkaen, ja Reichenaun 
luostarissa, jossa oli kuuluisa maalauskoulu, se esiintyy länsimai
sessa mielessä ensi kerran monumentaalimaalauksessa 800-luvulla, 
mutta vasta keskiajan lopulla sitä ruvettiin yleisesti käyttämään 
kirkkojen maalauksellisessa koristelussa. Apokryfiset evankeliu
mit rikastuttivat ehkä hagiografisten teosten välityksellä keskiajan 
taidetta laajahkolla Maarian elämää käsittelevällä kuvasiker- 
mällä, jota tavallaan voi pitää Vapahtajan maallista vaellusta esit
tävien maalausten rinnakkaisilmiönä. Suosittuja olivat varsinkin 
Maarian kuolemaa, taivaaseen ottoa ja kruunausta esittävät 
kuvat. Eräät yksityiset kuvatyypit, jotka tavallaan kuuluvat 
juuri puheenaolevaan sarjaan, ansaitsevat niinikään tässä yhtey
dessä huomiota, nim. »Pyhä Anna, Maaria ja Jeesuslapsi», apoka
lyptinen madonna, n.s. »Immaculata conceptio», »Maaria ihmis
kunnan esirukoilijana eli suojelijana» (Mater misericordiae, Mater 
omnium), »Ruusukehän madonna» (vuoden 1474 jälkeen), »Pietas», 
s.o. poikansa hengetöntä ruumista sylissään pitävä Maaria. Saamme 
tuonnempana tutustua näihin keskiajan loppukauden tunnusmer
killisiin aiheisiin, jotka ovat edustetut meidänkin taiteessamme ja 
joihin liittyy muutamia Vapahtajan kärsimykseen kohdistuvia 
hartauskuvia, kuten »Ristin tie», »Tuskien mies», »Mystillinen viinin- 
puserrin» y.m.

Monumentaalisessa teoksessaan »L’Art religieux de la fin du 
moyen age en France» Måle on suurella ponnella teroittanut mys- 
teerionäytelmien merkitystä myöhemmän keskiajan taiteessa. 
Vaikka mainittujen hengellisten näytelmien merkitystä ei käy
kään kieltäminen, ne kun ilmeisesti ovat antaneet huomattavia 
lisäpiirteitä, on kuvaamataiteissa keskiajan loppupuolella havaitta
vien muutosten alkusyy kuitenkin haettava toisaalta. Tosiasia 
näet on, että useimmat niistä kuvatyypeistä, jotka Måle on taipu
vainen johtamaan mysteerionäytelmistä, esiintyvät jo paljon ai
kaisemmin Italian taiteessa. Ihanteellisluontoisen korkeagotiikan
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väistyminen inhimillisesti järkyttävamman, mutta samalla maal
lisemman taiteen tieltä liittyy siihen uskonnolliseen uudistusliik
keeseen, joka juontaa juurensa Franciscus Assisilaisesta (1182— 
1226), »kristinuskon toisesta perustajasta». Uuden taidesuunnan 
kehtona voi tavallaan pitää Franciscuksen hautakirkkoa Assisissa, 
jonka Italian etevimmät maalarit 1200-luvun lopulla koristivat 
suurilla freskosarjoilla, joissa uudet tyyliprinsiipit jo tekevät tu
loaan. 1 Tämä taiteen uudestisyntyminen, jossa eri tahoilta saa
tujen vaikutusten ohella havaitsee pyrkimystä omakohtaiseen 
luonnon ja ihmiselämän kuvaamiseen, ilmenee ensi kerran Fran
ciscuksen elämää esittävissä freskoissa, joissa taiteilijat eivät voi
neet nojautua vanhoihin totuttuihin kaavoihin, mutta se johti 
ennenpitkää koko kristillisen ikonografian uudistamiseen. Vanhan 
taiteen kulissimaisemien sijasta alettiin maalata todellista luontoa, 
jossa liikkui todellisia ihmisiä ajanmukaisissa puvuissa. Taiteen 
tarkoituksena ei enää ollut ainoastaan opettaminen, se pyrki liikut
tamaan katsojaa; se ei enää vedonnut pelkästään järkeen, vaan pi
kemminkin sydämeen.2 Niin suhteessa kuin toisessakin voi Fran- 
ciscusta, jolle aurinko ja kuu, kalat ja linnut, kaikki elolliset olen
not, jopa alkuaineetkin, kuten tuli ja vesi, olivat veljiä ja sisaria, 
pitää uuden taiteen isänä.

Franciscuksen enempää kuin muittenkaan aikakauden suur
ten reformaattorien ja pyhimysten, kuten Dominicuksen, jonka 
munkkikuntaan m.m. »Legenda aurean» sepittäjä lukeutui, Katarii
na Sienalaisen tai pohjolan suuren näkijän Birgitan, vaikutus ei kui
tenkaan riitä lopullisesti selittämään keskiajan taiteessa 1300- ja 
1400-luvulla havaittavaa perusteellista muutosta. Monet muutkin 
tekijät ansaitsevat huomiota. Silmälläpitäen varsinkin keskiajan 
loppupuolen taiteen pateettista piirrettä, joka ilmenee piestyä, 
herjattua ja haavoitettua Kristusta esittävissä hartauskuvissa, 
kolmea elävää ja kolmea vainajaa kuvaavissa sommitelmissa, 
»Kuolemantanssissa» y.m. samantapaisissa synkänvaikuttavissa 
teoksissa, on syytä muistuttaa siitä hirmuisesta koettelemuksesta, 
joka kohtasi Euroopan kansoja 1300-luvun puolivälissä, mustan 
surman eli ruton tuhotessa enemmän kuin kolmanneksen maan
osamme koko asukasmäärästä. »Mortua est ultra quam tertia pars

1 K s. Okkonen, Italian taidek au punkeja, s. 76 seur.
2 Bréhier, L 'Art chrétien, s. 313 .
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hominum», sanotaan vanhassa mainzilaisessa kronikassa. Norjaan 
rutto saapui kesällä 1349, Ruotsiin seuraavana vuonna. Suomessa 
ei ole säilynyt tietoja ruton levenemisestä, mutta varmaa on, 
ettei meidänkään maamme säästynyt sen tuhoilta. Tällaiset kohta
lokkaat tapaukset eivät ole jättämättä jälkiä myös taiteeseen. 
Täydellä syyllä Perdrizet lausuu, että 1300-luvun lopulla kärsimys 
ja kuolema näyttävät olleen hurskauden ja taiteen pääinnoitta- 
ja t .1 Lukeepa hän m.m. Kristoforuksen palvonnan mustan sur
man seurauksiin. Merkittävä on edelleen nimenomaan pohjois
maiden kannalta porvarillisen hengen herääminen Alankomaissa 
keskiajan lopulla, mikä vei realismin taiteessa huippuunsa.

K U V A T Y Y PPIEN  LEVIÄM IN EN .

Keskiajan taide oli hyvin suuressa määrässä käsityöläis- 
taidetta. Tekisi mieli sanoa, että keskiaikainen taiteilija ei vielä 
läheskään aina ollut tietoinen omasta arvostaan. Hän esiintyy 
meidän silmissämme mahdollisista yksilöllisistä ansioistaan ja eri
koispiirteistään huolimatta enemmän tai vähemmän itsetiedotto- 
mana joukkosieluna. »Die Malerei und Plastik des Mittelalters in 
Italien»-teoksen johdannossa Vitzthum lausuu, että valtava kehi
tys varhaiskristillisestä taiteesta gotiikkaan tapahtui enimmäk
seen itsetiedottomasti, uusien ulkonaisten edellytysten tai ihmisten 
tunne-elämässä havaittavien muutosten pohjalla.2 Onhan kuvaavaa, 
etteivät taiteilijat keskiajalla yleensä välittäneet merkitä teok
siinsa nimeäänkään. Kuten ammattimaalarien, puuseppien tai 
muiden käsityöläisten tuotteet meidän aikanamme, olivat heidän
kin teoksensa tavallisesti vailla tekijännimeä. Ruotsissa keskiajalla 
työskennelleistä maalareista on tunnetusti vain kymmenkunta 
merkinnyt nimellään teoksensa, Tanskassa kolme, Suomessa yksi, 
Norjassa ei ainoakaan.

Toisellakin tavalla ilmenee tämä keskiajan taiteilijan itse
tunnon puute, jos niin saa sanoa. Keskiajan taiteilija, joka nurku
matta oli alistunut työskentelemään kirkon valvonnan alaisena, 
noudattamaan kirkollisten viranomaisten määräyksiä, ei arkaillut

1 Perdrizet, L a  vierge de miséricorde, s. 140.
2 Vitzthum ja Vollbach-Berlin, m. t., s. 26.
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omaksua käytettävissä olevia sopivia malleja. »L’Art religieux 
de la fin du moyen age en France»-teoksensa toiseen painokseen 
liittämässään uudessa johdannossa Måle lukuisin valaisevin esi
merkein osoittaa, miten ranskalaiset taiteilijat, maalarit ja kuvan
veistäjät 1300-luvulta lähtien, jolloin Ranskan taiteen luova 
voima pyrki heikentymään, enemmän tai vähemmän välittömästi 
jäljittelivät Italian primitivistien, Niccolö Pisanon, Cimabuen, 
Giotton, Duccion, Simone Martinin (kuoli Avignonissa 1344) y.m. 
uusia, vapaampia ja ilmeikkäämpiä sommittelukaavoja. Tärkeinä 
kuvatyyppien, sommittelukaavojen y.m.s. välittäjinä olivat var
sinkin raamattujen, psalttarien ja rukouskirjojen kuvat, minia
tyyrit, joilla Alppien tämänpuoleisessa taiteessa puheenaolevana 
kautena oli tärkeä sija. Esimerkiksi Angers’n katedraalin maail
mankuulut kuvakudokset eli »tapetit» 1300-luvun loppupuolelta, 
jotka esittävät Ilmestyskirjan näkyjä, ovat jäljennetyt eräästä 
Cambrain kirjaston omistamasta kuvitetusta käsikirjoituksesta.1 
Sitäkin valaisevamman esimerkin Lindblom esittää teoksessaan 
»La peinture gothique en Suéde et en Norvége». Englannin taidetta 
suosiva hallitsija Henrik III  (1216—1272) pyytää eräässä kirjeessä 
Temppeliherrojen suurmestaria Richard de Stanfordia lainaamaan 
kuninkaan hovimaalarille ranskalaisen käsikirjoituksen, joka sisäl
täisi ristiretkiä koskevia kuvia. Kuningas mainitsee erityisesti, 
että kysymyksessä oleva maalari tulisi koristamaan kuningattaren 
huoneen äsken valmistuneessa Westminsterin palatsissa.2 Käsi
kirjoitusten välityksellä kulkeutuivat uudet kuvatyypit ja tyyli
virtaukset aluksi myös pohjoismaihin. Fett, joka teoksessaan 
»Norges Malerkunst i Middelalderen» teroittaa englantilaisen kirjan- 
kuvituksen merkitystä myöhemmän gotiikan taiteessa, on osoit
tanut, kuinka läheisesti Norjan lukuisten antemensaalien maa
laukset liittyvät englantilaisiin ja sitä tietä myös ranskalaisiin esi
kuviin, sillä Englanti ja Ranska olivat tähän aikaan vilkkaassa 
kosketuksessa keskenään. Norjasta, Oslon kautta, kirjoittaja 
arvelee tämän kontinentaalisen koulun vaikutuksen kulkeutuneen 
eräiden ruotsalaisten kirkkojen maalauksiin (Dädesjö, Björsäter, 
Råda). Ruotsalaiset tutkijat, esim. Lindblom edellämainitussa 
perusteellisessa tutkimuksessaan, ovat kuitenkin sitä mieltä, että

1 Måle, L ’Art religieux de X I I I e siicle en France s, ss. 365— 66.
2 Lindblom, m. t., s. 25.



14 SMYA — F F T  X X X V I I I :  i

nämä vaikutukset ovat tulleet suoraan Ranskasta. Mitä nimen
omaan Rådan kirkon mielenkiintoisiin kuorimaalauksiin tulee, 
palauttaa Lindblom ne johonkin n.s. Jean de Paupeleu’n raamatun 
piiriin kuuluvaan kuvitettuun käsikirjoitukseen.

Keskiajan taiteilijoille omainaisesta jäljittelymaneerista pu
heen ollen on varsinkin kosketeltava eräitä kirjallisia tuotteita, 
jotka goottilaisen tyylin viimeisessä vaiheessa näyttelivät merkit
tävää osaa. Tärkeimmät ovat n.s. »Biblia Pauperum» ja »Speculum 
humanae salvationis», jotka molemmat tavallaan liittyvät edellä 
selostettuun typologiseen kuvapiiriin. Kummassakaan ei alkujaan 
ollut kuvia. Niillä oli siis alunperin puhtaasti kirjallinen tarkoitus.

Vanhempi on »Biblia Pauperum», jonka alkutyyppi palautuu 
1200-luvun loppupuolelle. Siinä oli tavallisesti 34 Kristuksen elä
mää esittävää typologista ryhmää siten järjestettyinä sivuille, 
että keskellä oli Uuden testamentin kohtaus, ympärillä 4 profeet
taa ja 2 Vanhan testamentin esikuvaa. Missä »Biblia Pauperumin» 
kuvasarja on kehittynyt, sitä ei ole sitovasti voitu todistaa. 
Künstle pitää senkin kotipaikkana Pohjois-Ranskaa, Cornell 
Baijeria m.m. siitä syystä, että lähes kaikki tämän teoksen van
himmat käsikirjoitukset ovat peräisin Baijerin tai Itävallan luos
tareista, tavallisesti benediktiläisluostareista.1 1400-luvun alku
puolella valmistetuissa »Köyhäin raamatuissa» on 40 kuvaryhmää, 
saman vuosisadan loppupuolella ilmestyneessä puuhun piirretyssä 
laitoksessa jopa 5o:kin — viimeiset kymmenen ryhmää »Speculu- 
mista» lainatut.

»Speculum humanae salvationis» on Ludolf nimisen domini
kaani-, sittemmin kartusiaanimunkin sepittämä Strassburgissa 
noin 1324.2 »Köyhäin raamatusta» »Speculum» eroaa ensiksikin 
siinä suhteessa, että se esittää pelastushistorian kokonaisuudes
saan, s.o. syntiinlankeemuksen ja sovituksen Kristuksen kautta. 
Pääkuvia on 42, joista kutakin säestää 3 Vanhan testamentin esi
kuvaa. Loppuun on useissa käsikirjoituksissa liitetty kolme itse
näistä lukua, joissa kuvataan Vapahtajan kärsimyksen seitsemää 
asemaa, Neitsyt Maarian seitsemää surua ja seitsemää iloa.

Suurimman levikin ja merkityksen »Biblia Pauperum» ja »Spe-

1 Künstle, Ikonographie der christlichen Kunst I, s. 9 1; Cornell, m. t., s., 149.
2 Perdrizet, Étude sur le Speculum humanae salvationis, s. 38 seur.; Künstle, 

m. t., s. 100.
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K uva 2. Kuolemantanssi — Totentanz, Inkoo (schw. Ingå).

culum humanae salvationis» saivat 1400-luvun loppupuolella, 
jolloin ne ilmestyivät puuhun piirrettyinä laitoksina (ensimmäinen 
tällainen »Köyhäin raamattu» on noin v:lta 1460'). Täten suh
teellisesti helposti saatavissa olevia kuvatyyppejä ja niihin liitty
viä kirjoituksia, »tituli», jäljiteltiin kaikissa Länsi-Euroopan 
maissa •—- Italiaa lukuunottamatta, missä renessanssi jo oli puh
jennut täyteen kukoistukseen. Måle lausuu kategorisesti, että 
kaikki henkilöesitykset keskiajan lopulta ovat syntyneet näiden 
esikuvien pohjalla, »toutes les oeuvres figuratives de la fin du 
moyen age ne sont que des arrangements de ces vieux originaux».2 
Esimerkkeinä tällaisista typologisista kuvasarjoista mainittakoon 
Jacob Sunterin maalaukset Brixenin tuomiokirkon ristikäytävässä 
Etelä-Tirolissa (1446— 1474)3, Maria-Saalin loggian kuvat Kärn- 
tenissä ja ennen kaikkea Prahan Emausluostarin ristikäytävän 
maalauksellinen koristelu 1300-luvun lopulta, joka heleänpunai- 
sine ja sinisine värivastakohtineen on suurenmoisimpia alallaan 
Alppien tällä puolen; Ranskassa ansaitsevat huomiota m.m. Chaise- 
Dieun ja Reimsin komeat kuvakudokset 1500-luvun alkupuolelta;

1 Måle, L ’A rt religieux de la fin  du moyen age en France 2, s. 237.
2 Måle, m. t., s. 232.
3 Borrmann, Aufnahmen mittelalterlicher Wand- und Deckenmalereien in 

Deutschland, kuvatauluja.
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etevät alankomaalaiset mestaritkin, kuten Jan  van Eyck, Roger 
van der Weyden tai Dirk Bouts jäljittelivät tunnetuissa alttari- 
taulumaalauksissaan esim. juuri »Speculumin» kuvakaavoja.1 Poh
joismaihin tunkeutui puheenaolevien kuvateosten vaikutus 1400- 
luvun loppupuolella. Olletikin Ruotsissa, Pietarin ja Albertin ko
ristamissa upplantilaisissa kirkoissa »Biblia Pauperumin» vaikutus 
on huomattava. Kirjoittamassaan Tanskan taiteen historiassa 
Beckett mainitsee nelisen kirkkoa (Vraa, Kjeldby, Elmelunde ja 
Tingsted), joissa osittain maalaukset, osittain kirjoitukset on jäl
jennetty »Köyhäin raamatusta»,2 Suomessa ovat lähinnä Lohjan 
ja  Hattulan kirkkojen kuvat siitä todistuksena.

»Biblia Pauperum»- ja »Speculum humanae salvationis»-teos- 
ten ohella oli muitakin kuvajulkaisuja tai »blokkikirjoja», kuten 
»Concordantiae caritatis», jossa jokaista sunnuntaita ja juhlapäivää 
kohti oli kuvaryhmä, tai »Defensorium inviolatae virginitatis 
Mariae», mutta niiden merkitys oli vähäisempi. Sitävastoin kil
paili suosiosta ensinmainittujen kanssa omalaatuinen kansanomai
nen puupiirrossarja »Ars moriendi», jonka tekstin arvellaan olevan 
ranskalaista alkuperää. Puupiirrokset on tuntematon mestari 
leikannut noin vuoden 1450 vaiheilla.3 Ne jakautuvat kahteen 
osaan, joista toinen esittää paholaisia kiusaamassa kuolevaa, toi
nen enkeleitä ja pyhimyksiä häntä lohduttamassa. Viimeisessä 
kuvassa nähdään enkelin noutavan vainajan sielun taivaaseen. 
Tanskassa näitä kuvia ei tiedetä jäljennetyn, täydellisin Ruotsissa 
säilynyt »Ars moriendi»-sarja on Solnan kirkon asehuoneessa Tuk
holman ulkopuolella. Suomessa on tällainen maalaus Taivassalon 
kirkossa.

Vihdoin ansaitsevat tässä yhteydessä mainitsemista piirustus- 
eli luonnoskirjat. Kuuluisin on Villard de Honnecourt’in tunnettu 
luonnoskirja Pariisin Kansalliskirjastossa 1200-luvun puolivälistä, 
joka antaa käsityksen siitä, miten sovinnainen keskiaikaisten tai
teilijain suhtautuminen aiheisiinsa oli. Luonnosten joukossa on 
jäljennöksiä Villardin matkoillaan näkemistä taideteoksista, mutta 
myös luonnossa tehtyjä piirustuksia. Merkittävä on lisäksi Köö
penhaminan Kuninkaallisessa kirjastossa oleva islantilainen pii

1 Måle, m. t., s. 236; Künstle, m. t., s. 10 1.
2 Beckett, Danmarks Kunst II, ss. 326— 27, 354— 58.
3 Künstle, m. t. I, s. 206 seur.
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rustuskirja. Kirja on todennäköisesti valmistunut 1400-luvun 
alussa, mutta kuvastaa vanhempia taidetraditioita. Kuvat esit
tävät kohtauksia Kristuksen elämästä, madonnaa ja pyhimyksiä 
sekä erinäisiä koristeaiheita. Kuvaava on muutamaan pyhimys- 
kuvaan, jolta tunnuskuva puuttuu, liitetty teksti. Siinä sanotaan, 
että pyhimykselle voi antaa minkä attribuutin tahansa, s.o. tai
teilija voi käyttää sitä minkä pyhimyskuvan mallina tahansa.1

MONUMENTA ALI MAALAUS.

Kirkko, kirkon teologia tai liturgia, kulloinkin vallitsevat us
konnolliset käsitykset, painoivat leimansa taiteeseen, määräsivät 
sen sisällyksen. Mutta yhtä vaikuttava tekijä oli myös rakennus
taide, arkkitehtuuri, johon maalaustaide keskiajalla mitä lähei
simmin liittyi. Toiset tutkijat, esim. Viollet-le-Duc, ovat kiittä
neet tätä taiteen eri haarojen välistä läheistä ja, niinkuin näyttää, 
sopusuhtaista yhteistoimintaa.2 Ja  kieltämättä sillä onkin ollut 
suuri positiivinen merkitys. Siitä johtuu goottilaisen tyylin ihme
teltävä eheys, määrätietoinen kehitys, vankka sisäinen rakenne. 
Tätä kokonaisuuden kannalta ainoalaatuista tulosta ei kuiten
kaan saavutettu uhrauksitta. Todellisuudessa tilanne oli sellainen, 
että rakennustaide oli määräävänä tekijänä, muut taiteet, kuten 
maalaustaide ja kuvanveisto, toisarvoisessa asemassa. Rakennus
taiteen ylivoimaisuus ei ilmene ainoastaan siinä, kirjoittaa Dehio, 
»että se määrää täsmälleen, kuinka paljon saadaan veistää tai 
maalata ja mihin paikkoihin, vaan sisällisestikin maalaus- ja 
veistotaide arkkitektonisoituvat, s.o. ne eivät luo vapaasti omia 
muotolakejaan silmälläpitäen, vaan niiden on kysyttävä: kuinka 
voimme hyödyttää rakennustaiteellista kokonaisuutta?»3

Enimmin joutui rakennustaiteen ylivoimaisesta asemasta kär
simään monumentaalimaalaus, joka romaanisella kaudella oli näy
tellyt niin tärkeää osaa kirkonsisustojen koristelussa. Gotiikan 
valtaan päästyä se suorastaan työnnettiin kirkoista pois. Varsin
kin Euroopan mantereen pääkirkoissa sillä ei enää ollut juuri mi

1 Fett, E n  isländsk tegnebok fra Middelalderen, Skrifter udgivne af Viden- 
skabs-Selskabet i Christiania, 1910.

2 Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de Varchitecture francaise V II, s. 56 seur.
3 Dehio, Geschichte der deutschen Kunst II, s. 74.

2
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tään tehtävää — siitä yksinkertaisesta syystä, että goottilaisen 
rakennustaiteen johdonmukaisesti toteuttaessa tarkoitusperiään, 
kehittyessä yhä keveämmäksi ja ilmavammaksi, yhä rohkeammin 
uhmatessa painolakia, ei ollut pintoja, joita olisi voinut maalauk
silla koristaa. Poikkeuksena on ainoastaan Italia, minne gootti
lainen rakennustyyli ei koskaan päässyt oikein juurtumaan, missä 
seinäpinnat edelleenkin säilytettiin rikkomattomina ja missä 
monumentaalimaalaus näin ollen saattoi jatkua häiriytymättä. 
Esiintyihän täällä juuri gotiikan valtakaudella muutamia kaikkien 
aikojen suurimpia freskomaalareita, kuten Giotto, joka aloitti 
mahtavat kuvasarjansa San Francescon kirkossa Assisissa 1200- 
luvun lopulla.

Silmiinpistävin oli monumentaalimaalauksen taannehtiminen 
Ranskassa. Mitään esim. Saint-Savinin kirkon maalaukselliseen 
koristukseen 1200-luvulta verrattavaa teosta ei seuraavilta vuosi
sadoilta voida mainita, vain vähäisempiä seinämaalauksia tai nii
den rippeitä on säilynyt. Niissäkin lasimaalausten vaikutus tois
taiseksi on ilmeinen. Hyvän käsityksen antaa siitä Viollet-le-Ducin 
restauroima Sainte-Chapelle Pariisissa voimakkaine värivasta- 
kohtineen. Kuten lasimaalauksissa, on täälläkin pääväreinä käy
tetty punaista ja sinistä, ruoteet on maalattu kultavärillä ja  holvi- 
vaippoihin on siroteltu kultaisia tähtiä. Muuallakin tapaa saman
tapaista tehostettua koristeellista maalausta, mutta toisissa syr
jäisemmillä seuduilla sijaitsevissa kirkoissa noudatettiin 1400- 
luvun loppuun saakka vanhempaa perintätapaa vaaleine, hillit- 
tyine väreineen (punaista, keltaista, harmaata, valkeaa). Tausta 
jätettiin tavallisesti maalaamatta, siihen hahmoteltiin punaisia 
tai mustia tähtiä. Monin paikoin tyydyttiin koristamaan vain 
holvien ruoteet ja päätekivi.1

Englannissa oli kirjankuvituksella eli miniätyyrimaalaukseUa, 
jossa Ranskan taiteen vaikutus kauan säilyi, keskeinen sija. Tällä 
alalla heidän merkityksensä kantaa kauas oman maan rajojen 
ulkopuolelle. Tunnettua on, että Matthew Paris v. 1248 oleskeli 
Norjassa, kuningas Haakon Vanhan (1217—1263) hovissa, välittäen 
Englannin taiteen vaikutusta tähän maahan. Vitzthum, Clemen 
ja viimeksi Borenius ovat osoittaneet, että myöskin muutamat 
Kölnin maalauskoulun vanhemmat teokset — esim. Kölnin tuo

1 Michel, Histoire de l’art I I . i ,  s. 407.
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miokirkon kuorikehän maalaukset — ovat syntyneet englanti
laisten miniatyyrien pohjalla. Englannin monumentaalimaalauk- 
sista on säilynyt vain epätäydellisiä katkelmia (niistäkin useat 
paljastettu vasta 1800-luvun kuluessa). Merkittävimmät vanhem
mista seinämaalauksista olivat Stefanuksen kappelissa West- 
minsterin linnassa; pari näistä 1300-luvulta peräisin olevista maa
lauksista on siirretty British Museumiin. Borenius kiittää niiden 
puhtaita ja intensiivisiä värejä, joista hän mainitsee erityisesti 
ultramariininsinisen ja purppuranpunaisen.1 1400-luvun lopulta 
ansaitsevat huomiota varsinkin Eton Collegen kappelin seinä
maalaukset, joissa saattaa havaita kosketuskohtia flaamilaisen 
taiteen kanssa. Ne on maalattu etupäässä mustalla ja valkealla 
lämminväristä taustaa vasten.2

Tärkeämpi sija goottilaisessa monumentaalimaalauksessa ni
menomaan pohjoismaiden kannalta oli Saksalla, vaikka kirkkomaa
laus täälläkin katedraaliarkkitehtuurin vaikutuksesta oli taannehti
maan päin. Sellaisia mahtavia maalaussarjoja, joita romaanisella 
kaudella luotiin Reichenaussa ja myöhemmin Reininmaissa, jonne 
monumentaalimaalauksen painopiste Saksassa noin 1200—-1250 
oli siirtynyt, ei seuraavilta vuosisadoilta tunneta (valitettavasti 
viimeksimainitut 1800-luvulla pilattiin varomattomilla korjauk- 
sillä ja täydennyksillä)3. Myös Saksassa saattaa suuriin pääkirk
koihin nähden tehdä saman havainnon kuin Ranskassa. Täälläkin 
niiden maalauksellinen somistus sopivien seinäpintojen puutteessa 
supistui vähiin, rajoittuen etupäässä puhtaasti koristeellisiin tehtä
viin. Usein tyydyttiin värittämään vain pylväiden kapiteelit tai 
korkeiden holvien ruoteet. Mikäli maalauksia tapaa, ne on sovi
tettu toisarvoisiin paikkoihin, ristikäytäviin, sivukappeleihin tai, 
kuten Kölnin tuomiokirkon kuvasarja, pääalttaria ympäröivään 
kuorikehään. Antavimmat monumentaalimaalauksen kannalta 
ovat vaatimattomat maaseutukirkot, luostari- ja kyläkirkot, joissa 
gotiikan rakennusperiaatteita voitiin toteuttaa vain rajoitetussa 
määrässä. Tällaisia maalauksilla somistettuja kirkkoja on saksa
laisella kielialueella eri tahoilla, sekä etelässä että pohjoisessa. 
Brixenin tuomiokirkosta, jonka vanhimmat maalaukset palautu-

1 Borenius—Tristram , Englische M alerei des Mittelalters, s. 23 seur.
* Borenius—Tristram , m. t ., s. 44.
3 Dehio, m. t. I, s. 352.
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vat 1300-luvulle, on jo ollut puhetta. Lukuisissa Elsassin kirkoissa 
on maalauksellisen koristelun jätteitä, saksalaisessa Sveitsissä, 
Baijerissa, Schwabenissa y.m. Merkittävimpiä säilyneitä muisto
merkkejä tältä alalta on Pohjois-Saksassa, Hannoverissa, sijait
seva Wienhausenin luostarikirkko, jonka seinät ja holvit on 
kauttaaltaan peitetty maalauksilla, raamatun ja pyhimvstarujen 
kohtauksia sekä yksityisiä pyhimyshahmoja esittävillä kuvilla 
ynnä upealla ornamentiikalla, kuten viiniköynnöksillä, akantus- 
kiemuroilla, kukilla y. m. s. Tärkeä taidekeskus oli Pohjois- 
Saksassa Lyypekin kaupunki, jonka kirkkojen maalauksissa eri 
tahoilta tulleet vaikutukset sulautuvat toisiinsa. Eritoten pohjois
maihin nähden Lyypekillä oli tavattoman suuri merkitys 1300- 
luvulta saakka.

Kirkollisten maalausten rinnalla ansaitsee huomiota Sak
sassa, Ranskassa ja Englannissa myös profaanirakennusten, lin
nojen, ylimyskotien y.m. maalauksellinen koristelu. Sen esittämi
nen ei kuitenkaan sisälly tämän tutkimuksen puitteisiin. Sitä
vastoin on Keski-Euroopan kirkollisesta monumentaalimaalauk- 
sesta puheen ollen vielä viitattava Tshekkoslovakian, entisen Böö
min, loistavaan taidekulttuuriin, jonka aikaansaannoksia ovat 
m.m. aikaisemmin mainitun P. Hieronymuksen eli Emausluostarin 
seinämaalaukset 1300-luvun lopulta, joissa ilmenevä kehittynyt 
muotoaisti kuvastaa Italian taiteen vaikutusta. Baltianmaissa, 
Virossa ja Latviassa, on keskiaikaisia kirkkomaalauksia säilynyt 
perin vähän. Riian tuomiokirkossa on holvit koristettu heraldisilla 
liljoilla, kuten meillä Turun tuomiokirkossa, eteishallissa on lisäksi 
muutamia haalistuneita kuva-esityksiä, m.m. samanlainen Maarian 
kruunausta esittävä sommitelma kuin Pyhän Hengen kirkossa 
Lyypekissä ja Strängnäsin tuomiokirkossa. Nykyisen katolisen 
arkkipiispan kirkossa, entisessä Johanneksen kirkossa Riiassa, 
tapaa lukuisten koristeaiheiden joukossa meilläkin tavallisen 
akantuskiemuran. Virossa on maalauksia toistaiseksi paljastettu 
Muhun, Karjan ja Ridalan kirkoissa, jälkimmäisissä kuorista, 
ensinmainitussa vähäisempiä maalausten rippeitä myös päälaivasta. 
Karjan kirkon kuvilla on kosketuskohtia Maarian kirkon maa
lausten kanssa, Muhun kirkon koristelussa saattaa havaita venä
läistä vaikutusta.

Pohjoismaihin kulkeutui monumentaalimaalaus jo romaani
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sella kaudella, mistä todistuksena ovat Tanskan vanhimpien 
kirkkojen bysanttilaisperäiset maalaukset, joissa ilmenee vaiku
tuksia eri tahoilta, etupäässä Ranskasta ja Reininmaista.1 Nii
hin liittyy muutamien Skånen kirkkojen samanaikainen maa
lauksellinen koristus. Selvästi ranskalaista vaikutusta kuvas
taa Vä’n premonstratenssiluostarin suurpiirteinen evankelistain 
vertauskuvien ympäröimä »Maiestas Domini» 1200-luvun loppu
puolelta. Gotlannin saarella ansaitsevat mainitsemista m.m. 
Garden kirkon kaksi bysanttilaista pyhimyskuvaa, Mästerbyn 
kirkon kaunis »Madonna», Bungen kirkon seinämaalaukset 1300- 
luvulta y.m. Norjan keskiaikaisen maalaustaiteen merkittävim
mät muistomerkit ovat maalatut antemensaalit, joiden tyyliomi
naisuuksia Fett on ennenmainitussa teoksessaan seikkaperäisesti 
eritellyt. Seinämaalauksia on säilynyt vain kahdessa maaseutu- 
kirkossa, joista taiteellisessa suhteessa arvokkaimmat ovat Torpen 
sauva- eli piirukirkossa Hallingdalissa. Ne on joku Oslon koulu
kuntaan kuuluva mestari maalannut arvattavasti 1200-luvun 
jälkipuoliskolla. Kuorin edessä olevaan, neljän patsaan varaan 
rakennettuun tynnyriholviin on kuvattu Kristus kunniassaan, 
12 apostolia ynnä kohtauksia p. Margareetan legendasta.2 Seu
raavallakin vuosisadalla saattaa Ranskan vaikutusta yhä havaita 
sekä Tanskassa että Ruotsissa, vaikkakin ensinmainitussa maassa 
arvattavasti Saksan välittämänä, esim. eräissä Falsterin saaren 
kirkkojen maalauksissa 1300-luvun alusta (Nörre Alslev, Stubbe- 
köbing) tai harmaa veljesten luostarin kapittelisalin kuvissa Sles- 
vigissä.3 Ruotsihan näihin aikoihin oli vilkkaassa suoranaisessakin 
yhteydessä Ranskan kanssa, sieltä olivat aikanaan Itägöötanmaan 
cisterciläismunkit tulleet, sieltä tuli 1200-luvun lopulla myös Uppsa
lan tuomiokirkon rakentaja Etienne de Bonneuil kivenhakkaajineen, 
mainitakseni pari esimerkkiä taiteeseen kohdistuvasta vuorovaiku
tuksesta. 4 Maalaustaiteessa kuvastavat näitä suhteita varsinkin 
Rådan kirkon kuorissa olevat kuvat, joista jo on ollut puhetta.

Päinvastoin kuin Euroopan mantereella, Ranskassa ja Sak
sassa, monumentaalimaalaus pohjoismaissa keskiajan lopulla saa-

1 Beckett, Danmarks Kunst I, s. 268.
2 Fett, Norges Malerkunst i Middelalderen, ss. 55— 60.
3 Beckett, m. t. II , ss. 295— 300.
4 Romdahl— Roosval, (julk.), Svensk konsthistoria, s. 17 1 .
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vutti ennen tuntemattoman levikin. Tuskin niin vähäpätöistä 
kirkkoa olikaan, ettei sitä olisi kuvilla koristettu. Toisaalta on 
täälläkin todettava, että rikkaammat rakennustaiteelliset muodot 
karkoittivat maalaustaiteen toisarvoisiin paikkoihin, kuten sivu- 
kappeleihin, tai supistivat sen käyttöä jättämällä sille vain puh
taasti koristeellisia tehtäviä. Tanskassa kohoaa maalauksilla ko
ristettujen kirkkojen lukumäärä keskiajan loppupuolelta noin 
puoliväliin kolmatta sataa.1 Ruotsissa niitä on tavattu alueella, 
joka ulottuu Skånesta Norrlantiin saakka pohjoisessa, keskus
paikkana Tukholman ympäristö eli Uppsalan arkkihiippakunta. Ai
kaisempien ranskalaisten esikuvien sijan valtasi Saksan, olletikin 
Pohjois-Saksan monumentaalimaalaus. Millainen tai kuinka lähei
nen tämä vaikutus on ollut, sitä ei ole voitu lopullisesti osoittaa, 
kun pohjoissaksalaisten kirkkojen kuva-aineistoa ei vielä ole jär
jestelmällisesti tutkittu eikä julkaistu. Eräiden tanskalaisten kirk
kojen maalauksiin nähden, jotka ovat peräisin 1400-luvun alku
puolelta, Beckett viittaa Mestari Bertramin tyylin vaikutukseen, 
jolle entistä plastillisemmasta käsittelystä ja monista realistisista 
pikkupiirteistä huolimatta kauniisti kaartuvin goottilaisin viivoin 
piirretyt yksinäiset, abstraktiset henkilöhahmot edelleen ovat 
tunnusmerkilliset. 1400-luvun jälkipuolen kirkkomaalauksessa 
ilmenee uusia tyylipyrkimyksiä, pääsee valtaan kansanomaisempi 
suunta jyrkänsärmikkäästi taittuvine ääriviivoineen ja vaatteiden 
poimuineen. Kuvaesitykset paisuivat laajoiksi kertoviksi henkilö- 
sommitelmiksi, jotka pohjautuvat »Köyhäin raamattuun» tai mui
hin puupiirroskokoelmiin eli blokkikirjoihin.2 Henkilöhahmoja 
aikaisemmin ympäröineen arkkitektonisen kehyksen asemasta 
tunki nyt esiin upea, välistä jopa fantastinen kasviornamentiikka 
lehtikiemuroineen, ruoteista lähtevine oksineen ja kukkineen, joilla 
varsinkin holvipinnat eli -vaipat täytettiin.

Skånen kirkkojen maalaukset ovat yksityisiä poikkeuksia 
lukuunottamatta (esim. Malmön Pietarinkirkon kauppiaiden kap
peli, koristettu 1500-luvun alussa) varsin vaatimattomat. Ruotsin 
monumentaalimaalauksen keskuspaikkana 1400-luvulla oli, kuten 
jo mainittiin, Uppsalan hiippakunta. Tämän piirin maalauksia 
ruotsalaiset tutkijat myös ensiksi ovat järjestelmällisesti käsitel

1 Beckett, ra. t. I I , s. 32 1.
a Beckett, in. t. I I ,  ss. 324.
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leet, kuten O. Sylwan v. 1899 julkaisemassaan tutkielmassa »Kyrko- 
målningar i Uppland från medeltidens slut»1, missä niiden suhdetta 
»Biblia Pauperumiin» jo valaistaan. Vaikka upplantilaisen kirkko- 
maalauksen kehitysvaiheita ei vielä olekaan lopullisesti selvitetty, 
voidaan siinä kuitenkin erottaa muutamia pääryhmiä tai -suuntia. 
Upplannin vanhimpia maalauksia ovat Riddarholmenin kirkon 
Tukholmassa, Strängnäsin tuomiokirkon ynnä eräiden muidenkin 
kirkkojen holvi- ja kattomaalaukset 1290-luvulta ja 1300-luvun 
alkupuolelta,2 mutta ne kuuluvat joitakin Riddarholmenin kirkosta 
tavattuja yksityisiä pyhimyshahmoja lukuunottamatta puhtaasti 
koristeellisen taiteen alaan. Henkilömaalauksista ovat Tenstan 
kirkon kuorin kuvat 1400-luvun toiselta neljännekseltä. Ne on 
nimellään merkinnyt v. 1437 Johannes Rosenrodh, joka synty
perältään lienee ollut saksalainen. 1400-luvun puolivälistä ovat 
Strängnäsin tuomiokirkon kuorimaalaukset ynnä suurin osa 
Ösmon kirkon kuvista, joiden tekijä on tunnettu. Tämän Pietari 
nimisen maalarin tyyliä Wallin on seikkaperäisesti eritellyt tut
kielmassaan »Målaren Peter, Albertus Pictors lärare».3 Kuten 
Tanskassa esim. jo Naestvedin Pietarinkirkon koristaja 1300-lu- 
vun lopulla, tämä ruotsalainen kirkkomaalarikin käytti upeaa kie- 
muraornamentiikkaa, jolla hän peitti holvien vaipat. Lehtikiemu- 
roiden välissä on shabloonilla tehtyjä 5-lehtisiä ruusuja. Henkilö
hahmojen ääriviivat taipuvat pehmeästi. Pietarin käsialaa Wallin 
on todennut lisäksi Torshällan ja Vadsbron kirkkojen maalauk
sellisessa koristelussa.

1400-luvun loppukauden upplantilaiset kirkkomaalaukset ja
kaantuvat kahteen pääryhmään, joista toista Sylwanin mukaan 
tavallisesti nimitetään Kumlan ryhmäksi, toista Bro-Knivstan 
ryhmäksi. Edellisen ryhmän keskeinen taiteilija oli Albert, äsken- 
mainitun ösmon Pietarin oppilas. Hänen toimintaansa tunnetaan 
jo melko täydellisesti, tiedetään hänen koristaneen useita kirkkoja, 
neljään (Husby-Sjötoft, Kumia, Kalmar ja Ed) hän on merkinnyt 
nimensäkin. Eräästä hänen edustavimmasta työstään, Härke- 
bergan kirkosta, Cornell ja Wallin ovat julkaisseet tyhjentävän

1 Antiqvarisk tidskrift för Sverige X IV .
2 af Ugglas, T ill kännedom om det gotiska måleriet i  Uppland, Studier i Upp

lands kyrkliga konst I, s. 34; Olsson, Riddarholmskyrkan, ss. 84, 85.
3 Studier i  Upplands kyrkliga konst I.
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selostuksen »Sengotiskt monumentalmåleri i Sverige». Albertille 
ja hänen koulukunnalleen ominaista ovat lukuisat, usein yllättä
vän realistisesti maalatut henkilöesitykset, joilla kirkon seinät ja 
holvit peitettiin. Albert näyttää olleen ainoa Ruotsin kirkko- 
maalareista, joka tietoisesti on nojautunut »Köyhäin raamattuun» 
(johonkin 40-lehtisistä puupiirroskokoelmista vuosilta 1463 tai 
1470—71).1 Pietarin tyylin viivapuhtautta tai -kauneutta hänen 
teoksissaan ei ole. Kumlan ryhmän hiukan liian täyteläisiin, liian 
uhkeihin sisustoihin viiniköynnöksineen, tangontapaista vartta 
kiertävine punavihreine lehtineen y.m. aiheineen, holvit ja seinät 
täyttävine maalauksineen verrattuina tekevät Bro-Knivstan suun
taa edustavat kirkot tavallaan juhlallisemman vaikutuksen. Myö- 
häisgotiikalle ominainen »horror vacui» ei täällä esiinny yhtä räi
keästi. Holvivaipoissa on tavallisesti vain yksinäisiä pyhimys- 
hahmoja, varsinaiset kuvaesitykset sijoitettiin seiniin. Ornamen
tiikkakin, jolle tunnusmerkillisiä ovat n.s. »ketjuaihe», puna- 
vihreät lehtikiemurat ja moteista holvivaippoihin pistävät oksat, 
on säästeliäämpi. Sitävastoin Bro-Knivstan maalaussuunta ei ole 
läheskään niin yhtenäinen kuin Kumlan ryhmä, johon Albertin 
taiteilijapersoonallisuus on painanut leimansa. Siihen sisältyy 
varsin erilaisia pyrkimyksiä ja vivahduksia, joiden keskinäisiä 
suhteita ei vielä ole selvitetty.

TEKOTAPA.

Tanskan ja Ruotsin rinnalla on maallamme keskiaikaisen 
kirkkomaalauksen alalla tärkeä sija, säilyneiden monumentaali- 
maalausten lukumäärä on meillä melkoinen ja osa niistä edustaa 
huomattavaa taiteellista tasoa. Ennenkuin ryhdyn seikkaperäi
sesti tarkastamaan tätä kuva-aineistoa, on kuitenkin vielä lyhyesti 
kosketeltava keskiaikaisen monumentaalimaalauksen tekotapaa, 
joka on määräävästi vaikuttanut m.m. sen levenemiseen.

Tietomme keskiajan monumentaalimaalarien soveltamista 
menetelmistä ovat yleensä niukat, supistuen erinäisissä käsikirjoi
tuksissa annettuihin ohjeisiin. Romaanisella kaudella maalaukset 
teknillisessä suhteessa yleensä suoritettiin paljon huolellisemmin

1 Cornell—Wallin, m. t., s. 17.



G O O T T I L A I S T A  M O N U  M E N T A A L I  M AA L A U S T A 25

kuin gotiikan aikana, ja keskiajan lopulla tekotapa yhä yksin
kertaistui, mikä puolestaan selittää, että vaatimattominkin maa- 
seutukirkko voitiin varustaa kuvilla. »Muutamien harvojen keski
kesän viikkojen valoisina päivinä saattoivat maalari ja hänen ki- 
sällinsä silloin koristaa tavallisen kyläkirkon seinät ja holvit maa
lauksilla», kirjoittaa Beckett luultavasti vallan oikein.1

Siitä huolimatta keskiajan maalarit tuskin romaanisella kau
dellakaan yleensä soveltivat sittemmin Italiassa kehitettyä fresko- 
tekniikkaa. Mutta he esim. muokkasivat huolellisesti maalauksen 
pohjan, peittäen muuripinnan sekä karkeammalla että hienom
malla laastilla. Vanhimmat monumentaalimaalareille annetut 
ohjeet tavataan Helmershausenin benediktiläisluostarin munkin 
Rogheruksen (tunnettu nimellä Theophilus) noin vuoden noo 
tienoilla kirjoittamassa »Schedula diversarum artium» nimisessä 
kirjassa, jossa neuvotaan maalaamaan kostutetulle muuripinnalle 
kalkkiin sekoitetuilla väreillä. Verrattomasti tärkeämpi keskiajan 
seinämaalauksen tuntemisen kannalta on kuitenkin n.s. »Athos- 
vuoren maalauskirja», jonka ranskalainen oppinut Didron 1839 
löysi ja sittemmin julkaisi. Kirja on todennäköisesti kirjoitettu 
vuosien 1500-—1630 välisenä aikana, mutta pohjautuu paljon van
hempiin traditioihin.2 »Maalauskirjassa» neuvotaan ensiksikin 
käyttämään kahta rappauskerrosta, alempaan karkeampaan kalkki- 
laastiin on sekoitettava hienoksi hakattuja olkia, ylempään, johon 
kuvat aiotaan maalata, jauhettua pellavaa tai tappuraa. Kun 
tämä on tehty, tulee odottaa kolme päivää, jotta kosteus ehtisi 
haihtua. Ennen maalaamista mestarin itsensä on muurauslastalla 
siloitettava täten valmistettu seinäpinnan ala. Jos pinta sattuisi 
kuivumaan kesken maalaamista, voidaan vanhaa sammutettua 
kalkkia käyttämällä, joka »ei maistu suussa kitkerältä, vaan mul
lalta», jatkaa työtä.

»Athos-vuoren maalauskirjassa» neuvottu tekotapa on puo
littain a fresco-, puolittain a secco-maalausta. Myöskin väreistä 
kirjan tekijä puhuu, varoittaen käyttämästä eräitä hänen luettele- 
miaan väriaineita. Näiden aineiden eli pigmenttien joukossa mai-

1 Beckett, m. t. II , s. 322.
2 Seuraava esitys nojautuu lähinnä E . Bergerin maalaustaiteen tekotapoja 

koskevaan tunnettuun teokseen »Quellen und Technik dev Fresko-, O el- und Tem
pera-M alerei des Mittel alter s».
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nitaan m.m. sinoberi, josta sanotaan, ettei sitä pidä käyttää maa
lauksiin kirkon ulkopuolella tai paikoissa, jotka ovat alttiit ilman 
vaikutukselle, koska se mustuu, vaan sensijaan kirkasta violettia 
(caput mortuum). Didronin seikkaperäisestä kuvauksesta havain
noistaan Athos-luostarissa kannattaa mainita, että kun maalari 
oli saanut jonkun henkilöhahmon valmiiksi, hän ympäröi sen mus
talla ääriviivalla, siten ikäänkuin irroittaen sen taustasta.

Niihin uudistuksiin, joiden alaisiksi »bysanttilainen maneeri» 
Italiassa joutui, ei ole syytä laajemmin puuttua, koska niillä ei 
ollut merkitystä siihen yksinkertaisempaan koristeelliseen maa
laukseen nähden, joka on tämän tutkimuksen esineenä. Mainitta
koon kuitenkin, että olki- ja pellavalaastin sijasta alettiin käyttää 
hiekalla sekoitettua muuriruukkia. Toinen esim. Giotton seinä
maalauksissa havaittava tärkeä uudistus on siinä, että hän saavut
taakseen äärimmäisen teknillisen hienouden viimeisteli a fresco 
alkamansa teokset a secco tempera väreillä. Samantapaisia oh
jeita freskomaalausten viimeistelystä antaa Cennino Cennini kuu
luisassa »Trattato della Pittura’ssaan». Sitävastoin korkearenes- 
sanssin maalarit, mikäli mahdollista, välttivät tällaista freskojen 
korjaamista ja täydentämistä. Vasarikin siitä varoittaa.

Ranskalaisen oikeusoppineen Le Beguen »reseptikokoelma» 
1300-luvulta ei monumentaalimaalauksen kannalta anna sanotta
vaa lisää, enempää kuin »Strassburgin käsikirjoituskaan» noin 
vuoden 1400 vaiheilta. Jälkimmäiseen on kiinnitetty huomiota 
etupäässä sen vuoksi, että siitä käy ilmi öljyn käyttö maalauksessa 
aikoja ennen van Eyck-veljesten esiintymistä.

Suurin piirtein katsoen noudatettiin kautta romaanisen kau
den ja osittain myöhemminkin edellä selostettuja menetelmiä. 
Gotiikan kaudella havaittava maalaustekniikan yksinkertaistu
minen tai, sanoisinko, rappeutuminen ilmenee ensiksikin siinä, ettei 
seinäpintaa enää muokattu yhtä huolellisesti kuin aikaisemmin. 
Eräissä tapauksissa mentiin tämän puolen laiminlyömisessä niin 
pitkälle, että esim. tasaisiksi hakatuista neljäkäskivistä muurattua 
seinää ei laisinkaan rapattu, mistä oli seurauksena, että maalauk
set pian tuhoutuivat.1 Epäsäännöllisistä, rosoisista kivistä raken

1 Bernath, Die M alerei des Mittelalters, s. 205. Esim . Lundin tuomiokirkossa 
on eräissä romaanisen kauden maalauksissa värit sivelty suoraan kivelle. Rydbeck, 
Medeltida kalkmålningar i  Skånes kyrkor, s. 15.
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netuissa maalaiskirkoissa oli seinät luonnollisesti rapattava, mutta 
tällöinkään ei niitä erityisesti valmistettu maalausta silmällä
pitäen. Tyydyttiin yksinkertaiseen rappaukseen, jonka pintaa ei 
siloitettu. Kirjoituksessaan »Keskiajan kalkkimaalaukset Suomen 
kirkoissa» Meinander huomauttaa, että holveissa olevat kuvat 
yleensä ovat »verrattomasti paljon paremmat kuin seinämaalauk
set».1 Holvithan ainakin myöhemmin säännöllisesti muurattiin 
tiilistä, joten ne luonnostaan tarjosivat maalarille paremman poh
jan. Maalaus suoritettiin a secco ohuella kalkkivärillä — tavalli
sesti harmaankellertävällä värillä — peitetylle rappaukselle kalkki- 
veteen sekoitetuilla lasuuriväreillä tai kalkkimaitoon liuotetuilla 
peittoväreillä. Kartonkeja ei käytetty, vaan maalari hahmotteli 
vapaasti seinälle kuvasommitelman henkilöhahmot y.m. yksityis
kohdat. Korkeintaan hänen tiedetään apunaan käyttäneen pieni
kokoista luonnosta, puupiirrosta t.m.s. Omituisesta menetelmästä 
Bouchot kertoo keskiajan puu- ja kuparipiirrosta koskevassa esi
tyksessään Michelin taidehistoriassa. Tunnettu ranskalainen maa
lari Jean Malouel oli v. 1398 saanut toimeksi koristaa maalauksilla 
Dijonin lähellä olevan kartusiaaniluostarin seurustelusalin. Suo
rittaakseen tämän tehtävän taiteilija osti 30 kyynärää kangasta, 
tarpeelliset värit ynnä 22 leiviskän painoisen kuparilevyn, »teh
däkseen siihen useita piirroksia sanotun kirkon maalausta varten». 
Sitten hän paloitteli levyn ja käytti piirtämiään kuvia eräänlaisina 
luonnoksina.2 Mielenkiintoisen muuripintaan uurretun tähti- 
holvin luonnoksen — todennäköisesti keskiajalta — keksi arkki
tehti Tavaststjerna Lammin kirkossa (kipsijäljennös Kan
sallismuseossa). »Athos-vuoren maalauskirjassa» neuvotaan ääri- 
viivapiirustukseen käyttämään okrankeltaista (»ota okraa ja pii
rusta pensselillä aluksi ohuesti, sitten valmista luonnos puhtaalla 
okralla»). Tavallisesti luonnos kaavailtiin ruskeanpunaisella. 
Kirjassaan »Lohjan kirkko ja sen keskiaikaiset maalaukset» Ner
vander osoittaa, että luonnokset ainakin eräissä tapauksissa myös 
tehtiin valkealla värillä. Lainaan tämän kohdan kokonaisuudes
saan. Nervander kirjoittaa:

»Parissa Lohjan ja Hattulan holvikapassa on ollut tilaisuus

1 Suomen keskiaikaista kirkkotaidetta, s. X X X .
* Michel, Historie de l ’art I I I : 1, s. 332.
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nähdä, kuinka keskiaikaiset maalarimme menettelivät laatiessaan 
kuviensa ensimmäiset luonnokset.

Valkeaan väriin kastetulla siveltimellä he tekivät ensiksi 
maalauksen ulko-ääriviivojen ylimalkaisen luonnoksen ja valmisti
vat sitten kuvansa ilman mitään edelläkäypää huolellisempaa pii
rustusta. Luultavasti mestari antoi oppilaittensa ja oppipoikiensa 
täyttää värit vaateparsissa j.n.e. niiden värikokeiden mukaan, 
joita hän muutamin siveltimenvedoin on niihin jättänyt, jonka- 
tähden parissa kohdassa tavattiin muutamia huomaamatta täyttä
mättä jääneitä kohtia. Niinpä nähdään jonkun pilarikuvan viitan 
vuori merkittynä vain parilla väriviivalla.»1

Turun tuomiokirkon eräissä maalauksissa on ääriviivat 
paikoittain uurrettu jollakin terävällä esineellä muuripintaan, mikä 
näyttää osoittavan, että työhön on ryhdytty rappauksen vielä 
ollessa kosteana.2 Lopullisissa maalauksissa henkilöhahmojen ääri
viivat piirrettiin tavallisesti mustalla, välistä ruskealla, käytet- 
tiinpä molempiakin samassa kuvassa. Taivassalon, Kumlingen, 
Rymättylän y.m. kirkkojen maalauksissa on henkilöiden kädet ja 
kasvot piirretty ruskeilla, muut kohdat mustilla ääriviivoilla. 
Alastomat hahmot kaavailtiin ruskealla värillä. Henkilöhahmoja 
ei yleensä muotoiltu, paikallisvärit säilytettiin koristeellista vai
kutusta silmälläpitäen eheinä, tasavahvoina pintoina. Vaatteiden 
poimut merkittiin tummilla, usein mustilla viivoilla. Tavallisim
mat värit olivat: musta (kimröökki, hiili), ruskeanpunainen (caput 
mortuum), kellertävän punainen (indian- tai italianpunainen), 
keltainen (keltaokra) ja vihreä (kuparilasuuri). Harvemmin käy
tettiin sinistä (ultramariinia?), heleänpunaista (sinoberia) ja val
keata (kalkki- tai liitujauhoa). Välistä, esim. Laitilan kirkossa, 
on pyhimyskehät maalattu nähtävästi lyijy valkealla, joka on 
muuttunut siniharmaaksi. Sundin kirkossa ne mahdollisesti ovat 
olleet kullatut. Romaanisella kaudella maalattiin kuvien taustat

1 Nervander, ra. t., s. 108.
8 Samantapaisesta menetelmästä Kjellin mainitsee teoksessaan »D ie Kirche 

zu K arris auf Oeset und ihre Beziehungen zu Gotland»: »Die Konturen sind (aber) 
in die oft sehr dünne Tünche zuerst durch ein scharfes Instrument eingeritzt» 
(s. 109). Meillä on vihkimäristien ääriviivat usein uurrettu muuripintaan. Mi
tään syytä  nim ittää esim. Ristikuorin maalauksia freskoiksi, kuten Rinne »Turun  
tuomiokirkko»-teoksessa ja  tutkimuksessaan »Turun tuomiokirkon alttarit» (Turun 
historiallisen yhdistyksen julkaisuja III) tekee, ei nähdäkseni ole.
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tavallisesti sinisellä, välistä punaisella, keskiajan lopulla tyydyt
tiin täyttämään ne tähtikuvioilla, kukkasilla y.m. koristeaiheilla. 
Ornamentteja maalatessa käytettiin tavallisesti koristekaavoja 
(shablooneja).

Seuraavassa luvussa selostan, mikäli mahdollista aikajärjes
tystä noudattaen, Länsi-Suomen ja Ahvenanmaan kirkoissa tois
taiseksi tavattuja keskiaikaisia seinä- ja holvimaalauksia.

On kuitenkin teroitettava, että näin tarjoutuva tutkimus
aineisto on arvoltaan hyvin vaihteleva, vain mitättömän pieni 
osa keskiaikaisten kirkkojemme maalauksista on näet säilynyt 
meidän päiviimme koskemattomina. Useimmat nyt nähtävinä 
olevista kuvista on täytynyt vapauttaa niitä peittäneestä kalkki- 
laastista ja ainakin osaksi uusia. Monet Nervanderin korjaamista 
maalauksista ovat todellisuudessa ainoastaan kalkkeerausten 
avulla valmistettuja enemmän tai vähemmän kömpelöjä jäljen
nöksiä. Nervander halusi, kuten Ranskassa Viollet-le-Duc, pa
lauttaa entiselleen kadonneen kauneusmaailman. Innostukses
saan hän ampui yli maalin. Mutta myöhemminkin, uudenaikai
sia menetelmiä noudattaen, uusitut maalaukset antavat vain kal
pean kuvan keskiaikaisten kirkonsisustojen alkuperäisestä väri
loistosta. Parissa, kolmessa tapauksessa on täytynyt tyytyä siihen 
tutkimusaineistoon, minkä Kansallismuseossa olevat kalkkeerauk- 
set ja akvarellit tarjoavat.



Kuva 3. Tutun tuomiokirkko, eteläinen sivulaiva — Dom zu Turku (schw. Åbo),
südliches Seitenschiff.



MAALAUKSET

TURUN TUOMIOKIRKKO.

Sivulaivat
Turun Tuomiokirkko (alkujaan pyhitetty Neitsyt Maarialle, 

sittemmin Pyhän Henrikin katedraali) on hyvänä esimerkkinä 
siitä, mitä aikaisemmin olen lausunut rakennustaiteen ja maa
lauksen keskinäisestä suhteesta gotiikan kaudella. Päinvastoin 
kuin mitä maamme varsinaisesta piispankirkosta keskiajalla olisi 
saattanut odottaa, on äsken loppuunsuoritetussa perinpohjaisessa 
tutkimus- ja korjaustyössä käynyt ilmi, että sen maalaukselli
nen koristelu on ollut varsin niukka. On tyydytty etupäässä kir
kon sisustan rakenteellisia osia tehostavaan ornamentaaliseen 
koristeluun, harvalukuiset kuvasommitelmat on sijoitettu sivu- 
kappeleihin ja komeroihin. Mutta Turun tuomiokirkolle omi
naista on edelleen, että päälaivan korkeat holvit — eräitä kuorin- 
puoleisia holveja lukuunottamatta — on jätetty kokonaan vaille 
koristelua. Kirkon päälaivan holvit ovat valmistuneet verraten 
myöhään, vasta sen jälkeen, kun lukuisten kappelien takia oli 
pakko hankkia kirkkoon valoa koroittamalla keskilaiva sivulaivoja 
korkeammaksi. Aluksi tyydyttiin puiseen välikattoon, mutta 
1460-luvun puolivälissä Pietari niminen muurari, Petrus murator, 
Kemiöstä muurasi nykyisen holvikatteen.1

Sivulaivat holveineen kuuluvat sitävastoin kirkon vanhaan 
runko-osaan. Holvit on suurin piirtein katsoen koristettu samaan 
tapaan ja samoilla aiheilla. Ruoteisiin ja osaksi myös holvikaarien 
reunoihin on maalattu suoraan, vinosti tai kiilantapaan kulkevia 
ruskeanpunaisia tai harmaita värinauhoja, pohjoislaivan idän- 
puolisissa holveissa vuorottelevasti 2-värisiä kukkia, ruusuja 
(mustaa, kellertävänpunaista), heraldisia liljoja ja tähtiä. Holvi- 
kaarien kärjissä ja holvien keskellä, ruoteiden yhtymäkohdassa,

1 R E A  576.



Kuva 4. Koristeaiheita, Turun tuomiokirkko—  Ornamentale Motive, 
Turkuer Dom.

on erilaisia koristeaiheita, kuten 5-jakoinen lehti (joko yksin tai 
kolme kimpussa) sekä monimutkainen kuvio, jossa renkaalla va
rustetun varren alapäässä on 3-jakoinen lehdentapainen, ylhäällä 
heraldinen lilja, sivuilla — varsirenkaan kohdalta haarautuen — 
kaksi 3-halkoista lehteä. Etelälaivassa on kaarien kärjessä ja 
ruoteiden yhtymäkohdassa lisäksi vaihtoehtoisesti käytetty 6- 
lehtistä ruusua. Kärkiin tämä ruusu on kiinnitetty ohuella var
rella (kuva 3).

Turun tuomiokirkon sivulaivojen holvikoristus liittyy muu
tamaan ornamentaalis-koristeelliseen maalaussuuntaan, jota Ruot
sissa pääkirkkojen mukaan nimitetään Strängnäs-Riddarholmenin 
ryhmäksi. Sekä Strängnäsin tuomiokirkossa että Riddarholmenin 
kirkossa Tukholmassa on holvivaipat koristettu kasvikunnasta ja 
muualta lainatuilla tyylitellyillä aiheilla. Riddarholmenin kir
kossa vanhimmat ornamentit — »Riddarholmenin kirkko I» — 
on vedetty holvikaaren kärjestä ruoteiden yhtymäkohtaan siten, 
että ne jakavat holvivaipat kahteen yhtä suureen osaan. Niihin 
kuuluu runko-osa eli varsi, erimuotoisia lehtiä, ruusuja ja geo
metrisia kuvioita. Myöhemmin koristelluissa holveissa, »Riddar
holmenin kirkko II», on lisäksi ruoteiden yhtymäkohdassa ym
pyränmuotoinen kuvio erilaisine lehtineen y.m. aiheineen. Sträng
näsin tuomiokirkon vanhemmat maalaukset, jotka niinikään jae
taan kahteen ryhmään, »Strängnäs I» ja »Strängnäs II», keskittyy 
koristelu (keskilaivan 5. holvia lukuunottamatta) holvikaarien kär- 
kiin, ruoteisiin ja ruoteiden yhtymäkohtiin. Täällä on myös holvi- 
kaaret somistettu vinosti asetetuilla neliöillä, ympyränmuotoisilla 
kuvioilla y.m. aiheilla — samaan tapaan kuin Lyypekin Pyhän 
Hengen kirkossa. Teoksessaan »Riddarholmskyrkan» Olsson päät
telee Strängnäsin tuomiokirkon ja Tukholman Riddarholmenin
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kirkon vanhempien maalausten olevan peräisin 
1290-luvulta, seuraavien noin vuodelta 1300 tai 
1300-luvun ensi vuosikymmeneltä. Strängnäsin tuo
miokirkon maalausten lähimpinä esikuvina ovat 
olleet eräät Länsi- ja Pohjois-Saksan kirkot, kuten 
S. Maria zur Höhe Soestissa, Slesvigin tuomio
kirkko ja äskenmainittu Lyypekin Pyhän Hengen 
kirkko.1

Turun tuomiokirkon holvikoristelu on kyllä 
paljon yksinkertaisempi, myöskin väritys on toi
nen — Riddarholmenin kirkossa päävärit ovat 
punainen ja sininen (holviruoteet ovat olleet kullatut), Strängnä
sin tuomiokirkossa ruskeanpunainen ja vihreä, Turun tuomio
kirkossa ruskeanpunainen ja kellertävänpunainen sekä harmaa. 
Mutta 5-jakoinen lehti (viininlehti?), monimutkainen kuvio ren
kaalla varustetusta varresta kohoavine liljoineen, joiden kahden- 
puolen on 3-halkoiset lehdet (akantuslehti?) tai 6-lehtinen ruusu 
muistuttavat muodoiltaan siksi paljon Riddarholmenin ja var
sinkin Strängnäsin tuomiokirkon (ryhmä II) holveissa esiintyviä 
aiheita, että Pyhän Henrikin katedraalin koristelunkin on kat
sottava edustavan samaa nuorgoottilaista maalaussuuntaa (kuva 
4). Myös Riian tuomiokirkossa on nähtävästi ollut osittain sa
mantapaista koristelua päättäen holvikaarien kärjistä kohoavista 
liljankuvista. Olsson pitää Riddarholmenin kirkon koristelua 
paikallisen ruotsalaisen maalauskoulun tuotteena.2 Turun tuomio
kirkon sivulaivojen maalaukset saattavat hyvin olla kotimaisen 
taiteilijan käsialaa. Todennäköisesti ne ovat valmistuneet vuo
den 1300 tienoilla tai ainakin 1300-luvun alussa.

KAARINA.

Sakasti.
Turun tuomiokirkon sivulaivojen maalaukset eivät meil

läkään ole vertauskohtaa vailla. Lähinnä liittyy niihin Kaari
nan pitäjän kirkon (pyhitetty Katariina Aleksandrialaiselle,

1 Olsson, Riddarholtnskyrkan, ss. 65— 87.
* Olsson, m. t., s. 86.

3

r h
Kuva  5. Het alat 
nen lilja  —  He 
raldische Lilie, 
K aarina (schtv. 

St. K  at ins).
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sittemmin Katariina Sienalaiselle?) sakastin holvikoristus. Ruo- 
teissa on ruskeanpunaiset ja mustanharmaat värinauhat, ruo
teiden yhtymäkohdassa punaisella, mustalla ja harmaankellertä- 
vällä maalatut 9-lehtiset ruusut. Seiniin kaavailtujen kaari viivojen 
taitekohdassa, kärjessä, on yksinkertainen, melkein arkaistinen 
lilja (kuva 5). Muoto on laihempi ja kaavamaisempi kuin Turun 
tuomiokirkossa. Samantapaisen koristelun jälkiä on tavattu myös 
kirkosta. Maalaukset lienevät peräisin 1300-luvun puolivälistä, 
jolloin Kaarinan kirkko rakennettiin. Se oli aluksi kaksilaivai- 
nen, mutta muutettiin myöhemmin, 1400-luvulla, kolmilaivaiseksi. 
Sakasti on säilynyt alkuperäisessä asussaan.

TURUN TUOMIOKIRKKO.

Tigerstedt-Wallenstjernan kuorin eteinen.
N.s. Tigerstedt-Wallenstjernan kuorin eteisessä, entisen ete

läisen kuoritornin kohdalla, on pari maalausta, joita on syytä 
tässä yhteydessä kosketella.

Eteisen länsiseinässä on kolmionmuotoisessa pinnassa K ris
tusta maailman tuomarina esittävä melko alkeellinen sommitelma. 
Vapahtaja, joka on puettu purppuraviittaan, näyttää naulojen 
lävistämiä käsiään sekä kylkihaavaansa, jota varten toinen puoli 
rinnasta on paljaana. Hänen oikealla puolellaan on polvistuneena 
Neitsyt Maaria. Maalaus on kenties säilynyt vain osaksi, sillä ta
vallisesti Kristuksen vasemmalla puolella on Johannes Kastaja. 
Holvin eteläpuolella on primitiivinen, koristettu ristinkuva.

Tämä maalaus, kuten myös eräät eteisessä olevat latinankieli
set majuskelikirjoitukset, ovat todennäköisesti peräisin 1300-luvun 
loppupuolelta. Itäseinässä oleva pahasti turmeltunut sommi
telma, jossa on terävällä piirtimellä vedettyjä ääriviivoja, on sitä
vastoin maalaustyylistä päättäen myöhäisemmältä ajalta. On 
vaikeata sanoa, mitä se esittää. Näemme vasemmalla kolme py- 
himyskehällä varustettua henkilöä (oikeastaan vain heidän päänsä), 
oikealla kaksi mustiin puettua miestä, päässä terävään kärkeen 
päättyvät suippolakit. Kuvan keskiosa puuttuu. Tulee ajatelleeksi 
Kuninkaiden kumarrusta, Ristiinnaulitsemista tai Jeesuksen van
gitsemista Öljymäen puutarhassa. Mahdollista on myös, että kes-
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Kuva 6. Tuntematon aihe, Turun tuomiokirkko— Unbekannter Gegenstand,
Turkuer Dom.

kellä on ollut joku suurikokoinen figuuri. Maan pinta on tavallista 
realistisemmin kuvattu, kohoten m.m. henkilöhahmojen takana. 
Kääpiömäiset puut päättyvät männynkäpyä muistuttavaan lat
vaan (kuva 6). Lunettipintaa kehystävässä kaaressa on ollut 
kiemurakoristus, maalauksen yläpuolella on majuskelikirjaimet 
B ja M sekä h-kirjainta muistuttava kuvio, kaksi piilukirvestä, 
avain (?), epäselvä merkki, s-kirjain sekä minuskeleilla kirjoitet
tuna ihs x'ps (Ihesus Christus). Merkit ja kirjaimet ovat eri rap- 
pauskerroksissa, alimmat ovat ilmeisesti peräisin jo 1300-luvulta.
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SUND.

Apostoli Johannekselle pyhitetyssä1 Sundin kirkossa ke
sällä 1928 toimittamassaan tutkimuksessa maist. I. Kron- 
qvistin onnistui paljastaa kuusi pyhimyskuvaa, jotka kuuluvat 
keskiaikaisen taiteemme mielenkiintoisimpiin tuotteisiin. Kuvat 
ovat kaikki ajan hampaan pahoin runtelemat, toisista saatiin 
esille vain vähäisiä rippeitä. Parhaiten ovat säilyneet pohjoissei
nän 1. ja 2. ikkunan väliin maalattu istuva naispyhimys, toden
näköisesti Katariina Aleksandrialainen, kuori-ikkunan eteläpuo
lella oleva p. Margareeta ja eteläseinässä, asehuoneen oven vie
ressä, oleva kuva, jossa erottaa istuvan (?) miespyhimyksen ääri- 
piirteet. Jäljellä olevista kuvista mainittakoon eteläseinässä 1. ja 
2. ikkunan välissä ja pohjoisseinässä sakastin oven yläpuolella 
olevat maalaukset (jälkimmäisestä näkyvissä vain osa tuolin 
selkänojaa). Kuvia ei toistaiseksi ole restauroitu.

Vain kahta ensinmainittua maalausta, nim. Katariinan ja 
Margareetan kuvia, voi enää seikkaperäisemmin eritellä. Edelli
sessä näemme alttarikaappia muistuttavan upean kehyksen ym
päröimänä vaaleanvihreään alusvaatteeseen ja valkeaan vaip
paan puetun naispyhimyksen, jolla on kellertävänruskeat hiuk
set. Päässä hänellä on sydämenmuotoisilla lehdillä ja apilaan- 
lehdillä koristettu kruunu, vasemmassa kädessä tunnusku
vansa, pyörä eli ratas. Kehyksen runko-osa päättyy vimper- 
giin, jonka sivut on varustettu kravuilla ja jonka kärjessä on 
3-jakoinen lehti. Kaapin keltainen, ruutuihin jaettu sisäosa, jota 
vasten henkilöhahmo on asetettu, päättyy ylhäällä puoli- ja nel
jännesympyrän viivoista muodostettuun kolmiosaiseen kaareen 
(kolmi- eli apilaanlehti). Sivuilla on sorvatut tolpat, joiden päässä 
on suppilonmuotoinen päätekuvio, kärjessä 3-jakoinen lehti. 
Taaempana näkyvät nelilehtiaiheilla somistetut kupoolintapaiset 
päättyvät lyhyehköön tolppaan tai tornia muistuttavaan laittee
seen, jonka alhaalta käyristetyn suppilon kärjessä on pyöreä 
nuppu. Kaappi pylväineen on maalattu okrankeltaisella, kupoolit 
vihreällä; ääriviivoihin on mustan ohella käytetty myös ruskeaa 
väriä (kuva 8).

1 M itä keskiaikaisten kirkkojemme suojeluspyhimyksiin tulee, ks. V. Wallin 
(Voionmaa) Kirkkojemme suojeluspyhät, SM 1896.



Kuva  7. P . Margareeta (ei restauroitu) — H eil. Margareta (nicht restauriert),
Sund.
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Margareetan kuvalla 
kuori-ikkunan eteläpuo
lella on edellisestä poik
keava muoto. Tämä 
myöhemmällä keski
ajalla tavallinen pyhi
mys on kuvattu seiso
massa keltaisen lohi
käärmeen päällä, jolla 
on pitkät, taaksepäin 
taipuvat korvat. Vaip
pa on valkea ja alus
vaate vihreä, kuten Ka
tariinan kuvassa. Var
talon yläosa on hiukan 
oikealle (katsojasta va
sempaan) käännetty; 
päässä pyhimyksellä on 
kruunu, silmät ovat 
maahan luodut. Va
semmassa kädessä on 
miekka, jonka terä näyt
tää koskettavan olka
päätä. Kehyksen yläosa 
on sommiteltu kolmi- 
eli apilaanlehden muo

toiseksi (jyrkkätaitteisempi kuin Katariinan kuvassa). Vimpergin 
kärjessä on suppilo ja nuppu, sen takana muurikruunua muis
tuttava laite, jossa pyöreät nuput. Sivuilla olevien kapeiden pyl
väiden eli tolppien päissä on kruunut, suppilot ja muurikruunun- 
tapaiset — suppilossa ja muurikruunuissa nuput. Tolpat on ko
ristettu uurteilla, nelilehtikuvioilla ja pyörylöillä (kuva 7).

Jäljellä olevissa maalauksissa on todennäköisesti noudatettu 
suunnilleen samaa sommittelukaavaa kuin äsken puheenaolleissa 
Katariinan ja Margareetan kuvissa. Asehuoneen oven vieressä 
oleva maalaus esittää, kuten jo huomautin, miespyhimystä. Tun
nuskuva puuttuu, vasemmassa kädessä pyhimys näyttää pitävän 
kirjaa. Arkkitektoninen kehys päättyy ylhäällä vimpergiin, jonka

K uva 8. Katariina Aleksandrialainen (ei restau
roitu) — H eil. Katharina von Alexandria (nicht res

tauriert ), Sund.
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sisäosassa on apilaan- 
lehtiaihe; kahdenpuolen 
on tolpat, joista toisen 
päässä on suppilo; sup
pilon kärjessä on nuppu 
ja ristin muotoinen ku
vio. Taaempana näkyy 
tolppa, jonka päässä on 
samanlainen muurikruu- 
nu kuin Margareetan ku
vassa — nuput kuiten
kin puuttuvat (kuva 9).

Sundin kirkon pyhi- 
myskuvien sommittelu- 
tapa arkkitektonisine ke- 
hyksineen osoittaa j o puo
lestaan, että ne ovat var
haiselta kaudelta. Keski
aikaisessa taiteessamme 
ne ovat yksinäisiä. Meillä 
saattaa samalta kaudelta 
viitata vain Raision kir
kon kauniiseen lasimaa
laukseen fKansallismu- K uva  9. M iespyhimys (et restauroitu) —  H eili- 

. ger (nicht restauriert), Sund.
seo), joka esittää apostoli
Siimonia — nimi majuskeleilla kirjoitettu kuvan yläosassa olevaan 
vihreään nauhaan. Okrankeltaiseen viittaan ja purppuranpunaiseen 
alusvaatteeseen puettu apostoli seisooo sulavassa asennossa loista- 
vansinistä taustaa vasten. Kuvapinnan rajoittaa krominkeltaisella 
maalattu kehys, joka päättyy pyörökaareen ja fiaaleihin. Pyörö- 
kaari on koristettu lehtiaiheista sommitelluilla kravuilla ja risti- 
kukilla, fiaalit viivaornamenteilla ja nelilehtisillä kukilla, päät
teenä on ristikukka (kuva 10). Raision kirkon lasimaalaus on 
kenties peräisin jo 1300-luvun alkupuolelta, tyylillisesti — pyörö- 
kaari, goottilaiset fiaalit, vartalon kaariviiva — se tuo mieleen 
Rådan kirkon kuorimaalaukset Ruotsissa vuodelta 1323, joissa 
eloisasti, välistä melkein dramaattisesti liikehtivät henkilöhahmot 
esiintyvät niinikään goottilaisen arkkitehtuurin ympäröiminä.
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Sundin kirkon pyhimyskuvilla on toinen, rauhallisempi, osittain 
arkaistisempi leima. Arkkitektoninen kehys käsittää aiheita, 
jotka palautuvat 1200-luvulle saakka. Olletikin Margareetan kuvan 
kehystys ansaitsee tässä suhteessa huomiota. Sen nuppupäisiin 
suppiloihin päättyviä tolppia, kruunuja ja muurikruunuja, joista 
jälkimmäiset niinikään on varustettu nupuilla, on pidettävä nii
den arkkitektonisten laitteiden muistoina, joita tapaa jo 1000- 
ja noo-luvun miniatyyreissa, 1200-luvun alussa ja puolivälissä 
ranskalaisten katedraalien porttaaliveistosten katoksissa, sittem
min myös monumentaalimaalauksessa, ja jotka kuvannevat tai
vaallista Jerusalemia. Lähimmän vertauskohdan löydämme kui
tenkin omasta maastamme. Urjalan kirkon pyhimyskaapissa 
(Kansallismuseo) on madonnaa esittävän keskikuvan katos ko
ristettu tavalla, joka on lähes sama kuin Sundin Margareetaa 
kuvaavassa maalauksessa. Matalahkon apilaanlehtikaaren ylä
puolella näemme tornin tapaisia laitteita, jotka päättyvät nuppu
päisiin kolmioihin tai suppiloihin. Taaempana näkyy nupuilla 
varustettuja muurikruunuja. Kuvien reunalistat on somistettu 
pyöreillä tai soikeanmuotoisilla syvennyksillä ja nelilehdillä. Hen
kilökuvien taustapinnat on jaettu neliöihin, joissa on nelilehdet — 
siis täsmälleen kuten Sundin Katariinaa esittävässä maalauksessa. 
Meinander päättelee Urjalan pyhimyskaapin valmistuneen noin 
1250—75 (kuva n ) .1

Muinaistieteelliselle Toimikunnalle antamassaan lausunnossa 
(3/8 1928) Kronqvist arvelee, että Sundin kirkon maalaukset ovat 
valmistuneet 1300-luvun loppupuolella. Edellä koskettelemani 
arkkitektonisten kehysten romaaniset piirteet viittaavat kuiten
kin varhaisempaan aikaan. Siitä on todistuksena myös Katarii
nan kuvassa taustan käsittely ruutuineen. Samanlaista tausta- 
pinnan käsittelyä tapaa Tanskassa esim. Stubbeköbingin kirkon 
pohjoisseinän tuhoutuneissa ranskalaisvoittoisissa maalauksissa

1 Medeltida altarskåp och träsniderier i  Finlands kyrkor, s. 366. K uvanveis
tosta puheen ollen voi sivumennen viitata myös kahteen pyhim yskuvaan G otlan
nin muinaissalissa, naispyhimykseen Hörsnen kirkosta, jonka kahdenpuolen olevat 
minareetintapaiset tornit päättyvät nuppuihin, ja  madonnankuvaan Björken kir
kosta, jonka selustassa on samanlaiset kravut kuin Sundin Katariinaa esittävässä 
maalauksessa. Veistokset ovat valmistuneet noin 1260— 95. Roosval, Medeltida 
skulpturer i  Gotlands Fornsal, taulu X L V , kuvat 1, 2.
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1340-luvulta.1 Meillä se on taval
linen samanaikaisissa sineteissä.2 
Samaan suuntaan viittaa taval
laan myös Margareetan kuvaan 
liittyvä majuskelikirjoitus, jonka 
tyypin tapaamme lukuisissa poh
joismaisissa sineteissä 1300-luvun 
alkupuoliskolta. Mainitsen sivu
mennen Eerik Menvedin (k. 1319) 
myöhemmän sinetin3, Maunu Ee- 
rikinpojan (1319— 1355 ) sinetin 
muutaman kirjeen alla vuodelta 
1344 ja Skaran tuomiokapitulin 
sinetin vuodelta 1340.4 Sama 
tyyppi esiintyy edelleen esimer
kiksi Sundin naapurikirkon Salt- 
vikin öylättilautasessa vuodelta 
1346,5 vieläpä muutaman Snä- 
restadin kirkon maalauksessa 
vuodelta 1347.6 Minään ehdotto
masti luotettavana ikäperusteena 
puheenalaista kirjoitusta ei kui
tenkaan voi pitää.

Sundin maalausten henkilö- 
tyyliä on nykyisellään mahdotonta lopullisesti eritellä, kuvat kun 
ovat kovasti haalistuneet, osittain fragmentaarisetkin. Päävärejä 
näyttävät olevan vihreä, keltainen ja ruskea, pyhimyskehissä on 
tavattu kultauksen jälkiä. Asehuoneen oven vieressä olevan mies- 
pyhimyksen kasvoja ei enää erota, enempää kuin tunnuskuvaa
kaan. Vartalo on verhottu väljään viittaan, jonka laskokset on 
piirretty erittäin luontevasti, osaksi suorilla, osaksi kauniisti kaar

1 Beckett, m. t. II , kuva 377; Magnus-Petersen, Kalkmalerier i  danske K ir-  
ker, s. 7 1.

2Hausen, Finlands medeltidssigill.
3 Beckett, m. t. I I , kuva 356.
4 B . E . Hildebrand, Svenska sigiller frdn medeltiden, I sarja, taulu n ,  kuva

59; II sarja, taulu 14, kuva 198.
6 Nordman, Laurencius Arnbernis gåva, s. 68, FM 1928.
6 Rydbeck, Medeltida kalkmålningar i  Skånes kyrkor, kuva 63.

Kuva 10 . P . Siimon, lasimaalaus 
Raision kirkosta, Kansallismuseo — 
H eil. Simon, Glasmalerei aus der 
Kirche in  Raisio, Nationalmuseum zu 

Helsinki.
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tuvilla viivoilla. 
Vaipan toinen lie
ve on heitetty va
semman käsivar
ren yli. Katarii
nasta näkyy vain 
vartalon yläosa. 
Vihreässä alus
vaatteessa on kau
lan kohdalla leve
ähkö reuna, har
tioita peittää vaip
pa, oikeassa kä
dessä, joka pistää 
esiin viitan liepeen 
alta, hän pitää tun
nuskuviin kuulu
vaa esinettä (epä
selvä), vasemmas-

Kuva l i .  Alttarikaappi Urjalan kirkosta, Kansallismuseo Sa kädessä On pyö- 
—  Altarschrein aus der Kirche in Urjala (schw. U rdiala), rä. Pää tavatto- 

Nationalmuseum. i •man hienosti pur-
rettyine kasvoineen ja hiuksia peittävine kruunuineen on lievästi 
taivutettu — asento lähes sama kuin Nousiaisten madonnan- 
kuvassa vuosilta 1325-—1350 (Kansallismuseo).1 Parhaiten on 
Margareetan kuva säilynyt. Pyhimys seisoo, kuten mainitsin, 
pää hiukan kumarassa ja yläruumis jonkinverran vasemmalle 
käännettynä lohikäärmeen päällä; vasemmassa kädessä hänellä 
on miekka — tavallisesti ristisauva, jonka hän on työntänyt 
pedon kitaan, näin esim. Uudellakirkolla ja Taivassalossa. Kas
vonpiirteitä ei enää erota. Valkoinen viitta riippuu olkapäiltä 
suorasti alaspäin, vasemmalla puolella se on kiedottu käsivarren 
ympäri, oikeanpuolinen lieve on taivutettu taaksepäin. Keski- 
halkeamasta ja alhaalta näkyy vihreä alusvaate. Vaipan alareu
nassa on nelilehtiaiheilla kirjailtu päärme.

Mistä Sundin kirkon maalari on tullut tai mistä päin hän 
on saanut vaikutuksia, s.o. lainannut mallinsa, on vaikeata sanoa.

1 Meinander, m .t ., s. 356.
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Ruotsin keskiaikaisista monumentaalimaalauksista tulevat lä
hinnä mieleen Snårestadin mestarin piiriin kuuluvat teokset eräissä 
Skånen kirkoissa 1330- ja 1340-luvuilta. Varsinkin Borrebyn 
puretun kirkon kuorimaalaukset tarjoavat erinäisiä varteenotet
tavia vertauskohtia. Näissä maalauksissa, joissa Kristuksen elä
mään kohdistuvien sommitelmien ohella nähdään m.m. Maarian 
kruunaus, on kuva-aiheet kehystetty sorvatuilla tolpilla ja mata
lalla apilaanlehtikaarella, jonka takaa kohoaa nuppupäisiä tornin- 
huippuja. Pyhien henkilöiden lehtiaiheilla koristetut isonpuoleiset 
kruunut näyttävät olevan samanlaisia kuin Margareetan kruunu. 
Kuvien alareunassa on nelilehtiaiheita ja viivaornamentteja. Tans
kalaisista kirkoista saattaa viitata pohjoisfalsterilaiseen ryhmään 
(Stubbeköbing), joiden maalaukset lähestyvät Mecklenburgin 
kirkkojen kuvia, mutta joiden edustaman tyylisuunnan alku- 
kehtona ovat Pariisin miniatyyrikoulut.1 Mitä nimenomaan Sun
din kirkon Margareetan kuvaan tulee voi vertauskohtana mainita 
myös Ringstedin luostarikirkon Katariinaa esittävän maalauksen 
kuori-ikkunan pohjoispuolella.2 Molemmissa maalauksissa on 
henkilöhahmo sovitettu kapeaan kuvapintaan, jota pylväät ja 
apilaanlehtikaari rajoittavat. Kravuilla koristetun vimpergin 
takana häämöttää kaksi kruunuilla varustettua tornia. Kun 
Sundin Margareeta seisoo surmaamansa lohikäärmeen päällä, 
polkee Ringstedin Katariina alleen sanakiistassa voittamansa 
pakanallisen filosofin. Romaanisen tyylin reminisenssit ovat kui
tenkin tässä maalauksessa, jonka Beckett katsoo olevan peräisin 
vuodelta 1268 ja jota hän vertaa m.m. Kölnin Gereonin kirkon 
kastekappelin pyhimyshahmoihin, ilmeisemmät, kuten jo upea 
värityskin punaisine, keltaisine, vihreine, sinisine ja valkeine 
sävyineen osoittaa. Katariina on kuvattu suoraan edestä päin 
nähtynä, kruunu on toisenlainen kuin Margareetan kuvassa, viitan 
laskokset niinikään. Pohjois-Saksassa ansaitsevat huomiota esim. 
Wienhausenin luostarikirkon maalaukset 1300-luvun alkupuolelta, 
joissa kuvien yläpuolella näkee nuppupäisiä torninhuippuja ja 
samoin nupuilla varustettuja muurintapaisia laitteita, jopa sa
mat kirjaintyypitkin kuin Sundin Margareetan kuvassa.3

1 Beckett, m. t. II, s. 297.
* Beckett, m. t., kuva 373.
3 Borrmann, m. t., useita kuvia.
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Jatkamatta vertailuja pitemmälle näyttää todennäköiseltä, 
että Sundin kirkon pyhimyskuvat, joissa arkaistisista piirteistä 
huolimatta kuvastuu korkeagotiikalle ominaista hienoa ja herkkää 
ilmeikkyyttä — tässä suhteessa viitattakoon varsinkin Katarii
nan ihmeen ihanasti kaavailtuihin kasvonpiirteihin 1 sekä Kata
riinan ja Margareetan kuvassa pään ja vartalon lievään taivutuk
seen — ovat peräisin jo 1300-luvun alkupuolelta tai viimeistään 
1300-luvun keskivaiheilta. Tätä käsitystä vastaan eivät puhu 
rakennushistoriallisetkaan seikat. Sundin kaksilaivainen kirkko 
on Kronqvistin mukaan rakennettu 1200-luvun lopulla tai vii
meistään vuoden 1300 paikkeilla. Puheenalaiset pyhimyskuvat 
on maalattu silloin, kun kirkko vielä oli vanhimmassa asussaan, 
s.o. ennen kuin asehuone ja torni rakennettiin 1400-luvun alku
puolella.

TAIVASSALO.

Vanhemmat maalaukset.
Kun Nervander 1890 johti tutkimustöitä Taivassalon keski

aikaisessa Pyhän Ristin kirkossa, hän oli tilaisuudessa toteamaan 
m.m., että tämä nykyjään kolmilaivainen kirkko alkujaan on ollut 
yksilaivainen. Kirkon itäseinässä olivat entisen puisen tynnyri- 
holvin jäljet vielä selvästi näkyvissä. Kun kirkko 1400-luvun 
puolivälissä muutettiin kolmilaivaiseksi, muurattiin nykyisten 
holvien tueksi pilasterit seiniä vasten.2 Vuosisatojen kuluessa 
nämä pilasterit holvien painostuksesta olivat paikoitellen irtaan
tuneet seinistä, jolloin Nervander niiden takaa keksi värin jälkiä. 
Näin hän johtui jo esille ottamiensa maalausten alta hakemaan 
vanhempia kuvia, joista hänen onnistui paljastaa 5—6 kpl. Niitä 
on varmasti ollut useampia, niinkuin pilasterien takana häämöt
täneet väriläikätkin osoittavat. Tätä nykyä on vain yksi näistä 
maalauksista nähtävänä alkuperäisellä paikallaan pohjoislaivan 
länsiseinässä. Toiset Nervander jälleen peitätti, jäljennettyään 
ne kalkkeerausten avulla sakastin seinään.

Säilyneiden kalkkeerausten ja jäljennösten perustuksella ei

1 Prof. Lindblom on kirjeessä tämän kirjoittajalle huomauttanut, että ne 
hänestä näyttävät viittaavan ranskalaisiin esikuviin.

* Nervander, Kalktndlningar frdn ijoo-talet i  Töfsala hyrka, FM 1899.
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Kuva 12 . Pyhim yskuvia —  Heiligenbilder, Taivassalo (schw. Töfsala).

luonnollisesti enää voi saada oikeaa käsitystä alkuperäisistä teok
sista. Eteläseinässä asehuoneen oven vieressä paljastettu suurehko 
sommitelma on hyvin katkonainen. Vasemmalla näemme neli
jalkaisen eläimen, keskellä epäselviä kuvioita, äärimmäisenä oi
kealla avatun kidan — samanlaisen kuin helvetin kuvauksissa. 
Maalauksen sisällys on epäselvä.

Jäljellä olevat maalaukset esittävät yksinäisiä pyhimys- 
hahmoja suorakulmaisen kehyksen sisällä, joka on sommiteltu 
ristinmuotoisista nelilehtisistä kukista. Niistäkin on kokonai
sina tai lähes eheinä säilynyt ainoastaan kaksi, joista toinen 
todennäköisesti kuvaa p. Laurentiusta (pystykaulus, hiuskieh
kura, tonsuura). Tyyppi on sama kuin keskiaikaisissa veistok- 
sissamme, esim. Mynämäen kirkon Laurin kuvassa. Hartioilla 
pyhimyksellä on kirjailtu brokaadiviitta. Vasemmassa kädessä 
on kirja, tunnuskuva puuttuu. Toinen kokonaisena säilynyt kuva 
esittää apostoli Siimonia, jolla vasemmassa kädessä on saha —
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terä on pingoitettu kulmamittaa muistuttavaan puuosaan, saman
lainen saha on Siimonilla Rymättylän kirkon itäseinän maa
lauksessa, Taivassalossa ja Sauvossa se on jousen tapainen. Alus
vaate on punainen, hartioita verhoava lyhyt, teräviin kaista
lehan päättyvä vaippa vihreä. Siimonin kuvaan liittyneestä 
kirjoituksesta on jäljellä vain vähäisiä rippeitä, joita ei voi tulkita. 
Maria Magdaleenan kuvasta on yläosa säilynyt eheänä. Tällä 
hempeällä, naisellisella hahmolla, joka nöyrästi ja alistuvaisesti 
on taivuttanut päänsä, on vasemmassa kädessä omituinen, eh- 
toolliskalkkia muistuttava esine, voiderasia, jota hän näyttää 
oikealla kädellään suojaavan. Margareetaa esittävästä maalauk
sesta on tallella vain alaosa, lohikäärme, jonka yläpuolella näkee 
osan pyhimyksen vihreästä alusvaatteesta ja punaisesta vaipasta. 
Vielä Nervander on sakastin seinään jäljentänyt tuntemattoman 
pyhimyksen kasvot. Kaikkien maalausten alla oli nuorekkaiden 
henkilöjen rintakuvat ynnä kirjoitusnauhat, joiden tekstit eivät ole 
säilyneet, jos niitä on ollutkaan, mitä Nervander epäilee (kuva 12).

Sitävastoin Nervander on jäljentänyt kaksi kirjoituskatkel- 
maa, jotka hän keksi itäseinässä kuori-ikkunan kahdenpuolen. 
Nykyisen Birgitan kuvan alla ikkunan vasemmalla puolella oli 
vanhemmassa kalkkikerroksessa minuskeleilla piirretyt sanat 
et vita(m) etern(am), ikkunan oikealla puolella petr(us) ja uskon
tunnustuksen alkusanat: »credo in deum, patrem omnipontentem, 
creatorem coeli et terrae». Näiden nyttemmin peitettyjen kirjoi
tusten perustuksella voimme mielikuvituksessamme osittain re
konstruoida Taivassalon kirkon vanhan koristuksen. Ne osoitta
vat, että Taivassalon kirkossa on alkujaan noudatettu samaa 
järjestelmää kuin myöhemmin esim. Finströmin, tavallaan Sau- 
vonkin kirkossa, s.o. että seiniä on kiertänyt apostolien kuvasarja 
uskontunnustuksesta lainattuine lauselmineen, alkaen kuori-ikku
nan oikealta puolelta Pietarilla ja päättyen saman ikkunan vasem
malla puolella olleeseen Mattiakseen, johon kirjoitus »et vitam 
aeternam» säännöllisesti liittyy.

Puheenalaisten Taivassalon maalausten on arveltu olevan 
peräisin 1300-luvun puolivälistä tai ainakin tämän vuosisadan 
loppupuolelta. Mitään vertauskohtia näille nuorekkaille, vieh- 
keille pyhimyshahmoille ei keskiajan taiteestamme löydä, ellei 
sellaisina halua pitää eräitä kuvia Finströmin kirkossa tai Tu-
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run tuomiokirkon Bar- 
tolomeuksen kappelissa, 
joissa kuitenkin jo ilme
nee myöhemmälle keski
ajan taiteelle ominaisia 
realistisia piirteitä. Maria 
Magdaleena, joka nöy
rästi on taivuttanut pään
sä, on ikäänkuin kaukai
nen kajastus jonkun Si
mone Martinin kainoista 
ja suloisista pyhimyshah- 
moista (kuva 13). Yksi
näisiä ovat meillä pyhi
mysten alla olleet rinta
kuvat, joita Nervander 
naivisti nimittää »sano
malehtipojiksi».1 Nämä 
parrattomien nuorukais
ten kuvat esittänevät 
profeettoja kirjoitusnau- 
hoineen. Koskaan ei heitä 
kuitenkaan meillä maa
lattu pyhimysten ja apos
tolien alle, kuten tässä „  ■

Kuva 13 . M an a Magdaleena, kalkkeeraus — M an a  
tapauksessa. Mahdolli“ Magdalena, Pause, Taivassalo.

sesti Taivassalon maa
lausten tekijä on saanut vaikutuksia alttarikaappien predella- 
kuvista, joissa m.m. kirkkoisät esiintyvät puolivartalo- tai rinta
kuvina. Vertauskohtana voi viitata myös Sundin alttarikaappiin 
vuosilta 1425-—50,2 jossa Maarian kuvan alla olevassa pitkulaisessa 
komerossa on kahden kruunupäisen naispyhimyksen veistetyt 
rintakuvat.

Edellä kosketellut piirteet viittaavat siihen, että olemme 
tekemisissä maalausten kanssa, jotka vielä tuntuvat kaukaa 
kuvastavan gotiikan ihanteellisia pyrkimyksiä. Minuskelikir-

1 Hufvudstadsbladet, 20. V III . 1890.
1 Meinander, m. t., s. 217.
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joituksista ja vartaloiden käsittelystä päättäen, joista viimeksi
mainittuja ei ole taivutettu — poikkeuksena on ainoastaan Maria 
Magdaleena, jonka pää on sirosti kallistunut oikeaa olkapäätä 
kohti — , Taivassalon vanhemmat maalaukset tuskin kuitenkaan 
ovat 1400-luvun alkua varhaisemmalta kaudelta. Henkilöhahmo
jen sijoittaminen suorakaiteen muotoisiin pintoihin, joita neli
lehtisistä kukista sommitellut kehykset rajoittavat, on sama kuin 
Ruotsissa esim. Johannes Iwanin 14491 koristamassa Östra Rydin 
kirkossa tai Knutbyn kirkossa Roslagenissa.2

NOUSIAINEN.

Nousiaisten Maarialle ja Henrikille omistetun kirkon maa
lauksellisesta koristelusta ei enää voi saada oikeata käsitystä, 
sillä paljastettuaan ne kirkon korjauksessa 1880 Nervander jo 
samana vuonna jälleen peitätti ne. Me voimme tutustua näihin 
merkillisiin maalauksiin vain niiden osittain väritettyjen kalkkee- 
rausten avulla, joita säilytetään Kansallismuseossa ja jotka käsit
tävät yksityisiä ornamentteja ja varsinaisia maalauksia. Nämä 
maalaukset, jotka on tehty tiilenpunaisella tai tavallisella ruskean
punaisella ja harmaalla värillä, sijaitsevat korkealla seinissä ja 
pylväissä sekä holveissa. Kuvat olivat usean kalkkikerroksen alla.

Nervander on teoksessaan »Kirkollinen taide Suomessa keski
ajalla, II» käsitellyt Nousiaisten kirkon maalauksia verraten laa
jasti, vielä 1903 hän palasi niihin »Finskt Museumissa» julkaise
massaan kirjoituksessa »Uttalande af Sophus Müller om kalkmål
ningarna i Nousis kyrka». Nervanderin mielestä puheenalaiset 
kuvat ovat peräisin 1200-luvulta tai viimeistään 1300-luvun alku
puolelta. Kuvasommitelmat hän rinnastaa iiriläisen koristetyylin, 
jopa muinaisskandinavilaisten kalliopiirrostenkin (!) kanssa. Myö
hempi tutkimus on osoittanut, että Nousiaisten maalaukset palau
tuvat korkeintaan 1300-luvun loppupuolelle, jolloin kirkossa suori
tettiin huomattavia uudistustöitä. Vastauksessaan Nervanderille 
Müller toteaa, että Nousiaisten maalaukset ovat »kauttaaltaan

1 a f Ugglas, T ill kännedom om det gotiska måleriet i  Uppland, Studier i U pp
lands kyrkliga konst I, s. 6 1.

* Kansallismuseon kuva-arkisto.
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Kuva 14 . Koristeaiheita —  Ornamentale Motive, Nousiainen (schw. N ousis).

keskiaikaisia», pakanallisia tai iiriläisiä reminisenssejä hän ei ole 
niissä keksinyt.

Nousiaisten kirkon maalaukset jakaantuvat ornamentteihin, 
pyhimyskuviin ja suurempiin sommitelmiin. Tunnusmerkillistä 
kaikille näille kuville on niiden vahvasti tyylitelty, epänaturalisti- 
nen leima, ensinmainituista useat pohjautuvat jopa mittausopilli- 
siin perusmuotoihin, kuten kolmioon, vinoneliöön tai ympyrään.

Ornamentit on lähes poikkeuksetta merkitty sijoitetuiksi hol
veihin (kaikkien kuvien paikkaa Nervander ei kuitenkaan ole mai
ninnut). Pohjois- ja etelälaivan holveissa tapaa yleensä geometri
siä pohjamuotoja, esim. kolmioita, joiden sivuille haarautuu peh
meästi taipuvia lehtiä, (vimpergi krapuineen?); kärjestä lähtee eri
laisia, välistä sangen monimutkaisia sekä geometrisiä että kasvis
tosta lainattuja koristeaiheita. Eräissä tapauksissa kolmion sivut 
ja lehtien reunat on somistettu pienillä kaari- tai aaltoviivoilla 
(Nervander nimittää näitä kuvioita »pitsiornamenteiksi»). Ympy
röiden, kolmioiden y.m.s. sisällä on tähtien tai ristin kuvia. Pu
heenaoleviin koristeaiheisiin liittyvät edelleen geometrinen juova- 
ornamentti, kaarisäteiset tähdet y.m. kuviot, jotka esiintyvät 
paljon myöhemmin kansantaiteessa, esim. rukinlavoissa, kaulaus- 
laudoissa y.m.s.1 Keskilaivan holveille ominaisia ovat suurehkot, 
tyylitellyt, kukka- tai kasviornamentit, joita Nervander nimitti 
»lintuornamenteiksi». Kolmionmuotoisen jalustan kärjestä kohoaa 
kaksi eri suuntiin taivutettua, keskeltä paisutettua lehteä; niiden

1 Sirelius, Suomen kansanomaista kulttuuria I I ,  s. 440 seur.

4
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K uva 15 . Turnajaiskohtaus, kalkkeeraus — Turnierscene, Pause, 
Nousiainen.

välissä on juova viivoilla tai muilla aiheilla koristettu varsi, joka 
ylhäällä päättyy kolmeen tai useampaan haaraan (palmetti ?). 
Eräissä tapauksissa on lehdet reunustettu kaariviivoilla (kuva 14). 
Yksityisistä koristekuvioista on vielä mainittava elämänpuuta muis
tuttavat aiheet, joissa kolmion kärjestä nousee lehdillä tai oksilla 
varustettu varsi (puun latvassa tai oksilla on lintuja), kaksi vaa- 
kunakilpeä muistuttavaa kuviota, joista toinen pohjoislaivan en
simmäisen pylvään itäsivussa, goottilainen ruusu (paikka tunte
maton) sekä niinikään tuntemattomassa paikassa ollut merkillinen 
kuvio, jota Nervander nimittää »lohikäärmeornamentiksi». Mah
doton tämä nimitys ei olekaan säilyneestä kalkkeerauksesta päät
täen, jossa nähdään kaksi puuleikkaustyyliin maalattua siivekästä 
eläintä vastakkain, kaulat ristissä; toisen kita on auki ja molem
milla pedoilla on pitkä kiemurteleva häntä. Vertauksena mainitta
koon, että myös Helsingin pitäjän kirkon primitiivisten maalausten 
joukossa oli siivekästä lohikäärmettä esittävä kuva, josta kalk
keeraus on tallella. Lähinnä Nousiaisten kirkon »lohikäärmeorna- 
mentti» muistuttaa tanskalaisen Skibbyn kirkon lohikäärmefriisiä, 
missä nämä satueläimet ovat kaulastaan kietoutuneet toisiinsa. 
Skibbyn kirkon maalaukset ovat noin vuodelta 1400.1

Nousiaisten kuvasommitelmista useimmat oli sijoitettu etelä- 
rivin pylväisiin, itä- ja länsisivuihin. Muutamien paikkaa Nervan
der ei ole ilmoittanut, yksi omalaatuinen maalaus oli eteläseinässä, 
asehuoneen oven yläpuolella. Tässä kuvassa, jonka avuton teko
tapa poikkeaa toisten maalausten alkeellisuudessaankin määrä-

1 Magnus-Petersen, m .t ., taulu X V I, kuva 6.
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Kuva 16 . Satueläimiä, kettuja ja  lintuja, kalkkeeraus — Fabeltiere, Füchse 
und Vögel, Pause, Nousiainen.

tietoisesta tyylittelystä, nähdään ihmiskasvot, niiden yläpuolella 
hakaristi (maagillinen merkki, joka tarkoittaa pahojen voimien 
karkoittamista) ja alapuolella keihäänkärkeä muistuttava kuvio. 
Maalaukseen liittyy ainoa Nousiaisten kirkosta tavattu kirjoitus, 
jossa on erottavinaan minuskeleilla piirretyt sanat in deu(m) 
om(nipotentem).

2. pylvään itäsivuun maalatussa kuvasommitelmassa näh
dään vasemmalla »elämänpuu», sen vieressä kaksi kettua, joiden 
välissä arvattavasti on ollut lintu, oikealla suurehko eläin, jolla on 
monihaarainen kieli sekä renkailla ja akantuspäätteellä varustettu 
häntä; ruumiissa on »spiraaleja» muistuttavia ympyröitä tai pyöry
löitä. Alapuolella on marttyyrin teloitusta esittävä kohtaus, risti 
ynnä kaksi epäselvää kuviota, joista ainakin toinen kuvannee 
ihmisen päätä.

Puheenaolevan maalauksen sisällys on ymmärtääkseni kris- 
tillis-symbolinen. Se viittaa niihin vaaroihin, jotka kristittyä 
maailmassa uhkaavat (ketut ja lintu, marttyyri, suuri eläin, lohi
käärme?) Sama on laita pylvään länsisivussa olevan sommitel
man, jossa nähdään kaksi pitkillä keihäillä varustettua ratsu
miestä taistelussa keskenään. Keihäiden muodosta päättäen on 
kysymyksessä turnajaiskohtaus. Molempia ratsastajia seuraa 
kaksi koiran näköistä eläintä, oikeanpuolisella on pitkät, terävät 
kynnet. Vasemmalla olevasta ratsastajasta näkyy vain vartalon 
alaosa, oikeanpuolisella on päässä sääskihattua muistuttava pää
hine (kuva 15).
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Tämäntapaiset kaksintaistelun kuvaukset eivät suinkaan 
ole harvinaisia kristillisessä taiteessa. Simon Vostren julkaisemassa 
»Chateau de labour» nimisessä kirjassa esitetään esim. hyveiden 
ja paheiden välistä taistelua, jossa hyveet on kuvattu hevosen, 
paheet erilaisten eläinten seljässä istumassa.1 Hildesheimin Albani- 
psalttarissa nähdään kaksi aseistettua ratsumiestä paljastetuin 
miekoin (keihäät ovat jo taittuneet) hyökkäämässä toistensa 
kimppuun. Kuvaan liittyy selittävä kirjoitus, jossa sanotaan, 
että soturien r u u m i i l l i s e n  taistelun, jonka näemme silmäimme 
edessä, tulee muistuttaa meille siitä h e n k i s e s t ä  t a i s t e l u s t a ,  
jota meidän aina on käytävä pahaa vastaan.2 Sama ajatus on ar
vattavasti väikkynyt suomalaisenkin maalarin mielessä, ellei hän 
kenties ole halunnut vertauskuvallisesti esittää kristinuskon ja 
pakanuuden välistä taistelua, kuten Nervander otaksuu, ja mitä 
käsitystä oikeanpuolisen ratsumiehen kansanomainen vaatetus, 
(sääskihattu ?) tavallaan näyttää vahvistavan.

3. pylvään itäsivussa oli suurehko sommitelma (kuvien kor
keus yleensä 60 cm, leveys 90—120 cm), jonka yläosassa näh
dään kaksi samaan tapaan tyyliteltyä eläintä kuin ensinmainitussa 
kuvassa. Kummallakin on pystykorvat (tai sarvet?), kieli on 
monihaarainen, renkailla varustettu häntä päättyy oikeanpuoli
sella eläimellä akantuslehteen; ruumiissa on tavanomaiset pyö
rylät; eläinten välissä linnun kuva. Alaosassa on kaksi kettua, 
joiden välissä on lintu kumpua muistuttavalla korokkeella (kuva 
16). Tämän kuvan symbolinen merkitys lienee suunnilleen sama 
kuin edellisen maalauksen 2. pylväässä, ainakin lintua vaaniske- 
levia kettuja esittävän kohtauksen tarkoitus on selvä. Pylvään 
länsisivussa on suuri hirven kuva, monihaaraiset sarvetkin näky
vät selvästi.

4. pylvään itäsivussa oli pahasti turmeltunut kuva, jota 
kalkkeerauksen perustuksella ei voi selittää. Länsisivussa oli mie
lenkiintoinen rintakuva, josta lähemmin alempana.

5. pylväässä, itäpuolella, oli hyvin säilynyt laivan kuva. 
Laiva muistuttaa viikinkien aikuisia aluksia, vrt. Stenkyrkan 
k'vi Gotlannin Muinaissalissa, Bayeux’n katedraalin tapetti 1000-

1 Måle, L ’Art religieux de la fin  du moyen age2, ss. 338— 39
* Künstle, m. t. I, s. 130.



luvulta.1 Samanlaisen laivan tapaa edelleen 
esim. upplantilaisen Markimin kirkon ovi- 
raudoituksessa.2 Laivassa on 8 miestä, mas
tossa kolmikielekkeinen lippu. Laivankuvat 
olivat meillä sangen suosittuja, niinkuin tu
lemme näkemään. Epätietoista on, mitä 
ne kulloinkin esittävät. Tässä tapauksessa 
laivankuva saattaa tarkoittaa p. Olavin 
matkaa pakanain maahan tai p. Eerikin 
ristiretkeä Suomeen.

On vielä kosketeltava yhtä sommitel
maa, jonka paikkaa Nervander ei ole mer
kinnyt. Tämäkin maalaus jakaantuu kah
teen osaan. Yläosassa nähdään seireenin 
hahmo, jolla on kaksijakoinen pyrstö; hiuk
set ovat hajallaan, kädet lanteilla. Seireeni 
symboloi pimeyden voimia, nautinnonhimoa, J7- Pykimyskuva,

. . . . .  . . . . . .  kalkkeeraus—  Heihgen-
aistillisuutta. Alaosassa on kaksi eläintä bild, Pause, Nousiainen. 

vastakkain, toinen on yksisarvinen, viat
tomuuden, koskemattomuuden symboli, Neitsyt Maarian, vieläpä 
Kristuksenkin vertauskuva.3

Varsinaisista henkilökuvista Nervander jo puheenaolleita al
keellisia ihmiskasvoja lukuunottamatta on jäljentänyt kolme. 
Yksi sijaitsi 4. pylvään länsisivussa, toisten paikkaa Nervander 
ei ole maininnut. Kaikissa kuvissa esiintyy sama tyyppi. Näemme 
suoraan edestä kuvatut kasvot ristillä koristettua pyhimyskehää 
vasten. Parta päättyy terävään kärkeen, hiukset ulottuvat har
teille saakka (kuva 17). Kookkaimmassa on kasvojen alapuolella 
kaksi ristinkuvaa, toisissa yksi; pyhimyskehä on reunustettu kaari- 
viivoilla. Toisen pyhimyskuvan vieressä on epämääräisiä kuvioita, 
joista yksi näyttää esittävän ruoskaa. Vain 4. pylväässä tavatussa 
rintakuvassa on kasvojen piirustus (silmät, kulmakarvat, suu) 
säilynyt. Tämänkin maalauksen vieressä on epäselviä kuvioita 
(keihäänkärki, naula?).

Ketä nämä jylhät, bysanttilaisen taiteen juhlallisia pyhimys-

1 Hornborg, Segelsjöfartens historia, kuvat sivuilla 12 1  ja 122.
2 Sveriges kyrkor, Uppland IV : 2, kuva 3 17 .
3 K s. Tikkasen laaja esitys yksisarvisen tarinasta, SM 1898.
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Kuva 18 . Antependium M askun kirkosta, Kansallismuseo —  Antependium aus 
der Kirche in  Masku, Nationalmuseum.

hahmoja muistuttavat rintakuvat esittävät, sitä on vaikea sanoa. 
Vapahtajaako vai muita pyhimyksiä? Yleensä varustettiin ai
noastaan Kristus ristikehällä, mutta poikkeuksia esiintyy kehitty- 
neemmässäkin taiteessa. Ainakin suurin kuva, joka on rikkaam
min koristettu ja jonka alapuolella on kaksi ristiä, tarkoittanee 
Kristusta.

Myöhempi tutkimus on osoittanut, ettei Nervanderin päi
väys, enempää kuin hänen selitysyrityksensäkään — viittaus 
iiriläiseen taiteeseen, kalliopiirroksiin y.m. — pidä paikkaansa. 
Nousiaisten kirkon maalaukset ovat goottilaisen tyylin tuotteita. 
Ne ovat syntyneet kristillisen maailmankatsomuksen pohjalla. 
Nousiaisten kirkko uusittiin todennäköisesti 1300-luvun lopulla, 
jolloin m.m. nykyinen runkohuonetta kapeampi kolmisivuinen 
kuori rakennettiin kenties p. Henrikin marttyyrialttaria varten, 
jonka piispa Johannes II Pietarinpoika 1370 perusti. Mahdollista 
on, että Nousiaisten kirkkoon tällöin myös tehtiin uudet holvit, 
sillä tässä 1300-luvun alussa rakennetussa kirkossa on alkuaan 
ollut toiset holvit, kuten jäljellä olevat pilasterit osoittavat.1 
Näin ollen Nousiaisten maalaukset ovat peräisin aikaisintaan 
1300-luvun lopulta, mutta ne voivat olla jonkin verran myöhem- 
mältäkin ajalta, 1400-luvun alkupuolelta.

1 Meinander, Konsten, Finlands kulturhistoria, s. 155; Rinne, Keskiaikaiset
kirkkomme, Oma m aa2 I, ss. 455— 56.
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Keskiajan taiteessamme Nousiaisten kirkon maalauksilla 
on merkittävä sija, riippuen toisaalta kuva-aiheiden määrätietoi
sesta, puolittain ornamentaalisesta tyylittelystä, toisaalta niiden 
omalaatuisesta, tehostetusta vertauskuvallisesta sisällyksestä. Siitä 
huolimatta ne eivät ole läheskään niin yksinäisiä kuin Nervander 
otaksuu. Niillä on kosketuskohtia muidenkin keskiaikaisten kirk
kojemme primitiivisten maalausten kanssa sekä Länsi-Suomessa 
että Uudellamaalla. Edellisistä lähemmin jäljempänä, tässä vii
tattakoon ainoastaan Pernajan kirkon koristeluun Uudellamaalla, 
missä Nousiaisten kuvia muistuttavat esim. tyylitellyt kasvi- 
ornamentit, kolmiontapaiselta jalustalta kohoava kukka sivuille 
taipuvine lehtineen ja varsirenkaineen, »elämänpuu» oksilla istu- 
vine lintuineen, vieläpä yksityiset kuva-aiheetkin, ennen kaikkea 
etelälaivan 3. holvissa sijainnut seireenin kuva (maalaukset nyt
temmin peitetty), jollaista ei tapaa muissa kirkkomaalauksis
sa mme — Lohjan ja Hat
tulan kirkkojen paratiisin- 
kuvia lukuunottamatta, jois
sa se kuitenkin esiintyy suu
remman sommitelman osa
na, arvattavasti vettä ku
vaamassa. Merkittävimmät 
ovat Nousiaisten kirkon 
maalausten ja eräiden keski
aikaisten tekstiiliemme väli
set yhtäläisyydet, jotka 
näyttävät viittaavan sa
maan alkulähteeseen. Mas
kun kirkon keskiaikaisessa 
antependiumissa on sanojen 
H ELP IHESUS MARIA —
SON H ELP IHESUS —
AVE MARIA GRACIA 
PLENA DOMINUS TE- 
CUM kehystäminä paitsi 
riikinkukkoa yksisarvinen, 
hirvi ja siivekäs satueläin, 
joiden tyylittely (akantus-

Kuva ig . K irjailtu  kangas Lokalahden kir
kosta, Kansallismuseo —  Besticktes Tuch aus 

der kirche in  Lokalahti Nationalmuseum.



56 SMYA — F F T  X X X V I I I :  i

päätteellä varustettu häntä, ruumiin pyörylät) suuresti muis
tuttaa Nousiaisten eläinhahmojen epänaturalistista käsittely
tapaa. Sitäkin mielenkiintoisempi esimerkki on Lokalahden 
kirkon keskiaikainen kirjailtu kangas, missä niinikään »Ave 
Marian» alkusanojen ynnä eräiden nimikirjainten ohella tapaa 
useimmat Nousiaisten kirkon eläinkuvista, kuten hirven, hevo
sen, linnun ja yksisarvisen. Eläinten tyylittely on yksinkertai
sempi kuin Nousiaisissa, mutta pyörylät esiintyvät täälläkin hir
ven, hevosen tai yksisarvisen kuvissa (kuvat 18, 19). Vrt. myös 
samaan ryhmään kuuluvat ruotsalaiset tekstiilit.1

Maskun kirkon antependium on viimeistään 1400-luvun alusta 
(majuskelikirjoitus!), Lokalahden tekstiili 1400-luvun puolivälistä. 
Käsittääkseni Nousiaisten ynnä muidenkin keskiaikaisten kirkko
jen, esim. Sipoon ja Pernajan, primitiiviset maalaukset suurelta 
osalta voidaan lukea samoihin kansanomaisiin taidetuotteisiin kuin 
mainitut keskiaikaiset tekstiilit, erinäiset puunleikkaustvöt, joissa 
tapaa samoja koristeaiheita, jopa kirkonovien raudoituksetkin. 
Tekstiileissä ja puunleikkaustöissä eräät primitiivisten keskiaikais
ten kirkkomaalaustemme koristeaiheet ovat säilyneet lähes mei
dän päiviimme saakka.

FINSTRÖM.

Vanhemmat maalaukset.
Finströmin arkkienkeli Mikaelille pyhitetyssä kirkossa, jonka 

rakentamisajasta tutkijat ovat eri mieltä, — Meinander2 ja 
Lindberg3 katsovat sen olevan peräisin 1200-luvulta, Rinne 1300- 
luvulta4 — paljasti Frankenhaeuser jo 1905 eräitä merkittäviä 
apostoleja ja pyhimyksiä esittäviä maalauksia. Myöhemmin 
1925—27 suoritettiin Finströmin kirkossa Rinteen johdolla laaja
kantoisia korjaus- ja uusintatöitä, jolloin entisten lisäksi onnistut
tiin paljastamaan suuri määrä keskiaikaisia maalauksia, m.m.

1 Branting—Lindblom, Medeltida vävnader och broderier i  Sverige I, esim. 
taulut 23 ja  24.

2 Finlands kulturhistoria, s. 152 .
3 Suomen keskiaikaista kirkkotaidetta, s. X V II I .
4 Kirkkotutkimuksen lisiä seurakuntahistorian valaisemiseksi, Suomen K irkko

historiallisen Seuran vuosikirja V I I— X , 19 17 — 1920.



Kuva 20. Holvimaalauksia



—  Gewölbemalereien. Finström.
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holvien ornamentaalinen somistus kokonaisuudessaan sekä muuta
mia primitiivisiä henkilö- ja laivankuvia. Nämä maalaukset edus
tavat vanhempaa ja myös kehittymättömämpää taidekautta kuin 
Frankenhaeuserin aikoinaan esille ottamat apostolien ja pyhi
mysten kuvat. Siitä huolimatta on holvien ornamentaalinen koris
telu yksinkertaisuudessaan varsin huomattava. Kuten yleensä 
keskiaikaisten kirkkoj emme primitiivisissä maalauksissa, on tääl
läkin käytetty värejä säästeliäästi, nimittäin ainoastaan mustaa 
ja ruskeanpunaista, harmaata ja kellertävänpunaista.

Kaikki Finströmin kirkon holvit on koristettu suurin piirtein 
katsoen samaa kaavaa noudattaen ja käyttämällä enimmäkseen 
samoja aiheita — poikkeuksena ovat oikeastaan vain 4. ja  5. 
holvi, joidén koristelulle suuret kolmi- ja nelilehtikuviot antavat 
jonkinverran raskaamman leiman. Viimeksimainitussa holvissa, 
jonka keskellä on puuhun veistetyt barbaariset kasvot, n.s. Kris
tuksen pää, ei koristelu enää ole samalla taiteellisella tasolla kuin 
muissa holveissa. Aiheet ovat melko karkeasti, jopa hutiloiden- 
kin maalatut. Mahdollisesti on tässä ja ehkä edellisessäkin hol
vissa työskennellyt toinen tottumattomampi maalari kuin kirkon 
muissa osissa.

Kuten sanottu, edustaa Finströmin kirkko varhaista gootti
laista rakennuskautta. Sitä saattaisi ensi näkemältä luulla kolmi- 
laivaiseksi, mutta todellisuudessa se jykeine, seiniin liittyvine 
pylväineen on yksilaivainen kirkko. Holvit on varustettu mo
teilla, mutta niillä ei ole mitään konstruktiivista merkitystä. 
Onpa kuoriholvissa tyydytty merkitsemään ne vain värien avulla. 
Nämä matalat listantapaiset ruoteet on koristettu kiilan muo
toisilla mustilla ja punaisilla poikkinauhoilla, ruoteiden reunoissa 
on mustista ja punaisista pyörylöistä sommiteltu juova. Tällaisia 
ruoteita jäljitteleviä nauhoja on myös holvikaarissa, 1. kaaressa 
jopa kaksikin vierekkäin. Tavallinen reunakoristus on niinikään 
kolmilehdistä sommiteltu friisi. Holvivaipoissa ja -kaarissa on 
8-haaraisia tähtiä, isompia ja pienempiä, s.o. yksin- ja kaksin
kertaisia, joiden sisällä on 8-lehtinen ruusu. Holvit on sitäpaitsi 
koristettu ohuilla kiemuroilla, joista lähtee spiraalia muistuttavia 
oksia ja joiden haarat päättyvät kolmilehteen. Vrt. tanskalaista 
Naestvedin kirkkoa (kolmilehden muoto kuitenkin toinen)1 ja

1 Beckett, m. t. II , kuva 399.
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varsinkin Schwerinin ka- 
pittelitaloa (kolmilehti 
samanlainen) x. Molem
pien kirkkojen maa
laukset ovat 1300-luvun 
lopulta. Poikkeuksena 
ovat muutamat »sivu- 
holvit» ja 4. sekä 5. 
holvi, joiden vaippoihin 
kiemuroiden asemesta 
on punaisella ja mustal
la värillä maalattu suu
ria kolmihaaraisia leh
tiä, vinoneliöitä y.m.
. holvin länsikaaressa Kuva 2 1 .  Laivankuva, väritetty kalkkeeraus — 

. Schiffsbild, kolorierte Pause, Finström.
on matalaksi kulmaksi
taitetuista viivoista sommiteltu reunakoristus, kaaren kärjessä 
»elämänpuu» (kuva 20).

Primitiiviset kuvasommitelmat ovat tavallisesti holveissa 
ja holvikaarissa. Kuoriseinässä, ikkunan eteläpuolella, on K ris
tusta maailman tuomarina esittävä kuva. Vapahtaja istuu tai
vaankaarella, suun kohdalta lähtee vasemmalle (katsojasta oi
kealle) miekka, oikealle lilja. 2. ja 3. holvikaaressa on kummas
sakin vyötäisiltä kiristettyyn mekontapaiseen puettu alkeellinen 
henkilöhahmo, joista jälkimmäisessä kaaressa olevalla on pyhi- 
myskehä. Edelleen on 2. holvissa vahvasti tyylitellyt miehen- 
kasvot eteläpuolella, ja vastakkaisella puolella pitkäsäärinen 
lintu. Onko Viimeksimainitulla vertauskuvallista merkitystä, on 
epätietoista. Vielä toinenkin linnunkuva on Finströmin kirkossa 
2. holvikaaressa, pohjoispuolella. Saattaahan olla, että nämä 
melko fantastiset linnut, kuten samanlaiset maalaukset Maarian 
kirkossa, tavoittavat olla varhaiskristillisen taiteen riikinkukon 
ja fenixlinnun jälkeläisiä, jolloin ne viittaisivat sielun kuolemat
tomuuteen, ylösnousemukseen. Todennäköisempää lienee kui
tenkin, että niitä on käytetty ainoastaan koristeellisessa tarkoi
tuksessa.

1 Burmeister, Wandmalerei in Mecklenburg bis 1400, Jahrbücher des Vereins 
für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde 1925, kuva sivulla 3 15 .
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Finströmin kirkon primitiivisistä maalauksista mielenkiin
toisimpia ovat kaksi laivankuvaa, joista toinen punakeltaisella 
värillä maalattu on i. holvikaaressa eteläpuolella. Tyyppi on 
sama kuin esim. Maarian kirkon keskilaivan 3. holvin laivan- 
kuvassa korkeine perä- ja keulahäkkeineen, siis 1400-luvulla ta
vallinen laivantyyppi.1 Henkilöhahmot ovat suhteettoman suu
ret, kuten myös toisessa laivankuvassa 3. holvissa pohjoisseinässä 
(perähäkki puuttuu). Tämä kooltaan suurempi laiva on piirretty 
mustalla värillä ja kirjailtu punaisilla pyörylöillä, jotka kenties 
tarkoittavat naulankantoja. Tässäkin laivassa on muutamia 
punaisella hahmoteltuja isopäisiä henkilöitä, joiden ääriviivat 
näkyvät laivankyljen läpi (kuva 21). Lähinnä Finströmin kirkon 
laivankuvat, olletikin viimeksimainittu, muistuttavat Pohjan kir
kon sakastista tavattua laivaa, missä esiintyy samanlaisia suoraan 
edestä piirrettyjä alkeellisia henkilöhahmoja.

Miltä ajalta ovat Finströmin kirkon puheenalaiset vanhem
mat maalaukset peräisin? Kuoriseinällä on pohjoispuolella Olavi 
Maununpojan vaakunakilpi. Tämä vaakuna liittyy kuitenkin 
myöhempiin maalauksiin, jotka siis todennäköisesti ovat valmis
tuneet 1450-luvulla. On selvää, että holvien ornamentaalinen 
koristus, johon kuuluu eräitä primitiivisiä kuvia, on jonkinverran 
vanhempi. Ihan ilman ohjausta emme näiden maalausten aika- 
määräykseen nähden jääkään. Finströmin kirkon holvikoristus 
terävällä siveltimellä vedettyine, ikäänkuin piirustamalla teh
tyine lehtikiemuroineen, yhdistettyine tähti- ja ruusuornament- 
teineen sekä pyörylöineen lähestyy varsin huomattavassa mää
rässä Johannes Kastajan kappelin holvimaalauksia Turun tuomio
kirkossa, vaikka jälkimmäiset tekevät rikkaamman vaikutuksen, 
kuvastaen kehittyneempää taiteellista aistia. Tämän kappelin 
eli alttarin, altare S. Johannis baptistae’n, perusti arkkidiakoni 
Johannes Anundinpoika, joka lahjoitti sen ylläpitoon talon Tu
russa ja useita maatiloja.2 Perustamiskirjan vahvisti Maunu 
Tavast 1416.3 Luultavasti Johannes Kastajan kappeli pian val
mistuttuaan koristettiin äsken paljastetuilla maalauksilla. Päät
täen Finströmin kirkon holvikoristuksen ja näiden maalausten

1 Hornborg, Segelsjöfartens historia, kuva sivulla 15 1 .
1 F  M U  14 7 1, R E A  362.
8 R E A  363.



K uva 22. Holvimaalauksia, Johannes Kastajan kappeli, Turun tuomiokirkko — Gewölbemalereien, Johannes
der Täufer-Kapelle, Turkuer Dom.
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tyylillisistä ja aiheisiin kohdistuvista yhtäläisyyksistä, ne lienevät 
peräisin suunnilleen samoilta ajoilta eli noin 1400-luvun ensi 
neljännekseltä. Finströmin kirkon maalaukset ovat kenties jon
kinverran vanhemmat, ainakin niillä on arkaistisempi leima.

TURUN TUOMIOKIRKKO.

Johannes Kastajan kappeli, vanhemmat maalaukset.
Tämän 1416 perustetun kappelin tähtiholvin maalauksiin 

on jo edellä viitattu. Korkeammasta taiteellisesta tasostaan ynnä 
muista eroavaisuuksista huolimatta ne edustavat samaa tyyli
suuntaa kuin Finströmin kirkon holvikoristus. Holvivaipat on 
täytetty ohuesti piirretyillä kiemuroilla, jotka lähtevät vaipan 
alareunasta kohoavasta lyhyestä, paksuhkosta varresta. Peh
meästi mutkittelevista kiemuroista haarautuu oksia, joiden päät
teenä on keltainen nuppu, jossa on musta kanta, sydämenmuotoi- 
nen lehti, spiraali eli kärhi, jopa siellä täällä samantapainen saha
laitainen lehti kuin 1400-luvun loppukauden maalauksissa. Niihin 
kiemuroiden kohtiin, mistä oksat haarautuvat, on sovitettu omi
tuiset viuhkamaiset koristukset. Kairoissa on suuria kaksinker
taisia ruusuja, joiden alta terävään kärkeen päättyvät verholeh- 
det pistävät näkyviin, sekä yksinkertaisia 6-haaraisia tähtiä (pu
naista, harmaata, siniharmaata). Ruoteet on koristettu kahdeksi 
kulmaksi taitetuilla värinauhoilla, tähdenkuvilla ja samanlaisilla 
pyörylöillä kuin Finströmin kirkossa. Ruoteiden reunoissa on 
pyörylöistä tai jonkinverran isommista puolipyörylöistä sommi
tellut friisit. Kaariviiva on somistettu samanlaisilla kravuilla 
kuin viereisen Pyhän Ruumiin kappelin itäosassa vastaavat koh
dat (kuva 22).

Rinnastamalla puheenalaisen Johannes Kastajan kappelin 
holvikoristuksen edellä selostettujen Finströmin maalausten kans
sa, jotka todistettavasti ovat valmistuneet ennen 1450-lukua, ei 
liene liian rohkeata edellyttää, että ne erinäisistä myöhemmistä 
koristeaiheista huolimatta — sahalaitainen lehti, sydämenmuo- 
toinen lehti — ovat suunnilleen yhtä vanhat kuin itse kappeli. 
Samoilta kappelin perustamisajoilta on luultavasti myös länsisei- 
nän pyörökomerossa oleva nykyjään hyvin haalistunut Veronica-



G O O T T IL A IS T A  M O N U  M E N T A A L I  M AA LA U STA  63

kuva. Pohjapinta on 
musta, hikiliina, johon 
Kristuksen kasvot on 
kuvattu, valkea; liinaa 
pitelevän naisen vaat
teiden poimut on kaa
vailtu ruskeanpunaisel
la. Komeron kaaressa 
oleva ruskeanpunainen 
ja vihreä lehtikiemura
3-jakoisine lehtineen ja 
kärhineen kuuluu kap
pelin myöhempään ko
ristukseen (kuva 23).

Pyhän Ruum iin kappeli.
Tämä kappeli, al

tare corporis Christi, Kuva 23. Veronica-kuva, Johannes Kastajan hap- 
ionka Maunu Tavast Peti, Turun tuomiokirkko — Veronika-bild, Johan- 

. nes der Täufer-Kapelle, Turkuer Dom.
perusti p. Martin päi
vänä n  h i  1421 »Kristuksen kaikkein pyhimmän ruumiin, kaik
kein pyhien enkelien ja p. Birgitan ylistykseksi ja kunniaksi» 
ja juhlallisesti vahvisti 1425,1 oli piispan ihan erityisen huo
lenpidon kohteena. Paavali Juusten kertoo piispainkronikassaan 
Maunu-piispan hankkineen Pyhän Ruumiin kappelia varten kallis
arvoisia alttariliinoja ja muita esineitä, »et ipsum altare pre- 
ciosis indumentis aliisque reliquiariis et clenodis quam plurimis 
magnifice decoravit».2 Kappelin koristelu ei ole tavallinen. Mo
lempien holvien ruoteet on maalattu ruskeankellertävällä ja 
vaaleanvihreällä värillä (luultavasti myöhemmin korjatut tähän 
asuun), reunoissa on länsiholvissa aaltoviivasta ja 3-jakoisista 
lehdistä (apilaanlehti) sommiteltu koristus; itäholvissa on puoli- 
pyörylät ja samantapaiset kravut kuin Johannes Kastajan kap
pelissa. Holvien vaipoissa ei ole lehtikiemuroita, mutta ruoteiden

1 R E A  391, 419.
s Porthan, Opera selecta II, s. 369.
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yhtymäkohdassa on holveihin pistäviä ornamentteja, lännessä 
pitkän lehdillä somistetun varren päässä lyyranmuotoinen ku
vio, palmetti, idässä 4-oksainen kasvi, jonka haarat päättyvät 
sahalaitaisiin lehtiin.

Milloin Pyhän Ruumiin kappelin holvimaalaukset ovat val
mistuneet, on vaikeata sanoa. Nykyiset holvit eivät ole alku
peräiset. Toisaalta ei käy kieltäminen, että ornamentaaliset ai
heet osaksi viittaavat Johannes Kastajan kappeliin ja Finströmin 
kirkkoon. Ruotsissa ansaitsee tässä yhteydessä huomiota var
sinkin Östra Wemmenhögin kirkon päälaivan länsiholvi, missä 
ruoteiden ja kaarien reunat on koristettu samanlaisella kaari vii
voista ja apilaanlehdistä sommitellulla friisillä kuin Pyhän Ruu
miin kappelin länsiholvissa, esiintyypä siinä edellämainittu lyyraa 
muistuttava kuviokin. Ö. Wemmenhögin länsiholvin maalaukset 
ovat 1400-luvun alkupuolelta.1

Yksityisiä maalauksia.

Yksityisistä Turun tuomiokirkossa tavattavista maalauksista 
on viitattava varsinkin tornin eteläsivulla sijaitsevan kappelin 
ovikaaressa (kuva 24) sekä erään pohjoisseinässä sijaitsevan ko
meron kaaressa olevaan ohuenpuoleiseen ruskeanpunaiseen lehti- 
kiemuraan, jossa oksien päätteenä on eriskummallisia lehtiä, pal- 
metteja ja spiraaleja. Tapaamme samanlaisen kiemuran Uuden
kirkon sakastissa ja Mynämäen kirkossa — jälkimmäisiin maa
lauksiin voi tosin enää tutustua vain Kansallismuseossa olevien 
kalkkeerausten avulla.

Puheenalaiset lehtikiemurat on maalattu verrattain aikaisin, 
ainakin ennen vuotta 1450, niinkuin tulemme näkemään. Pohjois
seinän toisen komeron kaaressa oleva kiemura on löydettyjen 
jälkien pohjalla uusittu tuomiokirkon viime korjauksessa. Se on 
nykyisin yksivärinen, ruskeanpunainen, mutta lienee alkujaan 
ollut kaksivärinen, ruskeanpunainen ja vihreä.

1 Rydbeck, Medeltida kalkmälninqar i  Skånes kyrkor, s. 64, kuva 74; Beckett, 
m. t. II, s. 365.
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U U SIKIRKKO .

Sakasti.
Meinanderin ja Rinteen 

kirjoittamassa tutkimukses
sa »Finlands kyrkor I, Ny- 
kyrko och Nystad» jälkim
mäinen selittäessään Uuden
kirkon pitäjän keskiaikaisen 
kirkon rakennushistoriaa 
osoittaa, että tämä p. Ola
ville omistettu kirkko to
dennäköisesti on rakennettu 
1300-luvun lopulla. Tältä 
ensimmäiseltä rakennuskau- 
delta ovat peräisin sakasti 
holvineen, varsinainen kirk
korakennus ja asehuone.
Kahden viimeksimainitun 
nykyiset holvit tehtiin kui
tenkin vasta noin sata vuot
ta myöhemmin eli, kuten 
kirkon seinissä säilyneistä 
kirjoituksista näemme, vuo
sina 1470—71, jolloin kir- 
konsisusta myös maalattiin.
Sakasti holvineen on Rin
teen mielestä itsenäinen ra
kennus, joka on ollut olemassa ennen varsinaista kirkkoraken
nusta.1

Tämä rakennushistoriallinen seikka on omiaan selittämään 
kirkon ja sakastin maalauksellisessa koristelussa ilmeneviä tyy
lillisiä eroavaisuuksia. Kirkon ja sakastin maalausten tekijä ei 
ole sama henkilö. Ruoteet on koristettu omalaatuisilla, osittain 
vinosti kulkevilla värinauhoilla, osittain kiilantapaisilla kuvioilla 
sekä shabloonikukilla. Reunakoristuksena on samanlainen puoli-

Kuva 24. I. ehti kiemura, Turun tuomiokirkko 
— Blätterrankwerk, Turkuer Dom.

1 Meinander— Rinne, m. t., s. 15.

5
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pyörylöistä sommiteltu friisi kuin esim. Johannes Kastajan kap
pelissa Turun tuomiokirkossa. Kaariviivoista kohoaa 3- ja 4- 
jakoisia lehtiä ja rypäleterttua muistuttavia kuvioita (saman
lainen koristus on ruoteiden reunoissa Ringstedin kirkossa Tans
kassa1). Holvivaipat on peitetty ohuenpuoleisilla, ruskeanpunai
silla lehtikiemuroilla, joiden haaroissa on mitä vaihtelevimpia 
kuvioita, kuten maljakkoa muistuttavia eriskummallisia kuk
kia, erilaisia tyyliteltyjä lehtiä (toisten sisällä 5- ja 6-lehtisiä ruu
suja), rypäleterttuja, lyyrantapaisia kuvioita (eräänlainen va
paasti muodostettu palmetti), kaksi vastakkain asetettua riikin
kukkoa, pikkulintuja y.m.s. Ruoteiden yhtymäkohdasta pistää 
vaippoihin iso lyyran tai palmetin tapainen monimutkainen ku
vio, jossa on kaksi 3-halkoista lehteä ja ylimpänä, kärjessä, 3- 
jakoinen lehti (kuva 25). Lehtikiemura palmetinkuvineen ja eris- 
kummallisine lehtineen muistuttaa Turun tuomiokirkon äsken 
puheenaolleita koristuksia, nimittäin tornin eteläsivulla sijaitse
van kappelin ovikaaressa ja pohjoisseinän toisen komeron kaaressa 
olevia kiemuroita. Samanlaisia kiemuroita on edelleen tavattu 
Mynämäen kirkosta.

Ristiholvin jokaiseen vaippaan on ympyränkehän rajoitta
miin pintoihin kuvattu evankelistan symboli ja yksi kirkkoisä. 
Kirkkoisien kuvat eroavat tavallisesta tyypistä m.m. sikäli, että 
ne Gregoriusta lukuunottamatta on esitetty paljain päin; oikeassa 
kädessä heillä on piispansauva, vasemmassa kirja. Gregoriuksen 
sauvan päässä on Yrjön risti eikä tavanomainen koristettu risti, 
kuten esim. kirkon kuoriholvissa. Taustapintoihin on siroteltu
5- ja 6-lehtisiä ruusuja (kirkossa samoissa paikoissa tähdenkuvia).

Sakastin länsiseinässä on lehtikiemuroilla (haarojen päissä 
jo mainittuja omituisia lehtiä, suuria 6-lehtisiä ruusuja ja rypäle- 
terttuja) peitetyn segmenttipinnan keskelle maalattu piispa Hen
rik, joka polkee maassa selällään makaavaa Lallia. Piispan alus
vaate on mustanharmaa, päällysvaate (casula) violettiin vivah
tavaa ruskeaa. Kädessä olevan kirjan kansi, piispansauva ja hiipan 
reunat ovat harmaat. Maa on okrankeltainen (kuva 26). Itäseinässä 
ikkunasta pohjoiseen Nervander 1884 paljasti näköjään polvis
tuneen henkilön kuvan. Tätä kuvaa ei enää erota. Sakastin maa
lauksiin käytetyt värit ovat mustanharmaa, ruskeanpunainen.

1 Beckett, m. t. I I , kuva 374.



Kuva  25. Holvimaalauksia —  Gewölbemalereien, Uusikirkko (schw. N ykyrko).
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joka nykyjään näyttää vivahtavan violettiin, musta, okra ja 
hillitty vihreä. Henkilökuvien ääriviivat taipuvat pehmeästi 
kaartuen, piirustus on elävä ja luonteva.

Uudenkirkon sakastin maalaukset edustavat varhaisempaa 
tyylikautta kuin varsinaisen kirkon koristelu, kuten yksityiset 
koristeaiheet y.m. seikat osoittavat. Vuotta 1450 myöhempiä ne 
eivät missään tapauksessa voine olla. Tärkeimpänä vertauskohtana 
mainittakoon ruotsalaisen Vaksalan kirkon äskettäin paljastetut 
holvimaalaukset 1400-luvun alkupuolelta, joissa tapaa useat Uu
denkirkon sakastin koristelulle ominaiset aiheet, kuten suuren 
palmettikuvion, puolipyörylät ja erimuotoisiin lehtiin päättyvät 
oksat.1

MYNÄMÄKI.

Mynämäen p. Laurin kirkon maalaukset Nervander paljasti 
ja uudelleen peitätti alkukesällä 1897. Muinaistieteelliselle Toimi
kunnalle antamassaan lausunnossa (25/6 1897) hän perustelee 
niiden jälleen peittämistä vetoamalla siihen, että maalausten 
taidearvo on perin vähäinen. Kalkkeerauksista päättäen tässä 
vanhassa harmaakivikirkossa, jonka katsotaan olevan peräisin 
suunnilleen samalta ajalta kuin Nousiaisten kirkko eli 1300-lu- 
vulta,2 on ollut maalauksia kahdelta eri kaudelta. Tässä yhtey
dessä ansaitsee huomiota ensiksikin kirkon sakastin koristelu, 
johon kuuluu muutamia ornamentaalisesti tyyliteltyjä eläin- 
hahmoja. Pohjoisseinässä olevassa katkelmassa nähdään ainoas
taan eläimen takaosa. Merkittävämpi on kattoholvin vaipassa 
oleva kuva, joka esittää kahta eläintä vastakkain. Tyylittely 
ei ole sama kuin Nousiaisten kirkon eläinhahmoissa tavallinen, 
mutta sama epänaturalistinen leima on näilläkin kuvilla. Suu
remman eläimen häntä päättyy kasviaihetta muistuttavaan ku
vioon. Täälläkin Nervander on ollut keksivinään lohikäärme- 
ornamentteja. Nämä maalaukset ovat kuitenkin niin epätäy
dellisiä, ettei voi varmasti sanoa, mitä ne esittävät.

Mynämäen kirkon pää- ja sivulaivoissa olleiden maalausten 
peittäminen on epäilemättä ollut erittäin harkitsematon teko.

1 Cornell, Svenska Dagbladet, 15. V I. 1929.
* Lindberg, Keskiajan kirkollinen rakennustaide Suomessa, Suomen keski

aikaista kirkkotaidetta, s. X X I .
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Kuva 26. P . Henrik — H eil. Henrik, Uusikirkko.

Ne olisivat keskiaikaiselle monumentaalimaalauksellemme an
taneet huomattavan lisän. Nervanderin kalkkeerauksista — niin 
vaillinaisia kuin ne ovatkin — voimme nähdä, että tällä koriste
lulla on yhtymäkohtia osittain eräihin Turun tuomiokirkon, osit
tain Uudenkirkon sakastin maalauksiin. Tapaamme täällä hol
veissa Turun tuomiokirkon sivulaivojen omalaatuisen kuvion, 
jossa renkaalla varustetun varren päässä on heraldinen lilja. Kah
den puolen on pykälaitaiset lehdet ja kuvion alapäässä 3-jakoinen 
lehti. Eräässä tämän kuvion muunnoksessa lähtee liljan sivuille 
lisäksi 2-haaraiset oksat, jotka päättyvät kärhiin (kuva 27). Tar- 
kastaessamme keskilaivan 2. holvista otettuja kalkkeerauksia 
keksimme niissä saman ohuenpuoleisen lehtikiemuran palmettei- 
neen, eriskummallisine lehtineen ja 6-lehtisine ruusuineen, mikä 
esiintyy tuomiokirkossa tornin vieressä olevan kappelin ovikaa- 
ressa ja pohjoisseinän komeron kaaressa, mutta rikkaampana 
Uudenkirkon sakastissa (kuva 28). Onpa punaisilla ja valkeilla 
värinauhoilla somistettujen ruoteiden reunassakin ollut saman
lainen puolipyörylöistä sommiteltu koristus kuin äskenmainitussa 
paikassa.
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Kuva  27. Koristekuvioita, kalkkeerauksia —  Ornamente-,
Pausen. M ynäm äki (schu\ Virmo).

Edellä kuvattujen lehtikiemuroiden keskelle on henkilökuvat 
päälaivan 2. holvissa sovitettu samaan tapaan kuin Uudenkirkon 
sakastissa. Itälaivassa on sijainnut suurehko sommitelma, jossa 
keskellä nähdään Neitsyt Maaria, joka kumartuu polvellaan 
seisovan Jeesuslapsen puoleen; pään kahdenpuolen on kuvattu 
kaksi enkeliä, jotka ehkä pitävät kruunua (kalkkeeraus on tältä 
kohdalta epäselvä). Madonnan ympärillä on kolme polvistunutta 
henkilöä, joista yksi vaatetuksesta päättäen nainen (päässä liina). 
Äärimmäisenä vasemmalla on polvistunut pienoisfiguuri (lahjoit
taja?). Sommitelma on harvinaisen kaunis ja samalla verraten rea
listinen, huomaa esim. lapsen ja äidin välinen inhimillinen suhde.

Länsivaipassa on ollut kolme henkilöä, Pietan, Paavali ja Anto
nius Erakko, viimeksimainitun jaikain juuressa on hänen tunnus- 
kuvansa, sika. Kädessä hänellä tässä kuvassa, omituista kyllä, on 
piispansauva. Etelävaipassa on kruunupäinen pyhimys, jolla toi
sessa kädessä on valtaomena, toisessa valtikkaa muistuttava esine. 
Todennäköisesti Daavid, vrt. Taivassalo. Pohjoisvaippaan on maa
lattu piispa Henrikin kuva. Tämä kuvasommitelma liittyy mitä 
läheisimmin Uudenkirkon sakastin länsiseinässä olevaan Henrikkiä 
ja Lallia esittävään maalaukseen (kuva 29). Holvikaarissa on ollut 
evankelistain symbolit.

Muista Mynämäen kirkon maalauksista ei Nervanderin haja
naisista ja epätäydellisistä kalkkeerauksista enää saa oikeaa käsi
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tystä. Keskilaivan 5. holvista hän on jäljentänyt näköjään primi
tiivisen henkilöhahmon, ja kuoriholvin itävaipassa on ollut K ris
tusta ristillä Maarian ja Johanneksen välissä esittävä sommitelma, 
joka näyttää olevan verrattavissa lähinnä Hattulan kirkon itä
päädyssä olevaan vastaavanlaiseen maalaukseen. Vielä mainitta
koon kruunua muistuttava koristus keskilaivan 2. holvin kaaressa 
ja eteläisen pylväsrivin 3. pylvään pohjoissivussa ympyrän kehän 
sisällä ollut puumerkkiä muistuttava ristikuvio.

Mynämäen kirkon maalaukset edustavat, niinkuin olemme 
nähneet, sakastin eläinhahmoja lukuunottamatta, jotka liittyvät 
Nousiaisten kirkon primitiivisiin taidetuotteisiin, samaa tyylisuun
taa kuin Uudenkirkon sakastin koristelu ja eräät Turun tuomio
kirkossa tavattavat lehtikiemurat. Erinäisistä primitiivisistä piir
teistä päättäen — ohuenpuoleiset lehtikiemurat, puolipyörylät 
ruoteiden reunoissa — katsomme niiden valmistuneen 1400-luvun 
alkupuolella, joka tapauksessa ennen vuotta 1450, jonka jälkeen 
kiemurat jo alkavat saada täyteläisemmän naturalistisen muodon.

MAARIA.

Nousiaisten kirkon ja Mynä
mäen kirkon sakastin kuvia tar
kastellessa •— niihin voisi lisätä 
vielä Helsingin pitäjän ja Perna
jan kirkon maalaukset — johtuu 
mieleen Bernhard Clairvauxlaisen, 
apotti Sugerin mahtavan vastus
tajan, romaanisen kauden eläin- 
kuvista antama hylkäystuomio.
»Caeterum in claustris coram le- 
gentibus fratribus quid facit illa 
ridicula monstruositas, mira quae- 
dam deformis formositas, ac for- 
mosa deformitas ? Quid ibi immun- 
dae simiae? quid feri leones? quid
monstruosi centauri? quid semiho- t<uva 28. Lehtikiemura, kaikkeeraus

. —  Blätterrankwerk, Pause,
mines? quid maculosae tigndes? M vnäm äki.
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quid milites pugnantes? quid venatores 
tubicinantes?»1

Maarian, entisen Räntämäen, Pyhälle 
Neitsyeelle omistetun kirkon sisäkoriste- 
lussa eläinsymboliikalla ei enää ole niin 
keskeistä sijaa. Kohtaamme osittain uuden 
aihepiirin, jossa varsinaisten kuvaesitysten 
rinnalla tapaa outoja, maagillisia merkkejä. 
Voipa sanoa, että juuri nämä taika- ja va- 
rausmerkit eräiden barbaaristen henkilö
hahmojen ja omalaatuisten ornamenttien 
ohella antavat Maarian kirkon koristelulle 
erikoisen, tavallaan poikkeuksellisen leiman. 
Edellä selostettuihin Nousiaisten ja Mynä
mäen sakastin kuviin verraten, joiden ikää 
ei tarkalleen voida määrätä, Maarian kir
kon maalauksilla on se etu, että tiedämme 
milloin ne ovat valmistuneet. Pohjoissei
nässä, 3. holvissa, on näet ympyrän kehän 

K u ta  29. P . Henrik, kalk- sisällä Olavi Maununpojan vaakuna. Maa- 
keeraus — H eil Henrik, rjan kirkon maalaukset ovat siis kaikesta

H  aiA ‘ZP T\/T 'M'n n w>fi hi
päättäen valmistuneet Olavi Maununpojan 

ollessa Turun piispana vuosina 1450—1460. Kirkko itse, josta on 
tavattu Ingigerd nimisen naisen hautakivi vuodelta 12 15 , on Rin
teen mukaan rakennettu aikaisintaan 1300-luvulla.2

Mitään järjestelmää sanan varsinaisessa merkityksessä Maa
rian kirkossa toiminut maalari ei koristelutyössään näytä noudat
taneen. Maalaukset, jotka arkkitehti C. Frankenhaeuser paljasti 
1908—09, on sijoitettu melko vapaasti holveihin, holvikaariin ja sei
niin, näköjään toisistaan riippumatta (kuva 30). Kuten Nervanderin 
jäljennöksistä päättäen Nousiaisten kirkossa, on täälläkin käytetty 
vain kahta pääväriä, nimittäin mustaa ja punaista, joista edellinen 
vaihtelee harmaan kanssa, jälkimmäisen vivahtaessa milloin kel
taiseen, milloin ruskeaan. Vihreää väriä on ainoastaan vihkimä- 
risteissä, jotka ilmeisesti ovat toisen taiteilijain käsialaa. Ehkäpä 
tämä yksinkertainen värisommittelu johtuu puheenalaisten maa-

1 Apologia ad Guillelmum, Migne, Patr. lat. C L X X X II , palsta 9 15 seur.
2 Rinne, Räntämäen kirkko I, SM 19 10 .
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lausten maagillisesta sisällyksestä, kuten Karjan kirkossa Viron 
Saarenmaalla.1 Punainen ja musta olivat näet tavallisimmat maa
gilliset värit. Ohuita viivamaneerilla tehtyjä lehtikiemuroita lu
kuunottamatta (esim. keskilaivan 4. holvin kaaressa) ornamentiikka 
käsittää etupäässä mittausopillisia kuvioita. Holviruoteet ja kaa
rien reunat on somistettu joko suorasti tai kiilantapaisesti kulke
villa punaisen- ja keltaisenvärisillä poikkinauhoilla. Ruoteiden 
ja kaariviivojen reunoissa on paikoittain vähäisistä ristikuvioista 
ja kaariviivoista sommiteltu koristus. Holvikaarien kärjissä on 
erilaisia kuvioita, tavallisin on jalustalla seisova koristettu risti. 
Samantyyppinen risti on Hollolan kirkossa ja Turun tuomio
kirkossa Kristusta ja Maariaa esittävän maalauksen vieressä. 
Länsiseinässä olevan ristin kummallakin puolella on pitkäsäärinen 
lintu. Mitä tämä kuvaryhmä tarkoittaa, sitä on vaikea sanoa. 
Tällaisia symmetrisiä sommitelmia tapaa jo varhaiskristillisessä 
taiteessa, puhumattakaan myöhemmistä bysanttilaisista kuva- 
kudoksista. Etelälaivan 4. holvissa, joka on omistettu Neitsyt 
Maarialle, on ristinkuva, jonka toisella puolella on munkki, toisella 
paholainen. Erään ristin poikkihaaralle on kuvattu kukon näköi
nen lintu (riikinkukko?). Tämäkin kuvakaava palautuu varhais
kristilliseen taiteeseen. Muita ornamentteja ovat ympyränkehän 
sisällä oleva kaksinkertainen risti, kaunis goottilainen rengasruusu 
tai -tähti, nauhanpujontaa muistuttavat kuviot (ikivanha »rengas- 
solmu») ja »palmikko», joita tapaa jo roomalaisissa mosaiikeissa, 
bysanttilaisessa taiteessa, käsikirjoituksissa y.m.2, sekä gotlanti
laisissa kivireliefeissä3 ja eräissä Upplannin kirkoissa, esim. Laggan 
kirkon kastemaljassa.4

Ornamentaaliseen koristeluun, mikäli sellaisesta saattaa pu
hua, kuuluvat edelleen neliskulmaiset tai suorakaiteen muotoiset 
taulut, jotka on jaettu valkoisiin ja mustiin kolmioihin. Sirelius 
mainitsee ne ryijykirjassaan hauskoina todistuskappaleina »yhte
näisestä keskiaikaisesta kolmio-ornamentiikasta».5 Taulujen ylä

1 Kjellin, Die Kirche zu K arris airf Oesel und ihre Beziehungen zu Goiland, 
s. 126.

2 Sirelius, Suomen ryijyt, s. 12 1 ,  kuva 164.
3 Roosval, D ie Steinmeister Gotlands, taulut X X I , X X I I .
4 Sveriges kyrkor, Uppland II I : i , kuva 36.
5 Sirelius, m. t., s. 65, kuva 69.
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reunassa on silmukka, josta ne riippuvat koukuntapaisessa. Tau
lut esittävät kilpiä, joita jo keskiajalla oli tapana ripustaa kirk
koihin.1 Maarian kirkossa kohtaamme myös merkillisen koriste- 
aiheen, n.s. »labyrintin», »jatulintarhan», »Jerusalemin käytävän», 
jonka symbolinen merkitys on tuntematon, mikäli sillä semmoista 
on ollutkaan. Kuviona jatulintarha on hyvin vanha, palautuen 
historiantakaisiin aikoihin. Keskiajalla sen tapaa m.m. kahdessa 
gotiikan pääkirkossa, nim. Amiens’in ja Reimsin katedraalien 
kivilattiassa, viimeksimainitussa kirkossa se oli lähes neliönmuo
toinen, kulmissa ja keskellä olivat kirkon rakentajien tai arkki
tehtien kuvat.2 Ruotsissa se on kuvattu esim. erään kirkonkellon 
kylkeen. Meillä se esiintyy paitsi Maarian kirkossa myös Sipoon 
ja Pernajan kirkoissa Uudellamaalla. Viimeksimainitussa kirkossa 
sen keskelle on kuvattu ihmisen hahmo. Pohjoisseinässä, 3. hol
vissa, on ikkunan kahdenpuolen kuvattu viisi- ja kuusikanta, 
kumpaisetkin ikivanhoja taika- ja varausmerkkejä, jotka suojeli
vat ihmisiä pahoilta hengiltä. Edellisen vaikutusta voitiin tehosr 
taa lisäämällä kärkiin kirjaimet IESU S tai IEHOVA. Viisi- 
kantaa eli pentagrammia tehokkaampi oli kuusikanta, jota nimi
tetään myös »Salomonin sinetiksi» tai »Daavidin vaakunaksi». 
Suomessa viisikanta esiintyy useissa keskiaikaisissa kirkoissa, 
Pernajan kirkossa reellä ajavaa miestä esittävän realistisen som
mitelman yhteydessä. Virossa kohtaamme viisikannan esim. 
Karjan kirkossa 1300-luvun puolivälistä, jonka koristelu lukui
sine maagillisine kuvioineen lähestyy Maarian kirkon maalauksia. 
Meillä se on säilynyt viime aikoihin saakka kansanomaisessa ka
lustossamme, kuten puulompakoissa, allakkakoteloissa, kaulaus- 
laudoissa, puulautasissa, luhtirakennusten solissa, makuuhuonei
den edustoissa y.m.3 Omituinen merkki on etelärivin 3. pylväässä, 
länsisivulla, kypärällä varustetun kilvenkuvan alapuolella. Mitä 
tämä kolmikulmainen kuvio esittää, on mahdotonta sanoa.

Ornamenttien ohella olen jo viitannut yhteen Maarian kirkon 
kuvasommitelmaan, ristiin, jonka vasemmalla puolella on munkki, 
oikealla paholainen. Tätä tutunomaista sarvipäistä pirua lukuun
ottamatta Maarian kirkossa oli kaksi omituista, primitiivistä hah-

1 Frankenhaeuser, Räntämäen kirkko II , SM 1910 .
3 Male, Art et artistes du moyen age1 , taulu V I.
3 Sirelius, Suomen kansanomaista kulttuuria II , ss. 4 4 1—42.
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moa, jotka todennäköisesti myös esittivät pimeyden ruhtinasta. 
Näistä henkilökuvista, jotka nyttemmin molemmat on peitetty, 
esitti toinen neekerien tai muiden villikansojen taiteelle ominai
sella ujostelemattomuudella kuvattua ihmishirviötä, jolla toisessa 
kädessä oli ruoska, toisessa näköjään rahapussi. Toisella henkilöllä 
oli muodottoman suuri pää ja sivulla keihästä tai hilparia muistut
tava ase (kuva 31). Kuten Maarian kirkon lukuisat ristinkuvat, viisi- 
kanta, kuusikanta y.m. merkit, lienee näiden hirviöidenkin tarkoi
tuksena pahojen henkien ja voimien vastustaminen, sillä magian 
pääsääntöjä on, että paha on häädettävä pahalla, saatana Belse- 
bubilla.1

Jäljellä olevista Maarian kirkon maalauksista merkittävim
mät ovat laivankuvat, joita on useampia. Maalari on kuvannut 
ne suurella asiantuntemuksella, niinkuin monet luonteenomaiset 
yksityiskohdat, masto taklauksineen, märssykoreineen ja lippui
neen, ankkurit, perässä lipuvat veneet y.m. osoittavat. Toisissa 
näkee osan miehistöäkin. Tällainen laivankuva on esim. pohjois
seinässä 5. holvissa, missä sitäpaitsi nähdään mielenkiintoiset 
Kristuksen kasvot, joiden alapuolella on ehtoolliskalkki ja vieressä 
epäselvä kuvio, todennäköisesti jatulintarha. Kristuksen pää on 
primitiivisesti piirretty ristikehää vasten, otsa on matala — silmät 
melkein hiusrajassa —, olkapäille ulottuvat hiussuortuvat taipuvat 
ylöspäin, parta on kaksijakoinen (kuva 32). Toinen huomiota 
ansaitseva laivankuva, jossa ei ole miehistöä, on keskilaivan 3. 
holvin itävaipassa. Sen viereen on kuvattu hohtimet ja vasara. 
Molemmat laivankuvat edustavat 1400-luvulla tavallista tyyppiä, 
vrt. p. Henrikin kenotafin laivankuvia 1400-luvun alkupuolis
kolta,2 p. Olavin laivaa Sälöisten alttarikaapin siipioven maalauk
sessa noin vuodelta 1450 3 ja Houtskarin alttarikaapin siipi oveen 
maalattua Olof Anderssonin laivaa, kaapissa vuosiluku 1508. Kuten 
jatulintarhat, esiintyvät laivankuvatkin parhaasta päästä ran
nikkoseutujen kirkoissa, nim. Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa 
ja Uudellamaalla. Vaikka niiden esiintyminen juuri näissä kirkoissa 
lähinnä lieneekin selitettävissä rannikkoväestön harrastuksesta 
merenkulkuun, saattaa niissä hyvinkin piillä enemmän tai vähem-

1 Kjellin, m. t., s. 1 12 .
* Juvelius, Suomen hansan aikakirjat I, s. 197.
3 Meinander, m. t., s. 149.
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Kuva 3 1 . Paholainen, jatulintarhd\y.m., arkkit. Frankenhaeuserin piirustus— Teujel, 
Trojaburg u. a., Zeichnung des Archit. Frankenhaeuser, M aaria.

män tietoinen symbolinen tarkoitus. Vanhimmista ajoista saakka 
laiva on merkinnyt kirkkoa. Erään laivankuvan yhteydessä näh
dään samantapainen »turnajaiskohtaus», s.o. taistelevia ratsu- 
miehiä esittävä maalaus kuin Nousiaisten kirkossa (kuva 33). Nii
den mahdollisesta vertauskuvallisesta merkityksestä oli jo puhetta.

Vielä on mainittava kolme yksityisiä hahmoja esittävää maa
lausta sekä kaksi kuvasommitelmaa, jotka on tehty samalla perin 
alkeellisella piirustusmaneerilla kuin muutkin Maarian kirkon 
kuvat. Ensinmainituista keskilaivan 3. holvissa oleva torveen 
puhaltava mies tuo mieleen samanlaiset kuvaesitykset Pernajan 
kirkossa (rakennettu 1390-luvulla) ja Hollolan kirkon eteläisessä 
ovessa. On mahdollista, että se tarkoittaa p. Hubertusta, kuten 
Hollolan kirkon eteläoven raudoituksessa oleva henkilökuva,1 
vaikka koiria tällä kertaa ei olekaan kuvattu. Kirkon pohjois
seinässä 3. holvissa olevan henkilöhahmon tuntee halstarista vai
keudetta p. Laurentiukseksi, johon tulen hädässä turvauduttiin.

1 Rinne, Vanajan kirkko, SM 1910, s. 74, 1 muist.
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Agricolan »Rukouskirjassa» on seuraava hänelle omistettu rukous: 
»Anna meille caikiwaldias Jumala, caiki meiden wikain liekit sam- 
mutta, sine ioca annoit pyhen Lauritzan, henen pijnans palawud- 
hen ylitzewoitta».1 Seuraavassa holvissa olevaa kruunupäistä pyhi
mystä, jolla on kädessä marttyyrien tunnuskuva, palmunlehvä, 
ei ole voitu identifioida.

Tarkoitusperiltään hämäriä ovat myös ne kaksi kuvasommi
telmaa, joihin edellä viittasin. Toinen sijaitsee kirkon länsiseinässä, 
ovesta etelään. Siinä näemme tonsuuralla varustetun munkin 
•— puvusta päättäen dominikaanimunkin — tulevan kirkosta risti 
kädessä. Mitä tarkoittaa tämä kuva? Omasta puolestani olisin 
taipuvainen lukemaan myös tämän ristiä kohottavan munkin 
Maarian kirkolle ominaisiin taika- eli varausmerkkeihin, joiden 
tarkoituksena on pahojen henkien karkoittaminen. Aikaisemmin 
oli jo puhetta etelälaivan 4. holvissa olevasta sommitelmasta, 
jossa ristin kahdenpuolen on kuvattu munkki ja paholainen. 
Tässä holvissa on todennäköisesti aikoinaan sijainnut Neitsyt 
Maarialle pyhitetty sivualttari (Maarian kirkko oli, kuten jo olen 
maininnut, p. Neitsyeelle omistettu), päättäen siinä tavattavasta 
kirjoituksesta: ave maria sanota mar(ia.) ora pro nobis. Paitsi tätä 
minuskeleilla maalattua kirjoitusta on holviin majuskeleilla piir
retty kirjaimet A ja M sekä holvin päätekiveen M. Seinässä ikku
nan vasemmalla puolella on kolmio-ornamenteilla varustettu kilpi, 
oikealla puolella kuvafragmentti, jossa nähdään epäselvä kuvio 
ynnä alkeellisesti maalattu kynttilää kädessään pitävä miehen- 
hahmo. Ellei tässäkin ole kysymys pahojen henkien karkoittami- 
sesta — sitähän varten kynttilöitä alkujaan poltettiin esim. vaina
jan paarien ääressä — saattaa puheenaoleva sommitelma todella 
tarkoittaa kynttilämessua, jota vietettiin Maarian temppeliin 
menon muistoksi, kuten Frankenhaeuser aikaisemmin mainitussa 
kirjoituksessaan väittää.

On vaikeata käsittää, että Maarian kirkon maalaukset, joissa 
keskiajan uskonnollisen elämän omituisuudet, taikausko, paho
laisten pelko, magia, niin peittelemättä ilmenevät, ovat valmistu
neet katolisen kirkkomme yhden valistuneimman piispan, Olavi 
Maununpojan aikana, vieläpä hänen oman pääkirkkonsa välittö
mässä läheisyydessä. Tavallisia kirkollisia aiheita Maarian kir-

1 Agricola, Rucouskina Bibliasta, 1. C L IX  b.
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Kuva 32. L aiva  ja  Kristuksen pää  — Schiff und Christuskopf, M aaria.

kossa ei juuri ollenkaan tapaa, maalaukset näyttävät päinvastoin 
välittömästi kuvastavan kansanomaisia käsityksiä ja uskomuksia. 
Ehkä piispa Konrad Bitz juuri tällaisten tapausten varalta ohje
säännössään vuodelta 1480 sääti, ettei maalareita saatu ottaa 
työhön kirkkoihin muutoin kuin piispan tai tuomiokapitulin eri
tyisellä luvalla, »sine speciali nostra vei nostri capituli licen- 
cia».1 Ihan yksinäisiä eivät Maarian kirkon magiaa palvelevat 
kuvat silti ole keskiajan taiteessa. Niillä on, kuten olen osoittanut, 
eräitä kosketuskohtia Nousiaisten ja Pernajan kirkkojen primitii
visten maalausten kanssa meillä, upplantilaisen Västerlöfstan kir
kon kuoriholvin osittain muovailtujen, osittain maalattujen gro
teskien hahmojen kanssa (täälläkin esiintyy p. Lauri halstareineen) 
Ruotsissa2 ja Karjan kirkon eriskummallisten kuvien kanssa 
Viron Saarenmaalla.3 Kuten tämän kirkon maalauksista, saattaa 
Maarian kirkon kuvista sanoa, että ne tarjoavat oivallista aineistoa 
keskiaikaisen paholaisuskon, daimonologian, tuntemiseen.

‘  F  M U  3853.
2 Kansallismuseon kuva-arkisto.
3 Kjellin, m. t., taulu L X I I I .
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Kuva 33. Turnajaiskohtaus, arkkit. Fvankenhaeuserin piirustus ■ 
Turnierscene, Zeichnung des Archit. Frankenhaeuser, 

M aaria.

VEHMAA.

Lähinnä liittyvät Maarian kirkon omalaatuiseen koristeluun 
eräät Frankenhaeuserin Vehmaan p. Margareetan kirkon länti
sessä asehuoneessa keväällä 1905 paljastamat ornamentit. Holvi
ruoteet on somistettu kellertävänpunaisilla ja  harmailla väri
nauhoilla, holvin keskellä, ruoteiden yhtymäkohdassa, on ym
pyränmuotoinen kuvio, josta kunkin ruoteen kohdalle erkanee 
neljä oksantapaista sädettä. Näin syntyy suunnilleen samanlainen 
ristikuvio kuin eräissä Kristuksen kuvien pyhimyskehissä. Edel
leen on asehuoneen ristiholvin vaipoissa, ylhäällä, neljä koristettua 
ympyrää, joiden sisällä on tähden kuva. Sama kuvio on maalattu 
myös seiniin, kuten muuan ruusuketta muistuttava monihaarainen 
ja  -oksainen tähtikin. Kirkkoon johtavan oven yläpuolella on 
primitiivinen ristinkuva (kuva 34).

Itse kirkossa, joka 1300-luvulla alkujaan rakennettiin kaksilai- 
vaiseksi, mutta joka myöhemmin 1400-luvulla muutettiin kolmi- 
laivaiseksi, on maalauksellista koristelua nykyjään vihkimäristejä 
lukuunottamatta ainoastaan ruoteissa, jotka on varustettu suo
raan, vinosti ja  kiilantapaisesti kulkevilla kellertävänpunaisilla ja 
harmailla poikkinauhoilla.

FINSTRÖM.

Myöhemmät maalaukset.
Edellä on jo ollut puhetta Finströmin kirkon holvimaalauk- 

sista ja  niihin liittyvistä primitiivisistä kuvista. Sitäpaitsi on 
tässä p. Mikaelille omistetussa kirkossa lukuisia pyhimyshahmoja, 
joiden iästä kuori-ikkunan pohjoispuolelle maalattu Olavi Maunun-
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pojan (1450-—1460) vaakuna (oikealle käännetty käsivarsi, kädessä 
risti ympyränkehän sisässä) on osviittana.

Finströmin myöhemmät maalaukset jakaantuvat kahteen sar
jaan, jotka sangen huomattavasti eroavat toisistaan. Apostolien ja 
muutamien pyhimysten kuvat on maalattu etupäässä kuoriseinään 
ja tukevien neliskulmaisten pylväiden sivuihin. Ensinmainituista on 
vain harvoja säilynyt eheinä. Ne on sovitettu goottilaisilla krapu- 
kiemuroilla koristettujen kehysten sisään, taustapintaan on siro
teltu shabloonilla tehtyjä 4-lehtisiä ruusuja. Sarja alkaa kuori- 
ikkunan eteläpuolella. Ensimmäisenä kohtaa apostoliruhtinas 
Pietarin avaimineen, vihreä viitta hartioilla. Häneen liittyvät 
uskontunnustuksen alkusanat: credo in deum omnipotentem creato- 
rem celi et ter(re) ja alempana sana petrus. Pietarista oikeaan on eri 
kehyksissä epäselvä henkilökuva, miekasta päättäen Paavali. 
Etelärivin 1. pylväässä, pohjoissivussa, on vähäinen katkelma 
Andreaan kuvasta (vinoristi); saman rivin 2. pylväässä, niinikään 
pohjoissivussa, Johannes, kalkki tai myrkkypikari kädessä. Mo
lemmista kuvista ovat kirjoitukset hävinneet, jälkimmäisellä 
apostolilla on ruskea alusvaate ja sinertävä vaippa. 3. pylvään 
pohjoissivussa on hyvin säilynyt Jaakob Vanhempi sauva kädessä 
ja päässä tavanomainen pyhiinvaeltajan lakki. Puku on harmaa. 
Tähän kuvaan on minuskeleilla kirjoitettu passus sub pontio pilato, 
crucifixus, mortuus et sepultus ja majuskeleilla epäselvä sana, ar
vattavasti Jacobus. Jäljellä olevista apostolinkuvista on voitu 
identifioida vain kolme: pohjoisrivin 2. pylväässä, eteläsivussa, 
oleva Siimon, joka kantaa sauvan tapaista esinettä (saha) ja

Kuva 34. Koristekuvio —  Ornament, Vehmaa 
(schw. Vemo).

6
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jonka vieressä on kirjoitus sanct(orum) communionem remissio- 
nem peccatorum Semon (alusvaate on ruskea, viitta vihreä); i . pyl
väässä, niinikään eteläsivussa, Filippus, fragmentti, jossa näkyy 
kaksinkertainen patriarkanristi, sekä kuoriseinässä, ikkunan poh
joispuolella, Mattias, kirves kädessä, johon liittyvät uskontun
nustuksen loppusanat: et eternam vitam amen (tavallinen sana
järjestys »et vitam eternam») ja alempana sana mathias. Viitta 
on punainen, alusvaate vihreä, haalistunut.

Tähän apostolien sarjaan kuuluu edelleen muutamia pyhimys- 
kuvia, jotka on maalattu samalla tavalla ja samaa mittakaavaa 
noudattaen. Näistä pyhimyskuvista ovat säilyneet etelärivin 2. 
pylvään länsisivussa kirkon nimikkopyhimys Mikael, valkea alus
vaate, ruskeanpunainen pitkä viitta, vihreä ja punainen siipi, 
alaosa tuhoutunut;1 3. pylvään itäsivussa p. Henrik, vasemmassa 
kädessä piispansauva, oikea kohotettu siunaukseen; valkea alba, sen 
päällä ruskeanpunainen dalmatika, päällimmäisenä vaaleanvihreä 
viitta, jossa sininen vuori. Kirjoitusnauhassa luetaan sana héricus 
(kuva 37). Saman pylvään länsisivussa on p. Dominicuksen oppilas 
Pietari, joka murhattiin 1252 ja kanonisoitiin seuraa vana vuonna. 
Hän on puettu dominikaanien tunnettuun pukuun, valkeaan alus
vaatteeseen ja mustaan munkkikaapuun, pään kohdalla on miekka, 
otsahaavasta tippuu verta, rintaan on upotettu veitsi. Kirjoitus- 
nauhassa sanat: sanotus petrus martir (kuva 38). Etelärivin 2. pyl
vään itäsivussa on hiukan pienempään kokoon maalattu munkin- 
kuva, kaapu ruskea (Frankenhaeuser: tummanpunainen), alta 
näkyy kappale valkeaa alusvaatetta. Melkein identtinen kuva, 
vaikka kooltaan vieläkin pienempi, on pohjoisrivin 1. pylvään 
länsisivussa, melko korkealla. Mitään kirjoitusta näiden munkin- 
hahmojen yhteydessä ei ole, mutta ruskeanvärisestä kaavusta 
huolimatta ne voinevat esittää Franciscus Assisilaista (käsien 
asento muistuttaa, merkillistä kyllä, tämän pyhimyksen van
hinta tunnettua kuvaa Subiacon Sacro Specossa). Frankenhaeu
serin akvarellista päättäen on kirkossa ollut myös p. Yrjänää 
kuvaava maalaus.

Puheenaolleita maalauksia paitsi, joiden jaloa tyyliä osoittaa 
kuoriseinässä oleva Pietarin ilmeikäs hahmo kauniisti piirrettyine

1 Samanlainen Mikaelia esittävä puuveistos on niinikään kirkossa. Meinan
der arvelee maalarin käyttäneen sitä mallina, m. t., s. 236.



Kuva  35. Sisäkuva —  Innenansicht, Finström.



8 4 SMYA — F F T  X X X V I I I :  i

viitanlaskoksineen, on kirkon seinissä ja pylväissä lukuisia kuvia, 
joihin vielä on kiinnitettävä huomiota. Nämä maalaukset on sijoi
tettu kuoriholviin ja 2. holvin pohjoisosaan. Ne ovat ilmeisesti 
saman henkilön maalaamat kuin kuoriseinän vaakunakilpi. Kuori- 
ikkunan pohjoispuolella on ylinnä valkeaan alusvaatteeseen ja rus
keanpunaiseen viittaan puettu Maaria Jeesuslapsi käsivarrellaan 
ja alapuolella kirkkoisät Ambrosius ja Augustinus, edellisellä rus
keanpunainen, jälkimmäisellä valkea puku; molemmilla on piis- 
pansauvat, Augustinuksella lisäksi oikeassa kädessä nuolen lävis- 
tämä sydän. Tämä attribuutti hänellä on Alppien tämänpuoleisessa 
taiteessa 1400-luvulta lähtien, ja viittaa se hänen tunnustuskir
jansa kohtaan: »cor caritate divina sagittatum».1 Alhaalle Mat- 
tiaksen kuvan viereen on minuskeleilla, joita tässä kirkossa sään
nöllisesti käytetään, piirretty katumuspsalmin alkusanat miserere 
mei deus. Kuori-ikkunan eteläpuolella on niinikään maalauksia 
kolmessa päällekkäisessä rivissä, ylimpänä myöhäisgotiikan tavan
omainen viimeistä tuomiota esittävä sommitelma. Maalauksen ylä
osassa on taivaankaarella istuva Kristus, jonka pään kohdalta lähtee 
oikealle lilja, vasemmalle miekka; viitta on punainen, kuten ta
vallista. Alaosassa, vasemmalla (nyt katsojasta päin), nähdään 
Pietari taivaan portilla autuaita vastaanottamassa, oikealla hel
vetin kita, jonne keltainen ja vihreä piru raastavat kadotettujen 
sieluja; näiden ryhmien välissä näkyy haudoistaan nousevia vai
najia. Tämän sommitelman alapuolelle on kuvattu kirkkoisät 
Gregorius Suuri ja Hieronymus, edellisellä punainen viitta, päässä 
paavin tiara, jälkimmäinen punaisessa kardinaalinpuvussa, edessä 
kahdelle jalalle noussut jalopeura (kuva 35).

Vastapäätä, riemukaaren itäsivussa, on eteläpuolella hienosti 
vedetyin ääriviivoin hahmoteltu munkinkuva (p. Dominicus?), va
semmassa kädessä sauva (kuva 39), pohjoispuolella samaan tapaan 
tehty naispyhimys, jonka avatusta kirjasta tuntee p. Birgitaksi 
(pää puuttuu). Kuoriholvin pohjoisseinässä on jäljellä vain vähäi
siä kuvafragmentteja, kruunupäisen pyhimyksen yläosa ja toinen 
punaiseen viittaan puettu henkilö.

Myös 2. holvin pohjoisosan malaaukset ovat enimmäkseen 
fragmentaarisia. 2. pylvään itäsivussa on epätäydellinen, kehys
tetty Katariina Aleksandrialaisen kuva, päässä kruunu, puku

1 Künstle, m. t. I I , s. 106.
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Kuva 36. Eteläseinä ja  pylväät —  Südwand und Pfeiler, Finström.

puna-valkea, pyörästä näkyy osa. Pohjoisseinässä on kolme hen- 
kilömaalausta, joista ensimmäinen kehyksellä varustettu hahmo 
tornista päättäen esittää p. Barbaraa, keskellä on seisova van
hahko nainen ja hänen vieressään polvistunut mieshenkilö, joka 
pitää kädessään kirkonkuvaa — nähtävästi joitakin lahjoittajia 
— ja oikealla pyöreän kehyksen sisällä mielenkiintoinen maalaus, 
kuun sirpillä istuva Madonna, jota auringonsäteet ympäröivät 
(Ilm. 12. 1). Oikealla käsivarrellaan hän kannattaa sylissään istu
vaa Jeesuslasta, vasemmassa kädessä hänellä on pallonmuotoinen 
esine — luultavasti korjaaja kuitenkin on käsittänyt väärin maa
lauksen tämän kohdan. Todennäköisempää ainakin on, että 
Maaria on paljastanut rintansa tarjotakseen sitä lapselleen, kuten 
ruotsalaisen Härkebergan kirkon jonkinverran myöhemmässä 
»Apokalyptisessä madonnassa», jossa Jumalanäiti niinikään on 
kuvattu istumassa kuunsirpillä lastaan ruokkimassa x. Hartioilta 
riippuva väljä viitta on vihreä; se on kasattu Maarian jalkojen

1 Cornell—Wallin, Sengotiskt monumentalmdleri i  Sverige I, taulu 7, kuva b.
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juureen ja taittuu teräväkul- 
maisesti; toinen lieve on heitet
ty kuunsirpin yli, ulottuupa 
aina toiseen ympyränkehään 
saakka. Pyhimyskehä, api- 
laanlehtiaiheilla koristettu 
kruunu ja auringonsäteet ovat 
keltaiset, kuunsirppi puoleksi 
keltainen, puoleksi punainen. 
Ympyränkehät ovat vihreät 
ja mustanharmaat (kuva 40). 
Tämä madonnankuvan tyyppi, 
jonka tarkoituksena on tukea 
käsitystä tahrattomasta sikiä
misestä (immaculata conceptio) 
viittaamalla Maarian jumalal
liseen alkuperään,1 ilmestyi 
taiteeseen verraten myöhään, 
yleiseksi se tuli vasta 1400- 
luvun loppupuolella. Mutta 
silloin tällöin tapaamme sen 
jo aikaisemminkin, meillä siitä 
on esimerkkinä Uudenkaupun
gin madonnankuva typologi- 
sine sivukuvineen (Giideon ja 
hänen taljansa, keisari Augus-

Kuva 37. P . H enrik  — H eil. H enrik. , ■ , , • , • 11 \
Finström . tus Ja tiburtilainen sibylla),

joka Meinanderin mukaan on 
peräisin viimeistään noin vuodelta 1450.2

Tarkastellessa edellä selostettuja Finströmin kirkon kuva
sarjoja tulee siihen käsitykseen, että ne ovat eri henkilöiden te
kemät. Toinen henkilö on maalannut suuret apostolien ja pyhi
mysten kuvat, toinen pienempikokoiset pyhimyskuvat ja muut 
maalaukset kuoriholvin seinissä, riemukaaressa ja 2. holvin poh
joispuolella. Edellisen sarjan pyhimyksillä väljine viittoineen, 
joiden laskokset joko riippuvat suorasti tai ovat yksinkertaisesti

1 Künstle, m. t. I, s. 650.
2 Meinander, m. t., ss. 144—47.
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tehty enimmäkseen 
piirtämällä, välistä 
myös väriä käyttä
mällä, muovailua 
ei yleensä esiinny, 
mitä seikkoja Fran- 
kenhaeuser ei aina 
ole ottanut tarpeek
si huomioon paljas- 
tamiaan maalauksia

tyylitellyt, sekä verraten realistisesti hahmoteltuine kasvoineen, 
joissa on havaitsevinaan pyrkimystä yksilöllisempään luonteen
kuvaukseen, on arvokas, juhlallinen, melkein eepillinen sävy, 
kun sitävastoin jälkimmäiset hinteline, solakoine vartaloineen, 
ikäänkuin venytettyine suhteineen — pää on silmiinpistävän 
pieni — ja kaavamaisine kasvonpiirteineen kuvastavat pikem
min lyyrillistä käsitystä. Mutta näistä peruseroavaisuuksista huo
limatta ovat puheenaolevat kuvasarjat ilmeisesti valmistuneet 
samoihin aikoihin, koskapa jälkimmäisen kuvasarjan pyhimyk
sistäkin muutamat, esim. Katariina ja Barbara, ovat sovitetut 
samanlaisiin krapukiemuroilla koristettujen kehysten rajoitta
miin pintoihin. Maalausten värit ovat nykyjään haalistuneet, 
toisin paikoin kokonaan varisseet, kuten esim. sauvaa pitelevän 
munkin kuvassa, joka nykyisessä asussaan vaikuttaa piirustuk
selta. Paremmin ovat värit säilyneet suuremmissa apostolien ja py
himysten kuvissa, 
joissa erottaa rus
keanpunaisia, rus
keita, vihreitä, kel
taisia, mustia ja har
mahtavia sävyjä,
J  ohanneksen kuvas
sa jopa sinistäkin 
(viitan väri). Hen
kilöhahmot on ym
päröity mustilla ää
riviivoilla, vaattei
den laskokset on

Kuva 38. P ietari M arttyyri — Petrus Martyr, Finström.
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korjatessaan. Useista ku
vista on tallella vain kat
kelmia.

Finströmin kirkon 
apostolien ja pyhimysten 
kuvien osittain erikoislaa
tuinen sijoitus on kenties 
johtunut rakennustaiteel
lisista seikoista — niillä
hän keskiaikaisessa mo- 
n u m entaalimaalauksessa 
oli niin ratkaiseva merki
tys —, poikkeuksellisen 
tukevat neliskulmaiset 
pylväät kun tarjosivat 
tähän tarkoitukseen erit
täin sopivia pintoja. Ta
vallisesti meillä pylväihin 
maalattiin vain yksityi
siä pyhimyksiä, nekin 
oikeastaan holvikaarien 
alapäihin, kuten esimer
kiksi Uudellakirkolla,

K uva 39• Tuntematon pyhim ys (Dominicus?) — Taivassalossa ja Laiti- 
Unbekannter Heiliger (Dominicus?), Finström.

lassa. Poikkeuksena ovat 
ainoastaan Lohjan ja Hattulan kirkot, joissa seinät, holvit ja 
pylväät, sanalla sanoen kaikki tyhjät paikat on täytetty kuvaesi- 
tyksillä. Vertauskohtana Finströmin kirkon maalauksille tulee 
mieleen lähinnä Jaakobin kirkko Lyypekissä, jossa pylväiden 
sivut on koristettu yliluonnolliseen kokoon maalatuilla pyhimys- 
kuvilla; yläpuolella on goottilainen katos, alla asianomaisen 
pyhimyksen marttyyrikuolemaa esittävä kohtaus. Jaakobin kir
kon kuvat ovat kuitenkin Finströmin kirkon maalauksia toista 
sataa vuotta vanhemmat. Samanlaisia pylväiden sivuihin maa
lattuja suurikokoisia henkilökuvia on edelleen Braunschweigin 
tuomiokirkossa ja siihen liittyvässä Melveroden kirkossa.1

1 Burmeister, m. t., ss. 245—46.
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Toisena Fin
strömin kirkon 
maalauksille tun
nusm erkillisenä 
piirteenä ovat py- 
himyskuvia ra
joittavien kehys
ten krapukiemu- 
rat. Tällaisia kra- 
pukiemuroita on 
meillä lisäksi ai
noastaan Ham- 
marlandin kirkos
sa, kuten tulemme 
näkemään.1 Ruot
sissa niitä tapaa 
ruoteiden koris
tuksena Tenstan 
kirkossa Upplan- 
nissa, jonka 1437 
koristi saksalaissyntyinen Johannes Rosenrodh, Strängnäsin tuo
miokirkon kuoriholvissa (koristettu noin 1462)2 ja Bunkeflon 
kirkossa Skänessa (maalaukset keskiajan loppupuolelta),3 ja Tans
kassa esim. Tingstedin ja Elmelunden kirkoissa, jotka n.s. El- 
melunden mestari somisti maalauksilla vuoden 1500 tienoilla,4 
vieläpä Raabyn kirkossakin, jonka maalauksellinen koristelu on 
keskiajan myöhäisimpiä.5 Pohjois-Saksassa ansaitsee tässä suh
teessa huomiota Lyypekin Pyhän Hengen kirkko, jonka puheen
alaiset maalaukset ovat valmistuneet vuoden 1495 vaiheilla.6

Meillä ei ole tietoja siitä, kuka Finströmin kirkon myöhem
pien maalausten mestari on tai mistä päin hän on tullut, mutta

1 Turun tuomiokirkon pohjoisseinässä tavattavat samanlaiset kiemurat ei
vät ole alkuperäisiä. Ne on m aalattu vasta kirkon viime korjauksessa.

2 Rom dahl--Roosval, m. t., s. 177.
3 Rydbeck, m. t ., s. 149.
* Beckett, m. t. II , s. 354.
5 Beckett, m. t. I I , s. 405.
6 Die Bau- und Kunstdenkmäler der Freien und Hansestadt Lübeck II, s. 408, 

kuva sivulla 467.
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tuntuu siltä kuin hänen teoksensa viittaisivat Saksaan päin. Ku
vaavaa mielestäni on, etteivät Johannes Rosenrodhin Ruotsiin 
tuomat krapukiemurat koskaan saaneet jalansijaa Upplannin 
keskiaikaisessa kirkkomaalauksessa, jotavastoin ne, niinkuin olem
me nähneet, eivät ole niinkään harvinaisia Skånen ja Tanskan 
kirkoissa, jotka sijaitsevat lähempänä Saksaa. Merkittävä on 
tässä suhteessa myös »Apokalyptinen madonna», joka nyt ensi 
kerran esiintyy keskiaikaisessa monumentaalimaalauksessamme.

Finströmin kirkon sakastissa ei ole henkilökuvia. Ikkunain 
ja ovien reunoihin on maalattu samoja krapukiemuroita kuin 
pyhimyskuvien kehyksiin, ja ristiholvin vaipat on koristettu 
lehtikiemuroilla, joiden lehdet ovat puoleksi vihreät, puoleksi 
ruskeanpunaiset. Holvin keskellä on ympyränkehän sisällä täh- 
denkuva.

HAMMARLAND.

Tästä todennäköisesti jo 1200-luvulta peräisin olevasta, Ka
tariina Aleksandrialaiselle pyhitetystä kirkosta, jonka rakennus- 
muodoissa saattaa havaita romaaniselle tyylille ominaisia piir
teitä,1 on tavattu vain yksi henkilökuva, mutta ornamentaalinen 
somistus on sitävastoin harvinaisen rikas (kuva 41). Holvien vaipat 
on peitetty samanlaisilla lehtikiemuroilla kuin Finströmin sakastin 
katto. Lähtien holvin keskeltä ne vapaasti kiemurrellen paisuvat 
holvivaipat täyttäväksi verkoksi; varresta haarautuu 2-värisiä 
lehtiä, nim. ruskeanpunaisia ja vihreitä tai punaisia ja sinisiä, 
viimeksimainitussa tapauksessa varsi on keltainen.

Osittain seinillä, osittain ikkunanpielissä esiintyy myös toi
senlaisia kiemuroita, joiden oksat eli haarat päättyvät punaisiin 
rypäleterttuihin tai vaihtoehtoisesti vihreihin ja punaisiin 5-leh- 
tisiin kukkiin eli ruusuihin. Kuorin ristiholvissa on keskellä suuri 
niinikään 5-lehtinen ruusu; vaippojen taitekohdat on koristettu 
joko punaisilla tai vihreillä krapukiemuroilla — aivan kuten L yy
pekissä Pyhän Hengen kirkossa. Finströmin kirkossa on ainoas
taan ruskeanpunaisia kiemuroita.

Muinaistieteelliselle Toimikunnalle lähettämässään kirjel
mässä (7/8 19 11) Hammarlandin kirkon maalausten paljastaja

1 Rinne, Alands kyrkor, Åbo Underrättelser 1928, n:o 178.
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Kuva 4 1. Hovimaalauksia — Gewölbemalereien, Hammarland.

ja korjaaja arkkitehti A. Tavaststjerna kertoo toisin paikoin ta
vanneensa maalauksia jopa kahdessa kerroksessa. Vanhempaa 
ornamentiikkaa edustavat ilmeisesti 2-värisiin lehtiin päättyvät 
kiemurat ja krapukiemurat. Niihin kuuluu myös ainoa Hammar- 
landin kirkosta tavattu kuvaesitys, istuvan apostolin kuva (alus
vaate punertava, viitta sinertävä). Tähän henkilökuvaan liittyvät 
sanat judas carnis (re)surrectionem. Se esittää siis Juudas Tad- 
deusta, jolla tässä kuvassa on kädessään patriarkan kaksinker
tainen risti (varsinainen attribuutti on T-kirjainta muistuttava 
risti, näin meillä esim. Taivassalon kirkossa). Viitassa erottaa si
nistä väriä. Myöhempiä lienevät ne lehtikiemurat, joiden oksat 
päättyvät viinirypäleterttuihin ja 5-lehtisiin ruusuihin.

Eräässä Tavaststjernan Hammarlandin kirkosta jäljentämässä 
vesivärikuvassa nähdään edelleen epätäydellinen jalopeurankuva. 
Se on maalattu keltaisella värillä ja muistuttaa ohuine, venytet- 
tyine muotoineen Turun tuomiokirkon Bartolomeuksen kappelin 
Markus-symbolia.
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TURUN TUOMIOKIRKKO.

Katariinan ja Bartolomeuksen kappelit, n .s. Ristikuori.
Nämä kappelit käsittävät ensi osan siitä laajennustyöstä, 

johon Turun tuomiokirkossa ryhdyttiin 1300-luvun lopulla ja 
jota jatkui halki koko seuraavan vuosisadan. Edellinen, p. K a
tariinalle omistettu kappeli, perustettiin jo noin 1370, jolloin 
porvari Hennekinus Närfve sitä varten lahjoitti tuomiokirkon 
liepeillä sijaitsevan talonsa ynnä siihen kuuluvan kaalimaan. Jä l
kimmäisen perusti v. 1374 muuan Johannes Kölnare (Kölnaerae) 
niminen turkulainen porvari sovittaakseen tekemänsä murhan 
(predictus Johannes Kölnaerae unum altare cum singulis orna- 
mentis sibi debitis constitueret in ecclesia cathedrali1). Nämä 
kappelit yhdistettiin noin sata vuotta myöhemmin, 1470-luvulla, 
yhdeksi kappeliksi, n.s. Ristikappeliksi.2

Sekä Katariinan että Bartolomeuksen kappeli on ollut varsin 
upeasti koristettu holvi- ja seinämaalauksilla. Tunnusmerkillistä 
näille maalauksille on, että eräiden henkilökuvien ääriviivat on 
terävällä aseella uurrettu muuripintaan (ks. s. 18). Arvattavasti 
on työhön ryhdytty muuripinnan vielä ollessa kosteana. Maa
laukset paljasti aikoinaan jo Tavaststjerna, sittemmin on hänen 
työtään täydennetty täällä, kuten muuallakin tuomiokirkossa. 
Seinämaalauksista on säilynyt vain vähäisiä rippeitä etupäässä 
Bartolomeuksen kappelissa. Eteläseinässä on ikkunan itäpuolella 
»haavojen parantaja»3 p. Helena, Konstantinus Suuren äiti, 
jonka sanotaan löytäneen Vapahtajan ristin; kädessä hänellä on 
risti ja  päässä valkea liina ynnä keisarillinen (?) kruunu; hartioilta 
riippuu maahan ulottuva pitkä musta viitta; alusvaate on har
mahtava. Vastakkaisella puolella kirkkoon johtavan holviaukon 
vieressä ovat apostolit Andreas, oikeassa kädessä vinoristi, ja 
Bartolomeus veitsi kädessä. Päävärejä ovat mustanharmaa ja 
ruskeanpunainen; Bartolomeuksella on valkoinen viitta, jossa on 
ruskeanpunainen reuna. Viimeksimainitun kuvan alla on vaakuna- 
kiipi, jossa puumerkki (kuva 43). Saman kappelin länsiseinässä on

1 R E A  226.
* Rinne, Turun tuomiokirkko, s. 22
3 Kaarle Krohn, Pyhimysten nimet suomalaisissa loitsurunoissa, Historiallinen 

Aikakauskirja 19 12 .



Kuva 42. Holvimaalauksia, Ristikuori, Turun tuomiokirkko — 
Gewölbemalereien, Kreuzthor, Turkuer Dom.
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Kuva 43. Andreas ja  Bartolomeus, Bartolomeuksen kappeli, Turun tuomiokirkko —  
Andreas und Bartolomäus, Bartolomäus-Kapelle, Turkuer Dom.

epätäydellinen maalaus, jossa näkyy eräitä henkilökuvien jätteitä: 
mies, joka pitelee rakennuksen pienoiskuvaa, nainen, jolla on 
kädessä kattoratsastajalla varustetun kirkon (?) kuva (kuva 44) 
ja äärimmäisenä oikealla panssaripukuinen ritari tai sotilas, 
oikeassa kädessä lippu, vasemmassa vaakunakilpi (kilvessä keski
aikaista porttaalia muistuttava kuvio). Kuvasommitelma on 
kaikesta päättäen esittänyt joitakin lahjoittajia. Katariinan kap
pelissa on itäseinässä ollut suurehko sommitelma, lattian rajassa 
on kellertävänpunaisella maalattu laivankuva, tyypillinen han- 
salainen kauppalaiva 1400-luvulta (ei kuulune kappelin puheena
olevaan koristeluun).

Katariinan ja Bartolomeuksen kappelien pääkoristuksena 
ovat nykyjään holvimaalaukset. Koko Ristikuori vaikuttaa lehti
majalta, sillä molempien holvien vaipat ovat tyystin peitetyt 
lehtikiemuroilla, joiden muoto on suunnilleen sama kuin Hammar- 
landin kirkossa (kuva 42). Täälläkin varresta lähtee 2-värisiä lehtiä 
(ruskeanpunaista, vihreää, kellertävää ja mustaa). Oksat päät
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tyvät 5- ja 6-lehtisiin ruusuihin, 
rypäleterttuihin tai palmettiin eli 
lootuskukkaan (ruskeanpunainen 
tai musta). Ruoteet on koristet
tu teräväkulmaisilla värinauhoilla 
(mustanharmaata, kellertävää ja 
ruskeanpunaista) ynnä 4-lehtisillä, 
vuorotellen isoilla ja pienillä sha- 
blooniruusuilla. Holvikaarissa on 
shabloonikukkia ja tähtiä (mustaa 
ja keltaista), reunassa on apilaan- 
lehdistä sommiteltu friisi. Barto- 
lomeuksen kappelissa on alemmissa 
vaipoissa lehtikiemurain keskellä 
evankelistain vertauskuvat (etelässä 
Matteus, lännessä Markus, pohjoi
sessa Luukas ja idässä Johannes).
T,  . , Kuva 44. Lahjoittaja, Bartolomeuksen
Katariinan kappelissa on idässä kapp eli> Turun tuomiokirkko -  Stifte-
p. Anna  Neitsyt Maaria polvel- n n > Bartolom äus-K apelle, Turkuer 

. . . .  . Dom.laan, muissa vaipoissa kolme nais-
pyhimystä: etelässä Ursula, lännessä Katariina Aleksandrialainen, 
pohjoisessa Barbara. Puvuissa erottaa mustia, harmaita ja kel
lertäviä värisävyjä. 11,000 neitsyeen eli p. Ursulan 1455 perustettu 
alttari sijaitsi alkujaan tornin eteläsivulla olevassa kappelissa, 
mutta siirrettiin myöhemmin Ristikappeliin. P. Annan alttarin 
Rinne arvelee sijainneen Bartolomeuksen kappelin länsiosassa.1

Olen jo huomauttanut Ristikuorin holvivaippojen lehtikiemu- 
roista, että ne liittyvät Hammarlandin kirkon ja näin ollen myös 
Finströmin kirkon sakastin koristeluun. Edelliseen viittaavat 
myös oksien päätteenä olevat 5-lehtiset ruusut ja rypäletertut. 
Ruoteissa olevat isommat 4-lehtiset kukat ovat jälleen samat 
kuin Finströmin kehystettyjen apostolien ja pyhimysten kuvien 
taustapintoihin sirotellut ruskeanpunaiset kukat (terälehtien välistä 
näkyy verholehtien kärki). Myöskin henkilökuvissa saattaa havaita 
kosketuskohtia Finströmin kirkon maalausten, nim. pienempien 
pyhimyskuvien kanssa. Jo  mittasuhteetkin ovat suunnilleen 
samat Bartolomeuksen kappelin apostolinkuvissa. Katariinan

1 Turun tuomiokirkon alttarit, Turun historiallisen yhdistyksen julkaisuja 111.
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kappelin holvivaippojen istuvat naispyhimykset tuovat mieleen 
Finströmin apokalyptisen madonnan, jota myös Bartolomeuksen 
kappelin Matteus-enkeli jyrkkätaitteisine viitanhelmoineen muis
tuttaa. Markuksen vertauskuva lähestyy muodoiltaan jälleen 
Hammarlandin keltaista jalopeuraa.

Mitä Ristikuorin holvikoristukseen tulee, saattaa sitä ver
rata osaksi mestari Pietarin maalauksiin Osmon kirkossa vuosien 
1450—60 vaiheilta,1 osaksi Albertus Pictorin teoksiin 1400-luvun 
loppupuolelta. Ruoteita ei ole varustettu kravuilla, oksilla tai 
lehdillä, holvivaipat on peitetty lehtikiemuroilla, joiden keskelle 
henkilökuvat on sovitettu — siis kuten Osmossakin. Lehtikie- 
murat, jotka täälläkin päättyvät ruusuihin, eivät kuitenkaan ole 
samat, enempää kuin palmettikuviotkaan, joita Osmossa on 
käytetty taustapintojen täytteenä. Poikkeuksena ovat kuitenkin 
eräät holvimaalaukset niinikään mestari Pietarin koristamassa 
Vadsbron kirkossa, jossa kiemurat on varustettu samantapaisilla 
2-värisillä lehdillä kuin Ristikuorissa.2 Henkilömaalaukset ovat 
Bartolomeuksen kappelin seinämaalauksia lukuunottamatta siksi 
katkonaisia ja epäselviäkin, ettei niitä käy seikkaperäisesti erit
teleminen. Ristikuorin maalaukset ovat todennäköisesti peräisin 
1470-luvulta, jolloin Katariinan ja Bartolomeuksen kappelit yh
distettiin.

U U SIKIRKKO .

Kirkko ja asehuone.
Maalauksilla varustetuista keskiaikaisista kirkoistamme p. 

Olavin kirkolla Uudenkirkon pitäjässä on tärkeä sija ei ainoas
taan tavallista runsaamman koristelunsa takia, vaan myös sen- 
vuoksi, että tiedämme siellä työskennelleen taiteilijan nimen. 
Eteläseinän 1. ikkunan länsipielessä on nim. Pietarin kuvan alla 
sanat: petrus henrss pictor. Toisissa säilyneissä kirjoituksissa sa
notaan, että kirkko maalattiin vuonna 1470, jolloin se myös varus
tettiin nykyisillä holveillaan. Conradus Pictoria lukuunottamatta 
Pietari Henrikinpoika on ainoa nimeltä tunnettu keskiaikainen

1 Wallin, Målaren Peter, Albertus Pictors lärare, Studier i Upplands kyrkliga 
konst I.

a K s. Studier i Upplands kyrkliga konst 1, kuva 77.
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maalari maassamme. Nervander väittää samalla seinällä 3. ikku
nan vieressä olevan Maria Magdaleenan kuvan alla olleen toisenkin 
maalarin nimen, päättäen »pictor» sanan lyhennyksestä, mutta hän 
ei voinut epäselvää kirjoitusta tulkita.

Kirkko jakaantuu kolmeen laivaan, joissa kussakin on neljä 
holvia. Kuoriholvia lukuunottamatta ne on koristettu yksinomaan 
ornamentaalisilla maalauksilla, henkilökuvat on tavallisesti sijoi
tettu seiniin ja ikkunakomeroihin. Holviruoteet on koristettu 
suorasti, vinosti tai porrasmaisesti kulkevilla värinauhoilla. Toisin 
paikoin, kuten esim. kuoriholvissa, on värinauhat varustettu ka
peilla harmahtavilla reunoilla. Tavanomaisten värinauhojen ohella 
on ruoteet esim. keskilaivan 2. holvissa somistettu risti- ja puoli- 
ristikuvioista sommitellulla shablooninauhalla, neliönmuotoisilla 
ruusuilla, palmetti- tai lootusaiheilla, joita tapaa myös kaarien 
reunoissa. Ruoteista ja kaarien reunoista pistää holvivaippoihin 
kärjillä varustettuja ruskeanpunaisia ja vihreitä lehtiä tai heraldi
seen liljaan, 3-jakoiseen lehteen tai kukka- eli rypäleterttua muis
tuttavaan kuvioon päättyviä oksia. Holvivaippojen alapäistä 
— kuoriholvissa myös kirkkoisien kuvien välissä — kohoaa pitkiä 
oksia, joista haarautuu 2-värisiä lehtiä ja joiden yläpäässä on 
äskenmainittuja lehtiä ja shabloonikuvioita. Ruoteiden yhtymä
kohdista pistää vaippoihin pienempiä oksia. Tärkeä koristeaihe 
on n.s. ketjuornamentti, jonka tapaa keskilaivan 2., 3. ja 4. hol
vissa sekä eräissä sivulaivojen holveissa, af Ugglas on Upplannin 
kirkkojen ornamentiikkaa koskevassa kirjoituksessaan osoittanut, 
että ketjuornamentti on sommiteltu tummilla ääriviivoilla varus
tetuista hammaslaitaisista tammenlehdistä (naggade eklöv)1; keltais
ten lehtien yhtymäkohdista lähtee omalaatuisia mustalla tai ruskean
punaisella maalattuja oksia. Tätä ruotsalaiselle Bro-Knivstan maa- 
laussuunnalle tunnusmerkillistä koristeaihetta lukuunottamatta 
sivulaivojen holvikoristus rajoittuu kaarireunojen shabloonifrii- 
siin, kirjailtuihin ruoteihin, oksiin ja lehtiin. Kuoriholvin sisä- 
vaipat, kairat, on koristettu ruskeanpunaisilla ja vihreillä lehti
kiemuroilla, joissa on edellämainittu 3-jakoinen lehti (kuva 46). 
Tätä 2-väristä lehtikiemuraa on käytetty myös holvikaarien koris-

1 T ill kännedom om det gotiska måleriet i  Uppland, Studier i Upplands kyrk
liga konst I, s. 6 1.
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Kuva 46. Kuoriholvin maalauksia —  Chorgewölbemalereien, Uusikirkko.

tuksena, sisäkuviona 3-jakoinen lehti, kukka tai rypäleterttu ja
6-lehtinen ruusu, jopa muutamien henkilömaalaustenkin ympä
rillä seinissä. Kuoriholvin kaarissa lehtikiemuran yhteydessä on 
lisäksi suuria kellertävänvärisiä ruusuja. Holvivaippoihin ja varsi
naisiin kuvapintoihin on siroteltu tähdenkuvia, kuoriholvissa myös
4-lehtisiä ruusuja. Kaarien alapäissä on ornamentaalinen pääte- 
koriste, lehtikiemura tai kaksi ristiin asetettua lehteä.

Holvikaarien koristukseen on tavallaan vielä luettava 1. ja
2. holvin kaariin maalatut vaakunakilvet. Kuoriholvin pohjois- 
kaaren itäpäässä on ollut kaksi piispanvaakunaa, todennäköisesti 
Konrad Bitzin edeltäjien vaakunat,1 saman holvin eteläkaaressa 
Konrad Bitzin vaakuna (harmahtava pukki punaisella pohjalla), 
alapuolella arkkiteini Arvid Jaakonpoika Garpin (main. jo 1464)2

1 Meinander— Rinne, Finlands kyrkor I, s. 38. 
• R E A  602.
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ja tuomiorovasti Maunu Särkilahden (1466—89)1 vaakunat. 2. hol
vin pohjoiskaaressa on kaksi allianssi vaakunaa, joista toinen epä
selvä. Meinander arvelee sen tarkoittaneen Henrik Klaunpoika 
Flemingiä, jonka ensimmäinen vaimo oli Valborg Johanneksen- 
tytär Tavast, jolle toinen vaakuna kuuluu. Vaakunan alla on 
kirjoitus walborgh johdott(er) — hän oli Maunu Tavastin veljen
tytär ja kuoli ennen vuotta 1477.2 Eteläkaaressa samalla koh
dalla on Olavi Balkin vaakuna. Tiedetään hänen toimineen m.m. 
v.t. laamannina Mynämäellä 1472.3

Henkilömaalaukset on muutamia poikkeuksia lukuunotta
matta sijoitettu kirkon seiniin. Kuoriholvin pohjoisvaippaan on 
ympyränkehän sisään — ehkä sakastin maalausten vaikutuk
sesta — kuvattu kirkkoisät Ambrosius ja Hieronymus sekä sivuille 
Luukkaan ja Johanneksen vertauskuvat; etelävaipassa ovat Gre
gorius ja  Augustinus sekä Markuksen ja Matteuksen symbolit. 
Kirkkoisät on esitetty rintakuvina, pukujen värit ovat ruskea, 
punainen, harmaa ja valkea — Gregoriuksen viitan vuori vihreä. 
Kuoriholvin itäseinään on ikkunan pohjoispuolelle maalattu vihreä- 
pukuinen p. Margareeta, jonka jalkojen juuressa on punainen lohi
käärme; takana on polvistuneen lahjoittajan kuva ynnä Garp-suvun 
vaakuna, alla kirjoitus hartvik jacobi; eteläpuolella on keisarin- 
äiti Helena, vihreä alusvaate, ruskea hihaton päällysvaate, takana 
niinikään polvistunut lahjoittaja ynnä Fleming-suvun vaakuna. 
Edellinen vaakuna tarkoittaa Hartvik eli Hartikka Jaakonpoika 
Garpia, joka oli Pohjois-Suomen laamannina 1459—-86, jälkim
mäinen hänen vaimoaan Ingeborg Maununtytär Flemingiä.4

Holvikaariin on maalattu seuraavat naispyhimykset: 3. hol
vin pohjoiskaaren itäpäähän p. Barbara, puna-vihreä puku, viitan 
vuori kärpännahasta, vieressä kolmiosainen torni; 4. holvin pohjois- 
kaareen p. Gertrud (sca gertrudis), alusvaate sinertävä, viitta rus
keanpunainen (vain kuvan yläosa säilynyt); ja saman holvin etelä- 
kaareen p. Dorotea (sca doretea), vihreä viitta, jossa vaaleanpunai
nen vuori (yläosa, kuva 47).

Etelälaivan itäseinässä melko korkealla — Uudenkirkon maa

1 R E A ,  s. 486, 1 muibt.
2 Ram say, Frälsesläkter i  F in la n i, s. 1 17.
3 F  M U  3487.
4 Ram say, m. t., s. 14 1.
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laukset ovat toisin paikoin 
kahdessa päällekkäisessä 
rivissä — kohtaa mielen
kiintoisen sommitelman.
Suippokaaren ylhäältä ra
joittamassa pinnassa näem
me Isä Jumalan pilven 
päällä, kädessä valtaomena, 
sekä maassa polvillaan 
oikealla Vapahtajan alas
toman hahmon, päässä 
orjantappurakruunu, toi
sessa kädessä ruoska, toi
sessa vitsakimppu (polvet 
noj aavat kaadettuun pyl
vääseen); vasemmalla Neit
syt Maarian, puettuna si
niseen vaippaan ja vih
reällä kirjailtuun valkeaan alusvaatteeseen. Oikealla kädellään 
hän on levittänyt viittansa, jonka alla näkyy ihmiskunnan edus
tajia, vasemmalla hän osoittaa alkujaan luultavasti paljastettua, 
korjauksessa peitettyä rintaansa.

Meinander, joka edellämainitussa teoksessa huomauttaa eri
näisistä Uudenkirkon ja ruotsalaisen Ösmon kirkon maalausten 
välisistä yhtäläisyyksistä, pitää jälkimmäisessä kirkossa olevaa 
viimeistä tuomiota esittävää sommitelmaa puheenalaisen kuvan 
»väärinkäsitettynä esikuvana». Vaikka Maaria Ösmon maalauk
sessa esiintyykin samassa hahmossa,1 on Uudenkirkon kuva kui
tenkin itsenäinen sommitelma, joka ei ollenkaan esitä viimeistä 
tuomiota, vaan jumalanäitiä ja Kristusta ihmiskunnan esirukoili
joina eli puoltajina. Kuten tavallaan jo Pietari Marttyyrin kuva 
Finströmin kirkossa, tämä sommitelma, jonka toisinto on Parais
ten kirkossa, kuvastaa dominikaanien vaikutusta keskiaikaiseen 
taiteeseemme. Eräässä tämän munkkikunnan piiristä peräisin 
olevassa legendassa kerrotaan, miten Vapahtaja ja hänen »lempeä» 
äitinsä rukoilevat Jumalaa ihmisten puolesta, edellinen näyttäen 
keihään haavoittamaa kylkeään ja naulojen lävistämiä käsiään

1 Studier i  Upplands kyrkliga konst I, kuva 73.

Uusikirkko.
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ja jalkojaan, jälkimmäi
nen paljastettua rintaan
sa.1 Uudenkirkon maa
laus ei välittömästi liity 
tähän legendaan, kuten 
esim. Cranach Vanhem
man maalaus Budapestin 
museossa2 — Jumalalta 
puuttuvat ihmiskunnan 
päävitsauksia symboloi
vat kolme nuolta (rutto, 
sota ja nälkä). Vapah
taja on kuvattu »tuskien 
mieheksi» ja hänen äitinsä 
on tunnettu »madonna 
della misericordia», joka 
viitallaan suojelee ihmi
siä, mutta perusajatus on

K uva 48. M aaria ja  Kristus ihmiskunnan  sama. Kuvan alapuolella
puoltajina —  M aria  und Christus als Fürhitter , • . .

der Menscheit, Uusikirkko. kirjoitus. UHO . u f l l  .
m°cd° : septuagesimo :

picta : eccla : fu it : in : honorem (kuva 48).
Eteläseinässä olevista maalauksista ensimmäinen esittää

p. Annaa. Hän istuu kellertävänruskealla penkillä, sylissä val
keaan puettu Maaria ja alaston Jeesuslapsi. Yläpuolella on pil
ven päällä kaksi soittavaa enkeliä. Alla olevasta kirjoituksesta 
on jäljellä vain yksityisiä kirjaimia.

X. ikkunan itäpielessä on Pietari, vihreä viitta, vasemmalla 
polvistunut lahjoittaja (kirjoitusnauhassa sanat o pater ora pro me), 
oikealla Skytte-suvun (?) vaakuna ynnä epätäydellinen kirjoitus. 
Alla kirjoitukset: martini olavi ja petr(us) Ae«(rik)ss(on) (kuva 49). 
Ensinmainittu kirjoitus tarkoittanee Martti Olavinpoika nimistä 
henkilöä, joka oli kirkkoherrana Uudellakirkolla ainakin 1477.3

1 Perdrizet, La vierge de miséricorde, s. 130.
2 Perdrizet, m. t., taulu X I X , kuva 2.
3 Ma.rtten Oloffson, »kirkioprest j Nyekirkio, min aelskelige broder» mai

nitaan eräässä Birgitta O lavintyttären kirjelmässä, jossa hän vahvistaa äitinsä 
aikanaan lupaaman lahjoituksen. R E A  661.
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Ikkunan länsipielessä on apostoli Andreas, puku harmaa, ynnä 
munkkilahjoittaja, ruskea puku, keltainen vyö, epäselvä kirjoitus: 
ora p{ro^i)ter me pater andre(a). Vaakuna epätäydellinen. Lunetissa 
ikkunan yläpuolella on profeetan rintakuva, jonka Nervander on 
varustanut suomenkielisellä kirjoituksella.

Seinässä ikkunan länsipuolella on suurehko sommitelma, joka 
esittää yhdistettynä kaksi kohtausta p. Erasmuksen marttyyri
kuolemasta: uskontodistaja seisoo kattilassa, hänen suolensa kier
retään vatsasta eräänlaisella kampilaitteella. Ympärillä on neljä 
pyöveliä ja punaisella kirjailtuun brokaadiin puettu henkilö, ehkä 
tuomarina toimiva roomalainen konsuli (kuva 50).

2. ikkunan itäpuolella on p. Mikael pitkään valkeaan viittaan 
verhottuna, vainajan sielua punniten; ikkunakomerossa vasem
malla Jaakob Vanhempi tavanomaisessa pyhiinvaeltajan puvussa, 
ja  lunettipinnassa profeetan rintakuva ynnä kirjoitus: terribilis 
est locus dei non est hic aliud nisi domus dei et ianua (celi). Ikku
nan länsipuolella on yläosa p. Laurentiuksen marttyyrikuole
maa esittävästä sommitelmasta.
Näemme samantapaisen — tällä 
kertaa vihreään puetun — miehen 
kuin »Erasmuksen teloituksessa» 
kahden palvelijan välissä. Yläpuo
lella kaksi enkeliä (rintakuvat) 
noutaa valkealla vaatteella mart
tyyrin sielun taivaaseen (säde
kehällä varustettu rintakuva).

3. holvissa ei nykyjään ole 
maalauksia. 4. ikkunan itäpuolella 
on Maria Magdaleenaa esittävä 
hahmo. Pyhimyksellä on vasem
massa kädessä voidetta sisältävä 
rasia, oikean hän on kohottanut 
ikäänkuin torjuvaan eleeseen.
Kömpelöstä korjauksesta huoli
matta tämä kuva ruskeaan ja vio
lettiin vivahtavine värisävyineen 
yhä on harvinaisen viehättävä. r,J  . . Kuva 49. P ietan  ja  lahjoittaja
Alapuolella olleesta kirjoituksesta Petrus und Stifter, Uusikirkko.
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Kuva  50. P . Erasmuksen marttyyrikuolema — Märtyrertod des heil. Erasmus,
Uusikirkko.

Nervander sanoo erottaneensa tavun »son» ja lyhennettynä sanan 
»pictor».

Ikkunakomerossa on vasemmalla erakkopyhimys Antonius 
ruskeassa munkinkaavussa ja valkeassa alusvaatteessa, toisessa 
kädessä sauva, toisessa kello; häntä seuraa kello kaulassa sika. Tun
nuskuvien selitykseksi mainittakoon, että useissa maissa seurakun
nilla oli n.s. Antoniuksen sika, jota he elättivät Antoniuksen veljes
kuntaa varten. Tuntomerkkinä tällä sialla juoksennellessaan va
paasti kaduilla ja kujilla oli kaulassa kello. Munkit itse soittivat 
kulkiessaan kerjuumatkoillaan pientä kelloa, jotta heidät paremmin
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K uva $ 1 .  Tietäjät itäiseltä maalta— Weisen aus dem Morgenlande, Uusikirkko.

huomattaisiin.1 Oikeanpuolisessa ikkunanpielessä on Katariina  
Aleksandrialainen, puku punainen, ja polvistunut lahjoittaja ynnä 
vaakunakilpi (?). Lunetissa on profeetan rintakuva ja kirjoitus 
venite filii audite me timorem dni docebo vos (kuva 52).

Ikkunan länsipuolella on kuvattu ehtoollisen asettaminen. 
Sommittelu on sama kuin esim. vanhemmissa »Biblia Pauperum»- 
käsikirjoituksissa; suorakulmainen pöytä, Jeesus ja opetuslapset 
samalla puolella pöydän takana, edessä Juudas, sivulta nähtynä.

Länsiseinässä on ollut ihmisen ja linnun sekasikiö. Kuva pei
tetty.

1 Künstle, m. t. I l ,  s. 67.
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Pohjoisseinän maa
lauksia selostettaessa on 
sopivinta jatkaa tarkas
tusta lännestä itään. Täl
löin tulemme aluksi 4. 
holviin, jossa nykyjään ei 
ole maalauksia. Kalkkee- 
raukset osoittavat, että 
täällä 1884 avatun ikku
nan kahdenpuolen oli ku
via: länsipuolella »Kristuk
sen ruoskiminen», itäpuo
lella »Orjantappurakruunu 
painetaan Kristuksen pää
hän».

Seuraavassa holvissa
3. ikkunan länsipuolella on 
säilynyt yläosa ristin tietä 
esittävästä sommitelmas
ta. Nähdään osa ristiä, 

aseistettuja sotilaita, Maaria ja Johannes. Itäpuolella on Ristiin
naulitseminen. Keskellä Kristuksen alaston hahmo ristillä, vasem
malla Johannes kädet rintaa vasten painettuina (vihreä vaippa), 
oikealla kolme sotilasta, joista takana seisovalla töyhtöhattu ja 
sotakirves (värit vihreä, ruskea, ruskeanpunainen, harmaa).

Tähän saakka ovat Kristuksen kärsimyshistorian kohtaukset 
»Ehtoollisesta» alkaen kehittyneet aikajärjestyksessä. 2. ja 1. holvin 
kohdalle on pohjoisseinään kuvattu Jeesuksen syntymä ja Tietäjät 
kumartamassa Jeesuslasta (kuva 51). Edellinen sommitelma poh
jaa siihen kaavaan, joka kehittyi Italiassa taiteen vapautuessa 
bysanttilaisuudesta ja jota säännöllisesti noudatettiin 1400-luvun 
jälkipuoliskolla.1 Valkopukuinen, tyttömäinen Maaria on polvil
laan Jeesuslapsen edessä, joka on asetettu maahan; vajan suulla 
on Joosef (puvussa harmaata ja ruskeaa) niinikään polvistuneena 
ja kädet kohotettuina rukoilijalle ominaiseen eleeseen.

Jeesuksen syntymää esittävän maalauksen alapuolella on 2. 
holvissa iso laivankuva, joka suuresti muistuttaa Ösmon kirkosta

1 Künstle, m. t. I, s. 350.

K uva 52. Katariina Aleksandrialainen ja  lah
joittaja — Katharina von Alexandria und 

Stifterin, Uusikirkko.
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tavattuja laivankuvia. Ösmon maalaukset esittävät p. Eerikin 
ja p. Olavin retkiä pakanain maahan. Uudenkirkon laiva — kuvan 
sommittelu kokonaisuudessaankin — edustaa samaa tyyppiä; perä- 
puoli on korkea ja keulaa koristaa hirven tai härän pää; vedessä 
uiskentelee kaloja. Laivan miehistöstä kaksi on varustettu pyhi- 
myskehällä, niistä toisella, panssaripukuisella, on päässä kruunu, 
oikeassa kädessä valtaomena, vasemmassa miekka. Meinander 
arvelee Uudenkirkon maalauksen esittävän p. Olavin retkeä, koska 
kirkko oli tälle pyhimykselle omistettu. Tämä on kyllä totta, mutta 
toisaalta ei käy kieltäminen, että kuningaspyhimys on varustettu 
Eerikin tunnuskuvalla, joka oikeastaan on keihäs, mutta myös 
miekka, kuten meillä esim. Sälöisten ja Vöyrin alttarikaappien 
siipimaalauksissa.1 Perähäkin kannella ei liioin ole jousimiestä, 
kuten Olavin retkeä esittävissä kuvissa tavallisesti — näin esim. 
Ösmon kirkon maalauksessa ja Sälöisten alttarikaapin siipikuvassa. 
Olen siis sitä mieltä, että puheenalainen Uudenkirkon maalaus 
kuvaa p. Eerikin ristiretkeä Suomeen, eikä p. Olavin retkeä, niin 
luonnolliselta kuin se tuntuisikin (kuva 53).

Myöskin tietäjiä itämailta esittävä sommitelma 1. holvin poh
joisseinässä noudattaa tavanomaista kaavaa. Maaria-äiti vih
reällä kirjaillussa valkeassa viitassa istuu lapsi polvella vajan 
edessä. Vanhin tietäjistä, jolla on ruskea puku, on polvistunut 
hänen eteensä ja ojentaa koria, jossa on lahjoja; toinen tietäjistä 
(vihreää ja harmaata) seisoo taaempana, kädessä ciboriumia muis
tuttava esine; kolmas on hävinnyt. Vajassa häämöttää Maarian 
takana Joosef, vajan yläpuolella näkyy tähti.

Edellä lueteltujen maalausten lisäksi oli asehuoneen seinissä 
eräitä kansansaduista lainattuja aiheita, jotka esittivät paholaisia 
ihmisiä viettelemässä. Nämä kuvat olivat osaksi epätäydellisiä. 
Syystä tai toisesta Nervander ne peitti, joten niihin voi tutustua 
vain tallella olevien kalkkeerausten avulla. Luettelen ne lyhyesti: 

itäseinässä: hevoskauppaa esittävä maalaus, hevonen ja 
kolme miestä (sama aihe Lohjan kirkon asehuoneessa, vaikka 
räikeämmin esitettynä);

eteläseinässä: akkoja ja paholaisia ratsastamassa luudan 
varrella;

länsiseinässä: paholainen auttaa lypsävää vaimoa, paholai-
1 Meinander, m. t., kuvat sivuilla 15 1 ja 241.
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K uva  5.J. P . Eerik in  ristiretki Suomeen (?), tushikynäpiirustus —  Kreuzzug des 
heil. E rik  nach Fin nland  (?), Tuschzeichnung, Uusikirkko.

nen ja kirnuava akka, akka ja paholainen pöydän ääressä, jolla 
astiantapainen, arvattavasti voiastia (nämä kolme aihetta Ösmon 
kirkon holvissa lehtikiemurain keskellä);

tuntemattomassa paikassa (pohjoisseinässä?): mies, joka kan
taa eläintä hartioillaan kahden paholaisen välissä. Miehen vaa
tetus (pitkänlainen takki, vyö, puukko, nauhakengät) kansa
tieteellisessä suhteessa mielenkiintoinen (kuva 54).

Edellä selostettuihin kirkkoihin verrattuna Uudenkirkon 
pitäjän kirkon maalauksellinen koristus on rikkaampi, tavallaan 
myös realistisempi. Se edustaa meillä sitä maalaussuuntaa, jota 
Ruotsissa Sylwanin mukaan nimitetään Bro-Knivstan ryhmäksi. 
Ryhmän keskuspaikkana oli Uppsalan hiippakunta, mutta sen vai
kutuspiiri oli varsin laaja, ulottuen pohjoisessa Norrlantiin saakka 
(maalari Eghilin koristamat Ytterlännesin ja Enängerin kirkot).1 
Tunnusmerkillistä Bro-Knivstan ryhmän ornamentiikalle ovat 
moteista ja holvikaarien reunoista vaippoihin pistävät lehdet ja 
oksat, ja olletikin ketjuornamentti, jonka tosin tapaa parissa 
vanhemmassakin kirkkomaalauksessa (Tensta 1437, Östra Ryd 
1449)2, mutta ei koskaan Albertin maalauskoulun tuotteissa.

1 Cornell, Norrlands kyrkliga konst, s. m  seur.
2 a f Ugglas, T ill kännedom om det gotiska måleriet i  Uppland, Studier i U pp

lands kyrkliga konst I, s. 6 1.
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Koristeaiheet ovat kauttaaltaan otetut kasvikunnasta, ja niillä 
on joitakin poikkeuksia lukuunottamatta sangen naturalistinen 
leima verrattuina esim. Finströmin kirkon tai Turun tuomiokirkon 
Johannes Kastajan kappelin, jopa puheenaolevan kirkon sakas
tinkin holvimaalauksiin. Ruskeanpunaiset ja vihreät lehtikiemu
rat ovat täyteläisempiä kuin Hammarlandin tai Turun tuomio
kirkon Ristikuorin vastaavat koristeaiheet. Erinäisiä yhtäläi
syyksiä saattaa havaita Uudenkirkon maalausten ja sikäläis
ten kuorituolien (Kansallismuseo) ornamentiikan kesken, esim. 
lehtikiemura, kolmihaaraiset lehdet ja rypäleterttu, jopa eris
kummalliset kukatkin, jollaisia on sakastin holvissa. Risti- ja 
puoliristikuvioista sommitellun shablooninauhan tapaa jo Ranskan 
katedraalien julkisivuissa (Nötre-Dame Pariisissa, Amiens’in ja 
Soissons’in katedraalit), sittemmin muuallakin, 1400-luvulla se 
esiintyy yleisesti Ruotsin ja Tanskan kirkkomaalauksessa. Puu
hun leikattuna ornamenttina sen kohtaa meillä esim. Naantalin 
sakramenttikaapissa.

Aikaisemmin kuvaamani kirkot ovat lähes yksinomaan olleet 
koristetut yksityisillä pyhimyshahmoilla, poikkeuksena on ainoas
taan Finströmin kirkon viimeistä tuomiota esittävä sommitelma, 
ellemme ota lukuun Nousiaisten ja Maarian kirkkojen alkeellisia 
kuvaesityksiä. Uudenkirkon maalauksissa esiintyy meillä ensi ker
ran keskiajan loppukauden 
taiteelle ominainen kertova 
aines, niinkuin Eerikin 
ristiretkeä, Erasmuksen ja 
Laurin marttyyrikuolemaa 
tai Vapahtajan syntymää 
ja kärsimystä kuvaavat 
sommitelmat osoittavat.
On tapahtunut suunnilleen 
samanlainen kehitys kuin 
tuhatkunta vuotta aikai
semmin varhaiskristillises
sä taiteessa, siirryttäessä 
katakombien yksinkertai
sista symboleista sarkofa
gien kohokuviin tai van-

Kuva  5/. Talonpoika ja  paholaisia, tushi- 
kynäpiirustus — Bauer und Teufel, 

Tuschzeichnung, Uusikirkko.
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i$fitbopp> iöW
K uva  55. Vaakunakilpiä —  Wappenschilde, Uusikirkka.

himpien kristillisten kirkkojen mosaiikkeihin ja freskoihin. Maalaus
taide ilmentää nyt meillä kirkon liturgiaa monipuolisemmalla ja 
täydellisemmällä tavalla kuin esim. Finströmin kirkossa, missä vain 
uskontunnustuksen lauselmat on apostolien hahmojen välityksellä 
saatettu kirkossakävijän tietoon (ynnä katumuspsalmin alkusanat, 
jotka on kirjoitettu kuoriseinään). Uudenkirkon maalaukset kuvaa
vat kirkkovuoden suuria juhlia, joulua ja pääsiäistä, jota paitsi ne 
muistuttavat profeettojen ennustuksista sekä esittävät usein räi- 
keällä, mutta juuri senvuoksi mieleenpainuvalla tavalla uskonsanka- 
rien kärsimyksiä. »Idcirco enim pictura in Ecclesiis adhibetur, ut hi 
qui litteras nesciunt, saltem in parietibus videndo legant, quae 
legere in codicibus non valent», kirjoitti aikoinaan jo Gregorius 
Suuri Massihan (Marseilles’in) Serenus-piispalle.1 Meillä, kuten myös 
Skandinavian maissa, ovat näiden maalausten esikuvina toden
näköisesti olleet alankomaalaiset ja saksalaiset puupiirrokset, jotka 
hartauskuvina levisivät laajoihin piireihin ja joita myös käytettiin 
amuletteina pahoja henkiä vastaan.2

Uudenkirkon maalausten tyyliä ei nykyisellään käy tarkem
min määritteleminen, Nervander kun 1884 korjasi ne kovakourai
sesti, käyttäen paikoittain m.m. sopimattomia, räikeitä värejä, 
kuten keisarinvihreää ja mönjan- eli sinoberinpunaista, jotka rik
kovat kuvien väriharmonian. Myöskin piirustusta on kömpelöllä 
ja taitamattomalla tavalle täydennetty ja vahvistettu.

1 Migne, Patr. lat, L X X V I I ,  palsta 1027 seur.
* Beckett ra. t.  I I,  s. 324— 2 5 .



Uudenkirkon maalaukset antavat meille viittauksia siitä, 
miten kirkkojemme koristaminen keskiajalla tapahtui. Me tie
dämme Pietari Henrikinpojan suorittaneen ainakin suurimman 
osan Uudenkirkon maalauksista vuonna 1470, jolloin kirkkojen 
uusimista ja koristamista harrastava mahtava Konrad Bitz oli 
Turun piispana, arkkiteininä Turussa Arvid Jaakonpoika Garp ja 
tuomiorovastina Maunu Särkilahti, joiden vaakunakilvet esiintyvät 
kuoriseinässä. Maalausten pääkustantajia ovat nähtävästi olleet 
Pohjois-Suomen laamanni Hartikka Jaakonpoika Garp ja hänen 
puolisonsa Ingeborg Maununtytär Fleming, joiden vaakunat niin
ikään tapaa kuoriseinässä, Henrik Klaunpoika Fleming ja hänen 
puolisonsa Maunu Tavastin veljentytär Valborg Johanneksentytär, 
sekä Olavi Balk, joiden vaakunat on maalattu 2. holvin kaareen, 
ehkä myös Uudenkirkon kirkkoherra Martti Olavinpoika, jonka 
tapaa polvistuneena Pietarin kuvan vieressä. Muitakin porvarillisia 
lahjoittajia lienee ollut, päättäen esim. Katariinaa esittävän maa
lauksen vieressä olevasta kilvestä, jossa on puumerkkiä muistut
tava tunnuskuva. Osa edelläluetelluista vaakunakilvistä esiin
tyy Uudenkirkon kuorituolien päätylaudoissa.

TAIVASSALO.

Myöhemmät maalaukset.
Taivassalon Pyhän Ristin kirkko, joka alkuperäisessä asus

saan on peräisin 1300-luvun lopulta — Towesalw nimisenä pitäjä 
mainitaan jo 135 0 1 — on Länsi-Suomen kirkoista upeimmin ko
ristettu. Olen edellä jo esittänyt eräitä maalauksia, jotka koristi
vat alkuperäistä yksilaivaista ja tynnyriholvilla varustettua kirk
koa. Kun Taivassalon kirkko myöhemmin muutettiin kolmilaivai- 
seksi ja varustettiin nykyisillä holveilla, peitettiin vanhat kuvat, 
joista osa oli jäänyt pilasterien taakse. Uudet maalaukset, jotka 
Nervander 1890 paljasti, ovat peräisin Konrad Bitzin ajalta, niin
kuin hänen kuori-ikkunan yläpuolelle maalattu vaakunakilpensä 
osoittaa.

Uudenkirkon maalauksiin verrattuna Taivassalon kirkon ko-

GOO TTILAISTA M ONU M ENTAALI M AALAUSTA UI

1 R E A  133.
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ristelu nykyisellään tekee edullisemman vaikutuksen sikäli, ettei 
Nervander ole täällä alkuperäistä vaikutusta tavoitellessaan käyt
tänyt yhtä räikeitä värejä. Sitäpaitsi on otettava huomioon, 
etteivät keskilaivan holvi- ja kaarimaalaukset koskaan ole olleet 
peitetyt. Nervander ainoastaan uudisti niiden aikojen kuluessa 
himmentyneet värit. Mutta toisissa suhteissa Nervanderin korjaus
työ on ollut sekä kovakouraista että mielivaltaista. Niinpä hän, 
niinkuin jo olemme nähneet, omaksumansa järjestelmän mukai
sesti yleensä peitätti vanhat keskiaikaiset kuvat, maalauttaen 
niistä kopiot jopa välistä toisiin paikkoihinkin. Myös Taivassalon 
kirkon maalauksiin on siis suhtauduttava varovaisesti.

Taivassalon kirkon koristus edustaa samaa suuntaa kuin 
Uudenkirkon maalaukset, jos kohta huomattavia eroavaisuuk
siakin on olemassa — iso ruusunkuva puuttuu, samoinkuin tyy
pillinen ketjuornamentti. Koristelun peruselementtejä ovat 
täälläkin 2-värinen lehtikiemura sekä holviruoteiden ja kaarien 
reunoista vaippoihin pistävät 3-jakoinen lehti, heraldinen lilja ja 
kukka- tai rypäleterttuun päättyvät oksat ja 2-väriset lehdet 
kärhineen. Mutta paitsi holvikaarissa ja vaipoissa tämä 2-värinen 
kiemura esiintyy myös friisinä risti- ja puoliristikuvioista sommi
teltujen shablooninauhojen välissä kirkon seinissä kuvien alla. 
Uudellakirkolla lehtikiemurat poikkeuksetta oli maalattu ruskean
punaisella ja vihreällä, Taivassalossa on lisäksi myös ruskean
punaisia ja oranssinkeltaisia, vieläpä mustia ja keltaisiakin kie
muroita, mikä on omiaan selittämään tämän kirkonsisustan teke
mää komeaa väri vaikutusta. Ruoteet on koristettu tavanomaisilla 
värinauhoilla, toisin paikoin myös shabloonikuvioilla (omalaatui
nen shabloonikoristus on 5. holvissa). Uusi koristeaihe on kuori- 
holvissa esiintyvä liljankukka (valkea kukka, jossa vihreä kanta), 
jonka tapaa myös 3. holvissa lehtikiemuran sisällä, sekä paikoin 
kaarien reunassa ja seinissä kuvien kehyksenä esiintyvä musta tai 
ruskeanpunainen kiemura, jossa on vapaasti tyyliteltyjä akantus- 
lehtiä. Tämän akantuskiemuran ohella on kaarien reunat koris- 
tetty myös 6-lehtisillä shabloonikukkasilla eli -ruusuilla (terä- 
lehtien välistä näkyvät verholehtien kärjet, vrt. Turun tuomio
kirkon Ristikuorin kukkaset), jopa tähdilläkin. Holvikaarien 
päätekoristuksena on suuria hammaslaitaisia lehtiä ja keski
laivaan päin, holvikannoissa, yksinkertaisella viivamaneerilla



Kuva 56. Kuoriholvin maalauksia — Chorgewölbemalereien, Taivassalo.
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piirretyt ihmiskasvot, »karyatidipäät», joita kumpiakaan ei liioin 
tapaa Uudenkirkon pitäjän kirkossa. Pohjoislaivan 2. holvissa 
on suuri heraldinen liljankuva. Kuvapintoihin on siroteltu neliön
muotoisia kukkia, ennenmainittuja 6-lehtisiä ruusuja ja tähtiä.

Taivassalon kirkon kuoriholvin koristus on kauneimpia koko 
Länsi-Suomessa (kuva 56). Paitsi rikasta ornamentaalista koristelua 
lehtikiemuroineen ja liljankukkineen on holvivaippoihin maalattu 
myös henkilökuvia. Komplisoidun tähtiholvin pienissä vinoneliön 
muotoisissa pinnoissa on idässä Kristuksen pää (ynnä kirjaimet 
ihés) lehtiaiheista sommiteltua ristikuviota vasten; vastaavissa pin
noissa pohjois- ja eteläpuolella ovat Pietarin ja Paavalin rinta
kuvat. Alapuolella oleviin suuriin vaippoihin on maalattu Kris
tuksen pään kohdalle kaksi liitelevää enkeliä, jotka heiluttavat suit
sutusastiaa, Pietarin kuvan kohdalle koko vartalokuvina A mbrosius 
(s ambrosius) ja Gregorius (s gregorius), hartioilla maahan ulottuvat 
raskaat, laahustavat viitat suoraan lankeavine laskoksineen, edel
lisen vihreä, mustalla kirjailtu, jälkimmäisen keltainen, punaisella 
kirjailtu; Paavalin kuvan kohdalle Hieronymus (s jeronimus) ja 
Augustinus f  s augustinus), edellisellä kardinaalin punainen puku, 
jälkimmäisellä vihreällä kirjailtu harmahtava viitta. Kuten Fin
strömin kirkossa, on täälläkin Hieronymuksen viereen pienois
kokoon kuvattu jalopeura, kädessä kirkkoisällä on iso naula (joka 
puuttuu Finströmin kuvasta), Augustinuksella nuolen lävistämä 
sydän.

Keskilaivan 2. holvissa ovat pohjoispuolella Luukkaan (s lu- 
cas) ja Johanneksen (s johanes), eteläpuolella Matteuksen (s ma- 
teus) ja Markuksen (s marcus) vertauskuvat. Pohjois- ja etelä- 
kaariin on itäpuolelle maalattu seuraavat kaksoisvaakunat, joista 
toiset saattavat olla lahjoittajien kilpiä. Pohjoiskaaressa: Maunu 
Tavastin ja Olavi Maununpojan vaakunat, Eerik Akselinpoika 
Tottin (k. 1481) ja hänen vaimonsa Elin Sturen vaakunat, laa
manni Hartikka Jaakonpoika Garpin ja hänen vaimonsa Ingeborg 
Maununtytär Flemingin vaakunat (samat vaakunat myös Uudella
kirkolla), Nils Gregerinpoika Garpin ja hänen vaimonsa, omaa 
sukua Fleming, sekä »asemies» Tord Karpelaisen ja hänen 
vaimonsa Elin Hornin (P)1 vaakunat — edellisen poikkeuksel-

1 Epätodennäköistä —  1470 mainitaan hänen vaimonaan muuan Katariina 
Antintytär (Katharina Andersdotter), Ram say, Frälsesläkter i  Fin land, s. 68.



K uva  .5 7 . Sisäkuva — Innenansicht, Taivassalo.
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lisesti oikealla, jälkimmäisen 
vasemmalla. Etelänpuolisessa 
kaaressa: piispa Beero Balkin 
(1385— 1412) vaakuna, Niklis 
Olavinpoika Särkilahden ja 
hänen vaimonsa Elin Niilon- 
tytär Tavastin (molemm. 1400- 
luvun puolivälistä) vaakunat, 
Niklis Maununpoika Stälarmin 
ja arvattavasti hänen vai
monsa, omaa sukua Scheel, 
vaakunat, Kaarlo Ravallin- 
poika Fargaltin (kari raualt) 
vaakuna sekä Olavi Kirveen 
(kirj. myös Kervis) vaakuna 
— viimeksimainittu käytti 
vaimonsa Maunu Särkilahden 
sisaren kilpeä.1

3. holvissa on pohjois- 
vaippaan maalattu p. N iko
laus (s nicolaus), jolle Turun 
vanhin kilta — mainitaan jo 
1300-luvun puolivälissä2 — oli 
pyhitetty, ja Maria Magda-

Kuva  j-v. p . Ursula (ennen restauroimista) le e n a  ( s  m a r ia  m a g d a le e ) . Edel- 
—  H eil. Ursula (vor der Restaurierung), v  , . .  i •

Taivassalo Imen on kuvattu vanhimman
perinnäistavan mukaisesti il

man tunnuskuvaa3; toisessa kädessä hänellä on piispansauva, 
toinen on kohotettu siunaukseen. Viitta on vihreä, viitan vuori 
ruskea. Maria Magdaleenalla on toisessa kädessä palmunoksa, 
toisessa voiderasia. Pitkä vaippa on ruskeanvärinen. Vastaavassa 
etelänpuolisessa vaipassa ovat p. Henrikin ja p. Margareetan 
kuvat tavanomaisin attribuutein. Vieressä sanat: s héricus,

1 Nervander, Medeltida porträtter och vapensköldar i  några finska kyrkor II , 
Töfsala kyrka, FM  1900, s. 42; Hausen, Anteckningar gjorda under en antiqv arisk 
forskningsresa sommaren 18 7 1  i  Egentliga F in lan d samt på Åland, ss. 27— 31.

2 R E A  160.
3 Künstle, m. t. II, s. 461.
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s margareta. Henrikillä on 
ruskea viitta, Margareetalla 
vihreä. Kuten Nikolaus, on 
myös Henrik kohottanut toi
sen kätensä siunaavaan elee
seen, Lallilla hänen jalkainsa 
alla on kädessä kirves; lohi
käärmeellä Margareetan ku
vassa on hännän päässä toinen 
pienempi pää. Eteläkaaren 
itäpäähän on maalattu val- 
keapukuinen p. Ursula, jolla 
vasemmassa kädessä on nuoli. 
Hihansuut ovat tavattoman
leveät ja pykälillä varustetut.
Jalkain juuressa on puumer
killä varustettu kilpi, johon 
liittyy arvattavasti lahjoitta
jan nimi her hannes holUte.
Kuvan yläpuolella: sca ursula 
(kuva 58).

4. holvin alimmassa vai
passa pohjoispuolella on p. Y r
jänä (s georgi) ja lohikäärme.
Pyhimys, joka on puettu te- K uva  .59. P . Kristiina (ennen restauroi- 

räspanssariin, työntää keihään- mlsta> ~  HelL Ch,ris“na <v°' der Restau'r  ’ J  nerung), laivcissalo.
sä pedon kitaan; päässä hänellä
on diadeemintapainen ynnä töyhtö, ja hartioiden ympäri kietoutuu 
kauniisti mustanvihreä lehtikiemura. Eteläpuolella on vastaavassa 
pinnassa niinikään vain ääriviivoilla tehty Johannes Kastaja (s jo -  
hänes bapt), puettuna eläimen taljaan ja pitäen vasemmassa kä
dessään kirjaa, jonka päällä on Kristuksen symboli, pyhimyskehällä 
varustettu karitsa. Holvikaareen, samalle puolelle, on kuvattu 
meillä harvinainen naispyhimys p. Kristiina, jolla on vasemmassa 
kädessä kolme nuolta (mannermaan taiteessa hänellä tavallisesti 
on kädessä kaksi nuolta ja jalkain juuressa myllynkivi, jolla hänet 
legendan mukaan upotettiin Bolsenan järveen1). Alusvaate on

1 Künstle, m. t. II, s. 1 5 3 .
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vihreä, päällysvaate vaaleanpunainen, jossa valkeita kuvioita (kuva 
59). Kuvan yläosaan on kirjoitettu sca cristina, alhaalla oikealla 
Garp-suvun vaakuna ynnä sanat: grg ands, s.o. Greger Antinpoika 
Garp, Vehmaan kihlakunnan tuomari (kuoli n. 1449).1

Keskilaivan viimeisessä eli 5. holvissa on pohjoisvaipassa kaksi 
henkilökuvaa, apostolit Siittiön (s sij\m \on) ja Juudas Taddeus 
(s judas t)\ edellisen alusvaate on vihreä, viitta ruskea, jälkimmäi
sellä päinvastoin. Siimonilla on kädessä tunnuskuvansa saha, joka 
muistuttaa jousta, Juudaksella T:n muotoinen risti. Nämä apos
tolit kuvattiin usein yhdessä, riippuen luultavasti siitä, että heillä 
oli yhteinen juhlapäivä. Heitä nimitetäänkin »Herran veljiksi». 
Vastakkaisella puolella on p. Mikael (s micael), suunnilleen saman
lainen kuin Uudellakirkolla, yllään valkoinen puku. Vaa’assa va
semmalla on munkkia muistuttava alaston hahmo ynnä kirja, 
oikealla punnukset ja paholainen.

Kaikki edelläselostetut kuvat ovat, kuten sanottu, säilyneet 
peittämättä keskiajalta saakka. Nervander on kuitenkin uusinut 
niiden värit ja vahvistanut ääriviivoja. Ne tekevät suurin piir
tein katsoen varsin tyydyttävän vaikutuksen. Suuremmalla varo
vaisuudella on suhtauduttava seinämaalauksiin, jotka ainakin 
osaksi ovat peitetyistä alkuperäisistä kuvista kalkkeeraamalla 
tehtyjä jäljennöksiä.

Itäseinässä on kuori-ikkunan yläpuolella aluksi piispa Kon
rad Bitzin vaakuna (musta pukki vihreällä nurmikolla, Uudella
kirkolla harmaa pukki punaisella pohjalla) ja hänen tuomiorovas
tinsa Maunu Särkilahden sekä Garp-suvun vaakunat, joista 
viimemainittu tarkoittanee Hartikka Jaakonpoika Garpia, joka 
näihin aikoihin oli Pohjois-Suomen laamannina. Kuori-ikkunan 
pohjoispuolelle on maalattu p. Birgitta, puettuna luostarikuntansa 
pukuun, valkoiseen alusvaatteeseen ja harmaaseen viittaan; toi
sessa kädessä hänellä on kirja, toisessa kynä. Eteläpuolella on 
kruunupäinen Neitsyt Maaria Jeesuslapsi käsivarrella; alusvaate 
on punainen, viitta vihreä; kirjoitusnauhassa epäselvä kirjoitus: 
mater dei . . . mei.

Seinämaalausten sijoituksessa on Taivassalon kirkossa nou
datettu samaa järjestystä kuin Uudellakirkolla sikäli, että pyhäin- 
kulttiin liittyvät kuvat on etupäässä sovitettu kirkon eteläosaan,

1 R E A  465; Ram say, Frälsesläkter i  Finland, s. 140.
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Kuva 60. P . Laurentiuksen marttyyrikuolema —  Märtyrertod des heil. Laurentius,
Taivassalo.

jotavastoin pohjoisseinä on varattu ensi sijassa joulun ja pääsiäisen 
suurtapahtumille. Kiertäessämme kirkkoa myötäpäivään koh
taamme itäseinässä, eteläisen sivulaivan kohdalla, maalauksia 
kahdessa päällekkäisessä rivissä. Ylinnä on suippokaaren rajoit
tamaan lunettipintaan maalattu p. Laurentiuksen marttyyri
kuolema. Pyhimys lepää alastomana »rautaisella vuoteella», hals- 
tarilla, jonka alta kohoaa liekkejä. Ympärillä on neljä pyöveliä, 
kuten Erasmuksen kiduttamista esittävässä kuvassa Uudella
kirkolla, sekä ylhäinen henkilö, jolla on kruunu päässä — tar
koittanee keisari Deciusta, pyhimyksen vainoojaa. Yläpuolella 
näkyy pilvessä ristikehällä varustettu miehinen rintakuva, Kris

‘ P . t l Q l i r i o  mariliiran f u t l t i i » .
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tus, joka vastaanottaa uskonsankarin sielun alastoman lapsen 
hahmossa. Tähditetyssä taustapinnassa on kaksi puumerkillä 
varustettua kilpeä, joista vasemmanpuoliseen liittyy epäselvä 
kirjoitus. Pyövelien puvuissa keltaista, punaista, vihreää ja har
maata, kruunupäisen henkilön puku punainen (kuva 60).

Kansallismuseon arkistossa olevassa kaavakuvassa Nervan
der ilmoittaa p. Laurin kuvan alapuolella olleen 5—6 henkilö
hahmoa, nyt siinä on ainoastaan kolme, Pietan  ja Paavali sekä 
tuntematon profeetta (ehkä Jeremias, joka tavallisesti esitettiin 
Pietarin rinnalla).1 Pietarin tyyppi on toinen, realistisempi kuin 
Uudellakirkolla, kirjaa hän täällä pitelee viitan peittämässä kä
dessään -— vanha kirkollinen tapa pyhiä esineitä, »res sacrae», 
käsiteltäessä. Sekä profeetalla että Pietarilla on kirjoitusnauhat, 
joiden teksti ei kuitenkaan ole säilynyt (kuva 61).

Eteläseinässä, 1. holvissa, oli ikkunan itäpuolella ylärivissä 
p. Barbaran teloitusta esittävä suuri sommitelma; Nervander siirsi 
sen ikkunaa suurennettaessa kopiona itäseinään. Tämäkin jäljen
nös on katkonainen. Vasemmalla näemme muurin ympäröimän 
punaisen tiilirakennuksen ynnä tornin, johon julma isä hänet 
sulki. Muurin takaa näkyy uteliaan katsojan pää. Pyöveli (takki 
vihreä, housut punaiset) on miekallaan juuri katkaissut Barbaran 
pään, joka vierii maahan. Pyhimyksen puku on valkea. Miehi
sistä katsojista oikealla ovat säilyneet vain alaosat sekä yhden 
pää, joka jäljennöksessä kuitenkin on väärin sijoitettu. Enkeli 
kantaa pyhimyksen sielun taivaaseen. Paitsi tähtiä on tausta- 
pintaan teloittajan kohdalle maalattu mustia pyörylöitä. Maalaus 
on kaikesta päättäen ollut sangen kaunis, niinkuin pyövelin tai
tavasti piirretty asento todistaa. Saattaisi kuvitella, että Taivas- 
salon kirkon koristaja pääryhmää sommitellessaan olisi muistellut 
samaa kohtausta Meister Francken alttarikaapissa Uudellakir
kolla. Kirjoitus: s barbar{a). Barbaran kuvat tulivat tavallisiksi 
vasta 1400-luvulla, kuten hänen kulttinsakin meillä.2

Barbaran kuvan alapuolella oli p. Kristoforusta esittävä maa
laus, jäljennöksenä siirretty pohjoislaivan 2. holvin seinään. Tämä 
pyhimys, jonka nimen kansa väänsi »Ristopiksi»,3 maalattiin kirk-

1 Måle, L ’Art religieux de la fin  du moyen age en France2, s. 248.
2 Malin, Der Heligcnkalender Finnlands, ss. 246— 47.
3 Kaarle Krohn, Pyhimysten nimet suomalaisissa loitsurunoissa, Historiallinen 

Aikakauskirja 19 12 .
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Kuva 6 1. Pietari, Paavali ja  profeetta — Petrus, Paulus und Prophet, Taivassalo.

koihin tavallisesti hyvin näkyvälle paikalle jättiläismäiseen ko
koon, koska hänen uskottiin suojelevan jokaista, joka hänet näki, 
sinä päivänä äkkinäiseltä kuolemalta.1 Taivassalon' kuva nou
dattaa keskiajan loppukaudelle ominaista tyyppiä. Punaiseen 
takkiin ja vihreään viittaan puettu pyhimys kantaa oikealla 
olkapäällään istuvan Jeesuslapsen veden poikki, joissa uisken- 
telee kaloja; oikeassa kädessä hänellä on maasta temmattu vihreä- 
latvainen puu; kahdenpuolen kohoaa korkeat rannat. Tausta- 
pinnassa on 6-lehtisiä ruusuja ynnä vaakunakilpi, jossa epäselvä 
kuvio.

1 Künstle, m. t.  II, s. 1 58 .
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2. holvin eteläseinässä on ikkunan itäpuolella neljä henkilö
hahmoa. Ylärivissä: p. Olavi kirves olalla (vain kuvan yläosa 
säilynyt), vaakuna, jossa veneen kuva (Bonde, Bååt, sama vaa
kuna erään Uudenkirkon kuorituolin päätylaudassa) ja epäselvä 
kirjoitus, sekä p. Eerik miekka kädessä (siirretty jäljennöksenä 
pohjoislaivan 2. holvin seinään). Kirjoituksesta säilynyt vain 
kirjaimet s . . . .  i. Molemmilla kuningaspyhimyksillä on vihreä 
viitta, jossa kärpännahkavuori. Alapuolella: kuningas Daavid, jota 
Nervander nimittää p. Knuutiksi, vihreä puku, päässä kruunu ja 
olalla kukkaan (?) päättyvä valtikka, ja valkopukuinen apostoli 
Andreas (siirretty pohjoislaivan 2. holviin). Samat henkilöt esiin
tyvät rinnakkain myös Sauvon kirkossa. Ikkunan länsipuolella 
on p. Erasmuksen kiduttamista esittävä kuva. Erasmus, joka 
tässä maalauksessa esiintyy punaiseen viittaan puettuna, seisoo 
kattilassa, pidellen kirjaa ja piispansauvaa. Sommittelu on siis 
toinen kuin Uudellakirkolla. Pää ja piispansauvan yläosa Ner
vanderin täydentämät. Pyhimyksen oikealla puolella, alhaalla, 
on tuntematon vaakuna, jossa kolme lintua vihreällä pohjalla. 
Erasmuksen kuvan alapuolella on ollut munkkipyhimys, jonka 
yläosasta vain kalkkeeraus on jäljellä.

3. holvissa on suippokaaren rajoittamassa lunettipinnassa 
viimeistä tuomiota kuvaava sommitelma, nyt suurimmaksi osaksi 
lehterin peitossa. Yläosassa on taivaankaarella istuva Kristus- 
tuomari, joka näyttää naulojen lävistämiä käsiään; hartioilla 
on tavanomainen purppuraviitta, pään kohdalla vasemmalla 
(katsojasta päin) lilja, oikealla miekka; jalkojen alla maapallo. 
Kummallakin puolella on epäselvästi näkyvä henkilö: Maaria ja 
Johannes ihmisten esirukoilijoina, n.s. deésis-aihe, joka Idästä 
kulkeutui länsimaiseen taiteeseen.1 Alaosassa on vasemmalla 
punainen rakennus, taivaan portti, josta Pietari astuu autuaita 
vastaanottamaan; keskellä nähdään haudoista nousevia vainajia, 
ja  oikeassa kulmassa suuri avattu kita, josta lähtee liekkejä, sekä 
epäselvä pirunhahmo. Kristuksen pään kohdalla on kirjoitus- 
nauha, jossa erottaa vain sanan ite. Nauhassa on ilmeisesti ollut 
sama kirjoitus kuin Laitilan kirkon vastaavassa kuvassa: »venite 
benedicti patris mei, ite maledicti in ignem eternam».

4. holvin lunettipinta on shablooninauhalla jaettu kahtia. Itä
1 Künstle, m. t .  I, s. 527 .
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puolella on oikeanpuolinen osa 
ehtoollista esittävästä maalauk
sesta. Äärimmäisenä vasem
malla on Vapahtaja, jonka kai
nalosta Johanneksen pää, nai
visti kyllä, pistää esiin; heidän 
oikealla puolellaan näkyy viisi 
opetuslasta ynnä ; kuudennen 
kädet ja osa vartaloa (toisessa 
oikaistussa kalkkeerauksessa 
Kansallismuseossa myös Vapah
tajan vasemmalla puolella kol
me opetuslasta); etu-alalla vih
reää nurmea. Lunettipinnan 
länsiosaan on kuvattu Kristus 
Getsemanessa kahden opetus
lapsen seurassa; kummuntapai- 
sella kalkki, jossa vitsakimppu ja risti. Aitauksen ulkopuolella 
on sotilaita keihäineen, päässä suippolakit; Juudas näkyy sivulta, 
kuten tavallista; kädessä hänellä on rahapussi. Puheenalaiset 
maalaukset ovat alkujaan kenties olleet täydellisinä kahdessa 
päällekkäisessä rivissä.

5. holvissa on eteläseinässä ikkunan länsipuolella ollut kaksi 
henkilökuvaa, jotka Nervander on jäljentänyt r. holviin ikkunan 
itäpuolelle. Toisella henkilöllä on kädessä miekka, joka on ko
ristettu riimukirjoitusta (?) jäljittelevillä kuvioilla. Saman holvin 
lounaiskulmaan on maalattu maallisaiheinen kuva, kaksi säkki- 
pillinpuhaltajaa, joista toinen on valkopukuinen nainen liina päässä, 
toinen punapukuinen mies (kuva 62). Tämän kuvan alapuolella 
on samantapainen ihmisen ja linnun sekasikiö kuin Uudellakir
kolla, vaikka ankarammin tyyliteltynä.

Länsiseinässä on ollut maalauksia kahdessa rivissä, ylem
mästä, Kristuksen ruoskimista esittävästä kuvasta on säilynyt 
vain epätäydellinen kalkkeeraus, alarivissä on kaksi henkilöhah
moa, apostolit Jaakob Nuorempi ja Jaakob Vanhempi. Edellisellä 
on kädessä tunnusmerkkinsä vanutuspuu, jolla hänet tarinan 
mukaan surmattiin, jälkimmäisellä puunrunkoa muistuttava sauva.

Holvikaarta kannattavan muuripylvään eteläsivussa on ris-

K uva 62. Säkkipillinpuhaltajia, väri
tetty kalkkeeraus — Dudelsackpfeifer, 

kolorierte Pause, Taivassalo.
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tiin asetetuista oksista tehdyssä pesässä kuolemattomuuden iki
vanha symboli, fenixlintu, joka tulella tuhottuaan itsensä syntyi 
jälleen uudessa hahmossa. Pylvään pohjoispuolella — siis keski
laivaan päin — on kaksi vaakunakilpeä, joissa kummassakin on 
linnunkuva: toisessa kyyhkysen näköinen lintu, mato (?) suussa, 
toisessa kahlaajalintu kala suussa, jälkimmäisen edessä vesialtaan 
tapainen (kuva 64). Alapuolella on maallisaiheinen kuva, tulikoe, 
s.o. kaksi maahan kyyristynyttä miestä, jotka ovat nuoralla toi
siinsa kytketyt ja joilla on kapula hampaissa; miesten välissä on 
keltaisia liekkejä (kuva 63).

Keskilaivan kohdalla on länsiseinään pari-ikkunain väliin maa
lattu suuri puu, jonka latvassa on pelikaania pesässään esittävä 
kuva. Pelikaani iskee rinnastaan kolme verisuihkua, jotka juokse
vat kolmen poikasen suuhun. Tämä vertauskuva Vapahtajasta, 
joka ristillä vuodatti verensä ihmisten puolesta, esiintyy ristiin
naulitun kuvan yhteydessä ehkä ensi kerran Giotton taiteessa.1 
Oven pohjoispuolella on epätäydellisenä säilynyt maalaus, paho
lainen kuolevan vuoteen ääressä; keltaisella pirulla on kädessään 
kirjoitusnauha, jonka teksti on hävinnyt (kuva 65). Kysymyksessä 
on ilmeisesti joku »Ars moriendin» kohtaus (vrt. Solnan kirkon 
asehuoneen maalaukset Tukholman lähettyvillä2).

Siirtyessämme pohjoiseen sivulaivaan kohtaamme aluksi
5. holvin kaaressa, länsipäässä, kolmannen eläinsymbolin, leijonan 
kolmen poikasensa kanssa, jota Honorius d’Autun y.m. keski
aikaiset kirjailijat pitävät eräänlaisena Kristuksen vertauskuvana.3

1 Künstle, m. t. I, s. 123.
2 Kansallismuseon kuva-arkisto.
3 Male, L ’A rt religieux du X I I I e siecle en F ra n ce6, ss. 40— 4 1.
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Poikasien kerrotaan syntyneen kuolleina, mutta kolmen päivän 
kuluttua urosleijona ne karjunnallaan herätti henkiin. Samoin 
Vapahtajakin levättyään haudassa kuolleena, kolmantena päivänä, 
kuultuaan Isän äänen, nousi ylös. Länsiseinässä on jälleen maa
lauksia kahdessa rivissä. Ylärivissä on Kristuksen seppelöimistä 
orjantappurakruunulla esittävä sommitelma. Keskellä on Va
pahtaja purppuraviitassaan, hänestä oikealle ja vasemmalle kaksi 
sotilasta, jotka puutangoilla painavat seppeleen hänen päähänsä. 
Vasemmalla puolella, edessä, lisäksi kolmas polvistunut henkilö, 
joka näyttää pilkkaa van Kristusta. Alapuolella on katkonainen 
maalaus, jossa nähdään kaksi henkilöhahmoa, nim. punaviittai- 
nen apostoli Filippus — päättäen patriarkan sauvasta — ja selin 
häneen turbaania muistuttavalla päähineellä varustettu henkilö, 
siis joku profeetta. Kuvaan on alkujaan todennäköisesti kuulunut 
kaksi apostolia ja kaksi profeettaa, rinnastettuina samaan tapaan 
kuin eteläseinässä Daavid ja Andreas (vrt. Sauvon kirkko). Van
hemmista maalauksista Nervander on tällä kohdalla jättänyt 
näkyviin apostoli Siimonin kuvan.

Pohjoisseinässä, 5. holvissa, ei tätä nykyä ole maalauksia.
4. holvissa on ikkunan itäpuolella ylhäällä ristiinnaulitsemista 
esittävä sommitelma. Keskellä on ristillä riippuva Kristus, jonka 
käsistä ja kylkihaavasta vuotaa verta, vasemmalla ovat Maaria

Kuva 64. Vaakunoita — Wappenschilde, Taivassalo.
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Kuva 65. Paholainen kuolevan vuoteen ääressä 
Teufel am Sterbebett, Taivassalo.

kilö. Alapuolella 
on neljä henkilö
hahmoa, joita Ner
vander nimittää 
apostoleiksi, mutta 
jotka todellisuudes

sa esittävät kahta apostolia ja kahta profeettaa (jälkimmäisillä 
lakit päässä). Apostoleista toisella on T-kirjaimen muotoinen 
risti rinnan päällä (Juudas Taddeus?), toisen oikeassa kädessä 
näkyy veitsen kahva (?), vasemmalla olkapäällä puinen tanko 
(Bartolomeus?) Kaikilla henkilöillä on kirjoitusnauhat, joista kir
joitus on hävinnyt. Maalaus on nykyjään suurimmalta osaltaan 
lehterin peitossa, pieni vesivärijäljennös on Kansallismuseon 
kuva-arkistossa.

ja Johannes sekä 
Vapahtajan muut 
ystävät, oikealla 
juutalaisia ja roo
malaiset sotilaat. 
Tätä sommitteluta- 
paa eli -kaavaa, 
jonka luojia ovat 
Cimabue ja varsin
kin Giotto, nouda
tettiin länsimaises
sa taiteessa yleisesti 
1300-luvulta läh
tien.1 Omituista 
kyllä, on Taivas- 
salon maalauksessa 
sotilaiden joukossa 
myös piispanhiipal- 
la varustettu hen-

3. holvissa on ikkunan kahdenpuolen kaksi fragmentaarista 
maalausta, joista toinen nykyjään sitäpaitsi osaksi on lehterin 
takana. Länsipuolella oleva kuva esittää turbaania muistutta

1 Måle, L ’Art religieux de la fin  du moyen age en France!, ss. 12 — 13; Künstle, 
m. t. I, s. 465.
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valla päähineellä varustettua vihreä- ja punapukuista naista, jolla 
on oikeassa kädessä risti, siis p. Helenaa (eikä Justiinaa, kuten 
Nervander otaksuu); itäpuolella oli epätäydellinen maalaus, to
dennäköisesti Neitsyt Maaria ihmisten suojelijana (n.s. madonna 
misericordiae, »laupeuden madonna»). Pyhä Neitsyt, joka näyt
tää olevan polvillaan, osoittaa oikealla kädellään rintaansa; hä
nen takanaan oikealla puolella on joukko ihmiskunnan edustajia 
(eivät siis viitan suojassa, kuten tavallisesti). Sekä vasemmalla 
että oikealla on kirjoitusnauha, jossa on epäselviä katkelmia kir
joituksesta. Edelleen on pohjoisseinässä ikkunan alapuolella 
ollut Sture- ja Tott-sukujen allianssivaakunat.

2. holvissa on segmentinmuotoiseen pintaan sovitettu tavan
omaiset joulujuhlaan kohdistuvat sommitelmat (kuva 66). Vasem
malla on Jeesuksen syntymää esittävä maalaus, joka pääpiirteissään 
liittyy Uudenkirkon vastaavaan kuvaan. Maaria, jolla on punai
sella kirjailtu valkea puku, ja Joosef ovat polvillaan Jeesuslapsen 
edessä (viimeksimainittu tuhoutunut); majan sisällä näkyvät 
aasin ja härän päät; rakennuksen yläpuolella on Betlehemin tähti. 
Joosefin takana on polvistunut lahjoittaja-munkki ynnä vaakuna- 
kiipi, jossa pentagramma. Lunettipinnan oikeanpuolisessa osassa 
nähdään tietäjät itäiseltä maalta Jeesuslasta kumartamassa; van
hin tietäjistä on polvistunut Maarian eteen, jonka polvella Jeesus- 
lapsi istuu, ojentaen kätensä ottamaan vastaan hedelmiä sisäl
tävän maljakon. Taivassalon maalauksessa tietäjillä on päässä 
kruunu (kolmannesta tietäjästä on säilynyt vain rippeitä). Tietä
jillä on punaiset puvut, joissa erivärinen vuori (vihreä ja kel
tainen).

Tässä holvissa on arvattavasti puheenaolleiden maalausten 
alapuolella ollut suurehko pietas-kuva, s.o. Neitsyt Maaria, jolla 
sylissään on kuollut Vapahtaja. Tästä kovin fragmentaarisesta 
sommitelmasta on jäljellä vain kalkkeeraus ynnä vähäinen akva
relli. Maalauksen vasemmassa kulmassa oli polvistunut lahjoittaja 
ynnä vaakunakilpi, jossa sakseja (?) muistuttava embleema.

Pohjoislaivan i. holvissa on länsiseinässä suippokaaren rajoit
tamassa pinnassa kruunupäinen Katariina Aleksandrialainen, toi
sessa kädessä pyörä, toisessa miekka, viitta vihreä, sekä Mattias 
kirveineen, puettuna punaiseen viittaan. Edellisen jaikain juuressa 
on vaakuna, jossa tähti, jälkimmäisen vieressä maassa niinikään
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vaakunakilpi, jossa saksien kuva. Tämän maalauksen alapuolelle 
Nervander siirsi Barbaran marttyyrikuolemaa esittävän sommi
telman.

Kirkossa on saattanut olla muitakin kuvia, joita Nervander 
ei ole korjannut tai joista hän ei ole antanut tietoa. Kalkkeerausten 
joukossa on esim. kahta henkilöä esittävä hyvin katkonainen maa
laus (toinen henkilö ilmeisesti Antonius Erakko, munkin puku, 
ristisauva), jonka paikkaa Nervander ei ole ilmoittanut.

Sakastissa on tätä nykyä ainoastaan Nervanderin pohjois
seinään maalauttamat vanhempien kuvien kopiot. Sitävastoin on 
asehuoneen itä- ja länsiseinässä mielenkiintoisia paholaisenkuvia. 
Länsiseinässä olevat maalaukset esittävät maallista elämää, pa
holaisia ihmisten kimpussa, jakaantuen etelästä lukien seuraaviin 
kohtauksiin: i) kaksi miestä, joiden välissä paholainen (nähtä
västi yllyttämässä tappeluun); 2) pukinjalalla varustettu piru; 
3) veistä kädessään pitävä nainen, jonka korvaan paholainen 
kuiskaa; 4) mies kahden pirun välissä, jotka ahdistavat häntä 
kurikalla ja hiilihangolla; sekä vihdoin 5) osa pirunhahmosta.

Itäseinän kuvasarjan Nervander on varustanut kirjoituksella: 
ihmisten hyvät ja pahat suojelushenget. Vasemmalla nähdään kol
men siivekkään enkelin ohjaavan ihmisiä, oikealla (siis etelään 
päin) paholaisten raastavan heitä mukaansa. Maalauksen sisällys 
on kylläkin selvä, se esittää ihmistä hyvien ja pahojen henkien 
vaikutuksen alaisena. Enkelien turvissa ihmiset rauhassa kulkevat 
taivaaseen, paholaisten valtaan antautuneina he intohimojensa 
orjina joutuvat kadotukseen.

Olen Taivassalon kirkon ornamentiikasta puheen ollen jo 
osoittanut, ettei sitä käy välittömästi liittäminen Uudenkirkon 
koristukseen. Vaikka koristelun peruselementit eli -ainekset ovat 
samat, on silti olemassa varsin oleellisia eroavaisuuksia. Eräät 
Uudenkirkon koristelun tyypilliset aiheet puuttuvat Taivassalon 
kirkosta, ja päinvastoin. Uudenkirkon yksitoikkoisen ruskean
punaisen ja vihreän lehtikiemuran ohella on Taivassalon kirkossa 
myös mustia ja keltaisia, vieläpä ruskeanpunaisia ja keltaisia 
kiemuroita, mikä on omiaan huomattavasti rikastuttamaan väri- 
vaikutusta. Uusia koristeaiheita ovat naturalistinen liljankukka 
ja akantuskiemura — viimeksimainittu aihe tavallinen jo romaa
nisella kaudella, samanmuotoisena kuin Taivassalossa se esiintyy
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K uva 66. Jeesuksen syntymä ja  kuninkaitten kumarrus —  Geburt Christi und Anbe
tung der Weisen, Taivassalo.

esim. Wienhausenin luostarikirkossa 1300-luvulla.1 Uudenkirkon 
ornamentiikalla on yleensä jäykempi ja kaavamaisempi leima 
kuin Taivassalon kirkon koristelulla. Edellisen kuoriholvia kirkko
isien rintakuvineen ei voi verratakaan jälkimmäisen vastaavaan 
upeasti somistettuun holviin, missä kokovartalokuvina esitetyt 
kirkkoisät seisovat vastakkain ikäänkuin pyhiin keskusteluihin 
vaipuneina.

Suurin piirtein katsoen Uudenkirkon ja Taivassalon kirkkojen 
koristajat ovat noudattaneet samaa sommittelukaavaa. Maalaus
ten kanta-aineksena ovat sekä Uudellakirkolla että Taivassalossa 
joulun ja pääsiäisen tapaukset, Vapahtajan syntymä, kärsimys 
ja ristinkuolema, apostolien ja profeettain kuvat sekä pyhimys- 
taruista lainatut aiheet (molemmissa kirkoissa on yksityisten py- 
himyshahmojen ohella myös heidän marttyyrikuolemaansa esit
täviä keskiajan loppukaudelle tunnusomaisia realistisia sommitel

1 Bernath, D ie M alerei des Mittelalters, kuva 295; Borrmann, m. t., 
useita kuvia.

9
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ottamatta, esim. »Jeesuksen syntymä», 
»Tietäjät itäiseltä maalta», joissa on 
noudatettu tavallisia kaavoja. Sellaista 
ryhmitystä kuin Uudellakirkolla, missä 
apostolit, pyhimykset ja profeettain 
rintakuvat on sovitettu ikkunakome- 
roihin, ei Taivassalossa tapaa. Ner
vanderin korjaamista maalauksista ja 
kalkkeerauksista päättäen on apostolit 
ja profeetat täällä esitetty parittain 
(myös jälkimmäiset kokovartalokuvi
na), suunnilleen kuten Sauvon kirkossa. 
Uutta on Uudenkirkon maalauksien 
sijoitukseen verrattuna pyhimyskuvien 
sovittaminen päälaivan holvi vaippoihin, 
mikä on ominaista Taivassalon kirkolle, 
niinkuin olemme nähneet. Myöskin 
esim. »Barbaran teloitusta» tai »Kristo- 

forusta» emme tapaa Uudellakirkolla, missä pohjoisseinässä sen
sijaan on p. Eerikin ristiretkeä esittävä suuri sommitelma. Taivas- 
salossa tapaamme taiteessamme melko harvinaiset naispyhimykset 
Ursulan ja Kristiinan, kun sitävastoin tavallisimmat naispyhi
mykset Gertrud ja Dorotea puuttuvat. Uudenkirkon omalaa
tuista Neitsyt Maariaa ja Kristusta ihmiskunnan esirukoilijoina 
esittävää maalausta vastaa Taivassalossa tavanomainen viimei
sen tuomion kuva. Ja  vihdoin ovat asehuoneiden profaaniset 
maalaukset toiset Taivassalossa kuin Uudellakirkolla, missä ne 
osaksi liittyvät ruotsalaisiin esikuviin.

Parhaimman käsityksen Taivassalon mestarin tyylistä an

Kuva  67. P . Stefanus, alttari- 
kaappi Taivassalon kirkosta, 
Kansallismuseo —  H eil. Ste
phanus, A Itar sehr ein der 7 ai- 
vassaloer Kirche, National

museum.

kuva-aiheet vaihtelevat,

mia). Myöskin järjestys on osapuilleen 
sama. Jeesuksen elämää koskevat maa
laukset on sijoitettu etupäässä länsi- ja 
pohjoisseiniin, pyhimysten ja marttyy
rien kuvat ynnä muut sommitelmat itä- 
ja eteläseiniin, yksityiset pyhimyshah- 
mot myös holvikaariin. Mutta tähänpä 
yhtäläisyydet pääasiassa rajoittuvatkin 
eräiden kuvien sommittelua lukuun-
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tavat holvi vaippoihin ja -kaariin 
maalatut henkilökuvat, jotka ovat 
sikäli alkuperäiset, että Nervander 
ainoastaan on uudistanut niiden 
värityksen ja vahvistanut äärivii
voja. Kansallismuseon arkistossa 
olevista Hausenin ottamista valo
kuvista näemme, missä asussa nämä 
maalaukset olivat ennen restauroi
mista. Niiden tavallisuudesta poik
keavat suhteet — suuri pää, lyhyt 
keskiruumis — pistävät silmiin var
sinkin holveihin maalattujen pyhi
mysten kuvissa, mutta kuinka hie
nostuneella tavalla Taivassalon kir
kon korista ja ja keskiajan taiteili
jat yleensä viivaa käsittelivät, siitä 
on todistuksena tavattoman kau
niisti ja ilmeikkäästi piirretty p. Ur
sulan kuva keskilaivan eteläkaares-
sa. Pitkät vaaleat hiukset valuvat,, , ,  ...,, , .. Kuva 68. P . Gertrud, Alttarikaappi
aaltoillen olkapäille, vasemman ka- Talvassalon klrkosta, K a n s a llis Z -
den sormenpäillä pyhimys pitelee seo — H eil. Gertrud, Altar sehr ein , ,, ■ •, der Taivassaloer Kirche, National-tunnuskuvaansa nuolta ja oikean museum.

käden hän on sirosti taivuttanut
keskiruumista kohti. Meinander on usein mainitussa teoksessaan 
»Medeltida altarskåp och träsniderier i Finlands kyrkor» huo
mauttanut erinäisistä yhtäläisyyksistä Taivassalon alttarikaapin 
siipikuvien (Kansallismuseo) ja puheenalaisten seinä- ja holvi- 
maalausten välillä. Hän on siinä epäilemättä oikeassa, kuten 
alttarikaapin siipikuvien yksinkertaistutettu tekotapa, tehostetut 
ääriviivat ja ohut väritys tummanpunaisine ja vihreine sävyineen 
osoittavat. Muistuttavatpa yksityisten henkilökuvien tyypit
kin, käsien asennot, hiusten käsittely y.m. yksityiskohdat suu
resti vastaavia kuvia kirkon seinissä ja holveissa (kuvat 67, 
68). Tuskin kuitenkaan on luultavaa, että ne ovat saman hen
kilön maalaamat. Meinander päättelee Taivassalon alttarikaapin 
valmistuneen 1400-luvun lopulla eli vasta noin vuoden 1500 tie
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noilla, siis kaikesta päättäen melkoista myöhemmin kuin kirkon 
seinä- ja holvimaalaukset.1 Toinenkin pyhimyskaappi Taivassalon 
kirkosta 1400-luvun keskivaiheilta (Kansallismuseo),2 joka esit
tää p. Annaa, ansaitsee tässä yhteydessä huomiota. Siinä on näet 
punaiselle pohjalle maalattu mustalla värillä samoja 4-lehtisiä 
kukkia ja tähtikuvioita, joita tapaa seinämaalausten taustapin- 
noissa kirkossa. Saattaa hyvinkin olla, että kirkon koristaja on 
lainannut nämä aiheet pyhimyskaapista.

LAITILA.

Kaksitoista kilometriä Uudenkirkon pitäjän kirkosta koilli
seen sijaitsee Laitilan p. Mikaelille omistettu kirkko, rakennettu 
noin sata vuotta myöhemmin eli 1400-luvun loppupuolella. On 
ilmoitettu kirkon valmistuneen 1468, ja papiston 1700-luvulla 
antamien tietojen mukaan se koristettiin maalauksilla viisitoista 
vuotta myöhemmin, 1483, mikä vuosiluku aikoinaan lienee ollut 
»munkkikirjäimillä» merkittynä kirkon itäiseen päätyyn.3 Uskon
puhdistuksen jälkeisenä aikana maalaukset peitettiin, holvikoris- 
telu kuitenkin vasta 1864 arkkitehti Chiewitzin toimittamassa 
kirkon korjauksessa. Nykyisin nähtävinä olevat keskiaikaiset 
maalaukset paljastettiin ja uudistettiin aluksi tri Rinteen, sittem
min arkkit. A. W. Ranckenin johdolla vuosina 1924—26.

Laitilan kirkon ornamentaalinen koristus on sommiteltu ai
heista, jotka enimmäkseen jo tunnemme Uudenkirkon ja Taivas- 
salon maalauksista. Keskilaivan tähti- ja  sivulaivojen ristiholvien 
ruoteet on somistettu tavanomaisilla suoraan, vinosti, kiilantapai- 
sesti ja porrasmaisesti kulkevilla tai shakkiruutujen tapaan järjes
tetyillä ruskeanpunaisilla, mustilla, vihreillä, keltaisilla ja har
mailla värinauhoilla. Keskilaivan holvien kapeissa kiilanmuotoi- 
sissa sisäpinnoissa, kairoissa, on 2-väriset (ruskeanpunaiset ja 
vihreät), paikoitellen 3-väriset (vihreät, ruskeanpunaiset ja rus
keat) kiemurat, joissa oksien päätteenä on 3-jakoinen lehti, sy- 
dämenmuotoinen lehti (toinen puoli valkea, toinen vihreä; yksitel
len tai kolme kimpussa) sekä liljankukka, jonka terälehdet ovat

1 Meinander, in. t., s. 234 seur.
2 Meinander, m. t., s. 366.
3 Rinne, Laitilan kirkon keskiaikaiset holvimaalaukset, SM 1924.



K uva 69. Sisäkuva, arkkit. Ranckenin vesivärimaalaus —  Innenansicht, Aquarell 
des Archit. Rancken, Laitila  (schw. Letala).



134 SMYA — F F T  X X X V I I I :  i

valkeat, kanta vihreä. Ruoteista ja holvikaarien reunoista, joista 
jälkimmäiset on koristettu edellisten tapaan värinauhoilla tai 4- 
lehtisillä shabloonikukkasilla, kuoriholvissa sitäpaitsi samanlaisella 
akantuskiemuralla kuin Taivassalossa, pistää holvivaippoihin rus
keanpunaisia ja vihreitä lehtiä ynnä vuoroin 3-jakoiseen lehteen, 
vuoroin heraldiseen liljaan, välistä myös lootuskukkaan (granaatti
omenaan ?) päättyviä oksia. Holvikaaret on koristettu lehti- 
kiemuroilla, joiden sisällä kuoriholvissa on suuria, harmaankeller- 
täviä ruusuja (samat Uudellakirkolla). Samanlaisia ruusuja on 
myös neljässä kuoriholvin kairassa. Muita huomattavia koriste- 
aiheita ovat ketjuornamentti sekä keskilaivan 5. holvissa iso 
ruusu ja niinikään jättiläiskokoinen heraldinen lilja (sama Taivas- 
salossa). Mielenkiintoinen on keskilaivan 4. holvissa esiintyvä 
suurehko kukka, jonka ympyränmuotoinen sisäpinta on ristiin 
vedetyillä viivoilla jaettu ruutuihin. Tällaisia »ristikolla» varus
tettuja kukkia on meillä paitsi Laitilassa ainoastaan Paraisten 
kirkossa. Ruotsalaisen Väster-Åkerin kirkossa, jonka vanhemmat 
maalaukset af Ugglasin mukaan ovat valmistuneet 133 1, on ruo
teista holvivaippoihin pistävissä lehdissä samanlaiset ristikolla 
varustetut »silmät».1 Holvikaarien päätteenä on yksinkertainen 
shabloonifriisi, holvikannoissa siellä täällä ruskeanpunaisella maa
latut karyatidipäät (kuva 69).

Kuten yleensä keskiaikaisissa kirkoissamme, on Laitilassakin 
kuoriholvi muita holveja rikkaammin koristettu. Paitsi jo mainit
tuja ornamentteja on holvivaipoissa myös muita maalauksia. 
Erikoisen viehätyksen antavat Laitilan kirkon kuoriholville itä- ja 
länsipuolen kairoihin maalatut neljä enkelinkuvaa. Ne on esitetty 
rintakuvina, jotka kohoavat kukkien teristä, kuten profeettojen 
hahmot Paraisten kirkossa. Käsissään nämä viehkeät, siivekkäät 
olennot (puku valkea, siivet vihreät) pitävät kirjoitusnauhoja. Vali
tettavasti kirjoituksista on jäljellä vain vähäisiä rippeitä, joita ei ole 
voitu tulkita. Reunimmaisiin holvivaippoihin on maalattu kirkko
isien kuvat ja evankelistain symbolit kaksittain siten, että pohjois- 
vaipassa ovat Matteuksen enkeli ja Johanneksen kotka (kuva 70) 
asianomaisine kirjoituksineen (edellisessä scs m a teu s  jälkim
mäisessä se s johanes in doleo [?] e t . . rue . .  e), etelä vaipassa Markuk
sen leijona ja Luukkaan härkä (scs lucas evä n  ). Itävaipassa

1 Studiet i  Upplands kyrkliga konst I, kuvat 32, 33.
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Kuva  70. Matteuksen ja  Johanneksen vertauskuvat — Sinnbilder des Matthäus 
und Johannes, Laitila.

olleet kirkkoisien kuvat ovat todennäköisesti tuhoutuneet, länsi- 
vaipassa nähdään suoraan holvikaaren reunasta kohoten Hierony- 
muksen ja Augustinuksen puolivartalokuvat. Molemmilla on kä
dessä kirja, jälkimmäisellä lisäksi vasemmassa kädessä piispan
sauva. Hieronymuksella on yllään punainen, hihaton päällysvaate, 
Augustinuksella leveähihainen kirkollinen puku. Kirjoitusnauho- 
jen teksti on hävinnyt. Pohjoisen holvikaaren itäpäässä on vihreä- 
pukuinen p. Dorotea kukkaiskorineen, eteläpuolella vastaavassa 
paikassa ruskeapukuinen p. Gertrud, toisessa kädessä pienoiskirkko 
(hänen tunnuskuviaan ovat myös rukki ja sauvaa pitkin juoksen- 
televat hiiret1).

Keskilaivan 2. holvissa on koristelu jo tuntuvasti yksinkertai
sempi. Tähtiholvin kairoissa on ornamenttikuvioita, itävaipassa 
Kristuksen kasvot ristillä somistettua pyhimyskehää vasten ja 
pohjois- ja etelävaipoissa profeetan rintakuva kirjoitusnauhoineen. 
Kirjoitus epäselvä. Pohjoisen holvikaaren itäpäähän on kuvattu

1 Künstle, m. t. II, s. 280 .
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Kuva y i .  Komeromaalaus (P ietari?) kirkon ulkoseinässä — Nischenmalerei in  
der Aussenwand der Kirche, Laitila.

valkopukuinen Maria Magdaleena, kädessä voiderasia, eteläkaareen 
lohikäärmeen vieressä seisova p. Margareeta, joka on upottanut 
keihäänsä pedon kitaan. Margareetalla on punainen vaippa. Py
himyksen nimeen liittyy minuskelikirjoitus: ora pro nobis.

Keskilaivan seuraavissa holveissa on kuvasommitelmia ai
noastaan kaarissa. 3. holvin pohjois- ja eteläkaaren itäpäässä on 
edellisessä suuren evällä varustetun kaksijalkaisen eläimen kuva 
(lohikäärme?), jälkimmäisessä härän ruumiilla ja ihmisen päällä 
varustettu sekasikiö (kuva 72); länsipäässä on eteläkaaressa A adamin 
ja pohjoiskaaressa Eevan ruskeanpunertavalla väritetyt alastomat 
hahmot. 4. holvissa on pohjoiskaaren itäpäässä sekasikiö, jolla on 
naisen ylä- ja eläimen alaruumis (kuva 72), eteläkaaren vastaavalla 
puolella on fragmentaarinen kuva, jossa nähdään risuista tehty pesä
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K uva  72. Satueläin ja  sekasikiöitä, arkkit. Ranckenin vesivärimaalaus — Fabeltier 
und Zwitter gestalten, Aquarell des Archit. Rancken, Laitila.

ynnä linnun jalka. Taivassalon kirkossa olevasta samantapaisesta 
maalauksesta päättäen on kysymyksessä tarunomainen fenixlintu.
5. holvissa on vihdoin samoissa paikoissa pohjoispuolella punai
sella värillä maalattu pitkäkaulainen eläin (lintu?), eteläpuolella 
kurkea muistuttava harmaa lintu. Samalla puolella on holvi- 
vaipan toisessa alakulmassa p-kirjainta muistuttava merkki, joka 
saattaa olla maalarin nimen alkukirjain.

Laitilan kirkon seinämaalauksista on jäljellä vain vähäinen 
osa. Kokonaisena tai ainakin lähes eheänä on säilynyt Viimeinen 
tuomio etelälaivan 1. holvin itäseinässä. Se on sommiteltu tavan
omaista kaavaa noudattaen: keskellä taivaankaarella istuva 
Kristus-tuomari rinnan kohdalta avonaisessa purppuraviitassa, 
näyttäen naulojen lävistämiä käsiään; jalkojen alla on maapallo
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ja pään kohdalla on toisella puolella miekka, toisella lilja. Vasem
malla puolella (katsojasta päin) on tyylitellyn pilven päällä Maa
rian, oikealla Johannes Kastajan rintakuva. Maalauksen alaosassa 
on vasemmalla (edelleen katsojasta päin) tiilistä muuratun portin 
kuva, taivaan portti, missä Pietari on autuaita vastaanottamassa; 
keskelle on kuvattu vainajia nousemassa haudoistaan, ja oikealla 
on avattu kita, johon keltainen paholainen syöksee kirottujen sielut. 
Kirjoitusnauhoissa sanat: venite benedicti patris m d  — ite maledicti 
in ignem eternam. Holvin itä- ja p ah jo is vai pussa on pilven päällä 
profeetan rintakuva epätäydellisine kirjoituksineen (kuva 73).

Etelälaivan 2. holvissa on länsivaipassa säilynyt profeetan 
rintakuva, jonka kirjoitusnauhassa erottaa vain fragmentin bene 
. . . m . . Seinässä ikkunan itäpuolella on näkyvissä vähäinen osa 
arvattavasti arkkienkeli Mikaelin kuvasta; pohjoislaivan 1. hol
vissa on pohjoisvaipassa profeetan rintakuva kirjoitusnauhoineen, 
2. holvin seinässä osia tietäjiä itäiseltä maalta esittävästä maa
lauksesta. Tämä kuva on kovin fragmentaarinen.

Asehuoneesta ei ole tavattu maalauksia. Sakastin holvi on 
sitävastoin koristettu osittain kolmivärisillä kiemuroilla (mustaa, 
punaista ja vihreää tai mustaa, punaista ja keltaista), joissa pääte- 
kuvioina on liljankukka ja sydämenmuotoinen lehti joko yksin 
tai kolme kimpussa. Lisäksi holvivaipoissa on evankelistain vertaus
kuvat kirjoitusnauhoineen. Matteuksen kuvan nauhassa luetaan: 
formä viri dat ma(ria) quia scripsit s i e .............

Edellä lueteltujen maalausten lisäksi on Laitilan kirkon länsi
päädyn ulkoseinässä, pääoven kahdenpuolen olevissa komeroissa, 
paljastettu kaksi henkilökuvaa. Vasemmanpuolinen maalaus on 
hyvin katkonainen, selvästi erottaa vain alaosan, lohikäärmeen 
ynnä henkilöhahmon viitan liepeet. Rancken olettaa, että tämä 
kuva tarkoittaa kirkon nimikkopyhimystä Mikaelia,1 mikä tun
tuu uskottavalta siitä huolimatta, että puheenalainen arkkienkeli 
keskiaikaisissa kirkoissamme säännöllisesti kuvataankin toisessa 
ominaisuudessa, sielujen punnitsijana. Mutta tosiasia on, että 
hänet varsinkin veistotaiteessamme — esim. Finströmin Mikaelin 
kaapissa — esitetään myös alkuperäisessä merkityksessään lohi
käärmeen surmaajana. Oikeanpuolinen himmeänvärinen maalaus 
esittää punapukuista pyhimystä. Vasemmassa kädessä olevasta

1 Rancken, Laitilan kirkon ulkomuurin kalkkimaalauksia, SM 1925, s. 56 seur.
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Kuva 73. Viimeinen tuomio — Jüngstes Gericht, Laitila.

tunnuskuvasta on näkyvissä vain alaosa (avain?). Siinä tapauksessa 
henkilö esittäisi Pietaria, mikä onkin todennäköisintä (kuva 71).

Ylläolevasta selostuksesta käy ilmi, että Laitilan kirkon ko
ristelu liittyy Uudenkirkon ja Taivassalon maalauksiin. Sommit
telun yleiskaava, jos niin saa sanoa, on suurin piirtein katsoen 
sama, ja ornamentaaliset aiheet on lainattu sekä Uudeltakirkolta 
että Taivassalosta. Edellisestä kirkosta ovat isot ruusut ja ketju- 
ornamentti, mainitakseni ainoastaan tyypillisimmät aiheet, jälkim
mäisestä liljankukka ja akantusfriisi. Oksien ja lehtien päätteenä 
on kaikissa kolmessa kirkossa käytetty osittain samoja aiheita, 
mutta Laitilassa niiden muoto on toinen. Kokonaan uusi on tyyli
telty lootuskukka tai granaattiomena, jollaisen kuvion tapaa myös 
Perniön ja Kumlingen kirkoissa sekä Paraisissa erään profeetan 
puvussa. Omalaatuinen on edelleen ruudutetulla sisäosalla varus
tettu kukka. Kirkkoisien ja profeettain rintakuvat liittyvät mitä 
läheisimmin kolme vuotta myöhemmin koristellun Paraisten kir
kon vastaaviin maalauksiin, joihin tutustumme tuonnempana.
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Poikkeuksellisia ovat holvikaariin maalatut Aadamin ja Eevan 
kuvat sekä varsinkin ihmisten ja eläinten sekasikiöt, jotka kuvas
tavat keskiajalle ominaista groteskia mielikuvitusta. Niiden ver
tauskuvallista merkitystä on vaikea tarkalleen määrätä, mutta 
jokseenkin varmasti voi olettaa, että taiteilija on halunnut niiden 
avulla vertauskuvallisesti esittää paheita. Tavallisesti paheet eli, 
kuten katolinen kirkko opettaa, »seitsemän pääsyntiä» kuvataan 
erilaisten eläinten, hevosen, sian, koiran j.n.e. seijässä ratsastavan 
ihmisen hahmossa, näin esim. eräässä kuvitetussa käsikirjoituk
sessa Pariisin Kansalliskirjastossa noin vuodelta 1390 tai Augs- 
burgissa 1474 julkaistussa kirjassa »Buch von den sieben Todsünden 
und den sieben Tugenden».1 Laitilan kirkon sekasikiöt muistuttavat 
lähinnä niitä groteskeja kohokuvia, joita näkee Ranskan katedraa
lien, olletikin Rouen’in portaaleissa.2 Esimerkkinä mainittakoon 
myös norrlantilaisen Söderalan kirkon naisen ja eläimen sekasikiö, 
josta Cornell kirjassaan »Norrlands kyrkliga konst under medel
tiden» on julkaissut kuvan.3 Laitilan kirkon pitkäsääriset ja -kau- 
laiset linnut ja muut satueläimet tuovat mieleen eräiden ruotsa
laisten arkkujen kohokuvat Visbyn Muinaissalissa ja Tukholman 
Historiallisessa museossa.

Maalattuja keskiaikaisia vaakunakilpiä ei Laitilan kirkossa 
ole tavattu. Elias Brenner on kuitenkin 1670-luvulla jäljentänyt 
muutamia tässä kirkossa näkemiään kilpiä, m.m. Konrad Bitzin 
ja Hartikka Jaakonpoika Garpin vaakunat, jotka lienevät sijain
neet kuori-ikkunan kahdenpuolen. Nekin ovat omiaan osoitta
maan, että Laitilan kirkon koristelu on peräisin suunnilleen sa
moilta ajoilta kuin Uudenkirkon ja Taivassalon kirkkojen maa
laukset. Maalaustyön kustantajaksi mainitaan Hartikka Jaakon
poika Garp, jonka jo tunnemme suurpiirteiseksi lahjoittajaksi.

NAANTALI.

Maamme ainoa birgittalaisluostari Vallis gratiae — pyhitetty 
Neitsyt Maarialle, Johannes Kastajalle, p. Annalle ja p. Birgitalle

1 Måle, L 'A rt  religieux de la fin  du moyen age en France,2 ss. 330, 339; Künstle,
m. t. I, ss. 160, 186—87.

3 Måle, L 'A rt  religieux du X I I I e sitcle en France , 8  kuvat 24, 25 ja 26.
3 Cornell, m. t., kuva 97.
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— perustettiin alku
jaan piispa Maunu 
Tavastin toimesta 
Maskun Karinkylään 
(rakennukset olivat 
pääpiirteissään val
miina jo keväällä 
1440), mutta tämä 
paikka osoittautui 
kuitenkin pian sopi
mattomaksi, kuten 
1441 valittu Helgån 
kuninkaankartanokin 
Perniön pitäjässä. V.
1443 allekirjoittamas
saan kirjeessä Kri- 
stoffer-kuningas hy
väksyi ehdotuksen, 
että luostari siirret
täisiin nykyiselle pai
kalleen Naantaliin.1

Naantalin luos- Kuva 74. P . Yrjänä (?), arkkit. Tavaslstjernan vesi- 
värimaalaus — Heil. Georg (?), Aquarell des Archit. 

tarikirkko on raken- Tavastsljerna, Naantali (schw. N ddendal).

nettu samoja periaat
teita noudattaen kuin emäluostarin kirkko Vadstenassa, s.o. p. Bir
gitan omakohtaisten ohjeiden mukaisesti. Rakennus- ja sisustus- 
työssä oli vältettävä kaikkea ylellisyyttä, kirkon tuli olla »av slät 
gärning», yksinkertainen mutta luja. Urkuja ei saanut olla, värillisiä 
ikkunoita ei liioin, ainoastaan sellaisia maalauksia oli lupa hankkia, 
jotka esittävät Vapahtajan kärsimystä tai pyhiä henkilöitä, »pictu- 
rae non habeantur in parietibus Ecclesiae, nisi solummodo passio 
mea et sanctorum meorum memoria».2 Vadstenaa käsittelevässä 
kirjasessaan Lindblom huomauttaa, että luostarin kirkko kaikesta 
päättäen on ollut koristettu sekä holvi- että seinämaalauksilla. 
Vieläkin on eräässä nunnaluostarin huoneessa, n.s. sanctum sancto-

1 Hausen, Nädendals kyrka och klosterruiner, s. 9. seur.; F M V  2417, 2539.
2 Revelationes extravagantes, cap. X X X I , painos v :lta  1680.
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rumissa, nähtävänä maalauksia, joista osa on peräisin 1500- 
luvulta.1

Naantalin yltäänsä valkaistussa kirkossa ei enää ole maalauksia, 
mutta 1910 toimeenpannussa tutkimuksessa arkkit. Tavaststjerna 
keksi »Nunnakappelissa» maalausten rippeitä. Kansallismuseon 
pienehköstä vesivärijäljennöksestä päättäen, jossa näkee alaosan 
lyhyeen, vyötäisiltä kiristettyyn, mustaan takkiin ja vihreihin 
housuihin puetusta miehenhahmosta sekä epäselvän kiemuraisella 
hännällä varustetun eläimen (lohikäärme?), on puheenalainen 
kuva esittänyt p. Yrjänää (kuva 74, vrt. Finströmin kirkosta 
tavattua Yrjänän kuvan katkelmaa). Ikkunanpielestä Tavast
stjerna edelleen on jäljentänyt ruskeanpunaisella värillä maalatun 
4-lehtisen shablooniruusun.

Tässä yhteydessä ansaitsee mainitsemista Naantalin luostarin 
ensimmäisen esimiehen Johannes Bernhardin kirje vuodelta 1441, 
jonka A. Malin on julkaissut tutkimuksessaan »Lisiä keskiaikamme 
historiaan» (Historiallinen Arkisto X X X V I). Tässä jollekin Vad- 
stenan luostariveljelle osoitetussa kirjeessä lähettäjä pyytää, että 
luostarin lääkäri toimittaisi Johannes Kyloniksen kautta, joka par
haillaan oli käymässä emäluostarissa, ne maalausvärit (picture 
colores), jotka sanottu lääkäri oli häntä varten ostanut Lyype
kistä. 2 Mihinkä tarkoitukseen näitä värejä aiottiin käyttää, sitä 
emme tiedä, mutta ne osoittavat joka tapauksessa, että maalaus
taidetta harjoitettiin Naantalin luostarissa.

TURUN TUOMIOKIRKKO.

Johannes Kastajan kappeli, myöhemmät maalaukset.
Edellä on jo ollut puhetta tämän kappelin vanhemmista maa

lauksista, s.o. holvikoristuksesta ja keskiajan taiteessamme ainoa
laatuisesta Veronica-kuvasta länsiseinän pyörökomerossa. Jo 
hannes Kastajan kappelissa on kuitenkin jätteitä myöhemmästäkin 
koristelusta, niinkuin komeron 2-värinen (ruskeanpunainen ja vih
reä) lehtikiemurakin osoittaa. Samalla 1400-luvun loppupuolen

1 Lindblom, Vadstena, Svenska kulturorter 4, s. 36.
2 Malin, m. t., ss. 28— 33.
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Kuva  75. Kuoriholvin maalauksia — Chorgewölbemalereien, Kaarina.

taiteelle ominaisella kiemuralla on ikkunankaan somistettu. Mo
lempien kiemurain sisässä on samanlaiset 3-jakoiset lehdet kuin 
Uudellakirkolla ja Taivassalossa. Sama 2-värinen kiemura — 
ilman 3-j akoista lehteä — kiertää shablooninauhojen reunusta
mana kappelin seiniä (tämä kiemura on suurimmaksi osaksi uusittu). 
Seinämaalauksista on vain mitättömiä rippeitä jäljellä, huomatta
vin on ikkunan länsipuolella. Näemme alaosan vihreäpukuisesta 
naispyhimyksestä (?), jolla vasemmassa kädessä on sinikantinen 
kirja. Hihansuu on leveä, kuten Taivassalon Ursulalla.

KAARINA.

Myöhemmät maalaukset.
Kaarinan kirkon sakastin maalauksia koskettelin Turun tuo

miokirkon sivulaivojen holvikoristuksen yhteydessä, jota ne näyt
tävät jäljittelevän. Tässä yhteydessä on tarkastettava kirkon, 
eritoten kuoriholvin koristelua, joka liittyy puheenaolevaan 1400- 
luvun loppupuolen tärkeään maalauskouluun. Siihen sen liittää
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m.m. tälle koulukunnalle 
ominainen ruskeanpunai
nen ja vihreä lehtikiemu- 
ra, joka koristaa kuori- 
ikkunan kaarta — sama 
kiemura ikkunan yläreu
nassa — ja joka risti- ja 
puoliristikuvioista som
miteltujen shablooninau- 
hojen reunustamana frii
sinä on maalattu myös sei
niin, kuten Johannes Kas
tajan kappelissa läheises
sä Turun tuomiokirkossa 
ja Taivassalon kirkossa. 
Muutkin koristeaiheet, 
samoinkuin koristelun 
yleisleima, ovat samat 
kuin n.s. Uudenkirkon
ryhmässä. Keskilaivan 
ruoteet on koristettu ta
vanomaisin värinauhoin 
(ruskeanpunaista ja har
maata). Kuoriholvin kaa
rien reunoissa on yksivä
rinen kiemura. Holvi-

Kuva 76. Katariina Sienalainen —  Katharina ■ - • .... . , , .. ..
von Siena, K aarina. vaippoihin pistää lehtiä

ja oksia, jotka osittain 
päättyvät spiraalia muistuttaviin kärhiin. Vaipoissa on kahden 
lehtikiemuroilla koristetun suurehkon ruusun (suunnilleen saman
laiset kuin Uudellakirkolla ja Laitilassa) välissä neljän evanke
listan vertauskuvat (osittain kovakouraisesti uusitut). Holvin kes
kellä, ruoteiden yhtymäkohdassa, on vaippoihin pistävä mustan
harmaa lehtevä oksa, joka päättyy omalaatuiseen tulppaania 
muistuttavaan kukkaan (kuva 75).

Yksinäinen on Kaarinan kirkon sivulaivoissa ruoteiden ko
ristelu. Tavallisten värinauhojen asemasta ne on somistettu eri
laisilla lehtikiemuroilla, joiden oksat päättyvät »tulppaaneihin»,
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viininlehteen, spiraaliin y.m. kuvioihin. Tällaista koristelua ei 
tavata muissa keskiaikaisissa kirkoissamme, todennäköisesti nämä 
kiemurat ovatkin peräisin myöhemmältä ajalta.

Lukuunottamatta epäselviä maalauksen jätteitä kuori-ikkunan 
pielissä on Kaarinan kirkossa tätä nykyä ainoastaan kaksi henkilö
kuvaa — nekin aikojen kuluessa kovasti haalistuneet. Ikkunan 
eteläpuolella on apostoli Pietan  avaimineen, pohjoispuolella val
keaan alusvaatteeseen ja väljään harmaaseen vaippaan puettu 
naispyhimys, jolla on vihreä orjantappurakruunu päässä; oikeassa 
kädessä hän nähtävästi on pidellyt liljaa (nykyjään vaikeasti ero
tettavissa). Puku ja orjantappurakruunu osoittavat, että kysy
myksessä kenties on dominikaanien maallikkosisar Katariina Sie- 
nalainen, joka kuoli 33-vuotiaana 1380 ja kanonisoitiin 1461. Pyhi
myksen elämäkerrankirjoittaja Raymund Capualainen kertoo m.m., 
että Kristus kerran ilmestyi Katariinalle kultainen kruunu ja 
orjantappuraseppele kädessään, kehoittaen häntä valitsemaan 
niistä toisen. Katariina valitsi orjantappurakruunun ja painoi 
sen itse päähänsä. Tavallisesti Katariina Sienalaisen kuvia tällä 
puolen Alppien on ainoastaan dominikaaniluostareissa,1 meillä ei 
häntä tiettävästi muissa kirkoissa tapaa (kuva 76).2

Kaarinan kirkon maalaukset paljasti Meinander osaksi jo 
1903, lopulliset korjaustyöt suoritettiin Rinteen johdolla 1926, 
jolloin kirkko saatettiin nykyiseen asuunsa.

PARAINEN.

Perniön, Sauvon ja Paraisten suurista maaseutukirkoista liit
tyy viimeksimainittu maalauksellisen koristelunsa puolesta vä
littömimmin edelläesitettyihin Vakka-Suomen pääkirkkoihin (Uusi- 
kirkko, Taivassalo, Laitila).

Milloin tämä kaunis kirkko (pyhitetty apostoli Siimonille?), 
jonka päälaiva kohoaa tuntuvasti sivulaivoja korkeammalle, ra
kennettiin, sitä ei varmasti voida sanoa. Tyypistä päättäen

1 Künstle, m. t. I I , s. 375 seur.
* K atariina Sienalainen (Katerine de Senis) mainitaan eräässä Turun hiippa

kuntaa varten vuoden 1400 vaiheilla kirjoitetussa kalendariumissa (myöhempänä 
lisäyksenä) sekä muutamassa niinikään Turun hiippakuntaa ja jompaakumpaa sen 
dominikaaniluostaria varten laaditussa lectionariumissa, Malin, Der Heiligenkalen
der Finnlands, ss. 90, 95.

10
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Kuva  77. Kuoriholvin maalauksia —  Chorgewölbemalsreien, Parainen (schw. Pargas).

se on 1400-luvun kirkko. Sitävastoin voidaan tarkalleen sanoa, mil
loin kirkko koristettiin maalauksilla, sillä pohjoisseinässä, sakastin 
oven yläpuolella, on paavi Innocentius VIII:n  vaakuna ynnä kir
joitus: anno dni mccLlxxxvi. Tiedämme myös, kuka maalaukset on 
kustantanut. Keskilaivan 4. holvissa on kirjoitus, jossa sanotaan, 
että herra Nils Byl(kaP)1 maalautti kirkon »Jumalan ja kaikkien 
hänen pyhimystensä kiitokseksi ja kunniaksi.» Maalauksista vii
meiset peitettiin 1873 (kirkkoherra F. G. Nilsdorffin kirjelmä Mui- 
naistieteelliselle Toimikunnalle 14/6 1916). Kesällä 1916 arkkit. 
A. Tavaststjerna ne paljasti ja korjasi nykyiseen asuunsa.

Paraisten kirkko on, kuten yleensä n.s. Uudenkirkon ryhmän 
kirkot, aikanaan arvattavasti ollut lukuisilla kuvilla koristettu, 
vaikka seinämaalauksia on jäljellä vain vähän. Täälläkin on 
ruoteissa tavanomaiset värinauhat, jotka toisin paikoin on maa-

1 K s. Meinander, Konsten, Finlands kulturhistoria, Medeltiden, s. 170.
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K uva 78. M aalauksia keskilaivan 4. holvissa —  Malereien in  4. Mittelschiffgewölbe,
Parainen.

lattu välittömästi tiilipintaan. Koristeaiheet ovat tavalliset. 
Ruskeanpunainen lehtikiemura, jonka oksissa on 3-jakoinen lehti, 
esiintyy kuori-ikkunan yläpuolella sekä myöskin friisinä kirkon 
seinissä. Ruoteista ja kaari viivoista pistää holvi vaippoihin kaksi
värisiä lehtiä sekä vaihtoehtoisesti 3-jakoiseen lehteen ja heral
diseen liljaan päättyviä oksia. 3-jakoisen lehden ja heraldisen 
liljan muoto on sama kuin Laitilan kirkossa. Tärkeä koristeaihe 
Paraisissa on ketjuornamentti, jonka tässä kirkossa poikkeukselli
sesti tapaa myös kuoriholvissa; renkaiden yhtymäkohdista leviää 
tyyliteltyjä keltaisia lehtiä viuhkamaisesti sivuille. Etelälaivan 1. 
holvissa ketjuornamentin viuhkamaiset sivukoristukset ovat sur
kastuneet tai puuttuvat kokonaan. 4. holvissa on koristuksena 
kolme suurta 6-lehtistä ruusua — terävään kärkeen päättyvät verho- 
lehdet pistävät näkyviin terälehtien välistä — sekä itävaipassa kak
sinkertainen ruusu, jonka ulkokehä on lähes ympyrän muotoinen. 
Kaikkien ruusujen sisäosa on jaettu ruutuihin, kuten Laitilassa. 
Sitäpaitsi tämän holvin vaipat on koristettu useilla vaakunakilvillä 
(kuva 78). Itävaippaan on maalattu Bitz- ja Balk-sukujen vaaku
nat sekä Maunu Tavastin ja Olavi Maununpojan kilvet. Holvi-
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vaipan alareunas
sa on ruotsinkieli
nen minuskelikir- 
joitus: tettalot ma
la hernils byl(ka?) 
g(ud)f tili lof . . . 
hans helgon alle 
amen. Etelävai- 
passa ovat T avast- 
Stälarmin vaaku
na sekä Esping- 
ja Scheel-sukujen 
vaakunat (Esping- 
suku omisti 1500- 
luvulla Lemlaks 
nimisen tilan Pa
raisissa1); länsivai- 
passa ovat Esping- 
suvun ja Tavast- 
Stålarmin vaaku
nat; pohjoisvai- 
passa kaksittain 
kaksi Tavast-Stä- 

K uva  79. Profeetta —  Prophet, Parainen. larmin vaakunaa
sekä Sigfrid Olofs-

sonin ja Särkilahden kilvet (Sigfrid Olavinpoika niminen henkilö 
oli 1480—90-luvuilla arkkiteininä Turussa.2) Muita Paraisten
kirkolle ominaisia koristeaiheita on pohjoisseinän 3. holvissa oleva 
rehevä vihreä lehtikiemura, jonka haaroissa on 3-jakoinen lehti 
ja rypäleterttu. Kiemuroiden sisässä näyttää olleen rintakuvia, 
joista rippeitä on jäljellä (Vapahtajan sukupuu?). Kuorinpuoleisiin 
seiniin on ruskeanpunaisella värillä maalattu poimullista verhoa 
jäljittelevä friisi, todennäköisesti 1600-luvulta.

Varsinaiset kuvasommitelmat on sijoitettu osaksi holveihin, 
osaksi seiniin. Kirkkoisien ja  evankelistain kuvat ovat kuorihol-

1 Ram say, Frälsesläkter i Finland, m. t., s. 102.
* F M U  4045, 4255, 4257. 4478; ks. myös Hausen, Finlands medeltidssigill, 

taulu V, kuva 42.
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vissa kaksittain, 
kuten Laitilan kir
kossa, jota Parais
ten kirkon koris
telu siinä määrin 
muistuttaa, että 
voimme katsoa 
sen saman henki
lön tekemäksi. Itä- 
vaipassa ovat Gre
gorius ja Ambro
sius (?), länsivai- 
passa Augusti
nus (?) ja Hiero
nymus; pohjois- 
vaipassa Matteuk
sen ja Johannek
sen, etelävaipas- 
sa Markuksen ja 
Luukkaan symbo
lit, viimeksimaini
tun kirjoitusnau- 
hassa sanat: lucas 
hoc e s t . . . Kirk
koisät on esitetty 
rintakuvina, jotka 
kohoavat kukkien teristä, kuten profeetankuvat Laitilan kirkossa. 
Kirjoitusnauhojen tekstit ovat hyvin epäselvät. Ambrosiuksen 
nauhassa on erottavinaan sanat: noli tantum  (amit)tere (bene)ficium. 
Omalaatuinen on Paraisissa Gregoriuksen ja Ambrosiuksen väliin 
sovitettu Kristusta tuskien miehenä esittävä puolivartalokuva. 
Vapahtaja on kuvattu alastomana (ainoastaan vyötäisillä hänellä 
on valkea liina), toisessa kädessä hänellä on vitsakimppu, toisessa 
ruoska. Ruumis on ylt’yleensä veripisaroiden peittämä, päässä on 
orjantappuraseppele (kuva 77).

Kuoriseinässä, ikkunan kahdenpuolen, on ollut maalauksia 
neljässä päällekkäisessä rivissä, ylimpänä kaksi profeetan rinta
kuvaa, muualla todennäköisesti apostoleita ja pyhimyksiä, kuten

Kuva 80. Kirkkoisä (Ambrosius tai Augustinus) — 
Kirchenvater (Ambrosius oder Augustinus), 

Parainen.
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Kuva 8 1. Kristus ja  M aaria ihmiskunnan puoltajina —  Christus und M aria als 
Fürbitter der Menscheil, Parainen.

Jaakob Vanhempi ja arvattavasti Pietari, sekä alimmassa rivissä 
m.m. polvistunut naisfiguuri. Osa henkilökuvista on tuhoutunut 
ikkunaa laajennettaessa.

Kuoriholvin jälkeen on rikkaimmin koristettu etelälaivan i. 
holvi, jonka neljässä vaipassa on kussakin kaksi kukkien teristä 
kohoavaa profeetan rintakuvaa (kuva 79). Kirjoitusnauhoissa olevat 
tekstifragmentit osoittavat, että niissä on ollut lauseita Ambrosiuk
sen ja Augustinuksen kiitosvirrestä »Te Deum». Seuraa vat lausekat- 
kelmat olen merkinnyt: te deum (laudamus); tibi cherubim et seraphim 
(incessabili voce proclamant); sanotus scs scs dns deus s(abaoth); 
pieni sunt (celi) et terra; maiestatis glorie tue. Itäseinässä on suippo- 
kaaren rajoittamassa pinnassa Paraisten kirkon mielenkiintoisin 
kuvasommitelma, joka esittää Kristusta ja Maariaa ihmiskunnan 
puoltajina. Maalauksen sommittelu on peruspiirteiltään sama kuin 
Uudellakirkolla, mutta se on käännetty toisinpäin (Kristus on 
täällä vasemmalla). Se on myös sisällykseltään rikkaampi. Kris
tuksen ruumis on veritäplien peittämä, päästä, jossa on orjantap- 
puraseppele, kylkihaavasta ja käsistä valuu verta; Maaria osoittaa
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oikealla kädellään paljastettua rintaansa; ruskeanpunaisen viitan 
alta näkyy polvistuneita ihmisiä, miehiä ja naisia, joukossa piispa
kin. Pilven päällä on Isä Jumala neljän rukoilevan enkelin saatta
mana (kaikki rintakuvia), hänen alapuolellaan ovat Uuden ja 
Vanhan liiton, kirkon ja synagoogan, ikivanhat symbolit, aurinko 
ja kuu, jotka puuttuvat Uudenkirkon maalauksesta. Maarian ja 
Kristuksen kirjoitusnauhojen tekstit ovat hävinneet, Jumalan epä
selvä. Kristuksen takana kohoaa tyypillinen terassi- eli penger- 
maisema, Kristuksen ja Maarian välissä on vihreälatvainen puu, 
Maarian takana oikealla näkyy osa kaupungin muuria torneineen. 
Epätasaiseen, kumpuilevaan maastoon on maalattu ruohokimppuja 
(kuva 81).

Eteläseinässä olleista maalauksista on ikkunan länsipuolella 
säilynyt alaosa p. M ikaelin  kuvasta; valkeaan puettu arkkienkeli 
esitetään, kuten ta
vallisesti, sielujen 
punnitsijana. Alapuo
lella on kruunulla, 
valtikantapaisella ja 
valtaomenalla varus
tettu henkilö, kirjoi- 
tusfragmentista päät
täen Olavi (?). Pu
ku ruskeanpunainen, 
vaalea.

Etelälaivan 2. 
holvissa on ikkunan 
itäpuolella korkealla 
p. Dionysius (s dioni- 
sius), joka kädessään 
pitää poikkihakattua 
päätään. Hänellä on 
vaaleanpunainen kir
jailtu vaippa, jonka 
vuori on sinertävä.Tä
mä pyhimys on keski- 
ajan maalaustaitees
samme harvinainen. Kuva 82. P . Birgitta —- H eil. Birgitta, Parainen.
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Ikkunan länsipuolella on samalla kor
keudella p. Birgittaa esittävä kaunis 
kuva. Tämä pohjolan kuuluisa pyhi
mys on esitetty luostarikuntansa pu
vussa, s.o. puettuna valkeaan alus
vaatteeseen ja harmaaseen viittaan, 
jossa oikean olkapään kohdalla on bir- 
gittalaisten merkki, risti veripisaroi- 
neen. Vrt. Jöns Budden Naantalin 
luostarille lahjoittamaa öylättilautasta, 
jonka keskellä on birgittalaismunkkia 
(Jöns Buddea?) esittävä kuva. Hiukset 
on peitetty valkealla liinalla, kuten 
Urjalan alttarikaapin siipikuvassa (Hä
meen museo), »Corona sororum» puut
tuu. Kuvan alla on kirjoitus: stä bir- 
gitta ora pro nobis (kuva 82).

Pohjoislaivassa on maalauksia oi
keastaan vain 3. holvissa. Holvivai- 
passa ikkunan yläpuolella on K ristuk
sen rintakuva, kädessä Vapahtajalla 
on valtaomena. Seinässä ikkunan ym
pärillä on kuvien rippeitä ja ennen- 

fo ^ liL s IiU sm u s^ - PSchmer- mainittu rehevä lehtikiemura, jota 
zensmann, Holzschnitzerei, yleensä ei tapaa Uudenkirkon ryhmän

kirkoissa. 2. holvissa on, niinkuin jo 
mainitsin, Innocentius VIII:n vaakuna, ainoa keskiaikaisista 
kirkoistamme tavattu paavin vaakuna (kilpi ruskea, kilven poikki 
kulkevassa nauhassa valkeita ja sinivihreitä neliöitä, kuva 84). 
Toinenkin (epäselvä) vaakunakilpi on tässä holvissa.

Paraisten kirkon omamentaalinen koristus tekee jonkin
verran laihan vaikutuksen. Emme kernaasti saata verrata Parais
ten kirkon kuoriholvia esim. vastaavaan holviin Taivassalon tai 
Laitilan kirkoissa -— osaksi siihen epäilemättä on syynä myös 
ensinmainitun kirkon kuoriholvin tavallista yksinkertaisempi 
arkkitektoninen muoto. Paraisten kirkon kuoriholvi on nim. 
tavallinen ristiholvi. Sitävastoin ovat Paraisten kirkon maalauk
sellisessa koristelussa omiaan herättämään huomiota suuri ja erit
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täin vaikuttava Kristusta ja Maariaa 
ihmiskunnan puoltajina esittävä som
mitelma sekä kuoriholvin itävaippaan 
alttarin yläpuolelle maalattu »tuskien 
tai kipujen mies».

Jälkimmäisen kuvan alkuperästä 
kiistelevät saksalaiset ja ranskalaiset 
oppineet.1 Me voimme tyytyä totea
maan, että puheenalainen aihe on lai
nattu lähinnä muutamasta Gregorius 
Suurta koskevasta legendasta. Tarina 
kertoo, että kun Gregorius kerran luki 
messua S. Crocen kirkossa Roomassa, 
ilmestyi Vapahtaja alttarille kärsivä
nä, verta vuotavine haavoineen. Hä
net kuvataan joko koko- tai puolivar
talokuvina kidutusvälineineen, välistä 
hän toisella kädellä pusertaa kylki- 
haavaa, josta lähtee verisuihku. Juuri 
tällaisena hän esiintyy Paraisten kir
kon kuoriholvissa, muistuttaen kirkos
sakävijöitä katkerista kärsimyksistään 
ihmisten syntien tähden. Usein tähän 
kuvaan liitettiin Kristuksen vaakuna 
kärsimyksen symboleineen, n.s. »arma Christi», »luskien mies» 
on keskiajan loppukauden tunnusmerkillisimpiä aiheita, joka 
meillä esiintyy myös kuvanveistotaiteessa. Esimerkkinä mai
nittakoon muuan puuveistos Kansallismuseossa (kirkko tuntema
ton), joka esittää orjantappuraseppeleellä kruunattua alastonta 
Kristusta. Oikealla kädellään Vapahtaja pusertaa kylkihaavaansa, 
josta veri juoksee jalkain juureen asetettuun kalkkiin. Vasemman 
käden hän on kohottanut, näyttäen siinä olevaa haavaa (kuva 83).

PERNIÖ.

Perniön vanhaa, pyhälle Laurille omistettua harmaakivi
kirkkoa koskevassa kirjoituksessaan (SM — FM 1906) arkkit. Fran-

Kuva 84. Innocentius V I I I  :n 
vaakuna, väritetty kalkkeeraus — 
Wappen von Innocentius V I I I ,  

kolorierte Pause, Parainen.

1 K s. Künstle, m .t. I, s. 486 seur.; Mäle, L ’A rt religieux de la fin  du tnoyenage 
en France*, s. 98 seur.



Kuva 85. Sisäkuva —  Innenansicht, Perniö (schw. B  järn å).
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kenhaeuser lausuu arvelunaan, että se on peräisin verraten myö
häiseltä ajalta, »först i medlet af 1400-talet stod väl kyrkan fullt 
färdig». Maalaukset, joista viimeiset peitettiin 1860-luvulla, pal
jastettiin ja korjattiin Frankenhaeuserin johdolla kesällä 1904.

Ornamentaalinen koristus on sommiteltu aiheista, jotka tun
nemme muista tämän ryhmän kirkoista. Holvien ruoteet — keski
laivan kolme ensimmäistä holvia moniosaisia tähtiholveja — on 
koristettu kirjavilla värinauhoilla sekä osaksi tähti- ja kukka- 
shablooneilla, joita myös on kaarien reunoissa. Kukkashabloonien 
joukossa on m.m. Taivassalon ja Laitilan 4-lehtinen ruusu. Kuori- 
holvin kaarien reunassa on samanlainen mustalla maalattu akantus- 
kiemura kuin Taivassalossa ja Laitilassa. Holvivaippoihin pistä
vät ruoteista ja kaarien reunoista tavanomaiset 2-väriset kärhillä 
eli spiraaleilla varustetut ruskeanpunaiset ja vihreät lehdet ja 
oksat, joista joka toinen päättyy heraldiseen liljaan (muoto sama 
kuin Laitilassa) tai lootuskukkaan (täsmälleen sama kuvio Laiti
lassa). Itäseinää kaartavissa ruoteissa on vuoroin tavallinen 3- 
jakoinen lehti, vuoroin ruskeanpunaisilla viivoilla piirretty lehti 
(samanlaiset kuin Laitilassa ja Paraisissa). Kairoissa ja myös 
holvikaarissa on 2-värinen lehtikiemura, jonka kiemuroissa kuori- 
holvissa on sydämenmuotoisia lehtiä, tavallisesti kolme kim
pussa, sekä lootuskukkaa tai granaattiomenaa muistuttava kuvio; 
toisissa holveissa myös useampihaaraisia oksia, joiden päätteenä 
tavallisesti on heraldinen lilja (kuvat 85, 86). Kuoriholvissa on 
kaarien kannoissa itäseinällä kaksi maalattua karyatidipäätä (vrt. 
Taivassalo, Laitila).

Kuvasommitelmia on päälaivan kolmessa ensimmäisessä hol
vissa (holveja kussakin laivassa kaikkiaan viisi). Ne on sovitettu 
pieniin neliön- tai kuoriholvissa kolmionmuotoisiin pintoihin. 
Kuoriholvissa ovat itäpuolella kirkkoisät Gregorius, heleänpunai- 
nen viitta ja ruskea alusvaate, ja Ambrosius, vihreää ja valkeata; 
lännessä Augustinus, mustalla kirjailtu ruskea viitta ja vihreä 
alusvaate, ja Hieronymus, ruskeanpunainen puku, heleänpunainen 
kardinaalin lakki. Kuvien tyyppi on sama kuin Paraisissa. Pohjois- 
ja eteläpuolella oleviin kolmioihin on kuvattu evankelistain sym
bolit, edellisiin Luukas ja Johannes, jälkimmäisiin Matteus ja 
Markus (kuva 86).

2. holviin on kaksittain sijoitettu kahdeksan profeetan rinta-
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Kuva 86. Kuoriholvin maalauksia —  Chorgewölbemalereien, Perniö.

kuvat. Näihin verrattain realistisesti käsiteltyihin rintakuviin, 
jotka esittävät erilaisia tyyppejä — joku kaljupäinen profeetta 
on esitetty sivulta nähtynä — liittyy kirjoitusnauhoja, joista ei 
kuitenkaan ole tavattu kirjoituksia. Pukuihin on enimmäkseen 
käytetty vihreää ja ruskeaa.

3. holvissa on vastaavissa pinnoissa seuraavat Vapahtajan, 
apostolien ja pyhimysten kuvat: koillisessa ruskeaan taljaan 
puettu Johannes Kastaja, oikealla puolella pyhimyskehällä varus
tettu karitsa (vain yläosa näkyvissä), vasemmalla, olkapään koh
dalla, Balk-suvun vaakuna (3 punaista ja 3 vihreää poikkijuovaa), 
sekä vihreäpukuinen p. Margareeta, joka kohoaa lohikäärmeen ki
dasta, vasemmalla Tavast-Stålarmin vaakuna; kaakossa Kristus, 
joka on kohottanut toisen kätensä siunaukseen, hartioilla vaalean
punainen viitta, ja  apostoli Johannes kalkki kädessä, ruskea puku;
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Kuva 87. P . Kristoforus —  H eil. Christophorus, Perniö.

lounaassa Paavali, kaljupää, ruskeahtavassa puvussa, miekka 
kädessä, ynnä Jaakob Vanhempi harmaan värisessä pyhiinvaelta
jan puvussa, lakki ruskea; luoteessa Maria Magdaleena, päässä 
turbaani, kädessä voiderasia, puku vaaleanpunainen; vasemmalla 
vaakunakilpi, jossa p-kirjainta muistuttava puumerkki, ja apostoli 
Andreas ynnä hänen tunnuskuvansa, vinoristi.

Seinämaalauksista on jäljellä ainoastaan kolmisen katkelmaa. 
Kuori-ikkunan kahden puolen on kaksi henkilökuvaa, joista va
semmanpuolinen ilmeisesti esittää jotain profeettaa kirjoitus- 
nauhoineen (kirjoitusta ei ole); ruskea puku, lakissa sinistä ja 
tummanpunaista; oikeanpuolinen Pietaria avaimineen — tyyppi 
jokseenkin sama kuin Taivassalossa ja Kaarinassa, puku vaalean
punainen. Nämä maalaukset näyttävät viittaavan siihen, että 
Perniön kirkossakin on ollut profeettain ja apostolien kuvia kak
sittain, kuten Taivassalossa ja Sauvossa.

Merkittävin Perniön kirkon maalauksista on etelälaivan itä- 
seinän täyttänyt p. Kristoforuksen kuva (yläosa säilynyt). Kristo
forus-jättiläinen on käännetty toisinpäin kuin Taivassalon kuvassa 
eikä hänellä ole viittaa hartioillaan. Vyötäisiltä nuoralla sidottu 
takki on vaaleanpunainen. Oikealla olkapäällä istuu Jeesuslapsi
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siunaten. Hänen pukunsa on ruskeanpunainen. Maalauksen ylä
puolella oleva kirjoitus lienee luettava: XPore s(ancte) virtutes 
sunt tibi tante: qui te mane vident, nocturno tempore rident. Kuten 
tunnettua, katsottiin Kristoforuksen suojelevan äkkikuolemasta 
jokaista sinä päivänä, jona hän oli nähnyt tämän kuvan (kuva 87). 
Äkkikuolemaa ilman sakramentteja keskiajan ihmiset pelkäsivät 
enemmän kuin mitään muuta. Holvin päätekivessä, joka on maa
lattu harmaalla värillä, on h-kirjainta muistuttava kuvio.

Perniön kirkko liittyy maalauksellisen koristelunsa puolesta 
lähinnä Paraisten ja Laitilan kirkkoihin. Merkittävä on Maria 
Magdaleenan kuvan vieressä oleva vaakunakilpi p-kirjaimineen. 
Epätietoista kuitenkin on, tarkoittaako se kirkon maalaria. Ta
vallisestihan pyhimysten viereen kuvatut vaakunat tai puumer
killä varustetut kilvet viittaavat kuvien lahjoittajiin. Sitävastoin 
etelälaivan 1. holvin päätekivessä oleva h-kirjain hyvinkin saat
taisi olla maalarin nimimerkki. Ratkaisematta jää näin ollen, 
kuka Perniön kirkon on koristanut.

SAUVO.

Sauvon kirkko on keskiaikaisista maaseutukirkoistamme ko
meimpia, käsittäen kolme tasakorkeaa laivaa, joissa on kuusi hol
via. Se edustaa, lausuu Lindberg teoksessaan »Om teglets an
vändning i finska medeltida gråstenskyrkor», merkittävällä tavalla 
goottilaisen tilasommittelun periaatteita maassamme. Kirkon 
nimikkopyhimyksestä, enempää kuin rakennusajastakaan ei ole 
tietoja. Arkiston vanhimmat ja arvokkaimmat asiakirjat tuhou
tuivat osaksi Ruotsissa, minne ne siirrettiin sodan jaloista 1712 , 
osaksi piispa Witten kuolinpesässä (ks. Muinaistieteellisen Toimi
kunnan järjestämän retkikunnan selostusta vuodelta 1871). Alttari- 
pöytään tai oikeastaan -levyyn, joka lienee keskeneräiseksi jätetty 
hautakivi,1 on pohjoispuolelle majuskelikirjäimin kaiverrettu 
A N N O : D O M IN I: M :C C C :XC I (siis vuosiluku 1391 eikä 1301, 
kuten Colliander »Paimenmuistossaan» I, palsta 625, ilmoittaa).

Maalaukset, jotka selvästi liittyvät puheenaolevaan Uuden
kirkon koulukuntaan — ja jotka siis lienevät 1400-luvun loppu
puolelta — on sijoitettu osaksi keskilaivan kahteen idänpuoliseen

1 Meinander, F M  1902, s 54, 2. muist.
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K uva 88. Kuoriholvin maalauksia —  Chorgewölbemaleroien, Sauvo (schw. Sagu).

holviin, osaksi seiniin. Ensinmainittuja ei koskaan ole peitetty, 
mutta niiden merkitystä ei myöhemmin enää tajuttu. Esimerkiksi 
kalustoluettelossa vuodelta 1832 sanotaan: »Uppe i chorhvalfvet 
finnes målningar med mennisko- och djurbilder samt några oläsliga 
bokstäfver». Muinaistieteellisen Toimikunnan suorittamassa tarkas
tuksessa 1903 havaittiin, että myös seinissä oli maalauksia. 1905 
ne paljasti ja seuraavana kesänä 1906 korjasi nykyiseen asuunsa 
Frankenhaeuser. Työsuunnitelmassaan Frankenhaeuser lausuu 
m.m.: »Reparationen skulle endast bestå i en tvättning och en lapp
ning af de genom sprickor och öfvermålning skadade ställen; en 'res
taurering’ af de gamla målningarna skulle naturligtvis icke ifråga- 
komma» (kirjelmä Muinaistieteelliselle Toimikunnalle 10/5 1906).
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Sauvon kirkon holvikoristelu tekee tavallista hienostuneem
man vaikutuksen, mikä osaksi johtunee siitä, että maalaukset 
ovat säilyneet alkuperäisessä asussaan. Päävärit ovat ruskean
punainen (täällä saanut melkein suklaanruskean vivahduksen), 
tummanruskea, vihreä (muistuttaa keisarinvihreää), okrankeltai- 
nen, punainen, jopa sininenkin. Värinauhat on vedetty ruoteiden 
poikki vinosti, kiilantapaisesti, porrasmaisesti tai shakkiruutujen 
tapaan. Myös erilaisia shablooninauhoja on käytetty ruoteiden 
koristamiseen. Kaarien reunoista ja ruoteista pistää holvi vaippoi
hin kärhillä varustettuja ruskeanpunaisia ja vihreitä lehtiä sekä 
oksia, jotka päättyvät samanlaiseen rypäleterttua muistuttavaan 
kuvioon kuin Uudellakirkolla ja Taivassalossa. Tähtiholvien pie
nissä pinnoissa on edelleen 3-haaraisia oksia, joiden päätteenä on 
spiraali ja heraldinen lilja (tyyppi sama kuin Uudellakirkolla ja 
Taivassalossa), sekä tavallinen ruskeanpunainen ja vihreä tai 
ainoastaan ruskeanpunainen lehtikiemura, jonka kiemuroissa on 
3-jakoinen vihreä tai keltainen ja ruskea juovainen lehti (muoto 
sama kuin Uudellakirkolla ja Taivassalossa), kuoriholvissa myös 
yksinkertainen sydämenmuotoinen lehti (kolme kimpussa). Vielä 
esiintyy kiemuroiden yhteydessä Taivassalon ja Laitilan vihreä- 
kantainen valkea lilja sekä kuoriholvissa suuri vaalea ruusu (sisä
osa keltainen). Täällä näkee kapeissa kairoissa myös lehtikiemu- 
ran, jonka oksissa on rypäleterttu ja 3-jakoinen lehti (kuva 88).

Keskilaivan holveihin maalatut henkilökuvat jakaantuvat 
seuraavasti. Kuoriholvin sommittelu lähestyy Laitilan kirkon 
vastaavaa holvia sikäli, että eräissä muodoltaan epäsäännöllisissä 
pikku pinnoissa on neljän enkelin rintakuvat. Mutta kun enkelit 
ensinmainitussa paikassa pitelivät käsissään kirjoitusnauhoja, ne 
Sauvon kirkossa on varustettu Kristuksen kärsimystä kuvaavilla 
embleemoilla (embleemat, n.s. »arma Christi», ovat: ruoska ja 
vitsakimppu, risti orjantappuraseppeleineen, vasara ja Kristuksen 
sydän). Enkelien puvut ovat valkeat, siivet vihreät ja vaalean
punaiset tai vihreät ja mustat. Tämä pateettinen enkelikuoro on 
kuin säestyksenä Paraisten kirkon kuoriholvin kärsivälle Kristuk
selle, »tuskien miehelle». Alemmissa isommissa pinnoissa ovat 
pohjoispuolella Luukkaan  vertauskuva ja profeetan rintakuva, 
eteläpuolella Markuksen symboli ja  profeetta. Edellisellä profeetalla 
on tummanruskea, jälkimmäisellä vihreä puku. Kuviin liittyvät
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K uva 89. Maalauksia kirkon eteläsivulla — Malereien an der Südwand 
der Kirche, Sauvo.

kirjoitukset ovat epäselvät. 2. holvissa ovat sisäneliön pienissä 
suorakaiteen muotoisissa pinnoissa Gregoriuksen, Hieronymuksen, 
Ambrosiuksen ja Augustinuksen kuvat. Tyypit ovat samat kuin 
Uudellakirkolla, siis toiset kuin Laitilassa, Paraisissa ja Perniössä 
(vrt. esim. Hieronymuksen puku. Viimeksimainituissa kirkoissa 
hänen viitassaan on aukot käsiä varten, edellisessä kirkossa se on 
sivuilta umpinainen). Gregoriuksen viitta on tummanruskea, 
Hieronymuksen ruskeanpunainen, Ambrosiuksen vihreä ja Augus
tinuksen vaaleanruskea; kahden jälkimmäisen viitat kirjaillut.

Sauvon kirkon seinämaalaukset ovat siitä merkilliset, ettei 
niiden joukossa ole ainoatakaan niistä kertovista kuvasommitel
mista, jotka ovat tyypilliset 1400-luvun loppukauden taiteelle. 
Puheenalaisen kirkon koristaja on ollut harvinaisen pidättyväinen 
tai, sanoisinko, vanhoillinen. Kuten aikanaan Finströmin kirkossa, 
on Sauvonkin kirkossa vain yksinäisiä henkilökuvia, mikä on omiaan 
tehostamaan tämän kirkonsisustan juhlallista vaikutusta. Seinä
maalaukset esittävät yhtä poikkeusta lukuunottamatta aposto
li
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K uva  90. Ju u das Taddeus ja  profeetta (Hesekiel?) —  Ju d a s Thaddäus und Prophet
(Hesekiel?), Sauvo.

leja ja profeettoja kokovartalokuvina ja parittain ryhmitettyinä 
(kuva 89). Jokaisella apostolilla ja profeetalla on kirjoitus- 
nauha; tekstit ovat joko kovin epätäydelliset tai puuttuvat koko
naan; maa on maalattu okrankeltaisella, ja siihen on kuvattu ruo
hoja ja apostolien ja profeettojen väliin monihaaraisia lehteviä 
oksia; oksien päissä jo mainittuja 3-jakoisia lehtiä.

Kuori-ikkunan eteläpuolella kohtaa ensimmäisen apostoli- ja 
profeettaparin. Vasemmalla on vihreäpukuinen profeetta, päässä 
porrasmaisesti suippeneva lakki — profeetat kuvataan tavallisesti 
lakit päässä, apostolit aina paljain päin —, oikealla Pietari avai- 
mineen. Profeetankuvaan liittyy Jeremialta lainattu kirjoitus- 
katkelma: (Patrem voca) bis me, Pietarin nauhassa on sana credo 
ynnä epäselviä kirjaimia (arvattavasti sanat: in deum omnipo
tentem).1

Eteläseinässä on ikkunan itäpuolella ruskeanpunaisten lehti-

1 Molsdorf, Führer durch den symbolischen und typologischen Bilderkreis 
der christlichen Kunst des Mittelalters, s. 99 seur.
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Kuva gi. Apostoli Siim on ja  profeetta (M ika?)  — Apostel Simon und Prophet
(M icha?) , Sauvo.

kiemurain välissä yksinäinen henkilöhahmo, p. Henrik (Lallia ei ole 
kuvattu). Alusvaate on valkea, viitta vihreä, viitan vuori vaalean
ruskea (kuva 92). Maalauksen sommittelu tuo mieleen Kolmen ku
ninkaan kappelin eteläseinän koristelun Roskilden tuomiokirkossa, 
missä pyhimyshahmojen kahdenpuolen on niinikään lehtikiemurat, 
noin vuodelta 1464.1 Samantapaiset kiemurat on myös jo maini
tussa Jöns Budden öylättilautasessa 1400-luvun loppupuolelta 
(ks. s. 152). 2. ja 3. ikkunan välissä on vyötäisiltä kiristettyyn
lyhyeen ruskeanpunaiseen takkiin ja kärpännahkavuorilla varus
tettuun viittaan puettu ylhäisen näköinen nuorukainen, paljain päin 
ja pidellen harppua, siis kuningas Daavid; vieressä apostoli Andreas, 
jolla on hartioilla vihreä viitta. Daavidin kirjoitusnauhan teksti 
on hävinnyt, Andreaan nauhassa luetaan sanat: et in r(hesu)w xpm  
(filium eius) unicum do(m\rm)m «(ostrum) andreas. 3. ja 4. ik
kunan välissä on maahan ulottuvaan ruskeaan kaapuun puettu

1 Beckett, m , t.  II,  kuva 4 1 4 .
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profeetta ja apostoli Jaakob Vanhempi, sinertävä viitta, vihreä 
simpukankuorella koristettu lakki. Profeetan kirjoitusnauhassa 
erottaa sanat: ecce virgo (concipiet et) parie(t) (filium) — kysy
myksessä on siis profeetta Jesaja —, apostolin nauhassa qui (con)- 
cept(us) est (de spiritu sancto). 4. ikkunan länsipuolella on ruskea
pukuinen profeetta — Hosea — ynnä vihreään, kirjailtuun vaip
paan puettu apostoli, jolla on kädessä ristisauva. Tavallista jär
jestystä noudattaen tällä kohdalla pitäisi olla Jaakob Nuorempi, 
mutta hänen tunnuskuvansa on säännöllisesti vanutuspuu, näin 
esim. Taivassalossa. Säilyneestä kirjoitusfragmentista päättäen 
puheenaoleva henkilö on apostoli Tuomas, kirjoitusnauhassa lue
taan nimittäin: (Descendit ad infernum, tertia die resurrexit) a 
mortuis. Profeetan nauhassa on sanat: o mors (morsus tuus ero, 
inferne).

Länsiseinässä on eteläpuolella profeetta, jolla on ruskean
punainen pussi (?) olalla, lyhyt sinertävä takki ja ruskeanpunainen 
fetsin tapainen päähine. Apostoli on jäänyt lehterin taakse. 
Pohjoispuolella oleva maalaus on epätäydellinen, profeetasta on 
säilynyt vain yläosa, apostolilla on patriarkan kaksinkertainen 
risti, kirjoitusnauhassa sanat: (Inde venturus est judicare vivos et) 
m(o)r(t)uos philippus. Kuva esittää siis apostoli Filippusta.

Pohjoisseinässä on lännestä itään lukien vaaleanpunerta
vaan pukuun puettu profeetta ja apostoli Bartolomeus, jolla on 
kädessä tunnuskuvansa veitsi. Viitta on vaaleansininen, viitan 
vuori ruskeanpunainen. Kirjoitukset hävinneet, r. ikkunan itä
puolella on ruskeanpunaiseen viittaan ja vaaleanpunaiseen alus
vaatteeseen puettu profeetta sekä fragmentaarinen apostolin- 
hahmo, yllään mustilla kruunupäisillä kotkankuvilla kirjailtu 
pitkä kauhtana, ruumiin lävitse on takaa isketty miekka (kahva 
näkyy seljässä olkapään kohdalla). Tämä keskiaikaisissa kirkois
samme yksinäinen kuva esittää Matteusta, apostolia ja evankelis
taa, jonka kuningas Hirtacuksen lähettämä pyöveli surmasi kir
kossa messun jälkeen iskemällä apostolia miekalla selkään. Kirjoi
tuksia ei enää voi tulkita. Sakastin oven yläpuolella on omalaatui
seen hihattomaan ruskeanpunaiseen päällysvaatteeseen, jossa kel
taiset reunat ja vuori (Ruuth nimittää sitä »raatimiehen» puvuksi, 
Åbo stads historia IV, s. 161), puettu profeetta, hänen parinaan 
Juudas Taddeus, päättäen T:n muotoisesta rististä, vrt. Taivas-
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salo. Vihreällä kirjailtu viit
ta valkea, alusvaate punai
nen. Profeetan kirjoitus- 
nauhassa on seuraava vähä
pätöinen kirjoituskatkelma: 
o(s)s(a) ari{da) (audite ver- 
bum deum). Kysymyksessä 
on siis profeetta Hesekiel, 
joka säännöllisesti kuvat
tiin Juudas Taddeuksen vie
reen (kuva 90). 2. ikkunan 
itäpuolella on tähänastises
ta kuvatyypistä poikkeava 
maalaus. Profeetalla on 
tummanpunaisilla kuvioilla 
kirjailtu punertava puku, 
kaulaketjussa riippuu risti; 
kauniisti piirretty nuorekkaan näköinen apostoli Siimon  (va
semmassa kädessä jousta muistuttava saha) on puettu väljään, 
laahustavaan punaiseen viittaan; vaaleanvihreä alusvaate on kir
jailtu tummanvihreillä kukkakuvioilla. Taustapintaan on siro
teltu tähtiä; kuvan kahdenpuolen on samanlaiset ruskeanpunaiset 
kiemurat kuin piispa Henrikkiä esittävässä maalauksessa; kirjoi
tukset hävinneet (kuva 91).

Itäseinässä on vihdoin kuori-ikkunan pohjoispuolella luotsin 
lakkia muistuttavaan päähineeseen, punertavaan viittaan ja val
keaan alusvaatteeseen puettu profeetta sekä apostoli Mattias kir
ves kädessä, puettuna ruskeanpunaiseen viittaan, jossa on siner
tävä vuori, ja valkeaan, punaisella kirjailtuun alusvaatteeseen. 
Kirjoituksia ei enää erota.

Edelläolevasta käy ilmi, ettei apostolien ja profeettain sarja 
enää ole täydellinen. Kirjoitusnauhojen tekstit ovat samoin suu
rimmaksi osaksi hävinneet. Säilyneistä katkelmista kuitenkin 
näemme, että ne ovat sisältäneet lauseita uskontunnustuksesta 
sekä valittuja kohtia profeettain kirjoituksista. Sauvon kirkon 
seinämaalaukset siis illustroivat »Vanhan ja Uuden lain välistä 
vuoropuhelua» eli, kuten Måle kirjoittaa: »ce sont lä les phrases de 
ce grand dialogue entre la Loi Ancienne et la Loi Nouvelle». Kai
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kesta päättäen apostolit ja profeetat Sauvon kirkossa on ryhmi
tetty tavanomaista kaavaa noudattaen, siis seuraavasti: Pietari 
ja Jeremias, Andreas ja Daavid, Jaakob Vanhempi ja Jesaja, Jo 
hannes ja Daniel, Tuomas ja Hosea, Jaakob Nuorempi ja Amos, 
Filippus ja Malakias, Bartolomeus ja Joel, Matteus ja Sefanja, 
Siimon ja Mika, Juudas Taddeus ja Hesekiel, sekä Mattias ja 
Daniel.1 Näihin maalauksiin, jotka kansatieteelliseltäkin kannalta 
ovat erinomaisen arvokkaat, ne kun antavat tärkeän lisän keski
ajan pukuhistoriaan, liittyvät päälaivan holvien vaikuttava enkeli- 
kuoro Kristuksen kärsimystä kuvaavine embleemoineen, evanke
listani symbolit ja kirkkoisien rintakuvat. Yhdenkään keskiaikai
sen kirkkomme koristelu ei suurpiirteisyydessä vedä vertoja Sau
von kirkon maalauksille yksinkertaisine, mutta harvinaisen ilmeik- 
käine kristillisine symboleineen.

Edellä olen jo viitannut Sauvon kirkon koristelun asemaan 
n.s. Uudenkirkon maalauskoulussa. Koristeaiheet ovat samat 
kuin Uudellakirkolla ja Taivassalossa. Holvivaippoihin pistävät 
lehdet ja oksat kukka- tai rypäleterttua muistuttavine kuvioineen, 
jotka ovat varsin huomattavana tekijänä koristelussa, viittaavat 
Uuteenkirkkoon (Ruotsissa tämä rypäleterttu esiintyy esim. Tierpin 
tyypillisessä Bro-Knivsta-ryhmän kirkossa,2 jopa norrlantilaisessa 
Enångerinkin kirkossa3). Heraldisen liljan ja 3-jakoisen lehden 
muoto on sama kuin Uudellakirkolla ja Taivassalossa. Iso ruusu 
on Uudeltakirkolta, naturalistinen liljankukka Taivassalosta. Hen
kilökuvien tyyli muistuttaa lähinnä Taivassalon maalausten ver
raten realistista käsittelytapaa, onpa säilyneistä kuvakatkelmista 
päättäen viimeksimainitussa kirkossa ollut myös samantapaisia 
apostolien ja  profeettain pareja kuin Sauvossa.

KUMLINGE.

Kumlingen kirkko Ahvenan saaristossa on rakennettu 1400- 
luvulla »p. Annan, Neitsyt Maarian äidin, kunniaksi». Pitäjä 
mainitaan ensi kerran asiakirjoissa 1478,4 kirkko 1484 asemies

1 Molsdorf, Christliche Symbolik der mittelalterlichen Kunst, ss. 189—9 1.
* Kansallismuseon kuva-arkisto.
* Cornell, Norrlands kyrkliga konst, kuva 94.
' F  M U  3753.



Kuva g3. Holvimaalauksia (ei restauroitu) — Gewölbemalereien (nicht restauriert),
Kumlinge.
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Kort Hartvikinpojan testamentissa. Kort Hartvikinpoika haluaa 
tulla haudatuksi Finströmin Mikaelin kirkkoon, ja tekee tämän 
johdosta erinäisiä lahjoituksia. P. Annan kirkolle hän ilmoittaa 
lahjoittavansa yhden markan rahassa.1

Kumlingen kirkko on vaatimaton yksilaivainen kirkko, jossa 
on kolme holvia. Eteläsivulla olevan asehuoneen ja sen yläpuo
lelle kohoavan tornin rakensi tunnettu kirkonrakentaja Anders 
Hartlin-Piimänen 1767.2 Kirkon sisusta on ollut y lt’yleensä maa
lauksilla somistettu. Nykyjään on tästä koristelusta jäljellä vain 
holvien maalaukset ynnä vähäisiä jätteitä seiniä peittäneistä 
kuva-esityksistä. Kirkkoherra Bryniel Mansneruksen tammik. 
6 p:nä 1722 allekirjoittamassa kalustoluettelossa kerrotaan, että 
venäläinen sotaväki, joka oli asustanut kirkossa, hävitti melkein 
kokonaan sen irtaimiston. »He rikkoivat kaikki puuesineet, ottivat 
mukaansa lukot, saranat ja muut rautaesineet, pitivätpä kuorissa 
tultakin ruokaa keittäessään. Savun jälkiä huomaa vieläkin 
sikäli, että kattomaalaukset kuorissa ovat tummemmat kuin 
muualla kirkossa.» Kirkon hävitys palautuisi näin ollen Ison vihan 
aikoihin, toisten — tosin todistamattomien — arvelujen mukaan 
se olisi tapahtunut vasta Suomen sodassa 1808—09.3

Tämän Kumlingen kirkkoa kohdanneen vahingon seurauksia 
oli, että seinämaalaukset suurimmaksi osaksi peitettiin. Holvi- 
maalaukset ja eräät pohjoisseinässä olevat kuvaesitykset ovat 
sitävastoin säilyneet suurin piirtein katsoen alkuperäisessä keski
aikaisessa asussaan, mikä on omiaan antamaan niille poikkeuk
sellisen merkityksen. Väri vaikutus on kuitenkin tätä nykyä luon
nollisesti jossainmäärin toinen kuin alkujaan, riippuen siitä, että 
toiset värit ovat tummuneet, toiset vaalenneet tai muuten muut
tuneet. Esim. Maarian viitta on alkujaan todennäköisesti ollut 
sininen, nyt se on osaksi vaaleanpunertava, osaksi violettiin vi
vahtava.

Kumlingen kirkon maalauksellinen koristelu on ilmeisesti 
sangen myöhäinen. Siinä on ornamentteja, jotka ovat tunnus
merkillisiä Uudenkirkon ryhmälle, mutta myöskin aiheita, jotka 
viittaavat ruotsalaiseen Albertin kouluun. Kuten Uudenkirkon

1 F M U  4010.
2 Taidehistoriallisen retkikunnan kertomus v:lta 18 7 1 .
3 Ks. Taidehistoriallisen retkikunnan kertomus v:lta 18 7 1.
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Kuva 94. P . Gertrud ja  p. Barbara (ei restauroitu) — H eil. Gertrud und heil. B a r
bara (nicht restauriert), Kumiinne.

ryhmän kirkoissa, on Kumlingenkin kirkossa holvipintoihin maa
lattu ainoastaan yksityisiä henkilöhahmoja eikä, kuten Pietarin 
ja Albertin koristamissa ruotsalaisissa kirkoissa, varsinaisia kuva- 
esityksiä. Tyylillisessä suhteessa Kumlingen kirkon maalaukset 
siis ovat Uudenkirkon ryhmän ja Albertin koulukunnan välimailla.

Kuten keskiaikaisissa kirkoissamme yleensä, on kuoriholvi 
Kumlingenkin kirkossa tavallista rikkaammin koristettu. Kau
niin tähtiholvin ruoteet on somistettu vinosti kulkevilla ruskean
punaisilla, keltaisilla, vihreillä, suklaanruskeilla ja mustilla väri
nauhoilla, joiden reunoissa on valkeat juovat. Ruoteiden sivuissa 
on omalaatuiset lehtiaiheista sommitellut shablooninauhat. Risti- 
ja puoliristikuvioita käsittävä nauha kulkee holvi vaippojen ja 
-kairojen poikki. Näin syntyneen ympyränmuotoisen pinnan 
sisässä ruoteiden värinauhat muistuttavat jyrkästi taitettua poi- 
mullista nauhaa. (Kaikki nämä aiheet tapaa Pietarin ja Albertin 
koulukunnan koristamissa kirkoissa Ruotsissa). Ruoteiden ybty-
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mäkohdissa, holvin keskellä, on viisi suurta ruusua (ruskean
punaista, mustaa, harmaata ja sinistä). Ruoteista, osittain myös 
kairojen reunoista lähtee holvivaippoihin 2-värisiä lehtiä tai 
oksia (mustaa ja vihreää, ruskeanpunaista ja vihreää), joista toi
set päättyvät erilaisiin shabloonikuvioihin, kuten lootuskukkaan, 
granaattiomenaan, palmettiin. Kairoissa, varsinkin niiden ala
päässä, osittain vaipoissakin on 2-värisiä lehtikiemuroita (mus
taa ja keltaista, mustaa ja vihreätä sekä ruskeanpunaista ja vih- 
reätä, ruskeanpunaista ja keltaista). Toisissa on kiemuroiden si
sässä 5-lehtinen musta ruusu. Ennenmainittu risti- ja puoliristi- 
kuvioista sommiteltu shablooninauha erottaa holvikoristuksen 
seinämaalauksista. Holvivaippoihin on paikoittain siroteltu 
erilaisia shabloonikuvioita, palmetteja, rypäleterttuja y.m. aiheita.

2. holvin koristelu on pääpiirteissään sama kuin kuoriholvin, 
vaikka yleisvaikutus ei olekaan yhtä siro. Ruoteet on koristettu 
vinosti tai kiilan tapaan kulkevilla värinauhoilla (pääväreinä 
musta ja tummanruskea). Toisin paikoin mestari on ollut huoli
maton, eri puolilta maalatut nauhat eivät ole vastanneet toisiaan, 
joten on syntynyt shakkiruutuja muistuttava koristelu. Värit 
ovat samat kuin kuoriholvissa. Poimullista nauhasommittelua 
ei tämän holvin ruoteissa ole, ja shablooninauhan tapaa ainoas
taan holvi- ja seinämaalausten välissä sekä holvikaarien reunassa. 
Ruoteiden yhtymäkohdissa on viisi suurta ruusua (ruskean
punaista, vihreää, sinistä, valkeaa). Kairat on peitetty 2-värisillä 
lehtikiemuroilla (ruskeanpunaista, vihreää, keltaista, mustaa), 
toisten kiemuroiden sisässä on pieniä ja isoja 5-lehtisiä mustia 
kukkia. Holvivaippoihin pistää ruoteissa 2-värisiä (ruskeanpu
naisia ja vihreitä) lehtiä ja oksia, joiden päätteenä on ruskean
punainen shabloonikuvio — toisinaan se muistuttaa Laitilan ja 
Perniön lootuskukkaa, toisinaan Uudenkirkon rypäleterttua, mutta 
enimmäkseen sillä on erikoinen, entistä rikkaampi ja upeampi 
muoto, mikä lisäksi vaihtelee.

Myöskin 3. holvin koristelussa esiintyvät pääasiassa samat 
aiheet, joita siis ei enää tarvitse toistaa. Holvipinnat on somis
tettu 2-värisillä kiemuroilla (värit suunnilleen samat kuin edel
lisessä), joissa on enimmäkseen isoja 5-lehtisiä mustia ja ruskean
punaisia, melkein violettiin vivahtavia kukkia, sekä erilaisilla 
shabloonikuvioilla — samoilla, jotka tavallisesti esiintyvät oksien
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Kuva  95. K aksi enkeliä (ei restauroitu) — Zw ei Engel (nicht restauriert), Kumlinge.

päätteenä. Ruoteissa ei yleensä ole lehtiä eikä oksia, mutta niiden 
sivuihin on maalattu enemmän tai vähemmän monimutkaisia 
friisejä.

Holvikaaret on somistettu aaltomaisesti kiemurtelevalla rus
keanpunaisella köynnöksellä, jonka keskellä on valkoinen juova 
ja jonka haarat päättyvät mustaan shabloonikukkaan. Tausta- 
pinnassa on mustia pyörylöitä (kuva 93 y.m.).

Nykyisellään Kumlingen kirkon maalaukset käsittävät muu
tamia poikkeuksia lukuunottamatta ainoastaan yksityisiä hen
kilökuvia, jotka on sijoitettu holvi vaippoihin. Kuoriholvin vaip
poihin on maalattu neljä naispyhimystä. Pohjoispuolella ovat 
p. Dorotea ja p. Katariina Aleksandrialainen. Edellinen on puettu 
sinertävään alusvaatteeseen, jonka alareunassa on leveähkö val
koinen päärme (tavataan kaikilla naispyhimyksillä); hartioilla 
on väljä vihreä viitta, jossa on ruskeanpunainen vuori ja reunoissa 
kapea valkea juova (säännöllisesti kaikkien naispyhimysten vai
poissa); kukkakori ja hiukset ovat keltaiset, kruunu ja pyhimys- 
kehä ovat mustuneet. Jälkimmäisen pyhimyksen alusvaate on 
sininen, kuten edellisen; viitta on tummanruskea, johon poimut
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on piirretty punavärillä, vuori punainen; hiukset ynnä naivisti 
piirretty pyörän kappale ovat keltaiset, kruunu ja pyhimyskehä 
mustuneet. Maa on molempien pyhimysten kohdalla maalattu 
harmahtavalla värillä (alkujaan luultavasti vihreä), johon ruohot 
on hiukan kaavamaisesti merkitty. Eteläpuolella ovat p. Gertrud 
(taidehistoriallisen retkikunnan kertomuksessa väärin Helenaksi 
nimitetty) ynnä p. Barbara asianomaisine tunnuskuvineen. Edel
lisellä on mustilla lootuskukilla (samat kuviot kuin oksien päät
teissä) kirjailtu keltainen alusvaate; viitta on punainen, vuori 
sininen. Hiukset Gertrudilla, kuten kaikilla naispyhimyksillä, 
keltaiset, kruunu ja pyhimyskehä tummuneet, kuten tavallisesti. 
Barbara on puettu tummaan ruskeanpunaiseen alusvaatteeseen, 
jossa on punaisia juovia, ja siniseen viittaan, jossa viininpunainen 
vuori. Pyhimyksen oikealla puolella on korkea torni, jonka kes
kellä näkyy kalkki ja ehtoollisleipä. Tornin muoto muistuttaa 
sitä astiaa tai lipasta, jossa pyhää sakramenttia säilytettiin, välistä 
Barbara varustettiin ainoastaan kalkilla ja hostialla.1 Vasemmassa 
kädessä hänellä on vihreä palmunlehti (kuva 94). Itävaipoissa, 
kuori-ikkunan yläpuolella, olleita figuureja ei enää erota, läntisissä 
vaipoissa on kaksi valkopukuista enkeliä, joista toinen soittaa 
harppua, toinen luuttua. Toisen enkelin siivet on maalattu vih
reällä ja ruskealla värillä, toisen sinisellä ja ruskealla, joissa val
koisia juovia. Molemmilla enkeleillä on ruskeanpunaiset nauhat 
(stola), joissa ripsut (kuva 95).

2. holviin on pohjoispuolelle maalattu Maria Magdaleena 
ja  apokalyptinen Madonna. Edellisellä on ruskea alusvaate ja 
vihreä viitta, jossa on sininen vuori. Voiteita sisältävä rasia on 
keltainen, kuten paikoin tummunut pyhimyskehäkin. Päässä 
Maria Magdaleenalla on turbaania muistuttava laite, nim. valkoi
nen liina, jossa mustia juovia. Neitsyt Maaria on kuvattu auringon- 
säteitten ympäröimänä seisomassa kuunsirpillä; säteet on maa
lattu keltaisella, kuunsirppi valkealla värillä. Oikealla käsi
varrellaan hän pitelee alastonta Jeesuslasta, vasemmassa kädessä 
hänellä on epäselvästi näkyvä esine. Hänellä on valkea, varjo- 
paikoissa punertava alusvaate ja hartioilla alkujaan arvattavasti 
sininen viitta, jonka väri nyttemmin on muuttunut vaalean ruu
sunpunaiseksi, paikkapaikoin melkein violettiin vivahtavaksi.

1 Künstle, m. t. II, s. 1 1 3 .



K uva 96. M aria Magdaleena ja  Neitsyt M aaria, alla kohtauksia Kristuksen kärsi
myshistoriasta (ei restauroitu) —  M aria Magdalena und Jungfrau M aria, unten 

Scenen aus Christi Leidensgeschichte (nicht restauriert), Kumlinge.
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Viitan vuori on keltainen. Päässä Maarialla on kultainen kruunu 
ja pyhimyskehä, joiden keltainen väri on säilynyt, kuten olkapäille 
valuvien hiustenkin (kuva 96). Holvin eteläpuolisissa vaipoissa on 
p. Apollonia (taidehistoriallisen retkikunnan kertomuksessa vää
rin Agata) ja p. Ursula. Edellinen, jolla oikeassa kädessä on pih
dit ynnä hammas, on puettu punertavaan alusvaatteeseen (varjot 
tummempaa punaista) ja vihreään viittaan, jossa ruskea vuori; 
jälkimmäinen vihreään alusvaatteeseen ja kanervanpunaiseen 
viittaan, jossa keltainen vuori. Molempien pyhimysten kruunut 
ja pyhimyskehät ovat mustuneet. Itä- ja länsivaipoissa on neljä 
enkelinkuvaa, puvut valkoiset, siivet vihreät ja vaaleanpunaiset. 
Kirjoitusnauhoissa ei ole tekstiä.

3. holvin maalaukset ovat edellisistä jossainmäärin poikkea
vat. Eteläpuolisissa vaipoissa on kahden apostolin, Mattiaksen 
ja Bartolomeuksen kuvat. Ellei edellisellä oikeassa kädessään 
olisi tunnuskuvaansa kirvestä, saattaisi häntä luulla naispyhi- 
mykseksi, siksi naisellinen on hänen olemuksensa parrattomine 
kasvoineen ja olkapäille ulottuvine keltaisine hiuksineen. Alus
vaate on vihreä, viitta purppuranpunainen, johon laskokset maa
lattu tummanruskealla. Mielenkiintoinen on Bartolomeuksen 
hahmo, jossa on havaitsevinaan renessanssitaiteen vaikutusta. 
Kuten Michelangelo valtavassa »Viimeisessä tuomiossaan» Siks- 
tiiniläisen kappelin peräseinässä, on Kumlingen kirkonkin vaati
maton mestari kuvannut tämän apostolin parrakkaaksi mieheksi, 
joka tangon varassa kantaa nahkaansa. Nyljetty ruumis on maa
lattu vaalealla ruskeanpunaisella värillä, vartalon ääriviivat on 
vedetty mustalla ja ruskeanpunaisella; kasvot ja kädet, joiden pii
rustus on tehty ruskeanpunaisella, on jätetty valkeiksi. Oikeassa 
kädessä Bartolomeuksella on veitsi (kuva 99). Pohjoisvaipoissa on 
sielujen punnitsija, arkkienkeli Mikael (puku valkea, siivet ruskeat 
ja vihreät) ynnä mystillinen sommitelma Kristus kahden enkelin 
välissä; enkelit kokoavat Kristuksen lävistetyistä käsistä vuotavan 
veren kahteen ehtoolliskalkkiin; kolmanteen muita suurempaan 
kalkkiin, joka on maassa, juoksee veri kylkihaavasta (kuva 98).

Tämä sommitelma on erittäin tunnusmerkillinen keskiajan 
loppukaudelle voimakkaine mystillisine tendensseineen, jolloin 
Vapahtajan haavoja kunnioitettiin erityisillä messuilla.1 Kris-

1 Måle, L ’Art religieux de la fin  du moyen age en France2, s. 106.
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Kuva 97. M aria Magdaleena, osa (ei restauroitu) —  M aria Magdalena, Detail 
(nicht restauriert), Kumlinge.

tuksen »viiden pyhän haavan» palvonnasta on meillä todistuksena 
m.m. Someron alttarikaappi 1500-luvun alkupuolelta (Kansallis
museo),1 missä apokalyptisen madonnan ympärillä olevien en
kelien kannattamiin viiteen vaakunakilpeen on kuvattu Vapah
tajan haavoitetut jalat, kädet ja sydän. Mutta haavojakin mer- 
killisempi on Kristuksen ristinpuulla vuodattama veri, josta jo
kainen pisara on pelastanut tuhansien sielut, Målen sanoja käyt
tääkseni. Teoksessa »Vitis mystica», jota aikaisemmin on pi
detty Bernhardin kirjoittamana, mutta joka todellisuudessa lienee 
Bonaventuran sepittämä, nimitetään kärsivää Kristusta »verta- 
tihkuvaksi ruusuksi»,2 ja eräässä hymnissä 1400-luvulta käänny
tään nimenomaan Jeesuksen veren puoleen:

Sanguis, animarum lavacrum, lava nos.
Sanguis, piscina languentium, salva nos.
Sanguis, fons puritatis, irriga nos.3

1 Meinander, Medeltida altarskåp och träsniderier i  F in lands kyrkor, kuva 
sivulla 3 15 .

2 Vitis mystica, Migne, Patr. lat. C L X X X 1V, palsta 7 1 1  seur.
3 Måle, ni. t., s. 1 12 , 4 muist.
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Vapahtajan veren palvontaa kuvastaa Kumlingenkin kirkon 
vaikuttava maalaus, johon vertauskohtina liittyvät Rauman 
luostarikirkon kuoriholvin ja Lohjan kirkon asehuoneen vastaa
vanlaiset kuvat. Myös n.s. Ejbyn kalkkiin (nyt jälleen Turun tuo
miokirkossa) kuuluvassa öylättilautasessa esiintyy sama aihe, Kris
tus neljän enkelin ympäröimänä, jotka kalkkeihin kokoavat hänen 
pyhän verensä. Puheenaolleen 3. holvin itä- ja länsivaipoissa on 
neljä enkeliä, joista toiset (itävaipoissa) puhaltavat pasuunoihin, 
toiset (länsivaipoissa) kantavat Kristuksen kärsimystä muistutta
via esineitä: ruoskaa ja vitsakimppua sekä pylvästä köysineen.

Seinämaalauksista, joita on ollut kahdessa päällekkäisessä 
rivissä, on näkyvissä vain katkelmia, melkein kaikki pohjoissei
nässä. 3. holvissa on pohjoisseinän länsiosassa ollut Kristusta 
ristillä esittävä maalaus, josta ainoastaan Maarian erinomaisen 
ilmeikäs hahmo on esillä; siitä oikealle — siis itäänpäin — on 
säilynyt yläosa »Ristin tiestä». Keskellä ristiä kantava Kristus 
purppuraviitassa ja vihreä orjantappuraseppele päässä, vasem
malla panssaripukuinen sotilas ja oikealla yläosa kolmesta hen
kilöstä — tyypeistä päättäen Pietari, Johannes ja Maaria. Va
pahtaja katsoo taakseen, ensimmäinen saattajista (Pietari?) seu
raa järkytettynä kärsimysdraamaa, Maaria, jolla on valkea liina 
päässä, on painanut kätensä sydäntään vasten. Nykyisessä epä
täydellisessä asussaankin mieleenpainuva sommitelma (kuva 98).

Paremmin ovat säilyneet 2. holvin pohjoisseinässä olevat 
kolme maalausta, jotka on kehystetty shablooninauhoilla ja joi
den taustapintoihin on siroteltu tähtiä ja erilaisia shablooniku- 
vioita. Äärimmäisenä oikealla on Kristusta Öljymäellä esittävä 
kuva. Rukoilevan Vapahtajan takana näkyy muutamia opetus
lapsia, lähinnä Kristusta Pietari (sama tyyppi kuin »Ristin tiessä»); 
pienellä kummulla, keltaisen aitauksen takana, on kärsimyksen 
symboli, kalkki, jossa ruoska, vitsakimppu ja risti. Keskikuvassa 
nähdään Kristuksen vangitseminen, ympärillä hilpareilla, pertus- 
koilla ja sotanuijilla aseistettuja sotilaita ja opetuslapsia, ja ää
rimmäisenä vasemmalla Kristusta Pilatuksen edessä esittävä koh
taus. Jeesus seisoo kädet köytettyinä kahden pertuskalla ja hil- 
parilla varustetun sotilaan välissä. Kristuksella on tummanpunai
nen viitta, muiden henkilöiden puvuissa tummanruskeaa, sinistä 
ja vihreää (kuva 96).



K uva 98. Kristus »tuskien miehenä» kahden enkelin välissä (e i restauroitu)  — 
Christus als »Schmerzensmann» zwischen zwei Engeln (nicht restauriert), Kumlinge.

12
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Alemman rivin kuvista on näkyvissä ainoastaan vähäisiä 
rippeitä. Niiden alapuolelle on maalattu samantapainen poimul- 
linen verho kuin Paraisissa.

Kuten alussa jo mainitsin, on Kumlingen kirkon maalauk
sellisella koristelulla melko itsenäinen asema keskiaikaisessa tai
teessamme, se kun lähestyy osaksi meikäläistä Uudenkirkon ryh
mää (Ruotsissa Bro-Knivstan ryhmää), osaksi ruotsalaista Al
bertin maalauskoulua. Ensinmainittuun sen liittävät eräät orna- 
menttiaiheet, nim. ruoteista holvivaippoihin pistävät lehdet ja 
oksat, joita ei tapaa jälkimmäisen suunnan tuotteissa. Bro- 
Knivstan-Uudenkirkon ryhmän periaatteiden mukaista on edel
leen, että holvivaippoihin on maalattu ainoastaan yksinäisiä hen
kilöhahmoja eikä varsinaisia kuvaesityksiä, kuten Albertin koulun 
piirissä. Siitä huolimatta Kumlingen kirkon koristelu epäilemättä 
kuvastaa toisia, myöhempiä pyrkimyksiä goottilaisen monumen
taalimaalauksen alalla kuin Uusikirkko, Taivassalo, Laitila y.m. 
On hyvin valitettavaa, että seinämaalaukset venäläisen sotaväen 
aiheuttamien vahinkojen johdosta peitettiin kalkkilaastilla, sillä 
kaikesta päättäen hävitys ei ollut kohdannut läheskään kaikkia 
kuvia. Ne voidaan kyllä helposti vapauttaa tästä kuoresta, mutta 
nykyisen vaillinaisen tutkimusaineiston perustuksella on mahdo
tonta lopullisesti määritellä Kumlingen kirkon maalausten luon
netta. Muutamat koristelun yleissommittelussa ilmenevät erikois
piirteet pistävät kuitenkin silmään. Kumlingen kirkon koristaja 
ei ole noudattanut samoja kaavoja kuin Pietari Henrikinpoika ja 
hänen koulukuntaansa kuuluvat maalarit, jotka säännöllisesti 
koristivat kirkkojensa kuoriholvit kirkkoisien kuvilla ja evanke
listani symboleilla. Kumlingessa saattaa havaita näiden kirkko- 
maalauksen vanhempien perintätapojen höltymistä. Puheenalai
sella p. Annan kirkon koristelulla on eräänlainen »naisellinen» 
leima. Kuoriholvissa ovat kirkkoisät ja evankelistain vertauskuvat 
saaneet väistyä neljän naispyhimyksen, Dorotean, Katariina 
Aleksandrialaisen, Gertrudin ja Barbaran tieltä, ja Pyhä Neit
sytkin on sijoitettu vasta 2. holviin Maria Magdaleenan viereen. 
Merkittävä sija on holvikoristelussa enkelien kuvilla, joita on 
ollut neljä kussakin holvissa. Kirjoituksia ei tässä kirkossa ole.

Edellä koskettelin jo Kumlingen kirkon ornamentiikkaa, joka 
ruoteista lähtevistä oksista ja lehdistä huolimatta muistuttaa
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ruotsalaisten kirkkomaa- 
larien Pietarin ja Alber
tin koristelu tyyliä. Siihen 
sen liittävät varsinkin 
kairoissa ja osittain myös 
vaipoissa esiintyvät 2- 
väriset (erilaisia väririn- 
nasteluja) lehtikiemurat, 
joissa on isompia ja pie
nempiä 5-lehtisiä ruusu
ja, holvikaariin maalattu 
tukeva ruskeanpunainen 
köynnös, jonka keskellä 
on valkea juova ja haa
roissa 5-lehtisiä kukkia 
(Albertin koulussa 5-ja- 
koinen pykälaitainen leh
ti ja rypäleterttu, kuten 
meillä Lohjan ja Rauman 
kirkoissa), vieläpä sha- 
blooninauhatkin. Alber
tin koulun rikkaampaan 
ornamentiikkaan viittaa 
kuoriholvin ruoteiden yläosan koristaminen jyrkkätaitteisella poi- 
mullisella värinauhalla. Kumlingen kirkon ornamentiikan erikois
piirteenä on vihdoin mainittava moteista lähtevien oksien ja lehtien 
päätteenä ja kuvien taustoissa irrallisinakin esiintyvät shablooni- 
kuviot, joiden muoto suuresti vaihtelee. Samassa holvivaipassakin 
tapaa eri puolilla erilaisia kuvioita, v. Falke on teoksessaan »Kunst
geschichte der Seidenweberei» osoittanut, miten ratkaisevasti 
kiinalaiset silkkikankaiden kuosit ovat vaikuttaneet goottilaisiin 
tekstiileihin 1300-luvulta lähtien, jolloin niitä säilyneistä näyt
teistä päättäen runsaasti tuotettiin Eurooppaan.1 Tätä tietä tuli 
esim. lootuskukasta, alkujaan buddalaisesta symbolista, yksi 
goottilaisten silkkikankaiden tavallisimpia aiheita. 1400-luvulla 
lootuskukasta kehittyi n.s. granaattiomenakuosi. Tekstiilitai-

Kuva  99. Apostoli Bartolomeus (e i restauroitu) 
—  Apostel Bartolomäus (nicht restauriert), 

Kumlinge.

1 K s. myös Meinander, Orientaliska drag i Finlands medeltida textiler, Johnny 
Roosval den 29 augusti 1929.
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teestä nämä aiheet siirtyivät, kuten olemme nähneet, kirkko- 
maalaukseen.

Henkilökuvien tyylistä Kumlingen kirkon maalauksissa on 
sanottava, että sekin näyttää olevan suomalaisen Pietari Henrikin- 
pojan ja ruotsalaisten Pietarin ja Albertin suunnan välimailla. 
Henkilöhahmot ovat kooltaan yleensä pienemmät kuin Pietari 
Henrikinpojan ja hänen toveriensa koristamissa kirkoissa, mutta 
esim. tälle kirkolle tunnusmerkilliset lukuisat naispyhimykset te
kevät rauhallisine asentoineen, maahan ulottuvine väljine vaip- 
poineen, kauniisti piirrettyine ääriviivoineen ja vaatteiden las- 
koksineen yhtä juhlallisen vaikutuksen kuin edellisetkin. Albertin 
realistisempia, mutta vähemmän juhlallisia hahmoja muistuttaa 
viittojen reunassa oleva valkea juova. Kumlingen naispyhimyk- 
sillä on ylimykselliset vartalot, suhteellisesti pieni pää ja kauniisti 
piirretyt kädet, joissa on pitkät, kapeat sormet (ks. kuva 97). Las- 
kokset ovat enimmäkseen piirustamalla tehdyt, mutta toisin pai
koin — varsinkin alusvaatteissa — on myös käytetty varjostusta. 
Alastomat paikat, kuten kädet ja kasvot, on kaavailtu ruskean
punaisella, vaatteiden ääriviivat, samoinkuin laskokset, on piir
retty mustalla värillä. Maan tyylittely, ruohokimput, yläreunan 
ristiin vedetyt viivat ovat täsmälleen samat kuin tanskalaisen 
Voldbyn kirkon maalauksissa 1500-luvun alkupuolelta.1 Tämä 
viivamaneeri on ilmeisesti puupiirrostyylistä johtunut.

Taiteellisessa suhteessa Kumlingen kirkon maalaukset voi- 
makkaine, mutta sopusuhtaisine väreineen edustavat parasta, 
mitä meillä keskiaikaisen monumentaalimaalauksen alalla on 
säilynyt. Siitä huolimatta ne ilmeisesti ovat peräisin varsin myö
häiseltä ajalta, 1400-luvun lopulta, ehkä vasta noin vuoden 1500 
tienoilta. Kristuksen veren palvontaa kuvaavalla mystillisellä 
sommitelmalla on meillä vertauskohtia ainoastaan Lohjan ja 
Rauman kirkoissa, joiden maalaukset todistettavasti ovat val
mistuneet 1510-luvulla, niinkuin piispa Arvid Kurjen vaakuna 
osoittaa, ja ainoalaatuisessa apostoli Bartolomeuksen alastomassa 
hahmossa, joka kantaa nyljettyä nahkaansa, ilmenee jo renes- 
sanssitaiteen vaikutusta. Mitään vaakunakilpiä tai kirjoituksia, 
jotka sallisivat tarkemmin määritellä maalausten valmistusajan, 
ei Kumlingen kirkossa ainakaan tätä nykyä ole.

1 Beckett, m. t. II, kuva 466.
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K uva ZOO. Kuoriholvi maalauksineen — Chorgewölbe mit Malereien, Rauma
(schw. Raum o).

RAUMA.

Emme tarkalleen tiedä, milloin Rauman fransiskaaniluostari 
perustettiin. Ensimmäinen todistus fransiskaanien toiminnasta 
maassamme yleensä on paavi Bonifacius IX:n kirjelmä vuo
delta 1403, jossa paavi nimittää Turun piispan, Upsalan tuomio
rovastin ja Tallinnan dekaanin Viipurin minoriittain luostarin 
konservaattoreiksi ja tuomareiksi, suojelemaan veljiä heidän ah- 
distajiaan vastaan.1 Rauman luostari mainitaan aikakirjoissa

1 F M U  1 1 6 2 .
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ensi kerran vasta 1449, Pohjois-Suomen laamannin Henrik Klaun- 
poika Djäkenin ja hänen vaimonsa Lucia Olavintyttären testa
menteissa, jotka kumpikin lupasivat luostarille lahjoituksia.1

Rauman fransiskaaniluostari oli siis olemassa ainakin 1400- 
luvun puolivälissä. Silloisista rakennuksista on meidän päiviimme 
säilynyt ainoastaan luostarin kirkko. Kuten Viipurin ja Kökarin 
fransiskaanikirkot, on Raumankin Pyhälle Ristille omistetussa 
kirkossa vain kaksi laivaa2, joista etelänpuolinen laiva on puolta 
leveämpi kuin pohjoispuolinen. Kuorista etelään erkanee nykyi
nen sakasti, joka on kahdella holvilla varustettu pitkulainen ra
kennus. Torni rakennettiin vasta 1816.

Pyhän Fransiskuksen määräysten mukaisesti tuli luostari- 
rakennusten ja -kirkkojen olla mahdollisimman yksinkertaiset, 
vailla kaikkea koristelua, kuten seinämaalauksia, värikkäitä ikku
noita, kallisarvoisia astioita y.m.s.3 Näitä ohjeita ei kuitenkaan 
koskaan tarkasti noudatettu; esim. fransiskaanien pääkirkko, 
Assisin S. Francesco-kirkko, missä munkkikunnan perustajan 
hauta sijaitsee, koristettiin — kuten jo olen maininnut — 1200- ja 
1300-luvulla Franciscuksen legendaa ja muita pyhiä aiheita esit
tävillä freskomaalauksilla. Myöskin Rauman vaatimattomassa 
luostarikirkossa on ollut maalauksia, niinkuin Nervanderin v. 1891 
paljastamat mielenkiintoiset kuvat kirkon kuorissa osoittavat.

Ornamentaalisessa suhteessa Rauman kirkon kuoriholvin ko
ristelu lähestyy Lohjan ja Kumlingen kirkon maalauksia, kuitenkin 
sillä huomattavalla erotuksella, ettei holvivaipoissa ole lehtikiemu- 
roita. Holvin arkkitektoninen jäsentely on sama kuin ensinmaini
tussa kirkossa, tähtiholvin keskellä olevia ristin haaroja ei toisin 
sanoen ole ulotettu vaippoihin saakka. Ruoteet on koristettu 
enimmäkseen porrasmaisesti järjestetyillä, paikoin kiilan tapaan 
maalatuilla ruskeanpunaisilla, keltaisilla ja sinisillä (harmailla?) 
värinauhoilla. Ruoteiden yhtymäkohdissa on viisi ruusua (vihreää 
ja punaista). Ruoteista pistää holvivaippoihin ruskeanpunaisia ja 
vihreitä lehtiä, joista joka toinen päättyy shabloonikuvioon (loo
tus, palmetti, rypäle- tai kukkaterttu). Vaippoihin ja kairoihin on

1 F M U  2817, 2818.
2 Meinander, Konsten, Finlands kulturhistoria, s. 159.
5 Thode, Franz von A ssisi und die Anfänge der Kunst der Renaissance in Ita

lien, ss. 309— 3 1 1 .
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Kuva lo i .  Enkeleitä ja  evankelistain vertauskuvia — Engel und Sinnbilder der
Evangelisten, Rauma.

siroteltu viisi-, kuusi- ja useampilehtisiä ruusuja. Merkittävin 
koristeaihe on kuori-ikkunan kaaressa oleva uhkea viiniköynnös, 
jonka ruskeanpunaiseen varteen on reliefivaikutusta silmälläpitäen 
maalattu valkea juova, kuten Lohjan1 ja Kumlingen kirkoissa. 
Varresta lähtee tyyliteltyjä punaisia, ruskeita ja vihreitä lehtiä 
sekä heraldista liljaa muistuttavia eriskummallisia kukkia. Holvi- 
kaaressa ja eteläseinässä olevan ikkunan kaaressa on jossainmäärin 
yksinkertaisempi köynnös, jonka oksat päättyvät 3-jakoisiin leh
tiin — haarat tylppäpäiset, pykälaitaiset — ja rypäleterttuihin. 
Ikkunoiden reunoissa on vinosti asetetuista mustista tammenleh- 
distä sommiteltu friisi. Tällaiset friisit ovat varsin tavalliset 1400- 
luvun kirkoissa esim. Ruotsissa (Knutby, Edebo 2). Kuvien ala
puolella on ruskeanpunaisella maalattu verho. Kuori-ikkunan 
kahdenpuolen on kaksi vaakunaa, pohjoispuolella kirkon tai 
yleensä hengellisen säädyn merkki (täällä punainen risti vaalealla

1 Suomen keskiaikaista kirkkotaidetta, esim. kuva sivulla 73.
* Kansallismuseon kuva-arkisto; Studier 1 Upplands kyrkliga konst I, kuva 

103 seur.
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pohjalla), toisella viimeisen katolisen piispamme Arvid Kurjen 
vaakuna (miekka ja kolme valkeaa tähteä sinisellä pohjalla). 
Tämä vaakuna, jonka tapaamme myös Lohjan ja Hattulan kir
koissa (viimemainitussa kilvessä purppuranvärisiä tähtiä sinivih- 
reällä pohjalla), osoittaa, että Rauman kirkon maalaukset ovat val
mistuneet todennäköisesti vuosien 15 10 —1520 vaiheilla (kuva 100).

Rauman kirkon kuoriholvin koristelu poikkeaa jo yleissom- 
mittelunsakin puolesta edellä selostetuista kirkkomaalauksista. 
Se on sommiteltu ennen kaikkea kokonaisvaikutusta silmälläpitäen, 
seinä- ja holvimaalaukset muodostavat kiinteän kokonaisuuden, 
yksityiset kuvat liittyvät välittömästi toisiinsa. Ylimpänä on 
kapeissa kairoissa neljä enkeliä, jotka ovat puetut kirjailtuihin 
ruskeanpunaisiin, keltaisiin, vihreihin ja violetteihin viittoihin ja 
painavat ristiin asetetut kätensä rintaansa vasten. Holvivaippojen 
yläkulmassa on useinmainitun risti- ja puoliristikuvioista sommi
tellun shablooninauhan rajoittamissa pinnoissa neljän evankelistan 
vertauskuvat kirjoituksineen, sanotus matheus, sanotus lucas j.n.e. 
Vasta seuraavassa rivissä ovat varsinaiset kuvaesitykset (kuva 101).

Itäseinässä ja -holvissa on Johanneksen kotkan alapuolella 
kolminaisuutta esittävä sommitelma, n.s. Armonistuin. Harmaalla, 
penkkiä muistuttavalla istuimella, jonka sivuilla ja takana kohoaa 
punainen tiilimuuri, istuu kolme henkilöä, keskellä alaston haavo
jaan näyttävä Vapahtaja astinlautanaan maapallo, sivuilla kaksi 
vihreään alusvaatteeseen ja punaiseen kirjailtuun viittaan puettua 
henkilöä, joilla on päässä kruunu tai hiippa, s.o. Isä Jumala ja 
Pyhä Henki. Tavallisesti kolminaisuutta esittävissä kuvissa Isä 
Jumala pitää edessään ristiinnaulittua Vapahtajaa, jonka ylä
puolella Pyhän Hengen kyyhkynen liitelee. Tällainen »Armon
istuin» on meillä Lohjan ja Hattulan kirkoissa,1 myös keskiaikai
sessa kuvanveistossamme se on varsin tavallinen. Rauman kir
kossa on Kristus kolminaisuuskuvassa esitetty »tuskien miehenä», 
mikä on suhteellisesti harvinaista, vaikka ymmärrettävää fransis
kaani järjestön kirkossa, järjestön, jonka perustaja Vapahtajan 
haavojen mietiskelystä oli saanut stigmat ruumiiseensa (vrt. Tolf- 
tan kirkossa Ruotsissa olevaa maalausta 2 tai »Berliner passion» 
kuvaa, jossa Pyhää Henkeä symboloiva hahmo kuitenkin on esi-

1 Suomen keskiaikaista kirkkotaidetta, kuva sivulla 82; kuva sivulla 43.
• Antiqvarisk tidskrift för Sverige X IV , s. 155.
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Kuva 10 2 . Neitsyt M aarian kruunaus — M ariä Krönung, Rauma.

tetty ilman kruunua ja siivillä varustettuna1). Keskirivissä on 
kuori-ikkunan vasemmalla puolella kirkkoisä Gregorius, kädessä 
kolminkertainen ristisauva, oikealla Hieronymus, yksinkertainen 
ristisauva kädessä, päässä kardinaalinhattu. Molempien viitat 
ovat ruskeanpunaiset, edellisen alusvaate on vihreä, jälkimmäisen 
sininen. Maa on tyylitelty omituisella tavalla, kartioilla y.m.s. 
Alarivissä on vasemmalla Maarian ilmestys; enkeli Gabriel on 
polvistunut Maarian eteen, kädessä ristinmuotoinen esine (risti tai 
kukka). Alusvaate on vihreä, viitta punainen; siivissä punaista, 
keltaista ja vihreää. Kirjoitusnauhan teksti on hävinnyt. Maaria 
istuu penkkiä muistuttavalla istuimella melkein selin enkeliin, 
hämmästyneenä hän on keskeyttänyt lukemisensa. Alusvaate on 
vihreä, viitta sininen, viitan vuori punainen. Oikealla on Jeesuk
sen syntymää esittävä maalaus. Joosef ja Maaria ovat polvillaan 
maassa makaavan Jeesuslapsen ääressä tallin tai vajan edessä. 
Maarian takaa katselee aasi vastasyntynyttä Vapahtajaa. Joose
filla on hartioilla vihreä, punaisella kauluksella varustettu viitta,

1 Molsdorf, Christliche Symbolik der mittelalterlichen Kunst, taulu i.
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jalassa punaiset säärystimet, lakki vihreä ja punainen; kädessä 
hänellä on samanlainen ristisauva kuin enkeli Gabrielilla ilmestys- 
kuvassa. Maarialla on vihreä alusvaate ja sininen viitta, jossa on 
punainen vuori. Vaja on punainen, vajan katto keltainen. Jeesus- 
lapsi on Nervanderin täydentämä Uudenkirkon maalauksen mukaan.

Rauman kirkon kuoriholvin koristelun määrätietoista som
mittelua todistaa m.m. kuvien ryhmityksessä havaittava tasa- 
suhtaisuus eli symmetria. Niinpä kolminaisuuskuvaa vastaa länti
sessä holvivaipassa Maarian kruunaus, jossa nähdään Isän Jumalan 
ja Pojan laskevan kruunun Maarian päähän. Jumalalla ja Kris
tuksella on päässä kruunu tai hiippa, sylissä maapallo; Neitsyt 
Maaria on asettanut kätensä ristiin rinnan päälle. Maarialla on 
harmahtava alusvaate ja vaaleankellertävä viitta, Jumalalla ja 
Kristuksella vihreä alusvaate ja ruskeanpunainen vaippa, jossa 
keltainen vuori ja reuna. Muuri henkilöiden takana on osaksi pu
nainen, osaksi harmaa, maa okrankeltainen. Tavallisesti kruu
nauksen toimittaa Kristus yksinään — näin meillä esim. Rauman 
museossa olevan alttarikaapin pääryhmässä vuoden 1450 vai
heilta1 — , 1400-luvun lopulla myös Isä ja Poika yhdessä. Jä l
kimmäinen sommittelutapa on ominainen varsinkin Etelä-Saksan 
taiteelle.2 »Maarian kruunauksen» oikealla puolella on kirkkoisä 
Ambrosius vaaleanpunaisessa viitassa (kuva 102).

Eteläseinässä ja -holvissa on ylinnä mystillinen maalaus, 
ristillä riippuva Kristus, jonka haavoista vuotavan veren kolme 
enkeliä kokoaa kalkkeihin (vrt. Kumlinge). Vasemmalla olevalla 
enkelillä on valkea alusvaate, jossa on punaisia juovia, ja  vihreä 
päällysvaate; siivet ovat punaiset ja vihreät; ensimmäisellä enke
lillä oikealla samoin, toisella valkea alusvaate sinisin juovin ja pu
nainen päällysvaate; siivet ovat punaiset ja keltaiset (kuva 103). 
Viimeksimainitun enkelin vastapainona on vasemmassa kulmassa 
kirkkoisä Augustinus punaisessa viitassa. Alla on Jeesuksen suku
puu, joka täyttää melkoisen osan seinäpinnasta. Nukkuvan kanta
isän rinnasta lähtee tässä kirkossa tavallinen lehtikiemura, jonka 
oksilla on Kristuksen esi-isien puolivartalokuvat. Vuoteessa lepää
vän miehen keltainen peite on kirjailtu punaisilla kuvioilla. Ylim-

1 Meinander, Medeltida altarskåp och träsniderier i  Finlands kyrkor, s. 120, 
kuva sivulla 117 .

2 Meinander, m. t., s. 125; Künstle, m. t. I, s. 578.
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Kuva 103. Kristus ristillä ja  enkeleitä — Christus am Kreuz und Engel, Rauma.

pänä on konsolin päällä seisova Madonna lapsi käsivarrella kunnia- 
kehän ympäröimänä. Pitkä alusvaate on vihreä, viitta valkea, 
viitassa punaisia juovia. Päässä madonnalla on kruunu, pään takana 
pyhimyskehä. Esi-isien puvut ovat punaiset, keltaiset ja vihreät.

Edellä oli jo, puhetta Maarian kruunausta esittävästä maa
lauksesta. Merkittävin Maarian legendaa kuvaava sommitelma 
on pohjoisseinässä oleva Maarian taivaaseen ottaminen, n.s. As- 
sumptio Mariae, jonka muistoa vietettiin elokuun 15 p:nä. Tämä 
maalaus jakaantuu kolmeen osaan: alhaalla nähdään apostolit 
kokoontuneina Maarian sarkofagin ympärille, keskellä Kristus 
vastaanottamassa äitiään taivaaseen, ylinnä soittavia ja laulavia 
enkeleitä — sama kohtaus esiintyy eräässä Taddeo di Bartolon 
freskossa Sienassa. Maaria on esitetty Kristuksen viitan suo
jassa, kädet asetettuina ristiin rinnan päälle; hän on puettu pu
naisella kirjailtuun valkeaan viittaan ja siniseen alusvaatteeseen. 
Kristuksen vaippa on punainen, vaipan vuori vihreä. Erityistä 
viehätystä antavat tälle sommitelmalle lukuisat enkelinkuvat. 
Keskellä on Kristuksen kahdenpuolen neljä enkeliä, joista toiset
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soittavat harppua, toiset — jotka ovat tarttuneet Vapahtajan 
viitan liepeisiin — heiluttavat suitsutusastiaa. Maalauksen ylä
osassa on viisi enkeliä, joista kaksi äärimmäistä soittaa luuttua, 
kolme laulaa suuresta punakantisesta kirjasta, joka heillä on 
edessään. Värit ovat hyvin vaihtelevat, punaista, vihreätä, kel
taista ja sinistä ■— viimeksimainittu väri esiintyy myös apostolien 
viitoissa kuvan alaosassa. Enkelien ja muidenkin henkilöiden 
puvut ovat useasti kirjaillut. Maa on täälläkin tyylitelty »kubisti
seen» tapaan kartioilla y.m.s.

Rauman luostarikirkon kuoriholvin koristelu on, niinkuin 
vaakunakilvet osoittavat, peräisin myöhäiseltä ajalta. Länsi- 
Suomen kirkoista se on ainoa, missä esim. holvivaippoihin on maa
lattu varsinaisia kuvaesityksiä. Tässä suhteessa se muistuttaa 
Lohjan ja Hattulan kirkkoja, mutta maalausten aihepiiri on toi
nen. Rauman kirkon kuvat eivät luonteeltaan ole ensi sijassa 
kertovia, niiden tarkoituksena näyttää pikemminkin olleen har
tauden herättäminen. Poikkeuksena ovat korkeintaan »Maarian 
ilmestys» ja »Jeesuksen syntymä» kuoriholvin itäseinässä. Jäljellä 
olevat kuvat on omistettu kärsivälle Kristukselle ja Jumalan
äidille. Vapahtaja esitetään kolminaisuuskuvassa haavojaan näyt
tävänä »tuskien miehenä» tai verta vuotavana ristinpuussa. Ta
vallaan näitäkin merkittävämmät ovat Neitsyt Maarialle omiste
tut maalaukset. Näemme Kristuksen vastaanottavan Maarian 
taivaaseen enkelikuoron soittaessa ja laulaessa, Isä Jumalan ja 
Pojan häntä kruunaamassa, ja vihdoin eteläseinässä hänet kun
niassaan, auringon säteiden ympäröimänä.

Näiden aiheiden valitseminen ei ole satunnainen, sillä juuri 
Ristiinnaulitun ja hänen neitseellisen Äitinsä palvontaan p. Fran
ciscus ja hänen veljeskuntansa ennen kaikkea ovat vaikuttaneet 
elvyttävästi. Kristuksen haavojen muistelemisesta Franciscus 
itse sai stigmat käsiinsä ja jalkoihinsa, ja n.s. Bonaventuran 
»Meditationes»-kirjassa tai Jacopone da Todin runoissa Neitsyt 
Maaria on keskeisenä aiheena. Teoksessaan »Franz von Assisi und 
die Anfänge der Kunst der Renaissance in Italien» Thode huo
mauttaa, että nimenomaan »Maarian kruunaus» on tavallinen 
fransiskaanikirkoissa. Kuvaavaa on, että fransiskaanimunkki 
Torriti, joka 1290-luvun puolivälissä koristi S. Maria Maggioren 
kirkon Roomassa Maarian elämää esittävillä mosaiikeilla, sijoitti
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kruunauksen itse alttarikomeroon, apsidiin, johon tähän asti sään
nöllisesti oli maalattu »Maiestas Domini».1 Maarian taivaaseen 
ottamiskuvassa on havaitsevinaan ikäänkuin kaukaista kaikua 
sienalaisten mestarien, jopa Fra Angeliconkin taivaallista para
tiisia kuvaavista maalauksista enkelikuoroineen ja muine pyhine 
henkilöineen. Meidän maassamme Rauman kirkon kuoriholvin 
kuvasikermä on vertaa vailla.

Mitä ornamentaaliseen puoleen tulee, se edustaa samaa myö
häistä suuntaa kuin Lohjan ja Hattulan maalaukset, sillä erotuk
sella, ettei siinä tapaa tavanomaista 2-väristä lehtikiemuraa. 
Holvivaipat ja kairat on koristettu ainoastaan moteista pistävillä 
lehdillä tai oksilla ja muodoiltaan vaihtelevilla ruusuilla. Jäljellä 
olevat koristeaiheet, varsinkin holvi- ja ikkunakaarissa esiintyvät 
köynnökset, liittyvät ruotsalaiseen Albertin kouluun. Maalausten 
tyyliä ja yleensäkin taiteellista puolta on enää vaikea arvostella, 
Nervander kun korjasi ne kovakouraisesti, kuten tavallista. Ko
konaisvaikutuksen kannalta Rauman kirkon kuoriholvin koristelu 
epäilemättä on suurisuuntaisin maassamme. Sitävastoin yksi
tyisten henkilökuvien käsittely ei näytä olevan samalla taiteelli
sella tasolla kuin esim. Kumlingen kirkon maalauksissa. Henkilö
hahmot ovat jäykästi piirretyt, niistä puuttuu gotiikan taiteelle 
ominainen siro ja määrätietoinen viivankäyttö. Kasvot ovat 
ilmeettömät. Suorastaan kömpelösti ja taitamattomasti on, mai
nitakseni esimerkin, Jeesuslapsen eteen polvistunut Joosef piir
retty Jeesuksen syntymää esittävässä kuvassa. Omalaatuinen 
on Rauman kirkon maalauksissa maan tyylittely. Tämäntapaista 
»kubistista» tyylittelyä ei meidän keskiaikaisessa taiteessamme 
tapaa, Ruotsissa kylläkin, osittain Laggan kirkossa,2 jonka koris
telulla on muitakin kosketuskohtia Rauman kuvien kanssa, ja 
varsinkin Knutbyn kirkon länsiholvissa, missä esiintyy täsmälleen 
samanlaisia kartioita kuin puheenaolevassa suomalaisessa kirkossa.3 
Tällaista maanpinnan käsittelyä saanee pitää trecenton terassi- 
eli pengermaiseman reminisenssinä.4

1 Vitzthum ja Vollbach-Berlin, Die Malerei und Plastik des Mittelalters in  
Italien, s. 209, kuva 167; Künstle, m. t. I, s. 575.

2 Sveriges kyrkor, Uppland III : 1, kuva 2 1.
8 Kansallismuseon kuva-arkisto.
4 K s. Worringer, Die Anfänge der Tafelmalerei, s. 88 seur., kuvat 24, 25.
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RYM ÄTTYLÄ.

Rymättylän vanha p. Jaakolle omistettu harmaakivikirkko, 
joka sijaitsee noin 15 km Turusta länteen, on goottilaisen kirk- 
korakennustaiteemme kauneimpia ja tunnelmallisimpia näytteitä. 
Sen katonharja, jota nykyjään koristaa puusta tehty kattoratsas
taja, kohoaa korkealle kirkkotarhan ja vehreiden lehtipuiden ylä
puolelle. Kirkko, joka on yksilaivainen, kolmella holvilla varus
tettu, mainitaan ensi kerran muuatta tilusvaihtoa koskevassa 
asiakirjassa vuodelta 1424.1 Lokakuun 6 p:nä 1450 päivätyssä kir
jelmässä piispa Olavi Maununpoika lupaa eri pitkiä aneita niille 
henkilöille, jotka määrättyinä pyhinä tai juhlapäivinä ovat läsnä 
jumalanpalveluksessa Rymättylän kirkossa.2

Nähtävästi Rymättylän kirkko alkujaan on ollut vailla kuvia 
—- ellei etelä- ja pohjoisseinissä olevaa kahta laivankuvaa voi pitää 
vanhemman koristelun muistoina —, sillä nykyiset maalaukset 
ovat peräisin verraten myöhäiseltä ajalta, nim. katolisen ajan vii
meisiltä vuosikymmeniltä maassamme. Keskiaikaisessa taitees
samme näillä maalauksilla on melko itsenäinen asema, sekä orna
menttien että seinämaalausten tyyppi on toinen kuin aikaisemmin 
esittämissäni kirkoissa. Mitä ornamentiikkaan tulee, saattaa kui
tenkin eräissä suhteissa viitata Kumlingen kirkkoon, osittain 
myös Lohjan ja Hattulan kirkkoihin. Sekä Kumlingen että R y
mättylän kirkossa on kauniit tähtiholvit, joissa ruoteiden yhtymä
kohdissa on viisi renkaan muotoista kuviota.3 Molemmissa kir
koissa nämä renkaat on koristettu ruusuilla, jotka Rymättylän 
kirkossa on ruskealla värillä piirretty renkaiden sisäosaan. Ren
kaiden ulkoreunasta lähtee kapeihin kairapintoihin ohuita, aalto
maisesti eteneviä, ruskeanpunaisia kiemuroita, jotka on varustettu 
kauniisti taipuvilla, monihaaraisilla oksilla — oksien päätteenä 
omalaatuinen silmukkaa muistuttava kuvio, erikoislaatuinen lehti, 
toisinaan myös kärhi eli spiraali — sekä pitkulaisilla lehdillä, joissa 
on terävät, piikkimäiset pykälät. Esimerkkeinä tämäntapaisilla 
»piikkipykälillä» varustetuista lehdistä voi Ruotsissa mainita ruo-

1 R E A  414.
2 F M U  2854.
3 R ym ättylän kirkon holvit, kuten asehuonekin, lienevät myöhempää tekoa 

kuin itse kirkko; ne valm istuivat todennäköisesti vasta 1400-luvun lopulla, ks. 
Sigrid Rinne, Rimito kyrkas medeltida målningar, FM  1929.



K uva 104. Holvimaalauksia  —  Gewölbemalereien, Rymättylä ( schw. Rim ito).



192 SMYA — F F T  X X X V I I I :  i

teiden reunoista erkanevat lehdet Laggan kirkossa (maalaukset 
1400-luvun lopulta tai 1500-luvun alkupuolelta ’ ) tai tanskalaisen 
Lyngen kirkon kiemurakoristukset (niinikään keskiajan lopulta2). 
Samanlaisia kiemuroita on Rymättylän kirkossa myös holvi- 
kaarissa. Ruoteissa on mustia ja valkeita kiilantapaisia värinau
hoja, ruoteiden reunoista pistää holvivaippoihin yksinkertaisella 
viivamaneerilla piirrettyjä 3-haaraisia oksia, jotka päättyvät 
ennenmainittuun »silmukkaan» ja kärhiin, sekä s-kirjaimen tapaan 
taivutettuja, sirosti tyyliteltyjä lehtiä, jotka muistuttavat erästä 
gotiikan loppukaudelle ominaista lehtityyppiä. Tämä lehtityyppi 
esiintyy Albertin koulukunnan tuotteissa Upplannissa,3 norrlanti- 
laisen Ainon kirkon4 ja muutamien tanskalaisten kirkkojen, 
esim. Herrestedin, Aarhusin, Marie Magdalenen, Saltumin ja 
Skiven holvikoristelussa5 sekä lukuisissa saksalaisissa kirkoissa 
(Mühlhausen am Neckar, Mikaelinkirkko Würtembergissä, Ro
stock, Wienhausenin luostarin kapittelisali) 1400-luvun lopulla 
ja 1500-luvun alkupuolella.8 Meillä tällaisesta lehtityypistä on 
parhaana esimerkkinä Someron alttarikaapin (ks. s. 175) orna- 
mentaalinen koristus niinikään 1500-luvun alusta. Holvivaippo- 
jen yläkulmassa on ruoteiden yhtymäkohdissa ohuenpuoleisen, 
lehdillä varustetun varren päässä mustalla, ruskeanpunaisella, 
ruskealla ja valkealla maalattu eriskummallinen, myöhäisgootti- 
lainen kukka. Kukan kannasta haarautuu sivuille suurehkot 
s-kirjaimen tapaan taivutetut lehdet, ja aaltomaisesti mutkitte- 
leva kapea yläosa päättyy kolmeen oksaan, joissa on kolme kukkaa 
muistuttavaa kuviota. Tällaisia kukkia, »satukukiksi» (kuva 104) 
(Eventyrblomst) Beckett niitä nimittää,7 on myös Alnön kirkossa 
ja ennenmainituissa tanskalaisissa kirkoissa. Edelleen on vaippoi
hin ja seinäpintoihin, m.m. seinämaalausten taustoihin, siroteltu 
ruskeanpunaisia tähdenkuvia, joitapaitsi kuoriholvin etelä- ja

1 Sveriges kyrkor, Uppland II I : r, kuvat 2 1, 22 ja  24.
2 Beckett, m. t. II , kuvat 419, 422.
2 Cornell—W allin, Sengotiskt monumentalmåleri i  Sverige I, esim. taulu 7, 

kuva b ja  taulu 12 , kuva c.
4 Cornell, Norrlands kyrkliga konst, taulu V.
5 Beckett, m. t. I I , kuvat 454, 464, 469 ja  477.
6 Borrmann, Aufnahmen mittelalterlicher Wand- und Deckenmalereien in 

Deutschland, useita kuvatauluja.
7 Beckett, m. t. II, esim. s. 385.



Kuva 10 5 . Viimeinen tuomio —- Jüngstes Gericht, Rymättylä.
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pohjoispuolisiin vaippoihin on maalattu myös neljän evankelistan 
vertauskuvat — käytettävänä olleeseen tilaan verraten suhteetto
man pienet.

Rymättylän kirkossa on keskiaikaisen taiteemme merkittävin 
viimeistä tuomiota esittävä maalaus (kuva 105). Tämä valtava maa
laus täyttää itäseinän segmentinmuotoisen yläosan kokonaan. Som
mittelussa on tiettävästi noudatettu tavanomaista kirkollista kaa
vaa, mutta esitystapa on melko realistinen. Sitä osoittaa eräänlainen 
syvyysvaikutelman tavoittelu — tosin naiveilla keinoilla aikaan
saatu —, jota saattaa havaita maanpinnan käsittelyssä kukku- 
loineen ja aaltomaisesti etenevine horisonttiviivoineen, alastomien 
henkilöiden piirustus y.m.s. Ylinnä on ollut kaksi pasuunaa puhal
tavaa enkeliä (vain vähäisiä katkelmia enää näkyvissä); alempana 
on Kristus maailman tuomarina purppuraviitassaan, istuen taivaan 
kaarella ja näyttäen haavojaan; hänen päänsä takana on heraldista 
liljaa muistuttavista tyylitellyistä kuvioista sommiteltu risti ja 
käsien kohdalla — eikä suun kohdalla, kuten aikaisemmin esim. 
Finströmin kirkossa — vasemmalla (s.o. katsojasta oikealle) 
miekka, oikealla lilja. Vapahtajan jalkojen juuressa ovat Neitsyt 
Maaria (punertava alusvaate, sinertävä vaippa) ja Johannes Kas
taja (viitta punertava) polvistuneina rukoilemassa ihmisten puo
lesta. Maalauksen alaosassa nähdään keskellä haudoistaan nou
sevia vainajia, joista Pietari johdattaa toiset taivaan portille 
(kirkkoa muistuttava rakennus, jonka katolla on viiri); vastak
kaisella taholla on avattu kita, jonka edessä kolme vainajaa ynnä 
kolme pirua (yhdellä kädessä ruoska).

Viimeisen tuomion alapuolelle on kuori-ikkunan molemmin- 
puolin maalattu kaksitoista apostolia tunnuskuvineen (kuva 108). 
Kirkkotaiteen vanhan perintätavan mukaan nämäkin henkilöhah
mot kuuluvat viimeisen tuomion esityksiin (Torcello,1 Reichenau,2 
Ranskan katedraalien porttaalikuvat3) Sanoihan Vapahtaja 
opetuslapsille: »Kun Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valta
istuimella, saatte tekin, jotka olette seuranneet minua, istua 
kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista

1 Bernath, Die Malerei des Mittelalters, kuva 228.
8 Künstle, m. t. I, kuva 299.
8 Esim . Nötre-Dame-kirkon keskiporttaali Pariisissa, Colas, L e style gothique 

en France, taulu 27.
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Kuva 106. Orjantappuraseppele painetaan Kristuksen päähän — 
Dornenkrönung, Rymättylä.

sukukuntaa» (Matt. 19: 28). Onko Rymättylän kirkon tuntema
ton maalari ehkä ollut tietoinen tästä traditiosta, sijoittaessaan 
apostolinkuvat viimeistä tuomiota esittävän maalauksen välittö
mään yhteyteen? Ainakin se tuntuu todennäköiseltä.

Jäljellä olevat seinämaalaukset ovat muutamia poikkeuksia 
lukuunottamatta omistetut Kristuksen kärsimyshistorian tapauk
sille. Kuvasarja alkaa kuoriholvin pohjoisseinästä, jossa on ollut 
Kristuksen ruoskimista esittävä maalaus (vain vähäisiä rippeitä 
enää jäljellä). Kuorin eteläseinässä on kaksi maalausta. Ikkunan 
itäpuolella on Kristuksen kruunaamista orjantappuraseppeleellä 
esittävä sommitelma. Kaksi miekalla varustettua miestä painaa 
tangoilla orjantappuraseppeleen Vapahtajan päähän, oikealta 
rientää luokse kolmas sotilas, ojentaen hänelle ruo’on (Matt. 27: 29). 
Kristus istuu rauhallisessa asennossa, kädet syliin laskettuina 
penkintapaisella istuimella. Verta vuotava pää surullisine silmi
neen on sivulle taivutettu. Erittäin ilmeikäs ja vaikuttava hahmo!
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Kristuksen vaippa on 
purppuranpunainen, ku
ten tavallista, maa okran- 
keltainen, johon on maa
lattu ruohokimppuja eli 
-mättäitä. Myöskin hori- 
sonttiviivaan on täällä, 
kuten kaikissa Rym ätty
län kirkon kuvissa, ve
detty ruohoa tarkoitta
via pystysuoria viivoja 
(kuvaioö). Ikkunan län
sipuolella on vastaavalla 
kohdalla n.s. »Viitan 
jako». Kristus on naulittu 
ristiin— risti vielä maassa 
pitkällään —, hänen vie
ressään maassa viitta, 
josta kaksi sotilasta on 
heittänyt arpaa, sekä 
kairaa muistuttava esine. 
Mielenkiintoinen on va
semmalla taivasta vas
ten kuvattu sotilas, joka 
on puettu vyötäisiltä ki
ristettyyn lyhyeen tak
kiin, juovikkaisiin hou

suihin (samanlaiset hihat) ja töyhdöllä varustettuun pehmeään 
lakkiin. Tällaista pukua alettiin käyttää vasta 1500-luvulla. 
Vyötäisillä on käyrä miekka.

2. holvissa olevan ikkunan itäpieleen on maalattu kaksi pyhi
mystä, joista toinen esittää p. Sebastiania, toinen p. Rochusta — 
viitta punertava —, joka on paljastanut polvensa näyttääkseen siinä 
olevaa ruttopaisetta (kuva 107). Tavallisesti tämän pyhimyksen jal
kojen juureen kuvattiin enkeli ja koira, jolla on suussa leipä (mo
lemmat näkyvät selvästi Rymättylän kirkon kuvassa). Sebastian 
ja Rochus esiintyvät usein rinnakkain, arvattavasti sen takia, 
että heidän katsottiin varjelevan rutolta. Ikkunan länsipuolella

K uva 107. »Ruttopyhät» Sebastian ja  Rochus 
»Pestpatronen» Sebastian und. Rochus, 

Rymättylä.
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on segmenttikaaren rajoittamassa pinnassa Ristiinnaulittua M aa
rian ja Johanneksen välissä esittävä sommitelma. Mieleenpainuva 
on varsinkin kauniisti piirretty Maaria, »mater dolorosa», joka 
murheissaan on painanut kätensä rintaansa vasten; Johanneksesta 
on enää näkyvissä vain alaosa. Maarialla on pitkä siniharmaa 
viitta, jolla myös hiukset on verhottu, viitan vuori on punaisen- 
ruskea; alusvaatteessa on ohuella värillä kaavailtuja kuvioita. 
Tämän maalauksen alapuolella on kaksi pyhimystä, toinen piispa 
Henrik (Lallista näkyy toinen jalka ynnä kirves) sekä tuntematon 
kruunupäinen pyhimys, jolta tunnuskuva puuttuu. Sigrid Rinne 
nimittää häntä ennenmainitussa kirjoituksessaan p. Eerikiksi. 
Pikemmin saattaisi ajatella Katariina Aleksandrialaista, jalkojen 
kohdalla olevasta fragmentista päättäen, joka muistuttaa pyörän- 
kappaletta (vrt. Taivassalo, missä Henrik ja Margareeta esiin
tyvät rinnakkain).

3. holvin eteläseinässä on säilynyt vasen puoli ristiltä ottamista 
kuvaavasta maalauksesta. Ristin toista haaraa vasten on pysty
tetty tikapuut; niille on 
noussut ruumiinmukaisiin 
vaatteisiin puettu mies, jolla 
oikeassa kädessään on va
sara; ristin juurella on toi
nen mies, jolla on yllään 
väljä vaippa.

Länsiseinässä mahdolli
sesti olleita maalauksia ei 
ole toistaiseksi voitu pal
jastaa, ne kun ovat urku- 
lehterin takana. Pohjois
seinässä on 3. holvissa Kris
tuksen ylösnousemusta esit
tävä sommitelma. Vapah
taja nousee sarkofagia muis
tuttavasta haudasta; pään 
kohdalla on hänellä tässä 
kirkossa tavallinen risti- 
kuvio, hartioilla hulmuava 
harmahtava viitta ja vasem

Kuva 108. K aksi apostolia, osa — Z w ei 
Apostel, Detail, Rymättylä.
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massa kädessä voitonlippu. Sarkofagin vieressä, oikealla puolella, 
istuu panssaripukuinen sotilas, jolla on kädessä hilpari, uneen vai
puneena, pää oikean käden varassa (kuva 109).

2. holvin pohjoisseinässä on ikkunan kahdenpuolen kaksi 
maalausta. Länsipuolella oleva kuva esittää p. Annaa ja Neitsyt 
Maariaa Jeesuslapsi käsivarrellaan; molemmat naiset seisovat 
vierekkäin. Tämä sommittelutapa ei ole tavallinen, useimmiten 
p. Anna kuvataan istumassa Maaria ja Jeesuslapsi sylissä, näin 
esim. Uudellakirkolla. P. Anna, joka seisoo Maarian vasemmalla 
puolella, on kuvattu kookkaaksi matroonaksi; oikealla kädellään 
hän osoittaa rintaansa. Alusvaate on harmahtava, vaippa pu
nertava.1 Ikkunan itäpuolella on epätäydellinen maalaus, joka 
esittää Kristusta Tuonelassa. Vapahtaja on toisella kädellään 
tarttunut vainajaan (Aadamiin), jonka hän näyttää pelastavan pe
don kidasta.

Edellälueteltujen maalausten lisäksi on 3. holvin pohjois- 
ja eteläseinässä, kuten jo mainitsin, kaksi alkeellisesti piirrettyä 
laivan kuvaa. Sitävastoin jatkuu Rymättylän kirkon kuvasarja 
vielä asehuoneessa, jonka ristiholvi on koristettu suunnilleen sa
maan tapaan kuin kirkossa. Ruoteista lähtevät s:n muotoiset 
lehdet on kuitenkin täällä tehty ruskeanpunaisella värillä eikä 
ääriviivapiirustuksella, kuten kirkon holveissa. Ruoteiden sivuissa 
on yksinkertainen ruskeanpunainen kiemura, kuten myös kirk
koon johtavan oven yläpuolella olevan lunettipinnan kaaressa, 
jonka reunassa lisäksi on aikaisemmin mainituista lehdistä ja 
oksista sommiteltu koristus. Holvin keskellä olevan pyörylän 
syvennykseen on maalattu ihmisen kasvot.

Asehuoneen kuväesitykset ovat vain osaksi säilyneet. Epä
täydellisin on kirkkoon johtavan oven yläpuolella sijaitsevassa 
komerossa oleva sommitelma, jonka keskellä on ollut suurehko

1 Ennenmainitussa kirjoituksessaan Sigrid Rinne nim ittää tätä  ryhm ää »Py
häksi perheeksi». Vasemmalla seisova henkilö esittäisi näin ollen Joosefia. Se on 
kuitenkin ilmeisesti erehdys. Puheenaolevan henkilön vartalo on naisellinen, vyö 
täinen on kapea ja  korkealla, kuten yleensä tämän kirkon naishahmoilla. Aito- 
naisellinen on niinikään oikean käden ele. Pyhää perhettä alettiin taiteessa kuvata 
verraten myöhään, tavalliseksi se tuli vasta renessanssin taiteessa, jolloin se kehit
ty i laatukuvamaiseksi sivuepisodiksi pyhän perheen pakoa Egyptiin esittävästä 
aiheesta (Künstle, m. t. I, s. 370 seur.). Meillä tätä aihetta, enempää kuin pakoa 
Egyptiinkään, ei tapaa keskiaikaisessa kirkkomaalauksessa.
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K uva io g . Kristus nousee kuolleista — Christi Auferstehung, Rymättylä.

naisenhahmo; hänen jalkainsa juuressa on pienoisfiguureja, toi
sella puolella naisia, toisella näköjään miehiä, siis Mater omnium, 
Mater misericordiae. Vastakkaisella puolella, eteläseinässä, on 
niinikään epätäydellinen maalaus, isokokoinen mies ynnä viini- 
kannu.

Jäljellä olevat maalaukset ovat paremmin säilyneet, itä- 
seinässä oleva kuva lähes täydellisenä. Se on varsin merkillinen 
sommitelma, jossa vasemmalla puolella on kaksi kookasta naista, 
liinat päässä. Toinen kirnuaa, toisen olkapäille on paholainen
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asettunut, ojentaen terävillä kynsillä varustetut eturaajansa kir
nuavaa naista kohti. Keskellä makaa pitkällään maassa vainaja, 
jonka sielun (alastoman pienoisfiguurin hahmossa) enkeli vie tai
vaaseen. Oikeassa kulmassa on kolme alastonta henkilöä, vai
najia, joita kaksi pirua ahdistelee, syöstäkseen heidät helvetin 
kitaan. Kysymyksessä on siis keskiajalla tavallinen opettava kuva, 
joka esittää hyvien ja pahojen henkien taistelua ihmisten sieluista 
(kuva no). Länsiseinän katkonaisessa maalauksessa nähdään kaksi 
istuvaa (?) naista, joiden olkapäillä paholainen seisoo hajasäärin, 
pidellen heitä päästä; vasemmalla on maassa toinen paholainen, 
jolla on kirjoitusnauha (tekstiä ei enää erota). Kuvan oikeassa 
kulmassa on nuori mies, jota piru hinaa nuorasta.

Vielä vähemmän kuin Kumlingen ja Rauman kirkkojen 
koristelua käy Rymättylän kirkon maalauksia välittömästi liittä
minen meillä tunnettuihin tyyppeihin. Niistä ne erottaa jo hol
vien ornamentiikkakin omalaatuisine lehtikiemuroineen, »run
saudensarvea» muistuttavine kukkineen ja s-kirjaimen tapaan 
taivutettuine lehtineen. Tämä lehtimuoto sinänsä, kuten mainittu 
»satukukkakin», ei ole harvinainen keskiajan loppukauden tai
teessa, päinvastoin se on sangen yleinen, vaikka tiedossani ei 
olekaan esimerkkiä siitä, että sitä olisi käytetty samalla tavalla, 
s.o. ruoteiden reunakoristuksena. Myöskin varsinaisissa kuva- 
esityksissä saattaa havaita poikkeamista tavanomaisesta kaa
vasta. Esim. pyhimyskultti, pyhäinpalvonta, on Rymättylän 
kirkossa verraten heikosti edustettuna. Lukuunottamatta 2. hol
vin pohjoisseinässä olevia p. Annaa ja Maariaa tapaamme ainoas
taan p. Henrikin ja kruunupäisen pyhimyksen sekä 2. ikkunan 
itäpielessä ruttopyhät Sebastianin ja Rochuksen. Jäljellä ole
vien kirkossa paljastettujen maalausten aiheet ovat raamatusta. 
Mutta nekin ovat sikäli yksipuolisesti valitut, että ne esittävät 
etupäässä kohtauksia Kristuksen kärsimyshistoriasta, siis pää
siäisen liturgiasta. Joulun päätapaukset, Jeesuksen syntymä ja 
tietäjät itäiseltä maalta Jeesuslasta palvomassa, ovat jääneet 
kuvaesityksiä vaille, vaikka ne tavallisesti kuuluvat keskiaikaisen 
kirkkomaalauksen aihepiiriin, niinkuin olemme nähneet Uudella
kirkolla, Taivassalossa, Laitilassa y.m. Rymättylän kirkon mer
kittävin maalaus on epäilemättä »Viimeinen tuomio», johon liittyy 
apostoleja esittävä kuvafriisi. Sille onkin tässä kirkossa annettu
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Kuva no. Paholaisia ihmisten kimpussa — Teufel Menschen packend,
Rymättylä.

kunniasija, se täyttää koko seinäalan alttarin yläpuolella. Ase
huoneen maalaukset käsittelevät tavanomaisia puolittain maalli
sia aiheita, kirkkoon johtavan oven yläpuolella olevaa pahasti 
turmeltunutta kuvaa lukuunottamatta, jonka aiheena arvatta
vasti on ihmiskunnan äiti, Mater omnium.

Myöskin tyylillisessä suhteessa Rymättylän kirkon maalauk
silla on itsenäinen asema keskiaikaisessa taiteessamme. Verrat
tuina esim. Uudenkirkon ryhmän maalauksiin niillä on tuntuvasti 
realistisempi leima, mikä ilmenee sekä henkilöhahmojen että maan 
pinnan käsittelyssä. Rymättylän kirkon maalauksissa on jo erään
laista, sanoisinko, todellisuudentuntua eli -vaikutusta, joka on 
saavutettu luopumalla siitä jäykästä tyylittelystä, mikä on tunnus
merkillinen vanhemmalle suunnalle. En tosin halua väittää, että 
kasvojen tyypit Rymättylän kirkon kuvissa olisivat sanottavasti 
yksilöllisemmät kuin muissa kirkkomaalauksissamme, mutta niissä 
on, kuinka sanoisinkaan, eräänlainen porvarillinen, vähemmän 
ihanteellinen sävy. Pään muoto sinänsä, jolle olkapäille ulottuva 
pitkä tukka antaa leiman, muistuttaa lähinnä Lohjan ja Hattulan 
henkilökuville ominaista tyyppiä. Apostolien ja muiden pyhien 
henkilöiden vaipat ovat entistä vapaammin ja luontevammin ku
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vatut, kuten myös alastomat hahmot esim. »Viimeisessä tuo
miossa» kuorin itäseinässä. Nimenomaan juuri tässä valtavassa 
tuomiopäivää esittävässä sommitelmassa on okrankeltaisella maa
lattu maa kumpuineen, jotka kohoavat toistensa takana, taivaan
rantaa kohden vaalenevine värisävyineen kuvattu tavalla, jota 
saattaa pitää maisemamaalauksen alkuna. Maalari ei ole tyy
tynyt ainoastaan tyyliteltyjen puiden ja ruohojen avulla merkit
semään maan pintaa, hän on ilmeisesti, joskin alkeellisilla keinoilla, 
pyrkinyt antamaan kuvaesitykselle ulottuvaisuutta myös kolman
teen suuntaan, s.o. syvyyttä.

Edellämainituista piirteistä huolimatta Rymättylän kirkon 
maalari ei suinkaan ole ollut itsenäisesti luova taiteilija nyky
aikaisessa mielessä, vaan tyypillinen keskiaikainen käsityöläis- 
mestari. Rymättylän kirkon maalaukset osoittavat eittämättö
män selvästi, että taiteilija niitä suorittaessaan on mallina käyt
tänyt puupiirroskuvia. Lyhyillä viivoilla tehtyine varjostuksineen 
maalaukset monesti vaikuttavat suorastaan kirkon seiniin proji
sioiduilta piirroksilta, vaikka en osaakaan sanoa, mitä kuvia tai
teilija lähinnä on jäljentänyt. Kuitenkin voi esim. Ristiinnaulittua 
Maarian ja Johanneksen välissä esittävään sommitelmaan näh
den viitata lyypekkiläisiin puupiirroksiin 1400-luvun lopulta.1

Taiteellisessa suhteessa Rymättylän kirkon kuvat eivät kohoa 
kovin korkealle, siitä huolimatta, että kokonaisvaikutus kieltä
mättä on eheä, kaunis ja sopusuhtainen — myöskin värityksen 
kannalta. Vaikeata on Rymättylän maalarille ollut käsien ja 
jalkojen kuvaaminen, minkä havaitsemme verratessamme niitä 
vastaaviin ruumiinosiin Kumlingen kirkon henkilökuvissa (ks. 
esim. kuva 97). Sitävastoin on Rymättylän kirkon holvien orna
mentiikka säästeliäine ruskeanpunaisine, mustine, ruskeine ja 
valkeine värisävyineen kauneimpia maassamme, ellei kerrassaan 
kaunein. Holvimaalauksia ei liioin koskaan ole peitetty. Seinä
maalauksissa väriasteikko on rikkaampi, ruskeanpunaisen ohella 
näkee mustaa, okrankeltaista, ruskeata, kellertävänpunaista, 
siniharmaata ja vihertävää, jopa sinoberiakin (Kristuksen veri
pisarat).2

Maalausten iästä on jo ollut puhetta. Sekä ornamenttien

1 Schramm, Der Bilderschmuck der Frühdrucke X , taulu 78, kuva 288.
* K s. Sigrid Rinteen seikkaperäistä esitystä R ym ättylän kirkon maalauksista.
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muoto että maalaustyyli, jopa henkilöhahmojen puvutkin, esim. 
toisen sotilaan puku »Viitan jaossa», osoittavat, että Rymättylän 
kirkon koristelu on keskiajan lopulta, todennäköisesti 1500-luvun 
alkupuolelta.

Rymättylän kirkon maalausten tekijästä ei ole tietoa. Sigrid 
Rinne otaksuu jo mainitussa tutkimuksessaan, että ne on valmis
tanut joku ruotsalainen mestari, joka näin ollen olisi maahamme 
tuonut Ruotsissa keskiajan loppukaudella tavallisia koristelu- 
muotoja. Arveleepa hän, että välittäjänä kenties on ollut Naan
talin birgittalaisluostari. Mitään sitovia todistuksia ei kuitenkaan 
tämän väitteen tueksi voida esittää. Ne s-kirjaimen tapaan si- 
rosti taivutetut lehdet, jotka tapaa Alnön kirkossa, tavallaan 
myös Albertin ja hänen oppilaittensa koristamissa kirkoissa, eivät 
suinkaan ole ominaisia ainoastaan Ruotsille, ne ovat tunnusmer
killiset keskiajan loppukauden taiteelle yleensä. Olen jo luetellut 
useita esimerkkejä Tanskan myöhemmästä kirkkomaalauksesta. 
Myöskin Rymättylän eriskummallisen kukkakuvion tapaa siellä.1 
Sitävastoin en Ruotsissa, enempää kuin muuallakaan, ole löytä
nyt esimerkkiä siitä, että mainittua s-kirjaimen tapaan taivu
tettua lehteä olisi käytetty ruoteiden koristuksena, kuten Rymät- 
tylässä. Rymättylän kirkon maalaukset ovat kaikesta päättäen 
kotimaisen mestarin tekemät, joka itsenäisellä tavalla on käyt
tänyt tunnettuja malleja.

1 Esim . Herrestedin kirkko, Beckett, m. t. II, kuva 454.
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Ennenkuin lopetan tämän tutkimukseni on syytä luoda pi
kainen silmäys niihin tuloksiin, joihin puheenaolleitten monu- 
mentaalimaalausten tarkastelu on johtanut.

Vanhimmat meidän päiviimme säilyneistä keskiaikaisista 
maalauksista ovat Turun tuomiokirkon sivulaivoissa. Ne käsit
tävät yksinomaan ornamentaalisia kuvioita, jotka säestävät kir- 
konsisustan arkkitektonista rakennetta. Olen osoittanut, että 
tämä koristelu — vaikka onkin yksinkertaisempi — holvikaarien 
kärjistä kohoavine monimutkaisine kuvioineen, joissa ylhäällä 
on heraldinen lilja, sivuilla 3-halkoiset lehdet ja alhaalla 3-jakoi
nen lehti, heraldisine liljoineen, 5-jakoisine lehtineen ja 6-lehtisine 
ruusuineen liittyy siihen ornamentaalis-koristeelliseen suuntaan, 
jota Ruotsissa edustaa Strängnäs-Riddarholmenin ryhmä, olleti
kin Strängnäsin tuomiokirkon myöhemmät maalaukset eli ryhmä 
»Strängnäs II», kuten Olsson »Riddarholmskyrkan»-teoksessaan 
sitä nimittää. Tämän ryhmän ornamenttien joukossa tapaa m.m. 
täsmälleen saman 6-lehtisen ruusun kuin Turun tuomiokirkossa.1 
Strängnäsin tuomiokirkon maalausten lähimpinä esikuvina ovat 
olleet eräät Länsi- ja Pohjois-Saksan kirkot. Turun tuomiokirkon 
maalaukset ovat todennäköisesti valmistuneet noin vuoden 1300 
vaiheilla. Ne voivat olla kotimaisen mestarin tekemät, joka on 
yksinkertaistettuina käyttänyt tälle ajalle ominaisia koristelumal- 
leja. Ainoastaan mustia, ruskeanpunaisia, harmaita ja kellertä- 
vänpunaisia värisävyjä esiintyy. Meillä Turun tuomiokirkon maa
lauksia muistuttaa lähinnä Kaarinan kirkon sakastin koristelu 
sirosti tyyliteltyine liljoineen ja 9-lehtisine ruusuineen. Ne ovat

1 Olsson, Riddarholmskyrkan, s. 67, Strängnäs II, kuvio z.
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kuitenkin edellisiä tuntuvasti myöhemmät, luultavasti 1300-luvun 
puolivälistä. Samanlaisia heraldisista liljoista, sivuille haarautu
vista lehdistä y.m. aiheista sommiteltuja kuvioita kuin Turun 
tuomiokirkossa on tavattu Mynämäen kirkosta (maalaukset pei
tetty) .

1300-luvun alkupuolelta, viimeistään keskivaiheilta, ovat 
Sundin kirkon äskettäin paljastetut pyhimyskuvat. Nämä vali
tettavasti kovin himmeiksi käyneet vihreän-, keltaisen- ja rus- 
keansävyiset maalaukset — vain Katariina Aleksandrialaisen ja 
p. Margareetan kuvat on voitu identifioida — ovat ainoalaatuiset 
keskiaikaisessa taiteessamme. Meillä saattaa samalta kaudelta 
viitata vain Raision kirkon kauniiseen lasimaalaukseen, joka esit
tää apostoli Siimonia. Tämä maalaus liittyy kuitenkin tyylillisesti 
lähinnä ruotsalaisen Rådan kirkon mielenkiintoisiin kuviin vuo
delta 1323. Sundin kirkon maalauksilla on rauhallisempi, osittain 
arkaistisempi leima. Henkilöhahmot on kuvattu hiukan sivulta 
nähtyinä, pää on taipunut alaspäin, katse on näköjään maahan 
luotu. Kaikki henkilökuvat on sovitettu arkkitektoniseen ke
hykseen, joka ylhäällä päättyy matalahkolla apilaanlehtikaarella 
varustettuun vimpergiin. Katariinan kuvassa on taustapinta 
vinosti vedetyillä viivoilla jaettu ruutuihin, joiden sisässä on 4- 
lehtinen ristikukka. Sivuilla ja takana on tolpat, joiden koristelu 
vaihtelee. Useimpien päissä on kuitenkin suppilontapainen laite, 
jonka kärjessä 011 nuppu. Margareetan kuvassa on tolpat lisäksi 
koristettu kruunuilla ja muurintapaisilla, joista jälkimmäisissä 
niinikään on nuput — aivan samanlaiset koristukset on Urjalan 
pyhimyskaapin keskikuvassa (1250—1275). Vertauskohtana tu
levat kysymykseen Ruotsissa lähinnä Snårestadin mestarin pii
riin kuuluvat teokset Skånen kirkoissa 1330- ja 1340-luvulta (esim. 
Borrebyn kirkon kuorimaalaukset), Tanskassa pohjoisfalsterilai- 
nen ryhmä (Stubbeköbing) — mitä nimenomaan Sundin Marga
reetan kuvaan tulee, myös Ringstedin Katariinaa esittävä maalaus 
— ja Saksassa esim. Wienhausenin luostarikirkon koristelu 1300- 
luvun alkupuolelta. Sundin maalausten meikäläisissä oloissa har
vinaisen taiteelliseen asuun katsoen, joka tuntuu viittaavan 
(ehkä Saksan välityksellä) ranskalaisiin esikuviin, ne tuskin ovat 
kotimaista tekoa — ellei niitä kenties käy liittäminen Conradus 
Pictoriin, s.o. maalari Konradiin, joka mainitaan Turun kaupun
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gin huomattavimpien porvarien joukossa 1300-luvunj puolivälissä. 
Nimestä päättäen hän kenties sukuperältään oli saksalainen. 
Kuten tunnettua, oli saksalaisilla jo 1300-luvun alusta saakka 
vaikutusvaltainen asema tässä maamme vanhimmassa kaupun
gissa.1

Muita merkittäviä monumentaalimaalauksia ei meillä ole 
säilynyt 1300-luvulta. Varmasti niitä kuitenkin on ollut enem
män, vaikka ne ovat myöhemmin tuhoutuneet, osa arvattavasti 
jo 1400-luvun jälkipuoliskolla, jolloin kirkoissamme suoritettiin 
laajakantoisia korjaustöitä. Vuosina 1338-—1366 p. Birgitan 
läheinen ystävä, »hurskas ja viisas» Hemming Turun piispanistui
meltaan ohjasi kansamme kohtaloita. Hänen ansioitaan on m.m. 
Turun tuomiokirkon laajentaminen uudella kuoriosalla, joka liit
tyy Pohjois-Saksan tiiliarkkitehtuuriin — sekin on siis puolestaan 
todistuksena maamme jo tähän aikaan vilkkaista suhteista Sak
saan. Piispa Hemming julkaisi 1352 kirkkomme ensimmäisen tun
netun ohjesäännön, jossa hän pyrki säännöstelemään myös kirk
kojen taiteellista koristelua. 13. pykälässä säädetään näet, ettei 
kirjoja tahi koristuksia saada kirkkoihin tahi alttareille hankkia 
ilman papiston antamaa erityistä lupaa, »(mandamus) quod libros 
vei ornamenta ecclesie vei altaris nullus emät sine speciali licentia 
prelati».2 1300-luvun lopulla piispa Johannes Westfal ryhtyi jat
kamaan tuomiokirkon laajennustöitä, rakentamalla aluksi Kata
riinan kappelin kirkon eteläsivulle. Laajennustöitä kesti 1470- 
luvulle saakka, jolloin nykyinen kahdeksansivuinen pääkuori 
valmistui.3

Käsityksemme 1300-luvun monumentaalimaalauksesta on 
epäilemättä hyvin puutteellinen. Rikkaamman tutkimusaineiston 
tarjoo kuvanveisto, jota edustavat lukuisat kuningaspyhimykset, 
krusifiksit ja madonnat Ahvenanmaalta ja muualta (tältä ajalta 
on esim. Nousiaisten kaunis madonnankuva Kansallismuseossa). 
Ulkoa, s.o. Gotlannista ja Upplannista tuotettujen teosten ohella 
saattaa jo havaita kotimaistakin tuotantoa. Vasta 1400-luvulta 
lähtien voimme järjestelmällisesti käsitellä keskiaikaisten kirkko
jemme maalausta, jossa nyt ilmenee määrätietoista pyrkimystä.

1 Ruuth, Abo stads historia I I I ,  s. 25 seur.
- F  M U  624.
3 Rinne, Turun tuomiokirkko, s. 26.
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Samalla taiteemme painopiste siirtyy Ahvenanmaalta Suomen 
mantereelle.

Vanhimmat 1400-luvun maalauksista ovat todennäköisesti 
Taivassalon kirkon nuorekkaat pyhimyshahmot, joista Nervander 
valmistutti jäljennökset sakastin seinään. Kooltaan nämä pyhi
mykset ovat myöhempiä kuvia pienemmät. Puku on tavallinen: 
nilkkaan ulottuva alusvaate, jonka yli on heitetty lyhyehkö viitta. 
Vaatteiden laskokset riippuvat suorasti, ääriviivat ovat yksin
kertaiset, henkilöhahmojen katsojaan tekemä vaikutus on kaut
taaltaan rauhallinen. Maria Magdaleenan kuvalle antaa sivulle 
taivutettu pää ja sirosti kohotettu oikea käsi naisellista suloa ja 
viehätystä. Vaikka puheenalaiset maalaukset minuskelikirjoituk- 
sista päättäen tuskin ovat valmistuneet ennen 1400-lukua, näyt
tää niissä vielä asuvan hiven korkeagotiikan ihanteellisesta hen
gestä. Puvuissa esiintyy punaista ja vihreää väriä. Kuten alttari- 
kaappien predellapinnoissa, on pyhimyshahmojen alapuolelle maa
lattu rintakuvia (profeettoja?), joihin liittyy kirjoitusnauhoja. 
Päättäen eteläseinästä tavatusta fragmentista on puheenalaiseen 
kuvasarjaan kuulunut myös suurempia sommitelmia.

Aikaisintaan 1300-luvun lopulta, mutta todennäköisesti vasta 
1400-luvun alkupuolelta ovat Nousiaisten kirkon omalaatuiset 
maalaukset, jotka Nervander valitettavasti peitätti. Voimme 
tutustua niihin ainoastaan Kansallismuseossa olevien kalkkee- 
rausten avulla. Mitään kokonaiskuvaa kirkon sisustan koriste
lusta ei näiden jäljennösten perustuksella valitettavasti voi saada. 
Käytettävänä on ainoastaan jäljennöksiä yksityisistä ornamen
teista, joissa on havaitsevinaan goottilaisia perusmuotoja, kuten 
vimpergin reunakoristuksineen, palmetin ja goottilaisen ruusun. 
Varsinaisissa kuvaesityksissä, jotka on sovitettu holveja kannat
taviin pylväisiin, kummittelee alkeellinen eläinsymboliikka sei
reenin, yksisarvisen, hirven y.m.s. hahmossa suhteellisesti realis
tisten aiheiden rinnalla, kuten »turnajaiskohtaus», marttyyrin 
teloitus, laivankuva j.n.e. Kuva-aiheiden käsittely on kauttaal
taan epänaturalistinen. Eläinten ruumiissa on ympyränmuotoisia 
kuvioita, spiraaleja, ja häntä on varustettu renkailla ja akantus- 
päätteellä, Nousiaisten kirkon maalari on arvattavasti mallina 
käyttänyt keskiaikaisia tekstiilejä. Samat eläinaiheet esiintyvät 
meillä, kuten olen osoittanut, esim. Maskun antependiumissa
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1400-luvun alkupuolelta tai Lokalahden tekstiilissä saman vuosi
sadan keskivaiheilta. Myöskin tyylittely on suurin piirtein kat
soen sama. Osittain samoja aiheita tapaa Mynämäen kirkon 
sakastissa ja Maarian kirkossa Länsi-Suomessa sekä parissa kir
kossa Uudellamaalla. Mielenkiintoisia ovat ristikehää vasten ku
vatut Kristuksen kasvot jylhänsävyisine piirteineen, jotka muis
tuttavat bysanttilaisen taiteen jäykkiä, liikkumattomia ja juh
lallisia pyhimyksiä. Värit ovat punainen ja musta eri vivahduksin.

Nousiaisten kirkon eläinsymboliikka on meillä poikkeuksel
linen ilmiö, kuten kuva-aiheiden näköjään tekstiileistä lainattu 
tyylittelykin. Tärkeämmät keskiaikaisen maalaustaiteen kehi
tyksen kannalta ovat eräät seinä- ja holvimaalaukset 1400-luvun 
alkupuolelta Finströmin kirkossa ja Turun tuomiokirkon Johannes 
Kastajan kappelissa, nykyisessä Kijkin kuorissa. Molemmissa 
kirkoissa on holvivaipat täytetty ohuilla kiemuroilla, joiden oksat 
Finströmin kirkossa päättyvät 3-haaraisiin lehtiin sekä spiraa- 
leihin eli kärhiin, jälkimmäisessä keltaiseen nuppuun, jolla on 
musta kanta, sydämenmuotoisiin lehtiin ja kärhiin, jopa saman
laiseen pykälaitaiseen lehteen kuin 1400-luvun loppukauden maa
lauksissa. Edelleen on sekä Finströmin kirkon että Johannes 
Kastajan kappelin holvivaipoissa — edellisessä paikassa myös 
kaarissa — monihaaraisia tähdenkuvia, Johannes Kastajan kap
pelissa lisäksi suuria ruusuja. Tällaiset ohuet kiemurakoristukset 
ovat tavallisia 1300-luvun loppupuolella ja 1400-luvun alkupuo
lella; esimerkkeinä mainittakoon Schwerinin kapittelitalo Poh
jois-Saksassa, Naestvedin kirkko Tanskassa ja Skepptunan kirkko 
Ruotsissa. Tunnusmerkillisiä Finströmin kirkon ja Johannes 
Kastajan kappelin holvimaalauksille ovat niinikään ruoteissa ja 
niiden reunoissa olevat pyörylä- ja puolipyöryläfriisit. Päävärejä 
ovat vanhemmissa kirkkomaalauksissamme tavalliset ruskean- ja 
kellertävänpunainen, musta ja harmaa. Finströmin kirkon puheen
alaiset maalaukset eivät voine olla ulkomaisen mestarin käsi
alaa, päättäen m.m. niistä alkeellisista henkilö- ja laivankuvista, 
joita on ylhäällä seinissä, holveissa ja kaarissa. Johannes Kasta
jan kappelin holvikoristus, joka tekee upeamman vaikutuksen, 
kuvastaa kehittyneempää taiteellista aistia. Holvikaarien kär
jestä kohoavien kiemuroiden eräät aiheet tuntuvat jo viittaa van 
kirkkojemme myöhempään ornamentiikkaan. Mielenkiintoinen 
14
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on länsiseinän pyörökomeron mustalla, valkealla ja punaisella 
maalattu »Veronican hikiliina», jonka sommittelu tuo mieleen 
Münchenin Alte Pinakothekin kuuluisan Veronicakuvan 1400- 
luvun alkupuolelta.

Finströmin kirkon ja Johannes Kastajan kappelin holvi- 
maalaukset edustavat suurin piirtein katsoen samaa tyyppiä.1 
Osittain samoja koristeaiheita — ei kuitenkaan kiemuroita — 
on Maunu Tavastin vuosina 14 2 1—1425 perustamassa Pyhän 
Ruumiin kappelissa. Seuraavaa vaihetta 1400-luvun maalauk
sessa edustaa Uudenkirkon sakastin koristelu. Täälläkin on holvi- 
vaipat, osittain seinäpinnatkin peitetty ohuilla ruskeanpunaisilla 
kiemuroilla, joiden väliin kuvaesitykset on sovitettu. Nämä kie
murat ovat jo verraten naturalistiset. Palmettien rinnalla on 
oksien päätteenä käytetty 3- ja 4-jakoisia lehtiä, viinirypäletert- 
tuja, eriskummallisia kukkia, jotka muistuttavat maljakkoa, 
y.m. kuvioita. Riikinkukkoja ja pikkulintuja istuu kiemuroiden 
oksilla tai liitelee niiden välissä. Ruoteiden yhtymäkohdassa on 
neljä lyyranmuotoista kuviota, jotka on sommiteltu erilaisista 
lehtiaiheista. Paitsi tavanomaisilla värinauhoilla on ruoteet ko
ristettu puolipyörylöillä, kaariviivojen yläreunassa on erimuotoi
siin lehtiin päättyviä oksia.

Uudenkirkon sakastin holvikoristusta koskevassa selostukses
sani olen vertauskohtana viitannut Uppsalan lähellä sijaitsevan 
Vaksalan kirkon maalauksiin 1400-luvun alkupuolelta. Meillä on 
samanlaista kiemuraornamentiikkaa tavattu Mynämäen kirkossa 
(maalaukset peitetty) ja Turun tuomiokirkossa tornin eteläpuolella 
sijaitsevan kappelin oven ja muutaman pohjoisseinän komeron 
kaaressa (maalaukset uusitut). Henkilöesityksistä merkittävin 
on länsiseinässä oleva p. Henrikin kuva. Piispa on puettu albaan 
ja casulaan, vaippa puuttuu; hiippa on matalanpuoleinen, edus
taen näköjään vanhempaa tyyppiä. Henkilökuvien tyyli on yk
sinkertainen, vaatteiden laskokset putoilevat suorasti. Ruskean
punaisen, joka täällä vivahtaa melkein violettiin, mustan ja val
kean ohella on käytetty okrankeltaista ja vihreää. Uudenkirkon

1 Kuinka elinvoimainen täm ä suunta on ollut, ilmenee siitä, että sam an
tapaisen koristelun jälkiä on tavattu Sundin kirkon tornihuoneesta, Korppoon, 
Nauvon ja  Pohjan kirkoista sekä Porvoon tuomiokirkosta. Tavallaan siihen liit
tyvät myös Pyhtään ja  Hollolan kirkon kiemurakoristukset.
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sakastin maalaukset ovat ilmeisesti valmistuneet ennen vuotta 
1450 .

Maarian kirkon maalaukset, jotka Olavi Maununpojan vaa- 
kunakuvasta päättäen ovat valmistuneet 1450-luvulla, ovat tai
teellista arvoa vailla. Kristuksen päätä, p. Laurentiusta ja eräitä 
sommitteluyrityksiä lukuunottamatta, joiden joukossa on m.m. 
turnajaisaihe, kiintyy huomio lukuisiin laivankuviin ja maagilli
siin merkkeihin, esim. viisi- ja  kuusikantaan. Lähimpänä vertaus
kohtana on Karjan kirkko 1300-luvun puolivälistä Viron Saaren
maalla. Tällaiset sekä tekotavaltaan että sisällykseltään alkeel
liset maalaukset vaikuttavat anakronismilta aikana, jolloin Suo
men kirkkoa hallitsi katolisista piispoistamme ehkä valistunein. 
Kaksi kertaa Olavi Maununpoika valittiin Pariisin yliopiston 
rehtoriksi, ja kaksi kertaa hän sillä välin oli n.s. englantilaisen 
kansakunnan prokuraattorina. Hän oli toisin sanoen mahtava 
ja arvovaltainen henkilö, joka omasi aikansa korkeimman sivis
tyksen. Saattaisi kuvitella, että kirkkojemme kaunistamista 
harrastava Konrad Bitz — Olavi Maununpojan seuraaja Turun 
piispanistuimella — julkaisemassaan kirkkomme uudessa ohje
säännössä vuodelta 1480 juuri edellämainituntapaisten erehdysten 
välttämiseksi määräsi, että m.m. maalareita sai ottaa työhön kir
koissa ainoastaan piispan tai tuomiokapitulin erityisellä luvalla. 
Tarkoittamani ohjesäännön kohta kuuluu: »Item statuimus quod 
nullus curatorum assumat sibi muratores, vitrifices, pictores, 
carpentarios aut ceteros officiales ad notabile edificium ecclesie 
spectantes, sine speciali nostra vei nostri capituli liceneia».1

Edellä oli puhetta Finströmin kirkon maalauksista sekä eräistä 
primitiivisistä kuvista, jotka todennäköisesti ovat peräisin 1400- 
luvun alkupuolelta, 1400-luvun puolivälissä kirkon koristamista 
jatkettiin, kuten kuoriseinässä oleva Olavi Maununpojan vaakuna 
osoittaa. Nämä maalaukset käsittävät enimmäkseen yksityisiä 
henkilökuvia, apostoleja ja pyhimyksiä, jotka sijoitettiin seiniin 
ja tukeviin neliskulmaisiin pylväisiin. Apostolien sarja, johon on 
liitetty muitakin pyhimyksiä, alkaa kuori-ikkunan eteläpuolella 
Pietarilla ja päättyy saman ikkunan pohjoispuolella Mattiakseen 
— tällainen sommittelutapa on meillä tavallinen. Apostolien ja 
eräiden huomattavampien pyhimysten kuvat on varustettu rus-

■ F  M U  3853.
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keanpunaisella kehyksellä, jonka ulkoreunassa on krapukiemu- 
roita. Samanlaisia krapukiemuroita tavataan Ruotsissa Tenstan 
kirkossa (1437), Strängnäsin tuomiokirkon kuoriholvissa (noin 
1462) ja Bunkeflon kirkossa Skånessa (maalaukset keskiajan loppu
puolelta), Tanskassa esim. Tingstedin, Elmelunden ja Raabyn 
kirkoissa niinikään keskiajan lopulta ja Pohjois-Saksassa L yy
pekin Pyhän Hengen kirkossa (noin 1495). Todennäköisesti Fin
strömin kirkossa 1400-luvun puolivälissä on työskennellyt kaksi 
mestaria rinnakkain, joista toinen on maalannut etupäässä apos
tolien ja eräiden huomattavampien pyhimysten kuvat, toinen 
jäljellä olevat pyhimyskuvat ynnä muut kuvaesitykset, m.m. 
»Viimeisen tuomion» ja »Apokalyptisen madonnan», jotka nyt 
esiintyvät ensi kerran keskiaikaisessa monumentaalimaalaukses- 
samme. Edelliset kuvastavat miehekästä, melkein eepillistä kä
sitystä — henkilöhahmot ovat tanakkatekoiset, suhteet normaa
lit — , jotavastoin jälkimmäisissä ilmenee pehmeä, lyyrillinen 
tunne. Mittasuhteetkin ovat jälkimmäisissä toiset, pää on enim
mäkseen pieni, vartalo solakka. Värit ovat nykyjään haalistuneet, 
tavallisen ruskean- ja kellertävänpunaisen, mustan ja harmaan 
ohella näkee keltaisia ja vihreitä värisävyjä, Johanneksen viitassa 
sinistäkin. Nähdäkseni Finströmin kirkon puheenaolleet maalauk
set, kuten niitä koskevassa selostuksessani jo olen osoittanut, 
kuvastavat pohjoissaksalaista vaikutusta, elleivät ne ole kerras
saan saksalaisten mestarien tekemät.

Sakastissa, missä oven ja ikkunan reunat on koristettu krapu- 
kiemuroilla, on holvivaipat peitetty myöhemmissä kirkkomaa- 
lauksissamme tavallisella punavihreällä naturalistisella lehtikie- 
muralla. Samanlaisia 2-värisiä lehtikiemuroita (ruskeanpunaista 
ja  vihreää, punaista ja sinistä) tapaa Hammarlandin kirkossa, 
missä holvivaippojen taitekohdassa on vuorottelevasti ruskean
punaisia ja vihreitä krapukiemuroita. Ainoastaan yksi henkilö
kuva, Juudas Taddeus, on säilynyt meidän päiviimme. Myöhem
piä lienevät seinissä ja ikkunanpielissä olevat kiemurat, joiden 
oksat päättyvät rypäleterttuihin ja 5-lehtisiin ruusuihin.

Tässä yhteydessä ansaitsee mainitsemista Katariinan ja 
Bartolomeuksen kappelien holvikoristus Turun tuomiokirkossa, 
se kun välittää siirtymistä keskiajan loppukauden taiteeseen. 
Ruoteet on koristettu värinauhoilla ja kahdenlaisilla, isommilla ja
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pienemmillä, shabloonikukilla, kaarien reunat apilaanlehtiaiheilla. 
Tähtiholvin vaipoissa ja kairoissa on sirosti mutkitellen etenevä 
kiemura, josta lähtee 2-värisiä lehtiä (ruskeanpunaista, vihreätä, 
kellertävää ja mustaa) ja oksia, jotka päättyvät 5- ja 6-lehtisiin 
ruusuihin, palmettiin ja rypäleterttua muistuttavaan kuvioon. 
Lehtikiemuroiden väliin on Bartolomeuksen kappelissa sovitettu 
evankelistain symbolit, Katariinan kappelissa neljä istuvaa nais- 
pyhimystä, Ursula, Katariina Aleksandrialainen, Barbara ja p. 
Anna, Maaria polvellaan. Seinämaalaukset ovat suurimmaksi 
osaksi tuhoutuneet, parhaiten ovat säilyneet Bartolomeuksen 
kappelissa p. Helena ja apostolit Andreas ja Bartolomeus. Ohuen
puoleiset, mutta naturalistisilla lehdillä varustetut kiemurat tuo
vat mieleen Finströmin kirkon sakastin ja Hammarlandin kirkon 
holvikoristelun, henkilömaalaustyyli lähestyy eräissä suhteissa 
Finströmin kirkon pienempiä pyhimyskuvia (esim. »Apokalyp
tinen madonna»). Apostolien vaatetus, väljät, runsailla, jyrkästi 
taitetuilla poimuilla varustetut vaipat ovat jo 1400-luvun loppu
puolen tunnusmerkkejä, kuten kasvojenkin entistä realistisemmin 
käsitellyt piirteet. Väritys tekee nykyjään hillityn, harmahta
van vaikutuksen, josta keltaisella ja mustalla maalatut yksityis
kohdat erottuvat. Olen holvikoristuksen sommittelua käsitelles
säni viitannut ruotsalaisen mestari Pietarin maalauksiin 1450- 
ja 1460-luvuilta, joissa kuvaesityksiä niinikään tapaa holveissa 
lehtikiemuroiden keskellä. Tämän mestarin kiemuroilla, samoin
kuin yksityisillä koristeaiheillakin on kuitenkin yleensä toinen 
muoto (poikkeuksena mainittakoon muutaman holvin maalaukset 
Vadsbron kirkossa). Katariinan ja Bartolomeuksen kappelien 
maalaukset lienevät peräisin niiltä ajoilta, jolloin kappelit yhdis
tettiin Ristikuoriksi eli Rinteen mukaan 1470-luvulta.

N.S. UUDENKIRKO N RYHMÄ 

(n. 1470— 1490).

1400-luvun lopulla kirkkomaalauksemme kohosi ennen aavis
tamattomaan kukoistukseen. Nimet sellaiset kuin Konrad 
Bitz ja Maunu Särkilahti, ajan mahtavimmat prelaattimme, 
Hartikka Jaakonpoika Garp, Pohjois-Suomen laamanni, suur
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lahjoittaja, ja Pietari Henrikinpoika, Uudenkirkon pitäjän kir
kon koristaja, ovat tunnusmerkilliset tälle taiteemme kehitys
vaiheelle, joka monessa suhteessa on sangen merkittävä. Useim
mat Länsi-Suomen kirkkojen keskiaikaisista maalauksista ovat 
peräisin puheenaolevalta kaudelta. Pohjois-Saksan tilalle, jonka 
vaikutus varhaisempaan kirkkomaalaukseemme on ilmeinen, näyt
tää nyt nousseen Ruotsi, missä unionitaistelujen päätyttyä Sten 
Sturen voittoon Brunkebergin taistelussa 1471 on havaittavissa 
elpymistä kaikilla aloilla. Kosketuskohdat ruotsalaisen Bro- 
Knivstan ryhmän ja erinäisten länsisuomalaisten, nimenomaan 
Pietari Henrikinpojan ja hänen koulukuntansa kirkkomaalaus
ten välillä ovat joka tapauksessa eittämättömät, vaikkapa 
alkutyypit todennäköisesti ovatkin muualta. Tunnettua on, että 
useat Ruotsissa 1400-luvun lopulla työskennelleistä kirkonkoris- 
tajista olivat syntyperältään saksalaisia. Kun Pohjois-Saksan 
kirkkomaalausta toistaiseksi ei ole riittävästi tutkittu, on tämä 
kysymys kuitenkin jätettävä avonaiseksi.

Pietari Henrikinpoika suoritti maalaustyönsä Uudellakir
kolla 1470, niinkuin kirkon seinässä olevasta kirjoituksesta näem
me. Nämä maalaukset eroavat monessa suhteessa siitä tyypistä, 
johon aikaisemmin olemme tutustuneet. Uudenkirkon maalauk
silla on huomattavasti realistisempi leima siitä huolimatta, että 
nekin läheisesti liittyvät kirkonsisustan arkkitehtuuriin, tehostaen 
rakenteellisesti tärkeitä osia. Koristeaiheet ovat lähes kauttaal
taan, s.o. ruoteiden värinauhoja, joitakin shabloonikuvioita v.m.s. 
lukuunottamatta, lainatut kasvikunnasta. Näin on laita kai
kissa Uudenkirkon ryhmän kirkoissa tavallisen 2-värisillä lehdillä 
varustetun kiemuran (yleinen on ruskeanpunainen ja vihreä kie
mura, mutta muitakin väririnnasteluja näkee, Laitilassa on jopa 
3-värisiäkin kiemuroita). Sama lehtikiemura esiintyy Pohjois- 
Saksassa esim. Rostockin ja Doberanin kirkoissa. Muita meikä
läisen Uudenkirkon ryhmän, Ruotsissa Bro-Knivstan piirin, kir
koille ominaisia koristeaiheita ovat ruoteiden ja kaarien reunoista 
holvivaippoihin pistävät oksat ja lehdet, jotka päättyvät erilaisiin 
kuvioihin, kuten 3-jakoisiin lehtiin, rypäleterttuihin, heraldiseen 
liljaan, lootuskukkaan tai yksinkertaisiin kärhiin. Kolmessa 
Uudenkirkon ryhmän pääkirkossa, Uudellakirkolla, Laitilassa 
ja  Paraisissa — viimeksimainitussa kirkossa jopa kuoriholvissakin
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K u va m .  Heraldinen lilja, 3-jakoinen lehti ja  kukka- tai viinirypäleterttu 
Heraldische L ilie, dreiteiliges Blatt und Blum e oder Weintraube, 

Taivassalo.

— esiintyy »ketjuornamentti», niinikään Bro-Knivstan suunnan 
tunnusmerkillisiä aiheita.

Toisetkin koristeaiheet vaihtelevat eri kirkoissa. Omituinen 
välittävä asema on tässä suhteessa Laitilan kirkolla, jonka maa
laukset ovat vuodelta 1483. Tässä kirkossa on ornamentteja, 
joista toiset esiintyvät Uudellakirkolla, toiset Taivassalossa, toiset 
Turun etelä- ja kaakkoispuolella sijaitsevissa kirkoissa. Ketju- 
ornamentista oli jo puhetta. Uuteenkirkkoon liittää Laitilan kir
kon edelleen se suuri harmaankellertävä ruusu, jolla kuoriholvin 
kaaret — Laitilassa myös holvikeskus — on koristettu. Taivas- 
salon kirkosta on jälleen, mikäli se on vanhempi, niinkuin meistä 
näyttää, akantuskiemura (tavataan myös Perniössä, kuva 115), 
naturalistinen liljankukka Laitilan kuoriholvissa (myös Sauvossa) 
tai keskilaivan 5. holvissa jättiläiskokoinen heraldinen lilja. Toiset 
koristeaiheet viittaavat Turun etelä- ja  kaakkoispuolella sijaitse
viin kirkkoihin. Esim. Perniössä tapaamme täsmälleen saman 
lootuskukka- tai granaattiomena-aiheen kuin Laitilassa, Sauvossa 
ja Paraisissa sydämenmuotoisen valkovihreän lehden. Viimeksi
mainitun kirkon maalaukset, jotka on päivätty i486 — Inno- 
centius V IILn vaakunan alla oleva vuosiluku — muistuttavat 
muutenkin suuresti Laitilan kirkon koristelua. Niinpä tapaa sekä 
Laitilan että Paraisten kirkossa keskilaivan 4. holvissa omalaa
tuisen ruusunkuvan, jonka sisäosa on ristiin vedetyillä viivoilla 
jaettu ruutuihin. Toinenkin merkittävä kosketuskohta on näiden
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kirkkojen maalauksilla, nim. kukkien teristä kohoavat rintakuvat. 
Edellisessä ovat kuoriholvin kirjoitusnauhoja pitelevät enkelit 
kuvatut tällä tavalla, jälkimmäisessä kirkkoisät ja profeetat.

Minun on tarpeetonta jatkaa vertailua pitemmälti. Koris
teellinen järjestelmä on kaikissa Uudenkirkon ryhmän pääkir
koissa, Uudellakirkolla, Taivassalossa, Laitilassa, Paraisissa, 
Perniössä ja Sauvossa, kuten olemme nähneet, lähes sama, vain 
yksityiskohtiin nähden nämä kirkot eroavat toisistaan. Syystä 
saattaa puhua yhtenäisestä koristelutyylistä, maalauskoulusta, 
jonka päämestareita on Pietari Henrikinpoika. Myös kuvaesitys- 
ten valinnassa ja sijoituksessa on noudatettu suurin piirtein kat
soen samaa kaavaa.

Kuoriholvi varattiin arvokkaimmille aiheille. Siihen sijoi
tettiin tavallisesti kirkkoisien kuvat ja evankelistain symbolit. 
Ainoastaan poikkeustapauksissa ne esiintyvät muualla, kuten 
Taivassalon kirkossa, missä evankelistain vertauskuvat ovat 
keskilaivan 2. holvissa, tai Sauvossa, missä kirkkoisät on sijoitettu 
niinikään keskilaivan 2. holviin. Laitilassa evankelistain vertaus
kuvat esiintyvät myös sakastin holvissa, Uudellakirkolla sekä 
evankelistain symbolit että kirkkoisät (nämä maalaukset ovat 
kuitenkin kirkossa olevia kuvia vanhemmat). Kirkkoisät esitetään 
tavallisesti rintakuvina, poikkeuksena on Uudenkirkon ryhmässä 
ainoastaan Taivassalon kirkko, jonka harvinaisen kauniisti ko
ristetussa kuoriholvissa heidät nähdään kokovartalokuvina, Gre
gorius, Ambrosius ja Augustinus puettuina juhlakulkueessa käy
tettyyn väljään, laahustavaan kuorikaapuun (pluviale), Hiero
nymus tavanomaisessa kardinaalinpuvussaan. Laitilassa ja Sau
vossa on kuoriholviin lisäksi maalattu neljän enkelin rintakuvat, 
joista Sauvon enkelit pitävät käsissään Kristuksen kärsimyksen 
välikappaleita. Muissa puheenaolevan ryhmän kirkoissa ei hol
veissa yleensä ole kuvia. Poikkeuksia on kuitenkin. Taivassalon 
kirkossa, missä pyhimyskultti on erittäin runsaasti edustettuna, 
on lähes kaikkiin keskilaivan holveihin kuvattu pyhimyksiä joko 
kaksittain tai yksitellen (Henrik ja Margareeta, Nikolaus ja Maria 
Magdaleena, Yrjänä, Johannes Kastaja, Siimon ja Juudas Tad- 
deus sekä Mikael). Laitilan ja Paraisten kirkoissa on keskilaivan 
ja sivulaivojenkin muutamissa holveissa profeetankuvia. Perniön 
kirkossa, jonka holvirakenne on sama kuin Sauvon kirkon, on
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Kuva i i 2 .  Heraldinen lilja, P arain en; 3-jakomen lehti ja  palmettikuvio, Uusi- 
kirkko — Heraldische L ilie, Parainen; dreiteiliges Blatt 

und Palmetie, Uusikirkko.

keskilaivan 2. holvissa kahdeksan profeetan kuvat ja 3. holvissa 
Kristuksen kuvan ohella seuraavien pyhimysten rintakuvat: Jo 
hannes Kastaja, Margareeta, apostoli Johannes, Paavali, Jaakob 
Vanhempi, Maria Magdaleena ja Andreas.

Pylväihin maalattiin tavallisimmat naispyhimykset, Uudella
kirkolla Barbara, Gertrud ja Dorotea, Taivassalossa Ursula ja 
Kristiina, Laitilassa Dorotea ja Gertrud, Maria Magdaleena ja 
Margareeta. Viimeksimainitussa kirkossa on pylväissä lisäksi 
Aadamin ja Eevan alastomat hahmot, ihmisten ja eläinten seka
sikiöitä, fenixlintu j.n.e. Uudenkirkon koristelu on sikäli poik
keuksellinen, että profeettain ja pyhimysten kuvat täällä on sijoi
tettu ikkunakomeroihin, profeettain rintakuvat ikkunain seg- 
mentinmuotoiseen yläosaan, pyhimysten hahmot ikkunain pieliin.

Seinät varattiin etupäässä varsinaisille kuva-esityksille. Nii
denkin sijoituksessa Uudenkirkon koulukunnan maalarit näyttä
vät noudattaneen määrättyä järjestystä. Niinpä Vapahtajan 
lapsuutta esittävät maalaukset, siis joululiturgiasta lainatut 
aiheet, sovitettiin kirkon pohjoisseinään, kuorinpuoleiseen pää
hän, jota vastoin kärsimyshistorian, s.o. pääsiäisliturgian episodit 
alkavat eteläseinästä ja jatkuvat länsi- ja pohjoisseinään. Seiniin 
maalattiin myös pyhimysten kiduttamista ja teloittamista esit
tävät veriset kohtaukset, kuten Erasmuksen, Laurentiuksen ja 
Barbaran marttyyrikuolema, jotka juuri näihin aikoihin ilmes
tyivät taiteeseemme. Uudellakirkolla on kirkon pohjoisseinässä 
lisäksi p. Eerikin ristiretkeä esittävä suuri sommitelma. Huo
mattava paikka on viimeistä tuomiota tai Maariaa ja Kristusta
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ihmiskunnan esirukoilijana esittävillä maalauksilla — viimeksi
mainittu aihe ainoastaan Uudenkirkon ja Paraisten kirkoissa. 
Pyhimyksistä maalattiin näkyvälle paikalle kirkon seinään aina 
p. Kristoforus, jotta jokainen kirkossa kävijä sen huomaisi.

Keskeinen asema kirkossa oli luonnollisesti kuoriseinällä. 
Mitään määrättyjä aiheita ei siihen kuitenkaan maalattu, ellei 
kirkon seiniä kiertämässä ole apostolien kuvia, jolloin kuori-ikku
nan pohjoispuolelle säännöllisesti kuvattiin Mattias, eteläpuolelle 
Pietari. Uudellakirkolla on kuori-ikkunan kahdenpuolen Marga- 
reeta ja Helena, Taivassalossa Birgitta ja Neitsyt Maaria, Kaa
rinassa keskiajan taiteessamme harvinainen Katariina Sienalainen 
ja Pietari. Opettavat tai maallisaiheiset kuvaesitykset sijoitettiin 
tavallisesti asehuoneeseen. Poikkeuksena on Taivassalon kirkko, 
missä tällaisia aiheita, esim. »Säkkipillin puhaltajat», »Tulikoe», 
»Paholainen kuolevan vuoteen ääressä», näkee myös itse kirkossa, 
tosin verraten vaatimattomissa paikoissa, länsioven tienoilla.

Uudenkirkon ryhmän, Pietari Henrikinpojan koulukunnan, 
henkilömaalaukseen nähden voi tehdä saman havainnon kuin 
ornamentiikan suhteen. Silläkin on vanhempaan kirkkomaalauk
seemme verrattuna tuntuvasti realistisempi leima. Tämä realis
tinen piirre ilmenee jo yksityisissä henkilökuvissa, jotka eivät 
enää vaikuta yhtä luoksepääsemättömiltä kuin aikaisemmin 
abstraktisessa viivakauneudessaan. Onpa taiteilija näköjään 
eräissä tapauksissa pyrkinyt esittämään erilaisia tyyppejäkin. 
Esimerkkeinä voi mainita apostolit Pietarin, Paavalin ja Johan
neksen. Frankenhaeuser puhuu syystä siitä »jäyhästä realismista»,1 
mikä ilmenee Perniön kirkon 2. holviin maalatuissa profeettain 
rintakuvissa. Saattaa hyvinkin olla, että taiteilija on mallina 
käyttänyt henkilöitä omasta ympäristöstään. Myöskin Laitilan 
ja Paraisten profeettain kuvat ansaitsevat tässä suhteessa huo
miota. Toisinaan profeetat kuvattiin sivulta nähtyinä, sellainen 
on m.m. kaljupäisen profeetan rintakuva Perniössä. Tavallisesti 
se on alhaissäätyisten tai kerrassaan halveksittavien henkilöiden 
asento, esim. roomalaiset sotilaat Vapahtajan ristin juurella, 
pyövelit marttyyrien teloituksissa, Juudas Iskariot ehtoollis- 
kuvassa. Enimmäkseen henkilöhahmojen kasvot kuitenkin yhä 
maalattiin sovinnaista kaavaa noudattaen. Arvohenkilöiden,

1 S M — F M  1906.
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kuten kirkkoisien, apostolien 
— yllämainittuja poikkeuksia 
lukuunottamatta — ja tunne
tuimpien pyhimysten piirteet 
eivät suuresti vaihtele. Vaa
tetus sitävastoin on entistä 
upeampi, kirjailtuja brokaa- 
dipukuja esiintyy usein esim.
Neitsyt Maarialla (Kristuksen
viitta on lähes poikkeuksetta Kuva 1 1 3 .  Lootuskukka ja  heraldinen lilja  
purppuranpunainen), kirkko- -  Lotosblume und heraldische L ilie,

isillä, eräillä apostoleilla ja py
himyksillä sekä roomalaisella tuomarilla eli konsulilla Erasmuksen 
ja Laurentiuksen marttyyrikuolemaa kuvaavissa maalauksissa 
Uudellakirkolla. Kärpännahkavuorilla varustetut viitat on Taivas- 
salon kirkon kuningaspyhimyksillä, Eerikillä ja Olavilla, Barbaralla 
ja Jaakob vanhemmalla Uudellakirkolla ja Daavidilla Sauvon kir
kossa. Yleensä viitat ovat entistä väljemmät, ne verhoavat varta
lon kokonaan ja taipuvat tai taittuvat moninkertaisin laskoksin. 
Mutta näin vaatetettujen kirkkoisien, profeettain ja pyhimysten 
ohella näkee nimenomaan Uudenkirkon ryhmän maalauksissa 
myös lyhyeen, vyötäisiltä kiristettyyn takkiin ja kapeihin, ruumiin
mukaisiin housuihin — lahkeet ovat usein eriväriset — puettuja 
henkilöitä. Tällaisissa pukimissa esiintyvät sotilaat Kristuksen 
ruoskimista, pilkkaamista ja ristiinnaulitsemista esittävissä som
mitelmissa tai pyövelit marttyyrien teloituskuvissa. Ettei tätä 
pukua kuitenkaan käyttäneet vain alempisäätyiset henkilöt, 
siitä on todistuksena Daavidin kuva Sauvon kirkossa. Hänelläkin 
on ruumiinmukaiset piukkahousut ja lyhyt nahkapäärmeinen, 
vyöllä varustettu takki. Hartioilla on lyhyt viitta, jossa on kär- 
pännahkavuori. Naisten vaatetuksessa ei voi havaita sanottavaa 
vaihtelua, paitsi maahan ulottuvaa, pitkää alusvaatetta siihen 
usein kuuluu väljä viitta. Hihansuut ovat välistä tavattoman 
leveät, kuten Uudenkirkon Katariinalla tai Taivassalon Ursulalla. 
Pää on joko paljaana tai liinalla verhottu. Niitä pitkiä, suppilon- 
muotoisia hiuslaitteita, joita naiset keskiajan loppupuolella käyt
tivät juhlatilaisuuksissa, ei kirkkomaalauksessamme näe.

Edelläkosketellut yksityiset pyhimyshahmot ajanmukaisissa
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puvuissaan, joissa saattaa havaita jopa muotienkin vaihtelua 
— tässä suhteessa tarjoavat varsinkin Sauvon kirkon apostolit 
ja profeetat mielenkiintoista tutkimusaineistoa — ovat epäile
mättä jo sinänsä todistuksena uuden taidesuunnan tunkeutu
misesta kirkolliseen taiteeseemme. Sitä todistavat myös Aada- 
min ja Eevan alastomat hahmot Laitilan kirkossa, Gentin alttari- 
kaapin esivanhempiamme esittävien kuvien kaukaiset sukulaiset 
Pohjan perillä! Tulevan muotokuvamaalauksen alkuna on pidet
tävä niitä pienoiskokoon maalattuja lahjoittajia, jotka polvistu
vat pyhien henkilöiden jalkojen juureen. Vaakunakilvistä näem
me, ketä henkilöitä kulloinkin tarkoitetaan. Vielä selvemmin 
kuvastavat tätä todellisuusvaikutuksen eli -illusion tavoittelua 
ne kertovat kuvaesitykset, jotka ovat tunnusmerkilliset puheena
olevalle keskiajan loppukauden taiteelle. Kuvaava on juuri tä
hän aikaan sattunut vilkas kauppavaihtomme Alankomaiden 
kanssa, mistä tavallisen kauppatavaran ohella tuotettiin muuta
mat keskiaikaisen taiteemme merkittävimmät teokset. Jo  Maunu 
Tavast oli Alankomailta, Flanderista, tilannut p. Henrikin keno- 
tafin kuparilaatat Suomen marttyyripiispan legendaa esittävine 
kuvineen. Myöhemmin hankittiin sieltä esim. Vehmaan ja Vana
jan alttarikaapit (edellinen Kansallismuseossa) runsaine puuleik- 
kauksineen, joissa todellisuusillusio on viety huippuunsa. Tässä 
yhteydessä ansaitsee mainitsemista myös Uudenkirkon alttari- 
kaappi vuosilta 1425—50 (Kansallismuseo), jonka siipiovet ham
purilainen mestari Francke on koristanut Barbaran tarinaa ku
vaavilla maalauksilla. Alttarikaappi tuotettiin maahamme ar
vattavasti samoihin aikoihin kuin Uudenkirkon kirkko muuten
kin koristettiin maalauksilla ja kuorituoleilla, eli vuoden 1470 
tienoilla.1 Vanhemmassa kirkkotaiteessamme kertovia kuva- 
esityksiä näkee vain poikkeustapauksissa, merkittävimmät ovat 
Kristusta maailman tuomarina, viimeistä tuomiota (Finström) 
tai ristiinnaulittua Vapahtajaa Maarian ja Johanneksen välissä 
(Mynämäki, Hattulan kirkon itäpääty) esittävät sommitelmat. 
Uudellakirkolla ja Taivassalossa — muiden kirkkojen seinä
maalaukset ovat suurimmaksi osaksi tuhoutuneet — on Kristuk
sen maallinen elämä antanut aihetta kokonaisen kuvasarjan luo
miseen, pääaiheina joulun ja pääsiäisen tapahtumat. Tähän kuva-

1 Meinander, Medeltida altarskåp och träsniderier i  F in lands kyrkor, s. 157.
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Kuva 1 1 4 .  Heraldinen lilja, j-jakoinen lehti ja  lootuskukka —  Heraldische 
L ilie , dreiteiliges Blatt und Lotosblume, Perniö.

sarjaan liittyvät pyhimysten marttyyrikuolemaa esittävät maa
laukset. Henkilöiden asennot ja kasvojenpiirteet ovat kaava
maiset, mutta esim. ristiinnaulitsemiskuvassa saattaa havaita 
pyrkimystä sielunliikuntojenkin tulkitsemiseen (Neitsyt Maaria). 
Huomiota ansaitsee myös ympäristökuvaus, jossa ilmenee tu
levan kehityksen ituja. Maa on maalattu enimmäkseen okran- 
keltaisella, johon on kuvattu ruohokimppuja eli -mättäitä. Ma
talat, kääpiömäiset puut päättyvät tuuheaan, vihreään latvaan. 
Huomattava on Paraisten kirkon »Misericordia»-kuvan vasem
massa kulmassa oleva terassimaisema. Vesi on sinertävä, sel
vyyden vuoksi siihen on maalattu kaloja, esim. »P. Eerikin risti
retki» Uudellakirkolla, »P. Kristoforus» Taivassalossa. Taivasta 
ei ensinkään kuvattu, sen kohdalle hahmoteltiin suoraan kalkki- 
pohjalle tavanomaisia tähti- ja  kukkakuvioita. Perspektiivi on 
tietenkin alkeellinen, mutta eräänlaista syvyysvaikutusta tai
teilija kuitenkin näyttää tavoitelleen esim. ehtoolliskuvassa tai 
Vapahtajan syntymää ja kuninkaiden kumarrusta esittävissä 
maalauksissa. Edellisessä siihen on antanut aihetta pöytä, jonka 
ympärillä opetuslapset Vapahtajan seurassa istuvat, jälkimmäi
sissä talli eli vaja, jonka edessä Maaria ja Joosef ovat polvistu
neina Jeesuslapsen viereen.

Keskiaikaisen monumentaalimaalauksen väriasteikko on Uu
denkirkon koulukunnan piirissä jo saanut lopullisen »polyfonisen» 
sävynsä. Alkeellisen mustan-punaisen värikontrastin rinnalla 
esiintyy samanarvoisena vihreä ja punainen. Mustan, ruskean
punaisen, kellertävänpunaisen, vihreän ja valkean rinnalla tapaa 
okrankeltaista, harvemmin sinistä ja sinoberia. Erittäin upea
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on kaikesta päättäen Taivassalon maalausten värivaikutus ollut 
— ja on vieläkin —, siinä kun ruskeanpunaisten ja vihreiden 
lehtikiemuroiden rinnalla näkee myös mustia ja keltaisia (kelta- 
väri vivahtaa oranssiin). Muotoilusta ei yleensä välitetty, kul
loinkin kysymyksessä olevat, enimmäkseen mustien ääriviivojen 
rajoittamat alat peitettiin tasavahvalla värillä, ilmeisestikin ko
risteellista pintavaikutusta silmälläpitäen. Kasvoihin ja käsiin 
on usein käytetty myös ruskeaa ääriviivapiirustusta.

Uudenkirkon ryhmään kuuluvien maalausten seikkaperäistä 
erittelyä vaikeuttaa se seikka, että nimenomaan pääkirkkojen, 
Uudenkirkon ja Taivassalon kirkkojen, kuvia on niin kovakou
raisesti uusittu. Vertaamalla eri kirkkojen maalauksia toisiinsa 
voi kuitenkin nykyisenkin tutkimusaineiston perustuksella tehdä 
eräitä tärkeitä huomioita. Niinpä saattaa n.s. Uudenkirkon koulu
kunnan maalaukset jakaa kahteen eri ryhmään, joiden päämesta- 
rit ovat Pietari Henrikinpoika ja Laitilan kirkon koristaja. Sekä 
Pietari Henrikinpojan että »Laitilan mestarin» koristamissa kirkoissa 
esiintyvät goottilaisen kirkkomaalauksen tavalliset aiheet, heraldi
nen lilja ja 3-jakoinen lehti (viininlehti?). Uudellakirkolla heraldinen 
lilja päättyy ylhäällä 3-jakoista lehteä muistuttavaan kuvioon, si
vuilla olevat lehdet taipuvat s-kirjaimen tapaan. 3-jakoisen leh
den eli viininlehden alemmat haarat lähtevät varresta suoraan 
sivuille päin. Täsmälleen samanlaisia ornamentteja, joita maalates- 
saan mestari tai hänen apulaisensa ovat käyttäneet valmiita kaa
voja eli shablooneja, tapaa Taivassalon ja Sauvon kirkoissa, 3-jakoi
sen lehden lisäksi Johannes Kastajan kappelissa Turun tuomiokir
kossa. Ensinmainituissa kirkoissa esiintyy myös Pietari Henrikin
pojan maalauksille ominainen rypäle- eli kukkaterttukuvio holvi- 
vaippoihin pistävien oksien päätteenä (kuvat m ,  112). Laitilan, 
Paraisten ja Perniön kirkoissa tavataan niinikään nämä puheena
olevan maalaussuunnan perusornamentit, mutta niiden muoto 
on nyt toinen. Heraldinen lilja päättyy ylhäällä teräväkulmaiseen, 
kolmiota tai vinoneliötä muistuttavaan kuvioon, sivulehtien muoto 
on rikkaampi, ylöspäin taipuvassa alapäässä on nupuntapainen 
pääte. 3-jakoinen viininlehti on tukevampi ja sivuille lähtevät 
haarat on käännetty ylöspäin. Omalaatuinen on Laitilassa esiin
tyvä lootuskukka (granaattiomena), jonka tapaa myös Perniön 
kirkossa (kuvat 1x2, 113 , 114). Paraisten kirkossa se esiintyy erään
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profeetan puvussa.
Puheenaolleet orna
mentiikassa ilmene
vät eroavaisuudet 
nähdäkseni osoitta
vat, että Uudenkir
kon" ja Laitilan piiriin 
kuuluvat maalaukset ovat eri mestarien suunnittelemat, joilla on 
ollut käytettävinään erilaisia malleja. Rohkenisiko olettaa, että 
ensinmainitut ornamenttityypit ovat tunnusmerkilliset 1470-luvun 
maalauksille (Uudenkirkon maalaukset valmistuivat, kuten tun
nettua, v. 1470), jälkimmäiset seuraavan vuosikymmenen aikana 
koristetuille kirkoille (Laitilan maalaukset ovat peräisin vuodelta 
1483, Paraisten vuodelta i486)?

Myös varsinaisiin kuvaesityksiin nähden voi todeta eräitä 
eroavaisuuksia (ja myös yhtäläisyyksiä), joihin on syytä lyhyesti 
viitata. Runsaimman vertailuaineiston tarjoavat Uudenkirkon 
ja Taivassalon kirkot, joissa on käsitelty suureksi osaksi samoja 
aiheita. On ymmärrettävää, ettei esim. Kristuksen elämään ja 
kärsimykseen kohdistuvien kuvien sommittelu sanottavammin 
vaihtele; ne verraten vähäiset eroavaisuudet, jotka näissä maalauk
sissa tässä suhteessa ilmenevät, voivat johtua satunnaisista sei
koista, kuten kulloinkin käytettävänä olevan pinnan muodosta 
t.m.s. Mutta sellaisiakin erottavia piirteitä on, joita ei voi pitää 
tilapäisinä, vaan jotka ilmeisesti johtuvat siitä, että taiteilija 
on käyttänyt toisia malleja tai esikuvia. Siitä on todistuksena 
esim. p. Erasmuksen legendaa esittävät Uudenkirkon ja Taivas- 
salon maalaukset. Edellisessä kirkossa se on antanut aihetta 
suureen sommitelmaan, jossa pyhimys on kuvattu seisomassa 
kattilassa alastomana pyövelien kampilaitteella kiertäessä sisäl
mykset hänen vatsastaan; jälkimmäisessä paikassa näemme hänet 
yksin vaatetettuna seisomassa kattilassa. P. Laurin marttyyri
kuolemaa on niinikään käsitelty molemmissa kirkoissa. Uuden
kirkon kuvasta ei tosin ole säilynyt kuin yläosa, mutta se riittää: 
näemme siinä enkelien valkealla liinalla kuljettavan uskontodis- 
tajan sielun taivaaseen. Taivassalon kirkossa hän alastoman 
lapsen hahmossa istuu pilvestä ilmestyvän Kristuksen käsivar
rella.

K uva 1 1 5 .  Akantuskiemura — Akanthusranke, 
P erniö .
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Taivassalon ja Uudenkirkon maalausten tyyliä on nykyisel
lään mahdotonta lopullisesti eritellä, mutta tässäkään suhteessa 
niitä ei ilman muuta voi rinnastaa keskenään. Uudenkirkon maa
lausten mahdolliset taiteelliset ansiot ovat korjauksessa menneet 
hukkaan, ja sama on laita myös Taivassalon kirkon seinämaalaus
ten, jotka suureksi osaksi ovat Nervanderin maalauttamia jäljen
nöksiä alkuperäisistä teoksista. Että Taivassalon maalausten tyyli 
on toinen kuin Uudenkirkon kuvien, selviää verratessa toisiinsa 
esim. apostoli Pietarin hahmoa, jonka tapaa molemmissa kir
koissa. Taivassalossa Pietari on realistisemmin kuvattu kuin 
Uudellakirkolla, missä hän seisoo jäykän juhlallisessa asen
nossa. Merkittävä on sellainenkin vähäinen ikonografinen de
talji, että Pietari Uudenkirkon kuvassa pitää kirjaa paljaassa 
kädessään, jotavastoin hän Taivassalon maalauksessa on käärinyt 
kätensä viitan liepeeseen. Myöskin yksityisten pyhimysten vaate
tus on osittain toinen Taivassalossa kuin Uudellakirkolla, mikä 
selviää vertaamalla esim. Katariinan kuvia toisiinsa. Taivassalon 
Katariinalla on sekä kruunu että viitta, Uudellakirkolla hänellä 
ei ole kumpaakaan. Sama on myös tietäjien laita itämaiden vii
saita esittävissä sommitelmissa. Taivassalossa heillä, kuten aikai
semmin olen huomauttanut, on päässä kruunut, Uudellakirkolla 
ne puuttuvat. Yleensä Taivassalon maalaukset tekevät eläväm- 
män ja, sanoisinko, rikkaamman vaikutuksen kuin Uudenkirkon 
kuvat. Mutta siihen voi osaltaan olla syynä myös Uudenkirkon 
maalausten perin kömpelö ja taitamaton uusinta. On joka ta
pauksessa hyvin epätietoista, onko Pietari Henrikinpoika korista
nut Taivassalon kirkon, ainakin hän tällöin on käyttänyt uusia 
malleja. Minusta näyttää todennäköiseltä, että Taivassalon kirkon 
on koristanut toinen samaan koulukuntaan kuuluva mestari. N y
kyisellään lähestyvät Sauvon kirkon maalaukset pikemmin Tai
vassalon kuin Uudenkirkon tyyliä, vaikka niissä esiintyykin aiheita 
molemmista kirkoista. Niinpä Sauvossa tapaamme esim. saman 
kätensä verhonneen Pietarin kuin Taivassalossa.

Sitävastoin Laitilan ja Paraisten, vieläpä Perniönkin kirkko
jen maalaukset muistuttavat siksi paljon toisiaan, että joltisella- 
kin varmuudella voi väittää niitä saman henkilön — tässä tapauk
sessa siis »Laitilan mestarin» — johdolla tehdyiksi. Ornamentii
kasta puheen ollen mainitsin jo, että heraldisen liljan ja 3-jakoi-
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sen lehden muoto näissä kirkoissa on sama. Myöskin henkilö
kuvien käsittelyssä saattaa nimenomaan Laitilan ja Paraisten 
kirkoissa havaita piirteitä, jotka viittaavat samaan alkuperään. 
Kuten Laitilan kirkon maalauksia koskevassa selostuksessa olen 
osoittanut, kohoavat kuoriholvin kairoihin sovitetut enkelit ku- 
kanteristä; sama on laita Paraisten kirkon kirkkoisiä ja profeettoja 
esittävien rintakuvien. Jälkimmäisessä kirkossa kukkien muoto 
kuitenkin on rikkaampi ja vaihtelevampi. Myös kirkkoisien ja 
profeettain tyypit ovat osapuilleen samat molemmissa kirkoissa. 
Jälkimmäisillä on kädessä kirjoitusnauhat, kuten enkeleillä Laitilan 
kirkon kuoriholvissa. Kuvaavaa on tällöin, että kirjoitusta osoit
tavan oikean käden etusormi on luonnottoman pitkä, aivan kuin 
Laitilan kirkon maalauksissa. Merkitsemistä ansaitsee sellai
nenkin seikka, että Hieronymuksen vaippa, jonka muoto vaih- 
telee, Laitilan, Paraisten ja Perniön kirkoissa on sama. Kun se 
Uudellakirkolla, Taivassalossa ja Sauvossa on sivuilta umpinai
nen, se äskenmainituissa kirkoissa on varustettu hiha-aukoilla. 
Perniön kirkon koristelu poikkeaa epäilemättä sommittelunsa 
puolesta jossain määrin Laitilan ja Paraisten kirkkojen tyypistä, 
mutta se johtuu ainakin osaksi tähtiholvien erikoisesta raken
teesta, joka on suunnilleen sama kuin Sauvon kirkossa. Henkilö
kuvissa ei huomaa sanottavia eroavaisuuksia, ja  esim. kirkko
isien tyypit ovat, kuten jo mainitsin, Laitilassa, Paraisissa ja 
Perniössä täsmälleen samat. Sensijaan Jeesuslasta olkapäällään 
kantava Kristoforus on toinen Perniössä kuin Taivassalon kir
kossa. Pyhä mies on toisin päin käännetty, käsien asento on toi
nen ja viitta, joka hänellä Taivassalossa on hartioillaan, puuttuu.

KATOLISEN AJAN  VIIM EISET MAALAUKSET 
(n. 1490—1520).

Myöhemmät kirkonkoristajamme eivät enää noudattaneet 
sitä eheää ja kiinteää järjestelmää, jonka Pietari Henrikinpoika 
ja hänen koulukuntansa olivat kehittäneet. Olemme heidän 
teoksissaan havaitsevinamme keskiaikaisten taidetraditioiden höl
tymistä. On erittäin valitettavaa, että Kumlingen kirkon seinä
maalaukset aniharvoja poikkeuksia lukuunottamatta yhä ovat 
15
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kalkkilaastin peitossa. Kaikesta päättäen tämä kirkko on ollut 
harvinaisen upeasti koristettu. Holvien maalaukset sitävastoin 
ovat säilyneet alkuperäisessä keskiaikaisessa asussaan, mikä puo
lestaan on omiaan antamaan niille poikkeuksellisen merkityksen. 
Värivaikutus on yhä rikas ja täyteläinen, vaikka yksityiset väri
sävyt vuosisatojen kuluessa ovatkin muuttuneet, toiset tummuneet, 
toiset jälleen haalistuneet. Täällä, kuten Sauvon kirkossa, missä 
holvimaalaukset niinikään ovat alkuperäiset, pistää silmiin omitui
nen violettiin tai suklaanruskeaan vivahtava väri, joka alkujaan lie
nee ollut tavallinen »caput mortuum». Holvivaippoja peittävät osit
tain eriväriset lehtikiemurat, joissa on 5-lehtisiä ruusuja, osittain 
ruoteista pistävät lehdet ja oksat, joista jälkimmäiset päättyvät 
lootuskukkiin. Laitilan ja Perniön granaattiomenakuosia lähen
televän lootuskukan rinnalla esiintyy uusia tyyppejä, kaikki ilmei
sesti joko suoraan tai välillisesti keskiaikaisista silkkikankaista 
lainatut. Esim. Gertrudin puvussa tapaammekin täsmälleen sa
man lootuskukan kuin kirkon holveissa. Uusia koristeaiheita on 
niinikään jyrkästi taitettu poimullinen nauha kuoriholvin ruo
teiden yläosassa ja holvikaarien aaltomaisesti mutkitteleva köyn
nös — samantapainen on meillä Lohjalla, Hattulassa ja Raumalla, 
Ruotsissa Albertin ja hänen koulukuntansa koristamissa Kum- 
lan ryhmän kirkoissa.

Käsityksemme Kumlingen kirkon kuvaesityksistä jää puut
teelliseksi. Jäljellä olevien henkilökuvien perustuksella voi kui
tenkin päätellä, ettei taiteilija ole koristelutyössään noudattanut 
tavanomaista järjestelmää. 1. holvissa on neljä naispyhimystä 
(Dorotea, Katariina Aleksandrialainen, Gertrud ja Barbara), 2. 
holvissa apokalyptinen madonna ja seuraavat pyhimykset: Maria 
Magdaleena, Apollonia ja Ursula. 3. holvissa on kaksi apostolia 
(Mattias ja Bartolomeus), p. Mikael ja mystillinen Kristuksen- 
kuva. Lisäksi on kaikissa holveissa enkelinkuvia. Toisin sanoen, 
kuoriholvin merkitystä ei ole mitenkään tehostettu — tavallises
tihan siihen sijoitettiin kirkonopettajat ja evankelistain vertaus
kuvat — , päinvastoin näyttää siltä kuin olisi painopiste siirretty 
2. holviin, johon Pyhä Neitsyt on kuvattu.

Mutta vaikka Kumlingen kirkon koristelusta näyttääkin 
puuttuvan Uudenkirkon ryhmälle ominainen määrätietoinen kes
kitys, kuvastavat sekä ornamentiikka että henkilömaalaus huo-
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mättävää taiteellista kykyä. Henkilöhahmojen suhteet ovat har
vinaisen kauniit. Pää on silmiinpistävän pieni — siis päinvastoin 
kuin esim. Taivassalossa, missä vartalot varsinkin holvimaalauk- 
sissa ovat lyhyet, ikäänkuin litistetyt, ja pää suhteettoman suuri; 
monet yksityiskohdat ovat hienostuneella taiteellisella aistilla 
käsitellyt, esim. kapeat kädet pitkine suippoine sormineen (Maria 
Magdaleena, Maaria »Ristin tiessä»). Vartaloa verhoaa maahan 
ulottuva viitta, jonka laskokset on kuvattu yksinkertaisesti, mel
kein suurpiirteisesti. Siellä täällä keksii varjostustakin. Maan 
tyylittely pyhimysten jalkojen alla on sama kuin esim. Voldbyn 
kirkon maalauksissa Tanskassa. Kumlingen kirkon koristelu on 
keskiajan myöhäisimpiä, siihen viittaa paitsi ornamentiikkaa 
m.m. Kristusta enkelien välissä esittävä mystillinen sommitelma 
tai apostoli Bartolomeuksen alaston hahmo. Katsoisin Kum
lingen kirkon maalausten valmistuneen vuoden 1500 tienoilla.

Se keskiajan loppukauden taiteessa tuontuostakin esiin- 
pulpahtava mystillinen lähteensilmä, mistä äskenmainittu Kum
lingen kirkon maalaus, tavallaan Paraisten kirkon »Tuskien mies
kin» on todistuksena, virtaa vuolaana niissä merkillisissä kuvissa, 
joilla Rauman entisen fransiskaaniluostarin kirkon kuoriholvi 
on koristettu. Ne on kokonaan omistettu Franciscuksen ja hänen 
oppilaittensa kärsivään Vapahtajaan ja hänen Äitiinsä kohdis
tetulle mystilliselle palvonnalle. Aikakauden realistisista pyrki
myksistä muistuttavat ainoastaan enkelin ilmestymistä Maarialle 
ja Jeesuksen syntymää esittävät maalaukset. Kuoriholvin itä- 
vaipassa on »Armonistuin», s.o. »tuskien mies» Isä Jumalan ja 
Pyhän Hengen personifikatioiden välissä, vastakkaisella puolella 
»Maarian kruunaus», etelä vaipassa ja osittain seinässä on »Jeesuk
sen sukupuu» ja »Vapahtaja ristillä enkelien välissä», vastakkai
sella puolella suuri sommitelma, jonka alaosassa nähdään apostolit 
tyhjän hauta-arkun ääressä, yläosassa Kristus vastaanottamassa 
Äitiänsä taivaaseen enkelikuorojen veisatessa ja soittaessa.

Tämä aihekompleksi, joka tuntuu heijastavan kerrassaan 
Italian esirenessanssitaiteen ihanteita, on vertaa vailla kirkolli
sessa monumentaalimaalauksessamme. Taiteellisessa suhteessa 
Rauman kirkon kuoriholvin maalaukset eivät kuitenkaan kohoa 
parhaimpien kuviemme tasolle. Henkilökuvista puuttuu se siro 
ja sulava viivankäyttö, joka on tunnusmerkillinen gotiikan tai
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teelle; niihin on tullut jykeä, raskas, jopa kömpelökin piirre, mikä 
tosin saattaa johtua myös Nervanderin kovakouraisesta korjauk
sesta. Lähinnä ne muistuttavat Lohjan ja Hattulan kirkkojen 
maalauksia, vaikka mestari ilmeisesti on toinen. Melkein kaikilla 
henkilöillä on väljät, kirjaillut brokaadiviitat tai -kaavut, joiden 
laskokset riippuvat suorasti tai taipuvat kankeasti mutkitellen. 
Erikoisen leiman ja viehätyksen antavat Rauman kirkon kuori- 
holville lukuisat enkelinkuvat, joita on sekä kapeissa kairapin- 
noissa että varsinkin Maarian taivaaseen ottamista esittävässä 
sommitelmassa. Ne ovat luonnottoman pitkät ja solakat, selässä 
on suuret kirjavan väriset siivet. Kairapinnoissa olevat enkelit 
ovat asettaneet kätensä ristiin rinnan päälle. »Armonistuimessa» 
ja »Maarian kruunauksessa» herättää huomiota penkintapaisen 
istuimen takana ja sivuilla kohoava, omituisilla sakaroilla varus
tettu punainen tiilimuuri. En ole tavannut tällaista istuinta mis
sään muualla. Omalaatuinen on meidän taiteessamme myös maan
pinnan »kubistinen» tyylittely, jota pitäisin trecenton terassi- eli 
pengermaisemien reminisenssinä. Ruotsissa tapaa samanlaista 
tyylittelyä esim. Laggan kirkon ja varsinkin Knutbyn kirkon 
länsiholvin maalauksissa.

Rauman kirkon kuoriholvin ornamentiikalla on kosketus
kohtia aikaisemmin mainitun Kumlingen kirkon sekä Lohjan, osit
tain Hattulankin kirkon koristelun kanssa, kuten kuori-ikkunan 
kaareen, eteläseinässä olevan ikkunan pieleen ja holvikaareen 
maalattu tukeva köynnös viininlehtineen, rypäleterttuineen y.m. 
koristeineen osoittaa. Kuori-ikkunan kaaren reunassa on tam- 
menlehtifriisi. Holvivaippoihin ja -kairoihin pistävien lehtien
ja oksien päissä on tavallisen lootuskukka-aiheen ohella toisiakin 
kuvioita, joiden muoto on epämääräinen. Maalausten alkuperäi
sestä värivaikutuksesta ei enää saa oikeata käsitystä. Ruskean
punainen väri tuntuu nyt olevan liiaksi voitolla. Keskiaikaisten 
kirkkomaalaustemme tavallisten värien ohella esiintyy myös 
omituinen violettiin vivahtava punainen.

Eräässä suhteessa Rauman kirkon kuoriholvin koristelu nou
dattaa keskiaikaisen monumentaalimaalauksemme pääryhmän 
perintätapaa: siinä tapaa sekä kirkkoisien kuvat että evankelis
tani symbolit. Kurki-suvun vaakunakilpi, jota kuori-ikkunan 
pohjoispuolella vastaa hengellisen säädyn tai kirkon tunnuskuva,
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punainen risti keltaisella pohjalla, osoittaa, että Rauman kirkon 
maalaukset ovat valmistuneet viimeisen katolisen piispamme 
Arvid Kurjen aikana (1510-—1522).

Rymättylän kirkon maalaukset ennustavat jo uskonpuhdis
tuksen tuloa. Silmiinpistävän vaatimaton osa on täällä esim. 
pyhäinkultilla, joka Uudenkirkon ja Taivassalon kirkoissa oli 
niin runsaasti edustettuna. Rymättylän kirkon kuvaesitykset 
ovat, mikäli niitä on onnistuttu paljastamaan, omistetut etu
päässä Vapahtajan kärsimyshistorian tapauksille. Maalausten 
sarja aloitteleikse kuoriholvin pohjoisseinässä, johon on kuvattu 
»Kristuksen ruoskiminen». Eteläseinässä ovat »Orjantappurasep- 
peleen painaminen Kristuksen päähän», »Viitan jako», »Ristiin
naulittu Maarian ja Johanneksen välissä» ja »Ristiltä ottaminen», 
pohjoisseinässä (länsiseinän maalauksia ei ole voitu paljastaa) 
»Kristus nousee kuolleista» ja »Kristus Tuonelassa». Itäseinässä on 
jättiläiskokoinen »Viimeinen tuomio» ja sen alapuolella apostolit 
tunnuskuvineen. Pyhäinpalvontaa edustavat ainoastaan 2. hol
viin maalatut »ruttopyhät» Sebastian ja Rochus sekä kaksi osit
tain fragmentaarista pyhimyskuvaa, joista toinen esittää p. Hen
rikkiä, sekä pohjoisseinässä oleva sommitelma, jonka aiheena 
todennäköisesti on p. Anna ja Maaria Jeesuslapsi käsivarrellaan.

Myöskin tyylin puolesta Rymättylän kirkon maalauksilla 
on itsenäinen asema. Kuoriseinän hiukan kömpelöt ja talon
poikaiset apostolinhahmot muistuttavat Lohjan ja Hattulan kirk
kojen henkilökuvia, esim. hiukset lankeavat samanlaisina kie
muroina olkapäille. Vartaloa verhoavien hulmuavien viittojen 
käsittely on sitävastoin melkoista luontevampi -— Lohjan ja 
Hattulan kirkoissa laskokset ovat suorat tai taittuvat jyrkästi, 
terävin kulmin. Missään keskiaikaisessa kirkossamme puupiirros- 
taiteen vaikutus monumentaalimaalaukseen ei ole niin silmiin
pistävä kuin Rymättylän kirkossa. Monet tämän kirkon seinä
maalauksista vaikuttavat suorastaan väritetyiltä puupiirroksilta, 
niinpä esim. varjostuskin enimmäkseen on aikaansaatu lyhyillä, 
poikittain vedetyillä viivoilla. Perspektiivi on enimmäkseen al
keellinen, esim. »Viitan jaossa», mutta mielenkiintoista on ha
vaita, miten Rymättylän kirkon mestari varsinkin »Viimeisessä 
tuomiossa» on käsitellyt maan pintaa. Kuten Rauman kirkon 
»kubistisissa» pengermaisemissa tai Paraisten kirkon »misericor-
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dia» kuvassa, on siinäkin selvästi tavoiteltu syvyysvaikutusta, 
vaikka luonnollisemmilla keinoilla. Rymättylän kirkon »Viimei
sen tuomion» maisema toistensa takana aaltomaisesti kohoavine 
kumpuineen muistuttaa meillä lähinnä Eerikille ja Henrikille 
omistetun Taivassalon pyhimyskaapin (Kansallismuseo) siipi- 
ovissa olevien maalausten maisemataustoja. Mutta luonnollisesti 
maisema Rymättylän kirkon maalauksessa on vaatimattomampi 
kuin mainitun pyhimyskaapin kuvissa, joissa on huomaavinaan 
Alankomaiden taiteen vaikutusta.

Rymättylän holvikoristelu on harvinaisen eheä ja kaunis. 
Kairapinnat on peitetty ohuilla, aaltomaisesti etenevillä, ruskean
punaisilla kiemuroilla, jotka on varustettu sirosti kaartuvilla, 
monihaaraisilla oksilla, joissa on omalaatuiset, teräväkärkiset 
lehdet, silmukkaa muistuttavat kuviot ja kärhit, ja pitkulaisilla 
lehdillä, joissa on terävät, piikkimäiset pykälät. Samanlaisia kie
muroita on myös holvikaarissa. Ruoteiden reunoista pistää holvi- 
vaippoihin yksinkertaisella viivamaneerilla piirrettyjä 3-haaraisia 
oksia ja keskiajan loppukaudelle ominaiset s-kirjaimen tapaan 
taivutetut, tyylitellyt lehdet. Olen Rymättylän kirkon maalauk
sia koskevassa selostuksessani osoittanut, että tällaisia lehtiä 
tapaa esim. mestari Albertin koristamissa upplantilaisissa kir
koissa Ruotsissa ja varsinkin norrlantilaisen Alnön kirkon sekä 
muutamien tanskalaisten kirkkojen (Herrested, Aarhus, Marie 
Magdalene, Saltum ja Skive) holvikoristelussa 1500-luvun alku
puolelta. Myös Saksassa se on tavallinen 1400-luvun lopulla ja 
1500-luvun alussa. Holvi vaippojen yläkulmassa on ruskeanpunai
sella, ruskealla ja valkealla maalattu myöhäisgoottilainen ko
ristekuvio, »satukukka», jonka tapaa niinikään Alnön kirkossa ja 
äsken luetelluissa tanskalaisissa kirkoissa. Eräänlaisena vertaus
kohtana saattaa meillä mainita myös Uudenkirkon kuorituolien 
päätylautaan leikatun kukan.1 Kuoriholvin vaipoissa on neljän 
evankelistan vertauskuvat. Niidenkin muoto on tavallisuudesta 
poikkeava, s.o. entistä realistisempi. Omalaatuiset ovat Matteuk
sen enkelin ylöspäin kaartuvat, melkein heraldisesti tyylitellyt 
siivet.

Kuten Uudellakirkolla ja Taivassalossa, on Rymättylänkin 
kirkon asehuoneeseen maalattu osittain maallisia kuvia, joissa

1 Meinander—Rinne, Finlands kyrkor I, s. 4 7 .
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nähdään paholaisia ihmisiä ahdistamassa. Merkillinen on var
sinkin itäseinässä oleva sommitelma, joka esittää hyvien ja pa
hojen henkien taistelua ihmisten sieluista, ja joka johtaa mieleen 
Pisan Camposanton kuuluisan »Kuoleman voittokulun» ilmassa 
liitelevine enkeleineen ja paholaisineen.1 Kirkkoon johtavan oven 
yläpuolella on katkonainen henkilökuva, Mater omnium, Mater 
misericordiae?

Kaikki ylläesitetyt piirteet osoittavat, että Rymättylän kir
kon maalaukset ovat katolisen ajan viimeisiä. Tätä käsitystä 
vahvistaa myös viitan jakoa esittävässä kuvassa toisen sotilaan 
puku ja töyhtölakki, jollaisia alettiin käyttää vasta 1500-luvulla. 
Jäyhästä realismistaan huolimatta Rymättylän kirkon koristelu 
tekee eheän ja sopusuhtaisen vaikutuksen, mikä suureksi osaksi 
johtuu kauniista värityksestä, jolla olletikin holvimaalauksissa 
on ylhäisen pidättyvä leima. Päävärejä ovat tumma ruskean
punainen, musta, ruskea ja valkea, joihin liittyvät hillityt keller- 
tävänpunaiset, okrankeltaiset, sinertävänharmaat ja vihreät väri
sävyt. Poikkeuksellisesti tapaa myös sinoberinpunaista (Kris
tuksen veripisarat).

UUDEN TESTAMENTIN AIH EET, »BIBLIA PAUPERUM» 
JA  »ARS MORIENDI».

Länsi-Suomen ja Ahvenanmaan kirkot ovat yleensä paljon 
vaatimattomammin koristetut kuin Ruotsin keskiaikaiset kirkot, 
joissa kuvien ylenpalttinen runsaus, kuva-aiheiden moninaisuus 
ja kirjavuus on omiaan hämmästyttämään. Sanottu koskee 
varsinkin Albertin ja hänen oppilaittensa koristamia kirkkoja, 
joissa varsinaisilla kuvaesityksillä on erittäin tärkeä, etten sanoisi 
kerrassaan tärkein sija. Uuden testamentin aiheiden rinnalla 
näkee säännöllisesti myös kohtauksia Vanhasta testamentista. 
Sommittelussaan Albert, kuten Sylwan upplantilaista kirkko- 
maalausta koskevassa tutkimuksessaan on osoittanut,2 nojautui 
äsken ilmestyneeseen puupiirroksilla kuvitettuun »Biblia Paupe-

1 K s. esim. Tikkanen, Taidehistoria, kuvat 44a ja  44b.
2 Kyrkomålningar i  Uppland från medeltidens slut, Antiqvarisk tidskrift för 

Sverige X IV .
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rum»-teokseen, jonka valmiita kuvakaavoja hän käytti hyväk
seen. Bro-Knivstan suunnan mestarit eivät näy tunteneen »Köy
häin raamattua», mutta heidänkin aihevarastonsa on rikkaampi, 
osittain toinen kuin puheenaolevissa suomalaisissa kirkoissa — 
tällöin on kuitenkin muistettava, että melkoinen osa meikäläis
ten kirkkojen maalauksista on hävinnyt tai on yhä kalkki- 
laastin peitossa.

Koska Bro-Knivstan suunnan maalauksissa ja  Länsi-Suo
men ja Ahvenanmaan kirkkojen koristelussa, nimenomaan Pietari 
Henrikinpojan ja »Laitilan mestarin» teoksissa, saattaa havaita 
yhteisiä piirteitä, on syytä lyhyesti viitata ensinmainitun ryhmän 
aihepiiriin. Tavallisia ovat kirkkoisien kuvat ja evankelistain 
symbolit, jotka maalattiin holvivaippoihin, kuten erinäisten py
himystenkin hahmot. Tällaisia yleisesti palvottuja pyhimyksiä 
ovat Dorotea, Barbara, Margareeta, Maria Magdaleena, Katariina 
Aleksandrialainen, Ursula, Helena ja Birgitta. Lisäksi voi luetella 
miespyhimykset Botvidin (meillä tuntematon), Dionysiuksen ja 
Nikolauksen. Toisinaan näkee kuoriholvin vaipoissa enkelien 
kuvia, kuten meillä Sauvon ja Laitilan kirkoissa. Niistä pyhi
myksistä ja marttyyreista, joiden kärsimyksiä ja kuolemaa mie
luimmin kuvattiin, on tavallisin Erasmus. Sellaisia »Biblia Pau- 
perumin» typologisista kuvasarjoista lainattuja Vanhan testa
mentin kohtauksia kuin Albertin koulukunnan tuotteissa ei Bro- 
Knivstan kirkoissa tapaa, mutta esim. jalopeuraa tappava Sim
son — Tolftan kirkossa myös Delila, joka katkoo Simsonin hiuk
set1 — tai Goljatin kanssa taisteleva Daavid eivät ole harvinaisia. 
Filmin kirkossa on eräitä esivanhempiamme paratiisissa esittäviä 
maalauksia (»Nukkuva Aadam», »Eevan luominen», »Syntiinlan
keemus» ja »Paratiisista karkoittaminen»). Uuden testamentin 
aihepiiri on tuntuvasti laajempi kuin meillä. Esim. Tolftan kir
kossa tapaamme m.m. seuraavat Uuden testamentin aiheet: tai
vaaseen astuminen, helluntai-ihme, enkelien ilmestyminen pai
menille, Jeesus ratsastaa Jerusalemiin; Tegelsmoran kirkossa 
esim. Kristus ja kymmenen neitsyttä, Kristus pesee opetuslasten 
jalat, naiset Vapahtajan haudalla, Kristus karkoittaa rahan
vaihtajat temppelistä ja Betlehemin lastenmurha, sekä Filmissä 
Jeesus tuodaan temppeliin, pako Egyptiin, Kristuksen kiusaa

1 Sylwan, m . t . ,  s. 1 5 8 .



G O O T T IL A IS T A  M O N U  M E N T A A L IM A A L A U S T A  233

minen, Kristus ja samarialainen vaimo sekä Latsaruksen herät
täminen. Tolftan kirkossa esiintyy pari maalausta, jotka kuvaa
vat Joakimia ja Annaa, aiheet lainattu apokryfisistä evankeliu
meista.1

Länsi-Suomen ja Ahvenanmaan kirkkojen raamatullinen 
aihepiiri on, kuten sanottu, paljon rajoitetumpi. Sillä on niin 
sanoakseni liturgisempi leima, se liittyy tiukasti kirkkovuoden 
pääjuhliin, joulun ja pääsiäisen juhliin. Merkittävimmät ovat 
Uudenkirkon ja Taivassalon kirkkojen uustestamentilliset kuva
sarjat, jotka esittävät Jeesuksen syntymää ja tietäjiä itäiseltä 
maalta sekä Kristuksen kärsimyshistoriaa, alkaen ehtoollisesta 
ja päättyen ristiinnaulitsemiseen. »Biblia Pauperum»-teosta suo
malaiset mestarit ilmeisesti eivät ole tunteneet, vaikka sellainen 
yksityiskohta kuin profeettain rintakuvat kirjoitusnauhoineen 
Uudellakirkolla tuntuukin viittaavan sinnepäin. Vain kahden 
profeetankuvan alkuperäiset latinankieliset kirjoitukset ovat säi
lyneet (»Terribilis est locus dei, non est hic aliud nisi domus et 
ianua [celi]» ja »Venite filii audite me timoren domini docebo vos»). 
Yhtäkaikki suomalaisten kirkkojenkin puheenaolevissa maalauk
sissa on sovellettu suurin piirtein katsoen samaa sommittelutapaa 
kuin B. P:n vastaavissa kuvissa, mikä osoittaa, että meikäläiset 
mestarit ovat käyttäneet tavanomaisia mallikirjoja, n.s. blokki- 
kirjoja. Olen toisessa yhteydessä jo seikkaperäisesti selostanut 
Uudenkirkon ja Taivassalon maalauksia, seuraavassa esitän ai
noastaan niiden tunnusmerkillisimmät ikonografiset piirteet.

Jeesuksen syntymä. Maaria ja Joosef on esitetty polvistuneina 
maahan asetetun Jeesuslapsen eteen. Tyyppi on tavallinen 1400- 
luvun »Biblia-Pauperum»-käsikirjoituksissa, mutta ei esiinny lati
nankielisissä 40- ja 50-lehtisissä puupiirroksilla varustetuissa pai
noksissa. 2

Tietäjät itäiseltä maalta. Yksi kuninkaista on polvistunut 
Maarian jalkain juureen, kaksi seisoo taaempana. Tietäjät tule
vat vasemmalta, kuten vanhemmissa käsinkirjoitetuissa »Köy
häin raamatuissa».3

1 Sylwan, m. t., s. 155 seur.
2 Cornell, Biblia Pauperum, taulut 51 ja 65; Ehwald (julk.). B iblia  pauperum, 

deutsche Ausgabe von 14 7 1 .
3 Cornell, m. t., taulut 2, 29.
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Ehtoollinen. Sommittelu on sama kuin vanhemmissa käsin
kirjoitetuissa B. Pissa.1 Neliskulmainen pöytä, jonka takana Jeesus 
ja  opetuslapset istuvat; etualalla Juudas, yksin, sivulta nähtynä. 
Taivassalon maalaus epätäydellinen.

Kristus Getsemanessa, ainoastaan Taivassalossa. Jeesus ja 
kaksi opetuslasta aidatussa puutarhassa, kummuntapaisella kalkki; 
aitauksen ulkopuolella roomalaisia sotilaita ja Juudas. Tämäkuva- 
tyyppi esiintyy ainoastaan myöhemmissä saksankielisissä kertovissa 
B. P:n käsikirjoituksissa,2 Taivassalon kuvasta puuttuu enkeli.

Kristuksen ruoskiminen, säilynyt vain epätäydellisinä kalk- 
keerauksina. Jeesus keskellä (Taivassalossa pylvääseen sidottuna), 
kahdenpuolen häntä kaksi ruoskivaa miestä. Tämä tyyppi esiin
tyy Cornellin mukaan niinikään ainoastaan saksankielisissä ker
tovissa B.P:n käsikirjoituksissa,3 tavataan myös latinankielisessä 
50-lehtisessä B. P:issa.4

Orj antappuraseppele painetaan Kristuksen päähän eli K ris
tuksen pilkkaaminen, Uudeltakirkolta olemassa vain epätäydel
linen kalkkeeraus, Taivassalossa säilynyt täydellinen maalaus. 
Kristus keskellä, sivuilla kaksi miestä, jotka tangoilla painavat 
orjantappuraseppeleen hänen päähänsä. Edessä, sivulta nähtynä 
polvistunut pilkkaava henkilö. Sommittelu suunnilleen sama 
kuin saksankielisessä B. P:issa vuodelta 14 71.5

Kristus kantaa ristiään eli Ristin tie, ainoastaan yläosa säi
lynyt Uudellakirkolla. Nähdään osa ristiä, sotilaita, Maaria ja 
Johannes. Sommittelu ollut rikkaampi kuin äskenmainituissa 
B. P:in painoksissa, vrt. Cornell, m.t., taulu 38.

Ristiinnaulitseminen. Uudenkirkon kuva epätäydellinen, kes
kellä Kristus ristillä, vasemmalla Johannes (Maaria?), oikealla 
sotilaita; Taivassalossa vasemmalla Maaria ja Johannes ynnä 
muita henkilöitä, oikealla sotilaita ja juutalaisia, m.m. piispan- 
hiipalla varustettu henkilö. •Sommittelu lähestyy latinankielistä 
50-lehtistä painosta, myöskin saksankielistä teosta vuodelta 1471.

1 Cornell, m. t., s. 272; taulu 8.
2 Cornell, m. t., s. 294.
3 Cornell, m. t., ss. 292, 295.
4 Heitz—Schreiber, B iblia  pauperunt, nach dem einzigen Exemplare in  50 

Darstellungen.
5 Heitz—Schreiber, m. t., kuvataulu, ja Ehwald, m. t., kuvataulu.
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»Biblia Pauperum»-teoksen kuvapiiriin kuuluu myös Viimei
nen tuomio, jonka tapaa meillä ensi kerran Finströmin kirkossa, 
sitten Uudenkirkon koulukunnan piirissä Taivassalon ja Laitilan 
kirkoissa. Sommittelun pääainekset esiintyvät epäilemättä »Köy
häin raamatunkin» kuvissa, mutta kirkkomaalauksissamme tämä 
apokalyptinen aihe on pateettisemmin käsitelty. Finströmin 
kirkon maalauksesta puuttuvat ihmiskunnan puoltajat Maaria 
ja Johannes Kastaja, alhaalla nähdään vasemmalla Pietari autuaita 
vastassa taivaan portilla, oikealla piruja raastamassa tuomittujen 
sieluja helvetin kitaan. Taivassalossa esiintyvät Maaria ja Jo 
hannes Kastaja, ja vasemmalla nähdään autuaitten joukossa paavi, 
sitten piispa y.m. vainajia. »Laitilan mestari» on käyttänyt toista 
mallikuvaa. Hänen sommitelmassaan Maaria ja Johannes Kas
taja esiintyvät rintakuvina.

Länsi-Suomen ja Ahvenanmaan kirkkojen myöhemmistä 
monumentaalimaalauksista ansaitsevat tässä yhteydessä huo
miota Kumlingen ja Rymättylän kirkkojen Uuden testamentin 
aiheita käsittelevät kuvat. Mitään »Biblia Pauperumin» suora
naista vaikutusta ei huomaa niissä kolmessa, neljässä maalauk
sessa, jotka enää ovat näkyvissä Kumlingen kirkossa. Näiden 
sommitelmien esikuva on haettava toisaalta. Monumentaali- 
maalauksessamme ei liene monta niin hienostuneella aistilla suo
ritettua kuvaa kuin tässä kirkossa esim. »Kristus Pilatuksen 
edessä». Vapahtaja seisoo rauhallisena, kädet toistensa päälle ris
tiin asetettuina, ja katsoo Pilatukseen, jonka kädet näyttävät 
hermostuneesti hypistelevän ruskean takin reunaa. »Ristin tie» 
on paisutettu laajaksi kuvaukseksi, joka nykyisessä katkonaisessa 
asussaankin on syvästi vaikuttava. Kuten jo B. P:in myöhem
missä käsinkirjoitetuissa kappaleissa, Vapahtaja tässäkin kuvassa 
luo tuskallisen katseen äitiinsä, joka astuu hänen takanaan. Päin
vastoin kuin »Köyhäin raamatun» kuvissa, saattue Kumlingen 
kirkon maalauksessa kulkee oikealta vasemmalle.

Rymättylän kirkon uustestamentillinen kuvasarja on nyky
jään epätäydellinen — alkuj äänkin siitä näyttää puuttuneen 
joulujuhlan päätapaukset. Sen synkänjuhlalliset maalaukset 
ovat kokonaan omistetut Kristuksen kärsimyshistorialle. Tä
mäkin kuvasarja on kokoonpanoltaan erikoinen, niinpä siitä puut
tuu esim. sellainen keskeinen aihe kuin ehtoollinen. Sitävastoin
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tapaa täällä suhteellisesti harvinaiset aiheet »Viitan jako» ja 
»Maaria ja Johannes Vapahtajan ristin juurella». Jälkimmäinen 
aihe esiintyy ainoastaan vanhemmissa käsinkirjoitetuissa »Köy
häin raamatuissa»1, myöhemmissä puupiirroskuvilla varustetuissa 
B. P:eissa on tavallinen Golgatakohtaus lukuisine henkilöineen. 
Meidän monumentaalimaalauksessamme Maariaa ja Johannesta 
ristin juurella esittäviä kuvia on ainoastaan Mynämäen kirkossa 
ja Hattulan kirkon itäisessä ulkoseinässä, eräistä fragmenteista 
päättäen myös Kumlingen kirkossa. Todennäköistä on, että 
Rymättylän kirkon mestari, joka on noudattanut tavanomaista 
sommittelutapaa, on esikuvanaan käyttänyt jotain kuvitettua 
raamatunpainosta, mutta myös latinankielisen 50-lehtisen B. P:in 
kuvien kanssa hänen maalauksillaan on eräitä kosketuskohtia. 
Kristuksen kruunaamista orjantappuraseppeleellä esittävä som
mitelma, »Kristus nousee haudasta» ja »Kristus Tuonelassa» lähes
tyvät tämän julkaisun kuvakaavoja.2 Tunnusmerkillistä Rymät
tylän kirkon mestarille on, että hän on säilyttänyt mallina käyt- 
tämilleen puupiirroksille ominaisen viivamaneerin. Yleensä keski
aikaiset taiteilijamme pyrkivät soveltamaan tekotapansa monu- 
mentaalimaalauksen tehtäviä silmälläpitäen. Rymättylän kir
kossa on keskiaikaisen taiteemme merkittävin viimeisen tuomion 
esitys. Kuvauksen dramaattisen vaikutuksen tehostamiseksi on 
taivaalle, Kristuksen kahdenpuolen, kuvattu pasuunaa puhaltavia 
enkeleitä.

Rauman luostarikirkon maalausten esikuvista ei ole tietoa, 
niiden erikoislaatuinen sisällys viittaa fransiskaanimunkkikunnan 
piirille ominaisiin taiteellisiin traditioihin. Sensijaan on vielä ly
hyesti kosketeltava erästä yksityistä Taivassalon kirkon länsi- 
seinässä olevaa kuvaa, joka esittää paholaista kuolevan vuoteen 
ääressä. Ainoastaan maalauksen vasen puoli on säilynyt. Näemme 
osan vuoteesta, jossa lepää omituisella suippopäisellä päähineellä 
varustettu mies; vuoteen takana seisoo paholainen, jolla on ih- 
misenkasvot; otsassa on käyrä sarvi ja toisessa jalassa, joka on 
näkyvissä, pitkät, terävät kynnet. Käsissä, joissa niinikään on 
terävät kynnet, on kirjoitusnauha, jonka tekstiä valitettavasti 
ei enää erota. Aihe on kuitenkin ilmeisesti lainattu »Ars moriendi»-

1 Cornell, m. t., taulut 10, 19, 2 1, 22 ja 39.
2 Heitz—Schreiber, m. t., kuvatauluja.
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teoksesta, mutta sommittelu on yksinkertaisempi kuin tavallisissa 
puupiirroskuvissa tai jo yksinkertaistetuissa Solnan kirkon ase
huoneen maalauksissa Tukholman lähellä, joissa näkee useampia 
osittain eläintenpäillä varustettuja paholaisia.

MAALAUSTEN TA ITEELLIN EN  ARVO, ER IK O IS
PIIR T EIT Ä .

Arvosteltaessa keskiaikaisten kirkkojemme monumentaali- 
maalausta on otettava huomioon ensiksikin, että se kauttaaltaan 
oli kirkon palveluksessa, s.o. että sen tuli käsitellä kirkollisten 
viranomaisten määräämiä aiheita, vieläpä kirkollisia taidetradi- 
tioita vastaavalla tavalla, toiseksi, että sen tarkoituksena oli 
kirkonsisustan koristaminen, s.o. että sekä kuvaesitysten että 
ornamentiikan oli mukauduttava sisustan arkkitektonisiin muo
toihin. Keskiaikainen monumentaalimaalauksemme on siis hyvin 
suuressa määrässä sovellettua taidetta, taiteilijan vapaus oli san
gen rajoitettu.

Nämä seikat huomioon ottaen ei voi olla ihmettelemättä 
niitä tuloksia, joihin keskiaikaisissa kirkoissamme työskennelleet 
taiteilijamme parhaimmissa tapauksissa ovat päässeet. 7— 8 
väriä käyttäen heidän oli maalattava kuvansa kirkon seinien ja 
holvien enemmän tai vähemmän rosoiseen pintaan. On selvää, 
ettei heidän työnsä voinut kohdistua ensi sijassa yksityisten ku
vien, vielä vähemmän yksityisten detaljien huoliteltuun viimeis
telyyn, vaan pikemmin määrätyn kokonaisvaikutuksen tavoit
teluun. Keskiaikaisten kirkkojemme sisustoissa varsinaiset kuva- 
esitykset ja ornamentaalinen koristelu muodostavat eheän ja 
kiinteän kokonaisuuden, niitä ei käy erottaminen toisistaan.

Yksityisten taiteilijain osuutta on enää vaikeata määritellä. 
Käytettävänä oleva tutkimusaineisto on kovin epätasainen, 
osittain epäluotettavakin. Aniharvat maalaukset ovat säilyneet 
meidän päiviimme alkuperäisessä asussaan, useimmat on vasta 
viime aikoina vapautettu niitä peittäneestä kalkkilaastista. Täs
säkin restauroimistyössä on noudatettu hyvin erilaisia menettely
tapoja. Nervander pyrki, kuten Viollet-le-Duc Ranskassa, palaut
tamaan paljastamansa vanhat maalaukset, mikäli mahdollista,
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alkuperäiseen asuunsa. Hän uudisti värit, hän vahvisti ääriviivoja 
ja piirustusta, maalauttipa eräissä tapauksissa kuvat kokonaan 
uudestaan. Myöhemmät kirkonkorjaajat ovat olleet varovai
sempia. Viime vuosina paljastetuissa maalauksissa on rajoittau- 
duttu etupäässä vain kuvien konservointiin. Tällaisissa olosuh
teissa on yksityiskohtainen tyylikritiikki mahdotonta. Anihar- 
vassa tapauksessa saattaa todeta eri taiteilijain käsialan. Sensijaan 
voi kyllä, kuten edellä olen osoittanut, erottaa erilaisia suuntia 
ja maalauskouluja, s.o. tyylipyrkimyksiä.

Keskiaikaisten kirkkojemme sisustojen koristelulle ominaista 
on ensiksikin, että se mitä luontevimmin liittyy kirkonsisustan 
arkkitehtuuriin, tehostaen sen rakenteellisesti tärkeitä osia. Holvi
ruoteet — nuo goottilaisen holvin tyypilliset rakennusosat, jotka 
jakavat sen erimuotoisiin pintoihin (ristiholvi, tähtiholvi) — ko
ristettiin säännöllisesti suorilla, vinosti kulkevilla, kiilantapaisilla 
y.m. värinauhoilla, ruoteiden yhtymäkohtia tehostettiin erilaisilla 
ornamenteilla, kuten monivärisillä ruusuilla, ympyränmuotoisilla 
kuvioilla y.m.s. Myöskin holvikaarien kärkiin maalattiin erilaisia 
kuvioita. Holvivaipat peitettiin aluksi — näköjään kuitenkin vasta 
1400-luvulta lähtien — ohuilla, ikäänkuin piirustamalla tehdyillä, 
sittemmin täyteläisemmillä naturalistisilla kiemuroilla, jotka ete
nevät sirosti mutkitellen. Samoja kiemuroita maalattiin myös 
holvikaariin, ikkunapieliin, jopa friisin tapaan seiniinkin kuva- 
esitysten alapuolelle. Ruoteista pistää holvivaippoihin lehtiä ja 
oksia erilaisine päätekuvioineen, kuten heraldisine liljoineen, ry- 
päleterttuineen, lootuskukkineen j.n.e.

Täydessä loistossaan tämä siro, kasvikunnasta lainattuihin 
aiheisiin pohjaava ornamentiikka esiintyy Pietari Henrikinpojan 
ja »Laitilan mestarin» koristamissa kirkoissa, joiden sisustat he 
muuttivat usein ihastuttaviksi lehtimajoiksi. Enimmäkseen keski
aikaiset mestarimme hahmottelivat kuvansa välittömästi har- 
maankellertävällä kalkkivärillä siveltyyn muuripintaan, ainoas
taan yksityisiä ornamentteja maalatessaan he turvautuivat edel
täkäsin valmistettuihin shablooneihin tai kaavoihin. Erehtymät
tömän varmasti he sovittivat kunkin kuvion oikeaan paikkaansa.

Puheenalaisissa Länsi-Suomen ja Ahvenanmaan kirkoissa 
ei ilmene sellaista »tyhjyyden kammoa» kuin Ruotsissa Kumlan 
ryhmän, s.o. Albertin ja hänen koulukuntansa koristamissa kir
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koissa, tai meillä esim. Lohjan ja Hattulan kirkoissa. Vain yksi
näisiä pyhimyshahmoja maalattiin holvivaippoihin, holveja kan
nattaviin neliskulmaisiin pylväisiin tai poikkeustapauksissa ikku- 
nanpieliin. Varsinaiset kuvaesitykset sijoitettiin yleensä kirkon 
seiniin, rikkaimmin somistetuissa kirkoissa, kuten Uudellakirkolla 
ja Taivassalossa, jopa kahteen päällekkäiseen riviin. Tämä suh
teellisesti säästeliäs koristelu antaa Länsi-Suomen ja Ahvenan
maan kirkkojen sisustoille ylhäisen pidättyvän leiman. Kuvaesi- 
tysten käsittely on kauttaaltaan koristeellinen, toisarvoiset de
taljit, joita kauempaa katsoen — ja keskiaikaisten kirkonsisusto- 
jen himmeässä, verhotussa valossa — ei missään tapauksessa 
erottaisi, jätettiin muitta mutkitta pois. Tämä saattaa olla yh
tenä syynä siihen, ettei kasvoja ja käsiä, eipä yleensä vaatteita
kaan varjostettu. Poikkeuksia on kuitenkin. Esim. Rauman 
kirkon kuoriholvissa on henkilöiden poskiin sivelty punaista, 
joka aikojen kuluessa on mustunut. Kun kuvaesitykset oli hah
moteltu muuripintaan, siveltiin kulloinkin kysymyksessä oleva 
väri sille kuuluvaan paikkaan tasavahvasti. On mahdollista, että 
mestari, kuten Nervander kertoo Lohjan kirkkoa ja sen maa
lauksia koskevassa kirjassaan, tyytyi vain muutamilla siveltimen
vedoilla merkitsemään, mitä värejä kulloinkin oli käytettävä, 
uskoen varsinaisen »värittämisen» apulaisilleen. Kolmannesta 
ulottuvaisuudesta, samoin kuin perspektiivistäkin, keskiaikaisilla 
kirkonkoristajillamme oli enimmäkseen sangen alkeellinen käsitys. 
Mutta tämä rajoittuneisuus on koitunut ansioksi. Keskiaikaiset 
monumentaalimaalauksemme pysyttelevät entistä realistisemman
kin käsityksen valtaan päästyä aina koristeellisen pintataiteen 
puitteissa. Vain Rauman ja Rymättylän kirkkojen maalauksissa 
saattaa havaita vakavampaa syvyysvaikutuksen tavoittelua.

Tiedot keskiaikaisista kirkonkoristajistamme supistuvat vähiin. 
Ainoastaan Pietan Henrikinpcjan  toiminta on tunnettu. Eräissä 
asiakirjoissa ajalta 1336—13551 mainitaan Conradus Pictor — 
Kort Molare, joka kaikesta päättäen on ollut huomattava henkilö 
silloisessa Turussa. Hänen poikansa on arveltu olevan sama Conra
dus Conradi, joka 1347 suoritti lisensiaattitutkinnon Pariisin yli
opistossa, missä hän kohosi englantilaisen kansakunnan prokuraat
toriksi ja rahainvartijaksi. Vielä 1349 hän luennoi Pariisin yliopis-

1 R E A  84, 86, 94, 127, 127a ja  j6o.
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tossa. Sittemmin hänet nimitettiin sekä kotikaupunkinsa Turun 
että Linköpingin kaniikiksi.1 Eräässä Tallinnan kaupunginarkis
tossa olevassa kirjelmässä vuodelta 1467, joka koskee perintö- 
asiaa, mainitaan muuan Markvard niminen maalari,2 jota Hausen 
nimittää »viipurilaiseksi porvariksi».3 On kuitenkin epätietoista 
oliko hän Suomesta kotoisin. Meillä ei toisin sanoen ole käytet
tävissä kirjallisia tietoja pyrkiessämme selvittämään Suomessa 
keskiajalla työskennelleitten kirkonkoristajien kansallisuutta. Nimi 
sellainen kuin Konrad näyttää kuitenkin viittaavan siihen, että 
tämä henkilö olisi ollut saksalaista sukuperää.4

Olenkin jo osoittanut, että vanhimmissa kirkkomaalauksis- 
samme 1300-luvulta 1450-luvulle saakka pohjoissaksalainen vai
kutus on ainakin todennäköinen. Olivatko mestaritkin kenties 
sieltäpäin kotoisin, sitä en uskaltaisi varmasti sanoa. Vaikeata 
on kuitenkin uskoa, että esim. Sundin kirkon taiteellisestikin 
merkitsevät pyhimyskuvat olisivat kotimaisen taiteilijan teke
mät, katsoen maamme kehittymättömiin oloihin 1300-luvun 
alussa ja keskivaiheilla. Viittaukseni Conradus Pictoriin, Turun 
raadin jäseneen sekä Pentti- ja Hemming-piispojen tiluskaup- 
pojen todistajaan, on luonnollisesti vain olettamus, jota on mah
dotonta näyttää toteen. Sitävastoin saattavat toiset laadultaan 
yksinkertaisemmat koristukset, kuten Finströmin kirkon, Turun 
tuomiokirkon Johannes Kastajan kappelin tai Uudenkirkon 
sakastin maalaukset hyvinkin olla kotimaisten miesten valmista
mat, Nousiaisten ja Maarian kirkkojen alkeelliset kuvat ovat sitä 
varmasti. Myöhemmät monumentaalimaalauksemme liittyvät 
läheisesti Ruotsin, varsinkin Upplannin ja Norrlannin kirkolliseen 
taiteeseen. Tämä koskee nimenomaan Länsi-Suomen keskiaikai
sen kirkkomaalauksen pääryhmää, Pietari Henrikinpojan ja »Lai
tilan mestarin» sekä heidän apulaistensa koristamia kirkkoja, 
jotka meillä edustavat samaa suuntaa kuin Ruotsissa n.s. Bro- 
Knivstan maalauskoulu. Sen ei kuitenkaan, enempää kuin Pietari 
Henrikinpojan ruotsalaisen nimenkään Petrus Henriksson, vält

1 K . Grotenfelt, Suomalaiset ylioppilaat ulkomaan yliopistoissa ennen v. 1640, 
Historiallinen Arkisto X V II ; Ruuth, Åbo stads historia IV , ss. 75— 76.

2 F M U  3337; Bunge, L iv-, Est- u n i Kurländisches Urkundenbuch X I I , 504.
3 F M U  IV , s. 616.
4 Ruuth, Åbo stads historia III, s. 25.
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tämättä tarvitse merkitä sitä, että hän tai hänen oppilaansa oli
sivat tulleet maahamme sieltä käsin. Ne ainekset, joista heidän 
ornamentiikkansa on kokoonpantu, esiintyvät ainakin osaksi jo 
Pohjois-Saksan kirkkomaalauksessa. Valitettavasti juuri puheen
alaisen keskiaikaisen maalauskoulun tuotteet eivät vielä ole Ruot
sissa joutuneet yksityiskohtaisen käsittelyn alaisiksi. Saksassa 
myöhäisgotiikan monumentaalimaalausta ei toistaiseksi ole juuri 
ollenkaan tutkittu, saatikka julkaistu. Paremmin tunnetaan Ruot
sissa Albertus Pictorin •— lienee syntyperältään saksalainen — 
ja hänen koulukuntansa laaja tuotanto, mutta se ei ole sanotta
vammin vaikuttanut puheenaolleisiin suomalaisiin kirkkomaa
lauksiin. Lähempänä sitä on Lohjan ja Hattulan kirkkojen ylen 
runsas kuvakoristelu.

Minun on lopuksi korostettava muuatta Ahvenanmaan ja 
Länsi-Suomen keskiaikaisten kirkkojen monumentaalimaalauksen 
piirrettä. Aikaisemmin olen jo huomauttanut siitä, miten fran
siskaaneille ominaiset käsitykset, Vapahtajaan ja hänen Äitiinsä 
kohdistuva mystillinen palvonta, on painanut leimansa Rauman 
kirkon kuoriholvin erikoislaatuiseen koristeluun. Sehän onkin 
luonnollista, kun kysymyksessä on fransiskaanimunkkikunnan 
entinen luostarikirkko. Merkitsevämpi on toisen suuren munkki
kunnan, dominikaanien, vaikutus taiteeseemme. Tässä suhteessa 
ansaitsevat huomiota esim. Finströmin kirkossa apostolien 
kuvasarjassa esiintyvä dominikaanipyhimys Pietari Marttyyri 
tai dominikaanien maallikkosisar Katariina Sienalainen, joka 
on maalattu Kaarinan kirkkoon kuori-ikkunan pohjoispuolelle, 
vastapäätä Pietaria. Näitäkin kuvia merkittävämmät ovat 
Uudenkirkon ja Paraisten kirkkojen kaksi sommitelmaa, jotka 
esittävät Kristusta ja Maariaa ihmiskunnan esirukoilijoina. 
Tämä aihe pohjaa erääseen alkujaan dominikaanmunkkikun
nan piirissä syntyneeseen legendaan. Isä Jumala uhkaa ran
gaista ihmiskuntaa, joka on vajonnut syntiin, mutta Kristus ja 
Neitsyt Maaria rukoilevat Häntä armahtamaan sitä, edellinen 
osoittaen kylkihaavaansa (Paraisten kuvassa hän sitäpaitsi on 
kohottanut toisen lävistetyn kätensä), jälkimmäinen paljastaen 
rintansa, joka on ravinnut Jum al’ihmistä. Seuraavanlainen vuoro
puhelu sukeutuu pyhien henkilöiden kesken — siteeraan eräässä

16
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Wettingenin cisterciläiskirkon lasimaalauksessa vuodelta 1594 
olevien kirjoitusnauhojen tekstiä:

Jeesus: Vatter, erhor miner Mutter Bitten
Durch die Wunden, die ich hab erlitten.

Maaria: Son, von wegen der Brüsten min
Wellst diesem Sünder barmherzig sin.

Isä Jumala: Son, wer da bittet um diner Mutter Namen 
Den will ich ewig nicht verdammen.

Cornell, joka on käsitellyt dominikaanien vaikutusta poh
joismaiden kuvaamataiteeseen 1400-luvulla,1 on Ruotsin monu- 
mentaalimaalauksesta löytänyt vain pari tätä aihetta koskevaa 
kuvaesitystä, nim. norrlantilaisista Ytterlännäsin ja Enångerin 
kirkoista. Nekään eivät välittömästi liity puheenalaiseen legen
daan, kuten meillä Uudenkirkon ja Paraisten kirkkojen mielen
kiintoiset maalaukset. Maaria ja Kristus esiintyvät erikseen, Isä 
Jumala puuttuu kokonaan. Sama on laita Tanskan keskiaikaisen 
monumentaalimaalauksen. En ole sieltäkään tavannut suoma
laisten kirkkojen kuvatyyppiä vastaavia maalauksia.

Rohkenisin pitää tätä suomalaisen kirkkomaalauksen piirrettä, 
yhtenä todistuksena siitä tärkeästä asemasta, mikä domini
kaanien järjestöllä oli maassamme keskiajalla. Paitsi kuvaama
taiteeseen he, kuten tunnettua, ovat jättäneet pysyvät jäljet 
rakennustaiteeseen, m.m. ottamalla tehokkaasti osaa Turun tuo
miokirkon rakentamiseen — heidän järjestöönsä on arveltu kuu
luneen myös suomalaisen »pater» Josephuksen, jonka tiedetään, 
rakentaneen useita kirkkoja Ruotsin Medelpadiin2 —, ja  ennen 
kaikkea he ovat luoneet pohjan keskiaikaisen kirkkomme litur
gialle.3 Samoja dominikaanimunkkeja saisimme siis edelleen kiit
tää heidän keskiaikaisen monumentaalimaalauksemme pääryh
mälle antamastaan omaperäisestä vivahduksesta, joka erottaa 
sen Ruotsin taiteesta.

1 Dominikanskt inflytande på den nordiska bildkonsten under T400-talet, T id 
skrift för konstvetenskap 19 17 ; sama, Norrlands kyrkliga konst, s. 174 seur.

2 Leinberg, De finska klostrens historia, Skrifter utgifna a f Svenska litteratur
sällskapet i Finland X IV , ss. 38, 57.

3 Malin, Der Heiligenkalender Finnlands.
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D IE  Ä L T E R E N  M A L E R E IE N  B IS  E T W A  1470.

Die ältesten der bis in unsere Tage erhaltenen mittelalterlichen Malereien 
befinden sich in den Seitenschiffen der Domkirche von Turku  (schw. Åbo).8 Sie 
umfassen ausschliesslich ornamentale Figuren, welche die architektonische 
Struktur des Kircheninnern begleiten. Ich habe dargelegt, dass diese Dekoration 
—  wenn sie auch einfacher ist —  mit ihren von den Scheiteln der Gewölbebogen 
emporstrebenden komplizierten Gebilden, in denen oben die heraldische Lilie  
ist, an den Seiten die dreilappigen B lätter und unten das dreiteilige B latt mit 
seinen heraldischen Lilien, seinen fünfteiligen B lättern und sechsblättrigen Rosen, 
an jene ornamental-dekorative Richtung anknüpft, die in Schweden durch die 
Strängnäs-Riddarholm-Gruppe, namentlich durch die späteren Malereien in der 
Strängnäser Domkirche oder die Gruppe »Strängnäs II», wie Olsson sie in seinem 
W erk »Riddarholmskyrkan» nennt, vertreten werden. Unter den Ornamenten 
dieser Gruppe findet man u.a. genau dieselbe sechsblättrige Rose, wie in der Dom
kirche von Turku.3 Als Vorbilder für die Malereien der Domkirche zu Strängnäs 
haben in erster Linie gewisse west- und norddeutsche Kirchen gedient. Die Male
reien in der Turkuer Domkirche sind wahrscheinlich um das Ja h r 1300 vollendet 
worden. Sie könnten Schöpfungen eines einheimischen Meisters sein, der die für 
jene Zeit charakteristischen Dekorationsmuster in vereinfachter Form  verwendet 
hat. E s kommen nur schwarze, braunrote, graue und gelblichrote Farbentöne 
vor. B ei uns erinnert an die Malereien der Domkirche von Turku am ehesten 
die Sakristeidekoration in der Kirche von Kaarina  (schw. S t. Karins) mit ihren 
fein stilisierten Lilien und neunblättrigen Rosen. Sie ist jedoch bedeutend später 
als die ersteren, vermutlich aus der Mitte des 14 . Jahrhunderts. Ebensolche aus 
heraldischen Lilien, seitwärts sich verzweigenden Blättern und anderen Motiven 
zusammengesetzte Figuren wie in der Domkirche von Turku hat man auch in 
der Kirche von M ynäm äki (schw. Virmo) angetroffen (die Malereien bedeckt).

Aus dem Anfang, spätestens aus der Mitte des 14 . Jahrhunderts stammen 
die kürzlich freigelegten Heiligenbilder der Kirche in Sund. Diese leider sehr

1 Finnisch: Ahvenanmaa.
2 Zur Orientierung habe ich den f i n n i s c h e n  Orts- und Personenbezeich

nungen in Klam m er die schwedischen Namen beigefügt. Die Alandinseln 
bilden eine Ausnahme.

3 Olsson: Riddarholmskyrkan, S. 67. Strängnäs I I , Figur z.
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verblassten Malereien in grünen, gelben und braunen Tönen —  man hat nur die 
Bilder der heil. Katharina von Alexandria und der heil. Margareta identifizieren 
können —  stehen in ihrer A rt in unserer mittelalterlichen K unst einzig da. Bei 
uns kann man aus jener Periode nur au f die schöne, den Apostel Simon darstellende 
Glasmalerei in der Kirche von Raisio (schw. Reso) hin weisen. Diese Malerei 
schliesst sich jedoch stilistisch am nächsten an die interessanten B ilder in der 
schwedischen Kirche R åda vom Jah re  1323 an. Die Malereien der Kirche in Sund 
haben ein ruhigeres, zum Teil mehr archaistisches Gepräge. Die Gestalten sind 
ein wenig von der Seite gesehen abgebildet, das Haupt geneigt, der B lick anschei
nend zu Boden gesenkt. Alle Figurenbilder sind dem architektonischen Rahmen 
eingepasst, der oben mit einer W imperge, die einen ziemlich flachen K leeblatt
bogen hat, abschliesst. A uf dem Bilde der Katharina ist die Hintergrundfläche 
durch schräg gezogene Linien in Felder eingeteilt, innerhalb welcher sich eine 
vierblättrige Kreuzblume befindet. An den Seiten und hinten sind Pfosten, deren 
Schmuck wechselt. Die meisten haben jedoch an ihrem oberen Ende ein trich
terartiges Gebilde, an dessen Spitze ein K nauf sitzt. A uf dem B ild  der M argareta 
sind jedoch die Pfosten ausserdem noch mit Kronen und einem mauerkronen
artigen Abschluss geschmückt, der ebenfalls Knaufe trägt —  ganz dieselben V er
zierungen finden sich auf dem Mittelbild des Heiligenschreins von U rjala (schw. 
Urdiala) (1250— 1275). Als Vergleichsobjekte kommen in Frage: in Schweden 
vor allem die zum Kreis des Meisters von Snärestad gehörigen Werke in den K ir 
chen von Skåne aus den Jahren 1330 — 1340 (z. B . die Chormalereien in der Kirche 
zu Borreby), in Dänemark die Nordfalster-Gruppe (Stubbeköbing) —  soweit es 
insbesondere das Bild der Margareta in Sund betrifft, auch der Katharina in R in g 
sted —  und in Deutschland z. B . die Dekoration der Wienhausener Klosterkirche 
vom Anfang des 14. Jahrhunderts. W as die für unsere Verhältnisse ausserge- 
wöhnlich künstlerische Form  der Malereien in Sund betrifft, die auf französische 
Vorbilder (vielleicht auf dem Umweg über Deutschland) hinzudeuten scheint, 
so sind es wohl kaum einheimische Schöpfungen —  falls sie nicht etwa m it Con- 
radus Pictor in Verbindung zu bringen sind, d .h .  dem Maler Konrad, der unter 
den hervorragendsten Bürgern der Stadt Turku in der Mitte des 14 . Jahrhunderts 
erwähnt wird. Dem Namen nach zu urteilen war er wohl von deutscher A bstam 
mung. Wie bekannt, nahmen die Deutschen bereits seit Beginn des 14 . Ja h r
hunderts eine einflussreiche Stellung in dieser ältesten Stadt unseres Landes ein.1

Andere denkwürdige Monumentalmalereien aus dem 14 . Jahrhundert sind 
bei uns nicht erhalten. Aber sicherlich hat es deren mehr gegeben, wenn sie auch 
später zerstört worden sind, ein Teil vermutlich schon in der zweiten Hälfte des 
15 . Jahrhunderts, als in unseren Kirchen umfassende Restaurierungsarbeiten 
ausgeführt wurden. Von 1338 — 1366 lenkte der mit der heil. B irg itta  nahbe
freundete »fromme und weise» Hemming von seinem Bischofssitz in Turku aus 
die Geschicke unseres Volkes. Sein Verdienst ist die Erweiterung der Turkuer 
Domkirche durch den neuen Chorteil, der sich an die Backsteinarchitektur Nord
deutschlands anlehnt, —  auch dies ist also ein Beweis für die in unserem Lande 
schon dam als lebhaften Beziehungen zu Deutschland. Bischof Hemming veröffent

1 Ruuth, Åbo stads historia I I I , S. 25 f.
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lichte 1352  die erste bei uns erhaltene Kirchenordnung, in welcher er auch die 
künstlerische Ausschmückung der Kirchen zu regeln versuchte. In Paragraph 
13  wird nämlich bestimmt, dass Bücher und Zierat für die Kirchen oder Altäre 
nicht ohne besondere Erlaubnis der Geistlichkeit angeschafft werden dürfen 
»(mandamus) quod libros vei ornamenta ecclesie vel altaris nullus emat sine spe- 
ciali licentia prelati».1 Ende des 14 . Jahrhunderts ergriff der Bischof Johannes 
W estfal die Initiative zur Fortsetzung der Erweiterungsarbeiten in der Dom
kirche, indem er zuerst die Katharina-Kapelle an die Südseite der Kirche anbaute. 
Die Ausbauarbeiten dauerten bis in die 70er Jahre des 15 . Jahrhunderts, wo 
der jetzige achtseitige Hauptchor fertig wurde.2

Unsere Vorstellungen von der Monumentalmalerei des 14 . Jahrhunderts 
sind zweifellos recht mangelhaft. E in  reicheres Forschungsmaterial bietet die 
Skulptur, welche durch zahlreiche Königsheilige, Kruzifixe und Madonnen in 
Åland und anderwärts vertreten wird; aus jener Zeit stammt auch z.B . das schöne 
Madonnenbild aus Nousiainen (schw. Nousis) im Nationalmuseum in Helsinki 
(schw. Helsingfors). Neben aus dem Auslande, d.h. aus Gotland und Uppland, 
eingeführten Werken kann man bereits auch einheimische Schöpfungen beob
achten. System atisch lässt sich unsere mittelalterliche Kirchenmalerei erst vom 
15 . Jahrhundert an behandeln, wo ein zielbwusstes Streben zu Tage tritt. Zugleich 
verlegte sich der Schwerpunkt unserer Kunst von den Åland-Inseln auf das fin
nische Festland.

Die ältesten Malereien des 15 . Jahrhunderts sind vermutlich die jugend
lichen Heiligengestalten in der Kirche zu Taivassalo (schw. Töfsala), von denen 
Nervander Kopien an der Sakristeiwand anfertigen liess. Im Form at sind diese 
Heiligen kleiner als die späteren Bilder. Die Gewandung ist die übliche: ein bis 
zum Fuss reichendes Unterkleid, über welches ein ziemlich kurzer Mantel ge
worfen ist. Die Falten der Gewänder hängen gerade hernieder, die Umrisslinien 
sind einfach, der E indruck der Gestalten auf den Beschauer ein durchweg ruhiger. 
Dem Bild  der Maria Magdalena verleiht der seitwärts geneigte K opf und die an 
mutig gehobene rechte Hand weiblichen Liebreiz und Zauber. Obgleich die be
treffenden Gemälde ihren Minuskelschriften nach zu urteilen kaum vor 1400 vo l
lendet worden sind, scheint ihnen noch etwas von dem idealen Geist der ster
benden hohen Gotik innezuwohnen. In den Gewändern tritt Rot und Grün auf. 
Wie auf den Predellaflächen der Altarschreine, so sind unterhalb der Heiligen
gestalten Brustbilder (Propheten?) gemalt, an die sich Spruchbänder heften. Nach 
dem an der Südwand entdeckten Fragm ent zu schliessen haben zu der betreffenden 
Bilderreihe noch grössere Kompositionen gehört.

Frühestens vom Ende des 14 . Jahrhunderts, wahrscheinlich aber erst vom 
Anfang des 15 . Jahrhunderts stammen die eigenartigen Malereien in der Kirche 
von Nousiainen, die E . Nervander leider mit Kalkfarbe bedecken liess. W ir können 
sie nur aus den im Nationalmuseum befindlichen Pausen kennen lernen. Irgend 
ein Gesamtbild von der Innenausschmückung der Kirche kann man sich aur 
Grund dieser Kopien bedauerlicherweise nicht machen. Anwendbar sind nuf

1 F M U  624.
2 Rinne, Turun tuomiokirkko, S. 26.
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die Nachzeichnungen von einzelnen Ornamenten, in denen man gotische Grund
formen zu erkennen glaubt, wie die Wimperge mit ihren Krabben, die Palmette 
und die gotische Rose. In den eigentlich bildlichen Darstellungen an den die 
Gewölbe tragenden Säulen spukt das prim itive Tiersymbol in Gestalt von Sirene, 
Einhorn, Hirsch u. dgl. m. neben verhältnismässig realistischen Motiven, wie 
einer »Turnierscene», eine Hinrichtung von Märtyrern, einer Schiffsabbildung 
u.s.w . Die Behandlung der Bildstoffe ist durchweg unnaturalistisch. A n  den 
Tierkörpern sind kreisförmige Figuren, Spiralen, auch sind sie mit Ringen und 
Akanthusblattspitzen versehen. Vermutlich hat der Kirchenmaler in Nousiainen 
mittelalterliche Webereien als Muster benutzt. Denselben Tierm otiven begegnen 
w ir, wie ich w.o. gezeigt, z .B . in dem Antependium von Masku aus dem Anfang 
des 15 . Jahrhunderts oder in den Webereien von Lokalahti aus der Mitte 
desselben Jahrhunderts. Auch die Stilisierung ist, im Grossen und Ganzen 
betrachtet, die gleiche. Zum Teil trifft man dieselben Motive in der Sakristei 
d er Kirche von Mynämäki und in der Kirche von Maaria (schw. S :t Marie) 
in  Westfinnland, sowie in einigen Kirchen der Provinz Uusimaa (schw. Nyland). 
Interessant ist das auf einem Kreuznimbus abgebildete Christusantlitz m it seinen 
düster-gelassenen Zügen, die an die starren, unbewegten und feierlichen 'Heiligen 
d er byzantinischen Kunst gemahnen. Die Farben sind R ot und Schwarz in v e r
schiedener Abtönung.

Die Tiersymbolik in der Kirche zu Nousiainen ist bei uns eine Ausnahmeer- 
•scheinung, ebenso wie die anscheinend den Textilien entlehnte Stilisierung der 
Bildm otive. Am wichtigsten vom Standpunkt der Entwicklung m ittelalterlicher 
M alkunst aus sind einige W and- und Gewölbemalereien aus dem Anfang des 
15 . Jahrhunderts in der Finströmer Kirche und in der »Johannes der Täufer-K a

pelle» im Turkuer Dom, dem jetzigen »K ijk ’schen Chor». In beiden Kirchen sind 
d ie  Gewölbekappen mit dünnem Rankw erk ausgefüllt, dessen Zweige in der F in 
strömer Kirche in dreifachverästelte B lätter, sowie in Spiralen oder W ickelranken 
endigen, im Turkuer Dom in eine oben gelbe nach dem Stiel zu schwarze Knospe, 
in  herzförmige B lätter und Ranken, sogar schon in dasselbe gezähnte B latt wie in 
d er Malerei zu Ausgang des 15 . Jahrhunderts. Ferner finden sich sowohl in den 
Gewölbekappen der Finströmer Kirche, wie der »Johannes der Täufer-Kapelle» —  
in der ersteren auch in den Bogen —  vielzackige Sternbilder, in der »Johannes der 
Täufer Kapelle» ausserdem grosse Rosen. Solch feiner Rankenzierrat w ar auch Ende 
des 14 . und Anfang des 15 . Jahrhunderts gebräuchlich; als Beispiele seien ge
nannt: das Schweriner Kapitelhaus in Norddeutschland, die Naestveder Kirche 
in  Dänemark und die Kirche von Skepptuna in Schweden. Kennzeichnend für 
die Gewölbemalerei in der Finströmer Kirche und in der »Johannes der Täufer- 
Kapelle» sind auch die auf und neben den Rippen sich hinziehenden Friese von 
kreis- und halbkreisförmigen Figuren. In unserer älteren Kirchenmalerei sind 
die Hauptfarben das gewöhnliche Braun und Gelblichrot, Schwarz und Grau. In 
der Finströmer Kirche wenigstens sind die erwähnten Malereien W erk eines ein
heimischen Malers, u. a . den primitiven Personen- und Schiffsbildern oben an 
den Wänden, in den Gewölben und Bogen nach zu schliessen. In dem üppiger 
wirkenden Gewölbeschmuck der »Johannes der Täufer-Kapelle» offenbart sich 
ein stärker entwickelter künstlerischer Geschmack. Die verschiedenen Motive
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■des von den Scheiteln der Gewölbebogen sich ausbreitenden Rankenwerks schei
nen schon auf die spätere Ornamentik unserer Kirchen hinzudeuten. Interessant 
ist das in Schwarz, Weiss und R ot gehaltene »Schweisstuch der Veronika» in der 
Rundnische der Westwand, das in der Darstellung an das berühmte Veronika- 
Bild  aus dem Anfang des 15 . Jahrhunderts in der Alten Pinakothek in München 
■erinnert.

Die Gewölbemalereien der Finströmer Kirche und der »Johannes der Täufer- 
Kapelle» vertreten im Grossen und Ganzen denselben T ypus.1 Dieselben Schmuck
motive —  jedoch keine Ranken —  finden sich teilweise in der von Magnus Tavast 
(finn. Maunu Tavast) in den Jahren 14 2 1— 1425 errichteten »Kapelle des Heiligen  
Leichnams». Die darauf folgende Periode in der Malerei des 15 . Jahrhunderts 
ist durch die Sakristeidekoration in Uusikirkko (schw. Nykyrko) vertreten. Auch 
hier sind die Gewölbekappen, teilweise auch die Wandflächen, mit feinen, braun
roten Ranken bedeckt, zwischen denen die bildlichen Darstellungen angebracht 
sind. Dieses Rankenwerk ist schon verhältnism ässig naturalistisch. Neben Pal- 
metten sind als Zweigabschluss drei- und vierteilige B lätter, W eintrauben, seltsame 
Blumen, die an Vasen erinnern, und andere Gebilde verwendet. Pfauen und kleine 
Vögel sitzen auf den Zweigen des Rankenwerks oder schweben dazwischen umher. 
D a  wo die Rippen zusammenstossen, sind vier lyraförmige, aus verschiedenartigen 
Blattm otiven zusammengesetzte Figuren. Ausser mit den herkömmlichen F ar
benbändern sind die Rippen mit einem ausgebogten Rand verziert; am  oberen Rand 
■der Bogenlinien sind in ungleichförmige B lätter auslaufende Zweige.

In meiner Schilderung des Gewölbeschmucks in Uusikirkko habe ich zum 
Vergleich auf die Malereien aus dem Anfang des 15 . Jahrhunderts in der Kirche 
zu Vaksala, nahe Uppsala, verwiesen. Bei uns ist man in der Kirche in M ynäm äki 
(bedeckte Malerei) auf eine ähnliche Rankenornamentik gestossen, ebenso im 
Turkuer Dom an der Tür der südlich vom Turm gelegenen Kapelle und am Bogen 
einer Nordwandnische (Malerei renoviert). Von den figürlichen Schöpfungen ist 
Mas Bild  St. Henriks an der Westwand am  bedeutendsten. Der Bischof ist mit 
A lba und Casula bekleidet; der Mantel fehlt; die ziemlich niedrige Mitra stellt 
augenscheinlich einen älteren Typus dar. Der Stil der figürlichen Darstellungen 
ist einfach; die Gewandfalten fallen gerade herab. Neben einem Rotbraun, das 
•hier fast ins Violette spielt, Schwarz und Weiss ist Ockergelb und Grün verwendet 
worden. Die Sakristeimalereien in Uusikirkko sind offenbar vor 1450 vollendet 
worden.

Die Malereien der Kirche zu M aaria, die, nach Wappenbild von dem 
Bischof Olaus Magni zu schliessen, in den 50-er Jahren des 15 . Jahrhunderts 
ausgeführt worden, sind künstlerisch wertlos. Abgesehen von dem Christuskopf, dem 
heil. Laurentius und verschiedenen Gemäldeentwürfen —  unter ihnen das T u r
niermotiv —  wird die Aufmerksamkeit von zahlreichen Schiffsdarstellungen und

1 Wie lebenskräftig diese Richtung gewesen ist, geht daraus hervor, dass 
m an Spuren derselben Dekoration im Turmraum der Kirche zu Su n d ,' in den 
Kirchen von Korppoo, Nauvo und Pohja (schw. Korpo, Nagu u. Pojo), sowie 
im Dom von Porvoo (schw. Borgå) getroffen hat. Gewissermassen knüpfen sich 
Iiieran auch die Rankenornamente der Kirchen in Pyhtää (schw. Pyttis) und 
Hollola.
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magischen Zeichen gefesselt, z. B . dem Drudenfuss und dem Hexagon. Am  näch
sten liegt ein Vergleich mit der aus der Mitte des 14. Jahrhunderts stam m enden. 
Kirche in Karris auf der estnischen Insel Oesel. Solche sowohl technisch wie 
inhaltlich primitiven Malereien wirken in einer Zeit, wo die finnische Kirche 
von einem der aufgeklärtesten unserer katholischen Bischöfe regiert wurde, als 
Anachronismus. Zwei Mal wurde Olaus Magni zum Rektor der Pariser Uni
versität gewählt, und zwei Mal w ar er sog. Prokurator der englischen Nation. 
Man könnte sich denken, dass der um die Verschönerung unserer Kirchen bemühte 
Konrad B itz —  Nachfolger des Olaus Magni auf dem Bischofssitz zu Turku —  
eben um Missgriffe wie die obengenannten zu vermeiden, in seinem 1480 erlassenen 
neuen Reglement für unsere Kirchen u.a. bestimmte, dass Maler nur auf beson
dere Genehmigung des Bischofs oder des Domkapitels zu Arbeiten in der Kirche 
herangezogen werden dürften. Der betreffende Paragraph in den Vorschriften lau
tet: »Item statuimus, quod nullus curatorum assumat sibi muratores, vitrifices, 
pictores, carpentarios aut ceteros officiales ad notabile edificium ecclesie spec- 
tantes, sine speciali nostra vel nostri capituli licencia.»1

W eiter oben war von den Malereien in der Finströmer Kirche die Rede, 
sowie von einigen primitiven Bildern, die vermutlich aus der ersten Hälfte des- 
15 . Jahrhunderts stammen. Mitte des 15 . Jahrhunderts wurde die Dekoration 
der Kirche fortgesetzt, wie das an der Chorwand befindliche Wappen von Olof 
Magnusson zeigt. Diese Malereien umfassen vorwiegend Einzelbilder von Aposteln 
und Heiligen, die an den Wänden und an den massiven, viereckigen Säulen ange
bracht wurden. Die Apostelreihe, der sich auch andere Heilige anschliessen, fängt 
südlich vom Chorfenster mit Petrus an und endigt nördlich von diesem Fenster 
mit Matthäus; diese Anordnungsweise ist die bei uns übliche. Die B ilder der 
Apostel und einiger wichtigeren Heiligen sind in braunrote Rahmen gefasst, an 
deren Aussenrand Krabbenranken sind. A uf ebensolche Krabbenranken trifft man 
in Schweden in der Tenstaer Kirche (1437), im Chorgewölbe der Strängnäser Dom
kirche (etwa 1462) und in der Bunkefloer Kirche in Schonen (Malereien aus dem 
späten Mittelalter), in Dänemark z. B . in den Kirchen von Tingsted, Elm elunde 
und R aaby, gleichfalls aus dem Ende des Mittelalters, und in Norddeutschland 
in der Heiligengeistkirche zu Lübeck (etwa 1495). Wahrscheinlich haben in der 
Finströmer Kirche in der Mitte des 15 . Jahrhunderts zwei Meister nebeneinander 
gewirkt, von denen der eine hauptsächlich die Bilder der Apostel und einiger 
bedeutenderen Heiligen gemalt hat, der andere die übrigen Heiligenbilder und 
andere bildliche Darstellungen, u.a. »Das Jüngste Gericht» und die »Apokalyp
tische Madonna», die nun zum ersten Mal in unserer mittelalterlichen Monumental
malerei auftauchen. In den ersteren spiegelt sich eine männliche, fast epische 
Auffassung —  die Gestalten sind derb-kräftig, die Proportionen normal — ; in den 
letzteren hingegen offenbart sich ein weiches, lyrisches Empfinden. Auch die 
Verhältnisse sind bei den letzteren andere: der K opf ist meistens klein, der Körper 
schlank. Die Farben sind nunmehr verblichen; neben dem üblichen Braun- und 
Gelblichrot, Schwarz und Grau sieht man gelbe und grüne Farbentöne, am Mantel 
des Johannes auch B lau. Meines Erachtens zeigen sich in den in Frage stehenden

1 F M U  38 5 3 .



G O O T T IL A IS T A  M O N U  M E N T A A L I  M A A LA U ST A 249

Malereien der Finströmer Kirche —  wie ich schon in der Beschreibung derselben 
dargelegt habe —  norddeutsche Einflüsse, wenn sie nicht überhaupt von deutschen 
Meistern geschaffen worden sind.

In der Sakristei, wo die Tür- und Fensterränder mit Krabben verziert sind, 
sind die Gewölbekappen mit dem in unserer späteren Kirchenmalerei vielfach 
vorkommenden rotgrünen naturalistischen Blättergerank bedeckt. Ähnliche 
zweifarbige Blätterranken (braunrot und grün, rot und blau) trifft man in der 
Hammarlander Kirche, wo im Bruch der Gewölbekappen abwechselnd braunrote 
und grüne Krabbenranken sind. Nur ein Figurenbild, Judas Thaddeus, hat sich 
bis in unsere Zeit erhalten. Das an den Wänden und an den Fensterpfosten be
findliche Rankenwerk, dessen Zweige in Trauben und fünfblättrige Rosen endigen, 
dürfte späteren Datums sein.

In diesem Zusammenhang verdient der Gewölbeschmuck der Katharina- 
und der Bartholomäus-Kapelle im Turkuer Dom Erwähnung, da er den Übergang 
zur Kunst des ausgehenden Mittelalters verm ittelt. Die Rippen sind mit Farben
bändern und mit zweierlei —  grösseren und kleineren —  Schablonenblumen, die 
Bogenränder mit Kleeblattm otiven geschmückt. In den Kappen und Zwickeln 
des Sterngewölbes ist eine in zierlichen Windungen fortlaufende Ranke; ihr ent
springen zweifarbige B lätter (braunrot, grün, gelblich und schwarz) und Zweige, 
die in fünf- und sechsblättrige Rosen, Palmetten und traubenällnliche Gebilde 
endigen. Zwischen die Blätterranken sind in der Bartholom äus-Kapelle die 
Symbole der Evangelisten eingefügt, in der Katharinen-Kapelle vier sitzende 
weibliche Heilige; Ursula, Katharina von Alexandria, Barbara und die heil. Anna 
mit Maria auf den Knien. Die Wandgemälde sind zum grössten Teil zerstört; am 
besten erhalten sind in der Bartholom äus-Kapelle die heil. Helena und die Apostel 
Andreas und Bartholomäus. Die ziemlich dünnen, aber mit naturalistischen B lä t
tern versehenen Ranken erinnern an den Gewölbeschmuck in der Sakristei der 
Finström er Kirche und in der Hammarlander Kirche; der Stil der Figurenmaler 
nähert sich in gewisser Hinsicht den kleineren Heiligenbildern in der Finströmer 
Kirche (z. B . »Die Apokalyptische Madonna». Die Gewänder der Apostel, weite 
Mäntel mit reichem, strengem Faltenwurf, sind bereits Kennzeichen des späten 
15 . Jahrhunderts, wie auch die realistischer als früher behandelten Gesichtszüge. 
Das Kolorit w irkt gedämpft, mit einem Stich ins Graue, von dem sich die gelb 
und schwarz gehaltenen Einzelheiten abheben. Bei der Erörterung der Kom po
sition des Gewölbeschmuckes habe ich auf die Bilder des schwedischen Meisters 
Peter aus den Jahren 1450— 1460 verwiesen, auf denen man bildliche Wiedergaben 
ebenfalls in den Gewölben zwischen den Blätterranken findet. Das Rankenwerk 
dieses Meisters, ebenso wie auch die einzelnen Schmuckmotive, haben jedoch im 
allgemeinen eine andere Form  (als Ausnahme seien einige Gewölbemalereien in 
der Kirche von Vadsbro erwähnt). Die Malereien in der Katharinen- und in der 
Bartholom äus-Kapelle dürften wohl aus jenen Zeiten stammen, wo die Kapellen 
zu einem Kreuzchor vereinigt wurden, also laut Rinne in den 70er Jahren des 
15. Jahrhunderts.
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D IE  SO G EN A N N T E » U U SIK IR K K O » -G R U P P E , U N G E F Ä H R  

1470— 1490.

Am Ende des 15 . Jahrhunderts erhob sich unsere Kirchenmalerei zu einer 
vorher ungeahnten Blüte. Namen, wie Konrad B itz — neben Magnus Tavast einer 
der mächtigsten unserer katholischen Bischöfe —■, H artvik  Japsson G arp —  nord
finnischer Landrichter, grösser S t ifte r— und Petrus Henriksson, der Kirchenmaler 
des Kirchspiels Uusikirkko, sind kennzeichnend für dieses Entwicklungsstadium  
unserer Kunst, das in vieler Hinsicht sehr bemerkenswert ist. Die meisten m ittel
alterlichen Malereien der westfinnischen Kirchen stammen aus jenem Zeitsabschnitt. 
An Stelle von Norddeutschland, dessen Einfluss auf unsere frühere Kirchenmalerei 
offensichtlich ist, scheint jetzt Schweden getreten zu sein, wo, nachdem die Unions
kämpfe mit Sten Stures Sieg in der Schlacht bei Brunkeberg 14 7 1 geendet hatten, 
au f allen Gebieten ein Aufschwung wahrzunehmen ist. Die Berührungspunkte zw i
schen der schwedischen Bro-Knivsta-Gruppe und gewissen Werken der westfinni
schen Kirchenmalerei, namentlich von Petrus Henriksson und seiner Schule, sind 
jedenfalls unbestreitbar, obschon die Urtypen wahrscheinlich auch anderswoher 
stammen. Bekannt ist, dass manche der am  Ende des 15 . Jahrhunderts in Schwe
den wirkenden Kirchenmaler von deutscher Herkunft waren. Da die norddeutsche 
Kirchenmalerei vorläufig nicht genügend erforscht worden ist, muss jedoch diese 
Frage offen gelassen werden.

Petrus Henriksson schuf seine Malereien in Uusikirkko im Jah re  1470, wie 
aus einer Inschrift an der Kirchenwand ersichtlich ist. Diese Malereien unter
scheiden sich in vieler Hinsicht von jenen Typen, die w ir früher kennen gelernt 
haben. Sie tragen ein bedeutend realistischeres Gepräge, trotzdem auch sie sich 
eng an die Architektur des Kircheninnern anschliessen, wodurch sie die W irkung 
der architektonisch wichtigen Teile unterstreichen. Die Ornamentmotive sind 
fast durchweg, d. h. abgesehen von den Farbenbändern der Rippen, einigen Scha
blonenfiguren u.s.w ., dem Pflanzenreich entlehnt. Vor allem ist dies der F a ll in 
sämtlichen Kirchen der Uusikirkko-Gruppe bei der üblichen Ranke m it zwei
farbigen Blättern (Braunrot und Grün sind allgemein, aber auch andere Farben
zusammenstellungen treten auf; in Laitila  (schw. Letala) gibt es sogar auch drei
farbige .Ranken). Dieselbe Blattranke findet sich in Norddeutschland z.B . in 
den Kirchen zu Rostock und Doberan. Andere für die Kirchen unserer Uusikirkko- 
Gruppe und den Bro-K nivsta-K reis charakteristische Schmuckmotive sind die 
von den Rändern der Rippen und Bogen aus in die Gewölbekappen sich ziehenden 
Zweige und B lätter, die in mannigfaltige Figuren auslaufen, wie z. B . in dreiteilige 
B lätter, in Trauben, in die heraldische Lilie, die Lotosblume oder in einfache 
Spitzen. In den drei Hauptkirchen der Uusikirkko-Gruppe, in Uusikirkko, Laitila  
und Parainen (schw. Pargas) —  in dieser sogar auch im Chorgewölbe —  tritt das 
»Kettenornament» auf, ebenfalls eines der bezeichnendsten Motive der Bro-K nivsta- 
Gruppe.

Auch die anderen Ornamentmotive variieren in den verschiedenen Kirchen. 
Eine eigenartige Zwischenstellung nimmt in dieser Hinsicht die Kirche in Laitila 
ein, deren Malereien aus dem Ja h r 1483 stammen. In dieser Kirche sind Orna
mente, von denen sich manche in Uusikirkko finden, andere in Taivassalo, wieder
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andere in den südlich und südöstlich von Turku gelegenen Kirchen. Von dem 
»Kettenornament» war bereits die Rede. Mit Uusikirkko wird die Laitilaer Kirche 
ferner verknüpft durch jene grosse, graugelbliche Rose, welche die Chorgewöl
bebogen —  in Laitila  auch die Gewölbemitte —  zieren. Aus der Taivassaloer 
Kirche wieder stammt, sofern sie, wie es den Anschein hat, älter is t ,d ie  Akanthus- 
ranke (findet sich auch in Perniö, schw. Bjärnå), die naturalistische Lilie im 
Laitilaer Chorgewölbe (auch in Sauvo) oder die riesige heraldische Lilie im fünften 
Gewölbe des M ittelschiffs. Andere Schmuckmotive weisen auf die Kirchen südlich 
und südöstlich von Turku hin. In Perniö z. B . treffen w ir auf genau dasselbe 
Lotosblumen- oder Granatäpfelm otiv wie in Laitila , in Sauvo (schw. Sagu) und 
Parainen au f das herzförmige B latt. Die Malereien der letztgenannten Kirche, 
die von i486 datiert sind —  die unter dem Wappen von Innocenz V II I . befindliche 
Jahreszahl —  erinnern auch sonst stark an den Schmuck der Laitilaer Kirche. 
So trifft man in den Kirchen von Laitila  und Parainen im vierten Gewölbe des 
Mittelschiffs ein eigenartiges Rosenabbild, dessen innerer Teil durch kreuzweise 
gezogene Linien in Felder eingeteilt ist. Noch eine andere bemerkenswerte P a
rallele findet sich in den Malereien dieser Kirchen, nämlich die aus Blumenkronen 
aufsteigenden Brustbilder. In Laitila  sind auf diese Weise die Engel dargestellt, 
welche die Spruchbänder des Chorgewölbes halten, in Parainen die Kirchenväter 
und die Propheten.

E s  ist überflüssig, diesen Vergleich weiter fortzusetzen. Der Dekorations
stil ist, wie wir gesehen haben, in sämtlichen Flauptkirchen der Uusikirkko- 
Gruppe, d. h. in Uusikirkko, Taivassalo, Laitila , Parainen, Perniö und Sauvo, 
beinahe das gleiche; nur in Einzelheiten weichen sie von einander ab. Mit Recht 
kann man von einem einheitlichen Dekorierungsstil, einer Malerschule, sprechen, 
zu deren hervorragendsten Meistern Petrus Henriksson gehörte. Auch in Bezug 
au f Auswahl und Anbringung der bildlichen Darstellungen hat man im Grossen 
und Ganzen sich nach demselben Schema gerichtet.

Das Chorgewölbe wurde für die wertvollsten Stoffe Vorbehalten. Dort 
wurden meistens die Gemälde der Kirchenväter und die Symbole der Evangelisten 
untergebracht. Nur ausnahmsweise finden diese sich an anderen Stellen, wie in 
der Kirche zu Taivassalo, wo die Sinnbilder der Evangelisten im zweiten Gewölbe 
des Mittelschiffs sind, oder in Sauvo, wo die Kirchenväter an gleicher Stelle ihren 
Platz gefunden haben. In Laitila  befinden sich die Sinnbilder der Evangelisten 
auch im Sakristeigewölbe, in Uusikirkko sowohl die Sinnbilder der Evangelisten 
wie die Kirchenväter —  diese Malereien sind jedoch älter als die in der Kirche be
findlichen. Die Kirchenväter sind meistens in Brustbildern dargestellt; eine Aus
nahme bildet in der Uusikirkko-Gruppe nur die Kirche von Taivassalo, in deren 
selten schön ausgeschmücktem Chorgewölbe man sie in voller Gestalt sieht: Gre
gorius, Ambrosius und Augustinus mit dem bei Prozessionen üblichen, weiten, 
schleppenden Chormantel (Pluviale) angetan, Hieronymus in der herkömmlichen 
Kardinalkleidung. In Laitila  und Sauvo sind ausserdem in das Chorgewölbe 
noch die Brustbilder von vier Engeln gemalt, von denen die Sauvoer Engel die 
Werkzeuge von Christi Leiden in den Händen halten. In den anderen Kirchen 
der genannten Gruppe sind im allgemeinen keine Bilder in den Gewölben. Jedoch 
gibt es Ausnahmen. In der Kirche zu Taivassalo, wo der Heiligenkult besonders
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reichlich vertreten ist, sind in beinahe allen Mittelschiffgewölben Heilige darge
stellt, entweder zu zweit oder einzeln (Henrik und M argareta, Nikolaus und Maria 
Magdalena, Georg, Johannes der Täufer, Simon und Jud as Thaddeus, sowie M i
chael). In den Kirchen von Laitila  und Parainen finden sich in dem M ittelschiff - 
und auch in einigen Seitenschiffgewölben Prophetenbilder. In der Perniöer K irche, 
deren Gewölbekonstruktion die gleiche wie in der Sauvoer ist, sind im zweiten 
Mittelschiffgewölbe die Bilder von acht Propheten, und im dritten Gewölbe ausser 
einem Christusbild die Brustbilder folgender Heiligen: Johannes der Täufer, M ar
gareta, der Apostel Johannes, Paulus, Jakobus der Ältere, Maria Magdalena und 
Andreas.

Auf den Säulen sind die bekanntesten weiblichen Heiligen abgebildet: in 
Uusikirkko Barbara, Gertrud und Dorothea; in Taivassalo Ursula und Christina; 
in Laitila  Dorothea und Gertrud, Maria Magdalena und Margareta. In Laitila  
sind an den Säulen ausserdem die nackten Gestalten von Adam und E va , ferner 
Mischgestalten —  halb Mensch, halb Tier —  Vogel Phönix u.s.w. Die Anordnung 
in Uusikirkko ist insofern aussergewöhnlich, als die Propheten- und Heiligen
bilder hier in den Fensternischen angebracht sind, die Brustbilder der Pro
pheten an dem segmentförmigen oberen Fensterteil, die Heiligengestalten am 
Fensterpfeiler.

Die Wände wurden in erster Linie für die eigentlichen figürlichen Darstellun
gen ausersehen. Auch in deren Anordnung scheinen die Maler der Uusikirkko- 
Schule sich an bestimmte Regeln gehalten zu haben. So wurden die Gemälde aus 
der Kindheit des Heilands, also die der Weihnachtsliturgie entlehnten Stoffe, an 
der Nordwand der Kirche, nach der Chorseite zu, angebracht, während die Vor
gänge aus der Leidensgeschichte, d.h. aus der Osterliturgie, an der Südwand be
ginnen und sich auf der West- und Nordwand fortsetzen. An die W ände wurden 
auch die blutigen Scenen von Folter und Hinrichtung der Heiligen gemalt, wie 
der Märtyrertod des Erasm us, des Laurentius und der B arbara, die gerade zu 
jener Zeit in unserer Kunst auftraten. In Uusikirkko ist ferner auf der nördlichen 
Kirchenwand eine grosse, den Kreuzzug von St. E r ik  darstellende Komposition. 
Einen sichtbaren Plats nehmen die Gemälde vom Jüngstem  Gericht oder von 
Maria und Christus als Fürbitter der Menschheit ein —  der letztgenannte Stoff 
nur in den Kirchen von Uusikirkko und Parainen. Von den Heiligen wurde stets 
St. Christophorus an einer in die Augen fallenden Stelle, an die Kirchenwand 
gemalt, so dass jeder Kirchenbesucher ihn gewahrte.

Die zentrale Stelle in der Kirche war selbstverständlich die Chorwand. 
Irgendwelche bestimmte Gegenstände wurden hier jedoch nicht abgebildet, falls 
nicht Apostelbilder die Kirchenwände umgeben, wobei nördlich vom Chorfenster 
in der Regel ein Matthias-, südlich davon ein Petrusbild gemalt wurde. In Uusi
kirkko sind M argareta und Helena je auf einer Seite des Chorfensters, in Taivas- 
salo B irgitta und die Jungfrau Maria, in K aarina die in unserer mittelalterlichen 
Kunst seltene Katharina von Siena und Petrus. Darstellungen lehrhaften oder 
profanen Charakters wurden für gewöhnlich im W affenhaus untergebracht. Eine 
Ausnahme bildet die Kirche in Taivassalo, wo man Stoffe, wie »Die Dudelsack
pfeifer», »Die Feuerprobe», »Der Teufel am Bett des Sterbenden» auch in der K ir 
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che selber sieht, freilich an verhältnismässig bescheidenen Plätzen, in der Nähe 
der W esttür.

Bei der Figurenmalerei der Uusikirkko-Gruppe, der Petrus Henriksson-Schule, 
kann man dieselbe Beobachtung wie bei der Ornamentik machen. Auch sie trägt 
im Vergleich zu unserer älteren Kirchenmalerei ein merkbar realistischeres 
Gepräge. Dieser realistische Zug tritt auch schon in den einzelnen Figurenbildern 
zu Tage, die nicht mehr so unnahbar wirken wie früher in ihrer abstrakten Schön
heit der Linie. Ist doch der Künstler in manchen Fällen offenbar bestrebt gewesen 
auch verschiedenartige Typen wiederzugeben. Als Beispiele seien genannt: Die 
Apostel Petrus, Paulus und Johannes. Frankenhaeuser spricht mit Recht von dem 
»krassen Realism us 1 der sich in den Brustbildern der Propheten im zweiten Ge
wölbe der Perniöer Kirche äussert. E s ist auch sehr wohl möglich, dass die K ün st
ler als Modelle Personen aus ihrer eigenen Umgebung verwendet haben. Auch 
die Prophetenbilder in Laitila  und Parainen verdienen in dieser Beziehung A uf
merksamkeit. Bisweilen wurden die Propheten im Profil wiedergegeben; ein  
Beispiel hierfür ist u. a. das Brustbild des kahlköpfigen Propheten in Pem iö. 
Gewöhnlich ist dies die Stellung von Personen niedrigen Standes oder von 
gradezu anrüchigen Personen, wie die römischen Kriegsknechte unterm Kreuz 
des Erlösers, die Henker bei der Hinrichtung von Märtyrern, Jud as Ischarioth 
auf dem Abendmahlgemälde. Vorwiegend sind jedoch die Gesichter der Personen 
immer noch nach dem herkömmlichen Schema gemalt. Die Züge von W ürdenträ
gern,wie Kirchenvätern, Aposteln —  abgesehen von den obenangeführten Ausnah
men— und den bekanntesten Heiligen variieren nicht wesentlich. Die Gewandung 
hingegen ist mannigfaltiger als früher; gestickte Brokatgewänder kommen häufig 
vor, z. B . bei der Jungfrau Maria —  der Mantel Christi ist fast ausnahmslos pur
purrot — , bei den Kirchenvätern, einigen Aposteln und Heiligen, sowie bei den 
römischen Richtern oder Konsuln auf den Bildern in Uusikirkko, die den Mär
tyrertod des Erasm us und des Laurentius darstellen. Hermelingefütterte Mäntel 
haben E rik  und Olof, die Königsheiligen in der Kirche von Taivassalo, Barbara 
und Jakob  der Ältere in Uusikirkko und D avid in der Sauvoer Kirche. Im  all
gemeinen sind die Mäntel weiter als früher, sie verhüllen den Körper gänzlich 
nnd schmiegen und brechen sich in vielgestaltiger Fältelung. Aber neben den 
derartig gewandeten Kirchenvätern, Propheten und Heiligen sieht man nament
lich in der Malerei der Uusikirkko-Gruppe auch Gestalten in kurzer, um die Mitte 
snggeschnürter Jacke und in engen, straff anliegenden Hosen —  die Hosenbeine 
tragen oft verschiedene Farben. In solcher Kleidung treten die Kriegsknechte auf 
den Gemälden auf, die Christi Geisselung, Verhöhnung und Kreuzigung veranschau
lichen oder auf den Bildern von der Hinrichtung von M ärtyrern. Dass diese Tracht 
indessen nicht nur von Menschen niederen Standes getragen wurde, beweist uns 
das B ild  Davids in der Sauvoer Kirche. Auch er hat die stramm anliegenden Bein
kleider und das kurze Wams mit Pelzrand und Gürtel. Auf den Schultern hängt 
ihm ein kurzer Mantel mit Hermelinfutter. In der Frauentracht ist keine nennens
werte Abwechslung zu bemerken, ausser dem bis zum Boden reichenden, langen 
Untergewand, zu dem oft ein weiter Mantel gehört. Die Ärmelöffnungen sind

1 S M — F M  1906.
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bisweilen übermässig weit, wie bei St. Katharina in Uusikirkko und bei St. U rsula 
in Taivassalo. Der K opf ist entweder unbedeckt oder m it einem Tuch umhüllt. 
Jenen hohen, trichterförmigen Kopfputz, den die Frauen im späten M ittelalter 
bei feierlichen Anlässen trugen, findet man in unserer Kirchenmalerei nicht.

Die weiter oben erwähnten einzelnen Heiligengestalten in ihren zeitgemässen 
Gewändern, an denen man sogar den Wechsel der Moden erkennen kann —  in 
dieser Hinsicht bieten vor allem die Apostel und Propheten der Sauvoer Kirche 
ein interessantes Forschungsmaterial —  sind zweifellos schon an sich ein Beweis 
für das Eindringen einer neuen Kunstrichtung in unsere kirchliche K unst. Dies 
beweisen auch die nackten Gestalten Adams und E vas in der Kirche zu Laitila : 
hier im hohen Norden entfernte Verwandte jener Bilder unserer Stammeltern 
auf dem Genfer A ltar!

Als Anfang der zukünftigen Portraitmalerei sind jene in kleinerem Form at 
gemalten Stifter anzusehen, die zu Füssen der Heiligen knien. Aus den W appenschil
dern ersehen wir, wer die jeweiligen Personen sind. Noch klarer spiegelt sich dies 
Streben nach W irklichkeitswirkung oder -illusion in jenen erzählenden bildlichen 
Darstellungen, die für diese Kunst des ausgehenden Mittelalters charakteristisch 
sind. Bezeichnend ist, dass grade in diese Zeit unser lebhafter Handelsverkehr 
mit den Niederlanden fiel, von wo ausser den üblichen Waren auch einige der 
bedeutendsten W erke unserer mittelalterlichen Kunstschätze eingeführt wurden. 
Schon Magnus Tavast hatte aus den Niederlanden, aus Flandern, die Kupferplat
ten für das Kenotaphium des heil. Henrik, mit den die Legende des finnischen 
M ärtyrerbischofs wiedergebenden Bildern bestellt. Später erwarb man dort z .B . 
die Altarschreine für Vehmaa und Vanaja (schw. Vehmo u. Vånå) mit ihrer 
reichen Holzschnitzerei, in der die Illusion der W irklichkeit ihren Gipfel erreicht 
(der erstere im Nationalmuseum). Auch der Altarschrein von Uusikirkko aus 
den Jahren 1425— 1450 (Nationalmuseum), dessen Flügeltüren der Hamburger 
Meister Francke mit Bildern aus der Barbara-Legende verziert hat, verdient in 
diesem Zusammenhang Erwähnung. Der Altarschrein wurde vermutlich zur 
selben Zeit, d.h. etwa 1470 *, importiert, als die Kirche von Uusikirkko auch sonst 
mit Malereien und Chorgestühl ausgeschmückt wurde. In unserer älteren Kirchen
kunst sieht man nur ausnahmsweise erzählende bildliche Darstellungen; die be
deutendsten Kompositionen sind: Christus als W eltenrichter, Das Jüngste
Gericht (Finström) oder Der gekreuzigte Erlöser zwischen Maria und Johannes 
(Mynämäki; Ostgiebel der H attulaer Kirche); in Uusikirkko und Taivassalo —  
die Wandmalereien der anderen Kirchen sind zum grössten Teil zerstört —  hat das. 
irdische Leben Christi Stoff zur Schöpfung einer ganzen Bilderreihe gegeben, 
mit den W eihnachts- und Osterereignissen als Hauptgegenstand. An diese B ilder
reihe schliessen sich die Gemälde vom M ärtyrertod der Heiligen an. Stellung 
und Gesichtszüge der Personen sind stereotyp: aber z .B . das Kreuzigungs
bild verrät das Streben auch Seelenbewegungen zu veranschaulichen (Jungfrau 
Maria). Auch die Milieudarstellung, in der Keime der späteren Entw icklung 
sichtbar werden, verdient Beachtung. Die Erde ist meistens ockergelb, mit Gras
büscheln und Bülten darauf, gemalt. Die niedrigen, zwerghaften Bäum e endigen

1 Meinander, Medeltida altarskåp och träsnisniderier i  F in lands kyrkor, S. 15 7 .
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in einer dichten, grünen Krone. Bemerkenswert ist die Terrassenlandschaft in 
der linken Ecke des »Misericordia»-Bildes in der Kirche zu Parainen. Das W asser 
ist bläulich; der Deutlichkeit halber sind Fische hineingemalt, z .B . im »Kreuzzug 
des heil. Erik» in Uusikirkko und im »Heil. Christophorus» in Taivassalo. Der 
Himmel wurde überhaupt nicht wiedergegeben; an seiner Stelle wurden direkt 
auf den Kalkgrund die üblichen Stern- und Blumenfiguren umrissen. Die Pers
pektive ist natürlich prim itiv; aber eine gewisse Tiefenwirkung scheint der Künstler 
dennoch angestrebt zu haben, z .B . im Abendmahlsbild oder in den Bildern, welche 
die Geburt des Heilands und die Anbetung der Könige darstellen. Beim  ersteren 
war der Anlass hierzu der Tisch, um den die Jünger im Verein mit dem Heiland 
sitzen, bei den letzteren der Stall, resp. der Schuppen, vor dem Maria und Joseph 
neben dem Jesuskind knien.

Die Farbenskala der mittelalterlichen Monumentalmalerei hat im Kreise 
der Uusikirkko-Schule bereits ihren endgültigen »polyphonen» Ausdruck gefunden. 
Neben dem prim itiven schwarz-roten Farbenkontrast tritt gleichwertig Grün und 
R ot auf. Ausser Schwarz, Braunrot, Gelblichrot, Grün und Weiss trifft man Ocker
gelb, seltener Blau und Zinnober. Besonders prächtig muss —  nach allem zu 
urteilen —  der Farbeneindruck der Malereien in Taivassalo gewesen sein —  und 
ist es noch — , dadurch dass man neben braunroten und grünen Blattranken auch 
Schwarz und Gelb sieht (das Gelb spielt ins Orangefarbene). Um die Modellierung 
kümmerte man sich im allgemeinen nicht weiter; die jeweilig in Frage kommende, 
meist von schwarzen Umrisslinien begrenzte Fläche bedeckte man mit gleich- 
mässig dicker Farbe, offensichtlich auch auf einen dekorativen Flächeneindruck 
bedacht. Für Gesicht und Hände wurde auch oft braune Umrisszeichnung ange
wendet.

Eine ausführliche Analyse der zur Uusikirkko-Gruppe gehörenden Malereien 
wird durch den Umstand erschwert, dass namentlich die Bilder der Hauptkirchen, 
die von Uusikirkko und Taivassalo, so grob erneuert worden sind. Trotzdem 
kann man durch Vergleichen der Malereien der verschiedenen Kirchen unterein
ander auch auf Grund des heutigen Forschungsmaterials gewisse wichtige Beob
achtungen machen. So lässt sich die Malerei der sog. Uusikirkko-Schule in zwei 
verschiedene Gruppen einteilen, deren Hauptmeister Petrus Henriksson und der 
Maler der Laitilaer Kirche sind. Sowohl in den von Petrus Henriksson, wie von 
dem »Meister von Laitila» ausgemalten Kirchen findet man die traditionellen Motive 
der gotischen Kirchenmalerei, die heraldische Lilie und das dreiteilige B latt (Wein
blatt?). Die heraldische Lilie von Uusikirkko endigt oben in einem Gebilde, das 
an ein dreiteiliges B la tt  erinnert, die seitlichen B lätter krümmen sich in Form  
eines S. Die unteren Zweige des dreiteiligen B lattes oder W einblattes entwickeln 
sich vom Stiel aus gerade nach den Seiten hin. Genau ebensolche Ornamente, bei 
deren Ausführung der Maler oder seine Gehilfen fertige Muster oder Schablonen 
angewandt haben, trifft man in den Kirchen von Taivassalo und Sauvo, das drei
teilige B latt ausserdem in der »Johannes der Täufer-Kapelle» in der Turkuer Dom
kirche. In den erstgenannten Kirchen findet sich auch das für Petrus Henrikssons 
Malerei charakteristische Weintrauben- oder Blütentraubenornament als A b
schluss der in die Gewölbekappen sich erstreckenden Zweige. In den Kirchen 
von Laitila, Parainen und Perniö trifft man gleichfalls auf die Grundornamente
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dieser Malrichtung; doch ist ihre Form  nun eine andere. Die heraldische Lilie läuft 
oben in eine spitzwinkelige, einem Dreieck oder Rhombus ähnelnde Figur aus, 
die Form  der Seitenblätter ist reicher, und sie schliessen an dem sich aufwärts 
biegenden unteren Ende mit einem knospenartigen Gebilde ab. Das dreiteilige 
W einblatt ist kräftiger, und die sich seitwärts ausbreitenden Zweige sind nach 
oben gewandt. Eigenartig ist die in Laitila  vorkommende Lotosblume (Granat
apfel), die man auch in der Perniöer Kirche antrifft. In der Kirche zu Parainen 
sieht man sie am Gewand eines Propheten. Diese Abweichungen innerhalb der 
Ornamentik beweisen meines Erachtens, dass die zum Kreis von Uusikirkko und 
Laitila  gehörenden Malereien von verschiedenen Meistern entworfen worden sind, 
die wohl verschiedenartige Vorlagen angewendet haben dürften. D arf man wohl 
annehmen, dass die erstgenannten Ornamenttypen charakteristisch für die Malerei 
der 70er Jahre des 15 . Jahrhunderts sind —  die Ausmalung der Kirche von U usi
kirkko wurde bekanntlich 1470 vollendet — , die letzteren für die im Laufe des 
folgenden Jahrzehnts ausgeschmückten Kirchen (die Malereien in Laitila  stammen 
aus dem Ja h r 1483, die von Parainen aus dem Ja h r i486)?

Auch hinsichtlich der eigentlichen bildlichen Darstellungen kann man ge
wisse Abweichungen —  und Übereinstimmungen —  feststellen, auf die in Kürze 
hinzuweisen berechtigt sein dürfte. Das reichhaltigste Vergleichsmaterial bieten 
die Kirchen in Uusikirkko und Taivassalo, in denen zum grossen Teil die näm 
lichen Stoffe behandelt worden sind. E s  ist erklärlich, dass z .B . die Darstellung 
von Bildern aus Leben und Leiden Christi nicht nennenswert variiert; die verhält
nismässig geringen Abweichungen, die in der Hinsicht bei diesen Gemälden auftre- 
ten, können durch zufällige Umstände veranlasst worden sein, etwa durch die Form 
der jeweilig zur Verfügung stehenden Fläche u.dgl. m. Doch gibt es auch solche 
abweichenden Züge, die nicht als zufällig gelten können, sondern die offenbar 
daher rühren, dass der Künstler andere Muster oder Vorbilder benutzt hat. Einen 
Beweis hierfür bieten z .B . die Bilder von der St. Erasm us-Legende in Uusikirkko 
und Taivassalo. Diese hat in der Kirche von Uusikirkko Stoff zu einer grossen 
Komposition gegeben, auf welcher der Heilige nackt in einem Kessel stehend wie
dergegeben ist, während die Henker ihm mit einer Haspel die Eingeweide aus 
dem  Bauch drehen; in der anderen Kirche sehen wir ihn allein, angekleidet, im 
Kessel stehen. Des St. Laurentius’ M ärtyrertod ist gleichfalls in beiden Kirchen 
behandelt worden. Von dem Bild  in Uusikirkko ist zwar nur der obere Teil er
halten, aber dieser genügt: wir sehen darauf die Engel auf einem weissen Tuch 
die Seele des Glaubenszeugen in den Himmel tragen. In der Taivassaloer Kirche 
sitzt St. Laurentius in Gestalt eines nackten Kindes auf dem Arm des aus einer 
Wolke hervortretenden Christus.

Den Stil der Gemälde in Taivassalo und Uusikirkko endgültig zu analysieren 
ist bei dem jetzigen Stand der Dinge unmöglich; aber auch in dieser Hinsicht kann 
man sie nicht ohne Weiteres einander gleichstellen. Der etwaige künstlerische 
W ert der Malerei in Uusikirkko ist bei der Ausbesserung verloren gegangen, und 
dasselbe ist der Fall mit den Wandgemälden in der Taivassaloer Kirche, die zum 
grossen Teil von Nervander gemalte Kopien der ursprünglichen W erke sind. D ass 
d er Stil der Malereien in Taivassalo ein anderer ist als derjenige der Bilder in U usi
kirkko, leuchtet ein, wenn man z.B . die Gestalten des Apostel Petrus, der in beiden
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K irchen abgebildet ist, mit einander vergleicht. Der Petrus von Taivassalo ist 
realistischer dargestellt als der in Uusikirkko, welcher in steifer Feierlichkeit am 
Fensterpfeiler steht. Beachtenswert ist auch solch kleines ikonographisches 
Detail, dass Petrus auf dem Bild  von Uusikirkko ein Buch in der blossen Hand 
hält, während er auf dem Gemälde von Taivassalo seine Hand in den Mantelziplel 
gehüllt hält. Auch die Kleidung der einzelnen Heiligen ist teilweise in Taivassalo 
eine andere als in Uusikirkko, was z .B . aus einem Vergleich der Katharina-Bilder 
erhellt. Die Katharina von Taivassalo trägt sowohl Krone wie Mantel; in U usi
kirkko hat sie keins von beiden. Dasselbe ist auch der Fall bei den Weissagern 
auf den Kompositionen, die die Weisen aus dem Morgenlande darstellen: in 
Taivassalo  haben sie —- wie ich früher bemerkt —  Kronen auf dem Haupt; in 
U usikirkko fehlen diese. Im allgemeinen machen die Gemälde in Taivassalo einen 
lebendigeren und —  wenn ich so sagen darf —  reicheren Eindruck als diejenigen 
in Uusikirkko. Doch kann die Ursache zum Teil auch in der ungemein unkünstle
rischen und plumpen Erneuerung liegen. Jedenfalls ist es sehr unsicher, ob Petrus 
Henriksson die Kirche in Taivassalo ausgemalt hat; zum mindesten hat er dabei 
neue Muster benutzt. Mir scheint es wahrscheinlich, dass diese Kirche von einem 
anderen, zur selben Schule gehörigen Meister ausgemalt worden ist. So weit es 
sich jetzt beurteilen lässt, nähern sich die Malereien der Sauvoer Kirche eher dem 
S til der Taivassaloer als der Uusikirkkoer Kirche, obgleich in ihnen auch Motive 
aus beiden Kirchen Vorkommen. So finden wir z .B . in Sauvo ebensolchen Petrus 
m it verhüllter Hand wie in Taivassalo.

Hingegen erinnern die Kirchenmalereien in Laitila  und Parainen, sogar in 
Perniö, derart aneinander, dass man mit ziemlicher Sicherheit behaupten kann, 
dass sie unter Leitung desselben Künstlers —  in diesem Fall also des »Meisters von 
Laitila»—  gemacht worden sind. Von der Ornamentik erwähnte ich schon bei Gele
genheit, dass die Form der heraldischen Lilie und des dreiteiligen B lattes in diesen 
Kirchen die gleiche ist. Auch in der Figurenbehandlung kann man namentlich 
in den Kirchen von Laitila  und Parainen Züge beobachten, die auf denselben U r
sprung hinweisen. Wie ich in der Schilderung der Laitilaer Kirchengemälde dar
gelegt habe, steigen die zwischen den Chorgewölbezwickeln angebrachten Engel 
aus Blumenkronen empor; dasselbe ist der Fall bei den Brustbildern der Kirchen
väter und der Propheten in der Kirche zu Parainen. Hier ist jedoch die Form 
der Blumen reicher und mannigfaltiger. Auch die Typen der Kirchenväter und 
Propheten sind in beiden Kirchen annähernd die gleichen. Die letzteren halten 
Spruchbänder in den Händen, wie auch die Engel im Chorgewölbe der Laitilaer 
Kirche. Bezeichnend hierbei ist, dass der auf die Schrift deutende Zeigefinger 
der rechten Hand unnatürlich lang ist, genau wie auf den Kirchengemälden in 
Laitila. Auch solch ein Umstand ist bemerkenswert, dass der Mantel des H iero
nymus, dessen Form schwankt, in den Kirchen von Laitila, Parainen und Perniö 
derselbe ist. Während er in Uusikirkko, Taivassalo und Sauvo seitlich geschlossen 
ist, hat er in den ebengenannten Kirchen Ärmelöffnungen. Zweifellos weicht die 
Ausschmückung der Perniöer Kirche in Bezug auf ihre Anlage in gewissen Punkten 
von dem Typus der Kirchen in Laitila  und Parainen ab, aber das beruht, wenigs
tens zum Teil, auf der eigenartigen Struktur der Sterngewölbe, die ungefähr die
selbe ist wie in der Sauvoer Kirche. In den Figurenbildern bemerkt man keine 
17
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nennenswerten Unterschiede, und die Kirchenvätertypen z .B . sind, wie gesagt, 
in Laitila, Parainen und Perniö genau dieselben. Hingegen ist der das Jesus
kind auf der Schulter tragende Christophorus in Perniö anders als in der Kirche 
von Taivassalo. Der heilige Mann wendet sich nach der anderen Seite, die 
H andhaltung ist eine andere, und der Mantel, den er in Taivassalo auf den 
Schultern trägt, fehlt.

D IE  L E T Z T E N  M A L E R E IE N  A U S D E R  K A T H O L ISC H E N  Z E IT , 
U N G E F Ä H R  1490— 1520.

Unsere späteren Kirchenmaler befolgten nicht mehr jenes einheitliche und 
feste System , das Petrus Henriksson und seine Schule ausgebildet hatten. W ir 
glauben in ihren Werken eine Lockerung der mittelalterlichen Kunsttraditionen 
beobachten zu können. E s ist sehr bedauerlich, dass die Wandmalereien der 
Kirche in Kum lm ge —  abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen —  noch immer 
unter einem Belag von Kalkm örtel sind. Nach allem zu urteilen ist diese Kirche 
selten üppig ausgeschmückt gewesen. Die Gewölbemalereien haben sich hingegen 
in ihrem ursprünglichen mittelalterlichen Zustand erhalten, was au sich schon 
dazu angetan ist, ihnen eine aussergewöhnliche Bedeutung beizulegen. Die F a r
bengebung wirkt ebenso reich wie satt, obgleich die einzelnen Farbentöne sich 
im Laufe der Jahrhunderte geändert haben, manche nachgedunkelt, andere wie
derum abgeblasst sind. Hier, wie in der Sauvoer Kirche, wo die Gewölbemalereien 
ebenfalls die ursprünglichen sind, fällt eine eigenartige, ins Violette oder Schoko
ladenbraune spielende Farbe auf, die ursprünglich wohl das gewöhnliche »caput 
mortuum» gewesen ist. Die Gewölbekappen sind teils von verschiedenfarbigen 
Blattranken bedeckt, an denen fünfblättrige Rosen sitzen, teils von Blättern 
und Zweigen, die den Rippen entwachsen, und von denen die letzteren in Lotos
figuren endigen. Neben der Lotosblume, die dem Granatapfelm uster von Laitila 
und Perniö ähnelt, treten neue Typen auf, alle augenscheinlich entweder unmittel
bar oder mittelbar mittelalterlichen Seidengeweben entlehnt. Am  Gewand der 
heil. Gertrud finden wir z .B . genau dieselbe Lotosblume wie in den Kirchenge
wölben. Neue Ornamentmotive sind das in scharfer Knickung gefältete Band 
im Oberteil der Chorgewölberippen und das wellenförmig sich schlängelnde Ge
rank an den Gewölbebogen —  ebensolches haben w ir in Lohja (schw. Lojo), H at
tula und Raum a (schw. Ranmo); in Schweden in den von Albert und seiner Schule 
ausgemalten Kirchen der Kum la-Gruppe.

Unsere Vorstellung von den bildlichen Darstellungen der Kirche zu Kum- 
linge bleibt lückenhaft. A uf Grund der übriggebliebenen Figurenbilder kann man 
jedoch den Schluss ziehen, dass der ausschmückende Künstler bei seiner Arbeit 
das herkömmliche System  befolgt hat. Im  ersten Gewölbe sind vier weibliche 
Heilige (Dorothea, Katharina von Alexandria, Gertrud und Barbara); im zweiten 
Gewölbe die Apokalyptische Madonna und die folgenden Heiligen; Maria Mag
dalena, Apollonia und Ursula; im dritten Gewölbe sind zwei Apostel (Matthias 
und Bartholomäus), der heil. Michael und ein mystisches Christusbild. Ausser- 
dem sind in sämtlichen Gewölben Engelbilder. Mit anderen Worten: die Bedeutung
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des Chorgewölbes ist in keiner Weise hervorgehoben —  gewöhnlich wurden ja  
hier die Sinnbilder der Kirchenlehrer und der Evangelisten angebracht —  viel
mehr hat es den Anschein, als wäre der Schwerpunkt in das zweite Gewölbe ver
legt worden, wo die Heilige Jungfrau dargestellt ist.

Aber wenn auch jene, die Uusikirkko-Gruppe kennzeichnende, zielbewusste 
Konzentration in der Kirchendekoration zu Kumlinge fehlt, so verraten doch 
sowohl die Ornamentik wie die Figurenmalerei bedeutende künstlerische Bega
bung. Selten schön sind die Verhältnisse der menschlichen Gestalten. Der K opf 
ist auffallend klein —  also umgekehrt wie z .B . in Taivassalo, wo die Körper, 
namentlich au f den Gewölbegemälden, kurz, gleichsam zusammengedrückt, sind, 
der K opf unverhältnismässig gross — , viele Einzelheiten sind mit verfeinertem 
künstlerischem Geschmack behandelt, z .B . die schmalen Hände mit den langen, 
spitzen Fingern (Maria Magdalena, Maria auf dem »Kreuzweg»). Den Körper 
verhüllt ein bis auf den Boden reichender Mantel, dessen Falten einfach, fast 
grosszügig, wiedergegeben sind. Hier und da entdeckt man auch eine Schattierung. 
Die Stilisierung der Erde zu Füssen der Heiligen ist dieselbe wie z.B . auf den 
Voldbyer Kirchengemälden in Dänemark. Die Dekorierung der Kirche zu Kum 
linge ist eine der spätesten des Mittelalters; darauf weist ausser der Ornamentik 
u.a. auch die mystische Komposition »Christus zwischen den Engeln» oder die 
nackte Gestalt des Apostels Bartholomäus hin. Die Malereien der Kirche zu K um 
linge dürften nach meinem Dafürhalten um das Ja h r  1500 vollendet worden sein.

Die in der Kunst gegen Ende des Mittelalters hier und da aufsprudelnde 
mystische Quellader —  für die das ebenerwähnte Bild  in der Kirche zu Kumlinge, 
in seiner A rt auch der »Schmerzensmann» in der Kirche zu Parainen ein Beweis 
ist —  strömt stark in jenen seltsamen Bildern, die das Chorgewölbe der Kirche 
des einstigen Franziskanerklosters zu Raum a  schmücken. Sie sind durchweg 
jener mystischen Verehrung geweiht, die Franziskus und seine Schüler dem lei
denden Heiland und seiner Mutter darbrachten. An das Streben jener Periode 
nach Realism us gemahnen nur die Gemälde von Mariä Verkündigung und Jesu 
Geburt. In der Ostkappe des Chorgewölbes ist der »Gnadenthron», der sog. »Schmer
zensmann» zwischen den Personifikationen von Gottvater und dem Heiligen Geist; 
auf der gegenüberliegenden Seite »Die Krönung Mariä»; in der Südkappe und 
teilweise an der Südwand »Der Stammbaum Jesu» und »Der Erlöser am Kreuz 
zwischen Engeln»; gegenüber ein grosses Gemälde, auf dessen unterem Teil man die 
Apostel vor dem leeren Sarkophag sieht, im oberen Teil Christus unter Gesang 
und Musizieren der Engelchöre seine Mutter im Himmel empfangend.

Dieser Stoffkom plex, in dem wir überall die Widerspiegelung der Ideale 
der italienischen F'rührenaissancekunst spüren, steht in unserer kirchlichen Monu
mentalmalerei sondergleichen da. Künstlerisch erreichen jedoch die Malereien 
im Chorgewölbe der Raum aer Kirche nicht das Niveau unserer besten Gemälde. 
Den Figurenbildern fehlt jene feine und geschmeidige Linienführung, die ein 
Kennzeichen der gotischen Kunst ist; sie tragen einen derben, schwerfälligen, 
ja , sogar plumpen Zug — was man freilich auch auf die grobe Ausbesserung 
Nervänders zurückführen kann. Sie erinnern am ehesten an die Kirchenmalereien 
in Lohja und H attula, obgleich der Meister offenbar ein anderer ist. Fast alle 
Personen haben weite, gestickte Brokatm äntel oder -umhänge an, deren Falten
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gerade niederhängen oder sich spröde-knitterig brechen. E in  eigenartig-reizvolles 
Gepräge verleihen dem Chorgewölbe der Raum aer Kirche die zahlreichen Engel
gestalten, die sich sowohl, auf den schmalen Zwickelflächen, wie auch namentlich 
in dem Gemälde von Mariä Em pfang im Himmel finden. Sie sind übernatürlich 
lang und schlank, m it grossen, buntfarbigen Flügeln am Rücken. Die Engel auf 
den Zwickelflächen haben die Hände über der Brust gekreuzt. Im »Gnadenthron» 
und in »Mariä Krönung» fällt die mit eigenartigen Vorsprüngen versehene rote 
Backsteinmauer auf, die sich hinter dem bankartigen Thron und zu dessen beiden 
Seiten erhebt. Nirgends sonst habe ich solchen Thron angetroffen. Eigenartig 
ist in, unserer Kunst auch die »kubistische» Stilisierung der Erdoberfläche, die 
ich für eine Reminiscenz an die Terrassenlandschaften des Trecento halten möchte. 
In Schweden findet man diese Art Stilisierung z.B . in den Malereien der Kirche 
zu Lagga und im Westgewölbe der Knutbyer Kirche.

Die Chorgewölbeornamentik der Raum aer Kirche zeigt Berührungspunkte 
mit der früher erwähnten Dekoration der Kirchen in Kumlinge und Lohja, teils 
auch der Hattulaer Kirche, wie die im Chorfensterbogen, auf den Fensterpfosten 
und Gewölbebogen der Südwand gemalte dicke Guirlande, mit Weinlaub, Trauben 
u .a. Ornamenten, zeigt. Am Rand des Chorfensterbogens ist ein Eichenblattfries. 
An den Enden der in die Gewölbemäntel und -Zwickel vorspringenden B lätter 
und Zweige sind neben dem üblichen Lotosblumenmotiv auch andere Figuren 
von unbestimmter Form. Von dem ursprünglichen Eindruck der Farben dieser 
Malereien kann man sich keine rechte Vorstellung mehr bilden. Braunrot scheint 
nun allzusehr die Oberhand zu gewinnen. Ausser den herkömmlichen Farben 
unserer mittelalterlichen Kirchenmalerei tritt auch ein eigenartiges, ins Violette 
spielendes R ot auf.

In gewisser Hinsicht richtet sich der Schmuck des Raum aer Kirchenge
wölbes nach der Tradition der Hauptgruppe unserer mittelalterlichen Monu
mentalmalerei: man trifft da sowohl auf die Bilder der Kirchenväter, wie auf 
die Sinnbilder der Evangelisten. Das Wappenschild des Geschlechtes K urki —  
dem nördlich vom Chorfenster das Sym bol des geistlichen Standes oder der Kirche, 
das rote Kreuz auf gelbem Grund, entspricht —  beweist, dass die Malereien der 
Raum aer Kirche zur Zeit unseres letzten katholischen Bischofs, A rvid Kurki 
( i 5 10 — 1522) vollendet worden sind.

Die Malereien der Kirche zu Rymättylä (schw. Rimito) zeugen bereits vom 
E in tritt der Reformation. Einen auffallend bescheidenen Teil nimmt hier z .B . 
der Heiligenkult ein, der in den Kirchen von Uusikirkko und Taivassalo so reichlich 
vertreten ist. Die Bilddarstellungen in der Kirche zu R ym ätty lä  sind —  soweit 
ihre Aufdeckung geglückt ist —  hauptsächlich den Ereignissen der Leidensge
schichte des Heilands gewidmet. Die Darstellungsreihe nimmt ihren Anfang an 
der Nordwand des Chorgewölbes, wo die »Geisselung Christi» versinnlicht ist. An 
der Südwand sind: »Christus wird die Dornenkrone aufgesetzt», »Die Verlosung 
des Rocks», »Der Gekreuzigte zwischen Maria und Johannes» und die »Kreuzab
nahme»; an der Nordwand (die Malerei an der Westwand hat man nicht bloss
legen können): »Christus aufersteht von den Toten» und »Christus in der Unter
welt». An der Ostwand ist ein gewaltig grosses »Jüngstes Gericht» und unterhalb 
desselben die Apostel mit ihren Sinnbildern. Der Heiligenkultus ist nur vertreten
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durch die in das zweite Gewölbe gemalten »Pestpatrone», Sebastian und Rochus, 
sowie durch teils fragmentarische Heiligenbilder, von denen das eine den heil. 
Henrik darstellt, ferner durch die Komposition an der Nordwand, deren 
Gegenstand scheinbar die heil. Anna und Maria mit dem Jesuskind auf dem 
Arm  ist.

Auch in Bezug au f den Stil nehmen die Malereien der Kirche zu R ym ätty lä  
eine selbständige Stellung ein. Die ein wenig bäurisch-plumpen Apostelgestalten 
erinnern an die Figuren der Lohjaer und der Hattulaer Kirche; die Haare fallen 
z .B . in den gleichen Ringeln auf die Schultern nieder. Die Behandlung der den 
Körper verhüllenden, flatternden Mäntel ist hingegen sehr viel freier —  in den 
Kirchen von Lohja und H attula ist der Faltenwurf gerade oder der Stoff bricht 
sich in starren, scharfwinkeligen Falten. In keiner unserer mittelalterlichen Kirchen 
ist der Einfluss der Holzschneidekunst auf die Monumentalmalerei so in die Augen 
fallend wie in der Kirche zu R ym ättylä . Manche Wandmalereien dieser Kirche 
wirken geradezu wie kolorierte Holzschnitte, so ist z .B . auch die Schattierung 
vorwiegend mit kurzen, quergezogenen Linien hervorgebracht. Die Perspektive 
ist meist prim itiv, z .B . in »Der Verlosung des Rocks»; aber interessant zu beob
achten ist, wie der Meister der Rym ättyläer Kirche, namentlich im »Jüngsten 
Gericht» die Erdoberfläche behandelt hat. Wie in der kubistischen Terrassen
landschaft der Raum aer Kirche oder auf dem »Misericordia»-Bild in der Kirche 
zu Parainen, ist auch hier sichtlich eine Tiefenwirkung angestrebt worden, wenn 
auch mit natürlicheren Mitteln. Die Landschaft in »Jüngsten Gericht» in R ym ät
ty lä  mit ihren wellenförmig hintereinander aufsteigenden Hügeln erinnert uns 
am  stärksten an die Landschaftshintergründe auf den Flügeltürbildern des St. 
E rik  und St. Henrik geweihten Heiligenschreins von Taivassalo (Nationalmuseum). 
Selbstverständlich ist aber die Landschaft auf dem Rym ättyläer Kirchengemälde 
anspruchsloser als auf den erwähnten Heiligenschreinbildern, an denen man den 
Einfluss niederländischer Kunst zu erkennen meint.

Die Gewölbedekoration in R ym ätty lä  ist ausnehmend schön und harmo
nisch. Die Zwickelflächen bedeckt dünnes, wellenförmig fortlaufendes, braunrotes 
Rankenwerk —  voll zierlich sich krümmender, vielästiger Zweige, an denen eigen
tümliche, scharfzackige B lätter, schlingenähnliche Figuren und Spiralen und läng
liche B lätter mit scharfen stachelähnlichen Einschnitten sitzen. Dasselbe Ranken
werk findet sich an den Gewölbebogen. Aus den Rippenrändern springen in die 
Gewölbekappen einfach lineargezeichnete, dreifach gefiederte B lätter vor und 
die für das späte M ittelalter bezeichnenden s-förmig gebogenen, stilisierten B lätter. 
B ei meiner Schilderung der Kirchenmalereien in R ym ättylä  habe ich nachge
wiesen, dass sich solche B lätter z .B . in den von Meister Albert ausgemalten upp- 
ländischen Kirchen in Schweden finden, und namentlich in der Gewölbedeko
ration von Anfang des 16. Jahrhunderts in der Alnöer Kirche in Norrland und in 
verschiedenen dänischen Kirchen (Herrested, Aarhus, Marie Magdalene, Saltum 
und Skive). Auch in Deutschland ist dies Blattornament Ende des 1 5. und Anfang 
des 16 . Jahrhunderts gebräuchlich gewesen. Im oberen Winkel der Gewölbekappen 
ist in Braunrot, Braun und Weiss ein spätgotisches Ornament, die »Märchenblume» 
gemalt, die man auch in der Alnöer Kirche und in den eben aufgezählten dänischen 
Kirchen antrifft. Einen gewissen Vergleich bietet etwa die geschnitzte Blum e
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am  Giebelbrett des Uusikirkkoer Chorgestühls.1 In den Kappen des Chorgewölbes 
sind die vier Sinnbilder der Evangelisten. Auch deren Form weicht von den her
kömmlichen ab, d.h. sie ist realistischer als früher. Eigenartig sind die über dem 
Engel des Matthäus sich wölbenden, beinahe heraldisch stilisierten Flügel.

Wie in Uusikirkko und Taivassalo, sind auch im Waffenhaus der R ym ätty- 
läer Kirche teilweise profane Bilder gemalt worden, auf denen man Teufel Menschen 
verfolgen sieht. Merkwürdig ist vor allem die Komposition an der Ostwand, die 
den K am pf der guten und der bösen Geister um die Menschenseelen versinnlicht 
und an den berühmten »Triumph des Todes» in Camposanto zu Pisa mit seinen 
in der Lu ft schwebenden Engeln und Teufeln erinnert.2 Auf der Aussenseite der 
in  die Kirche führenden Tür ist ein fragmentarisches Figurenb ld: Mater omnium, 
Mater misericordiae?

Alle im Vorstehenden geschilderten Züge zeigen, dass die Malereien der 
R ym ättyläer Kirche die letzten aus katholischer Zeit sind. Bestätigt wird diese 
Meinung noch durch das Gewand und das Federbarett des einen Kriegsknechts 
au f dem Bild  »Die Verlosung des Rocks», wie sie in dieser Form  erst um 1500 
getragen wurden. Trotz ihres krassen Realismus macht die Dekoration der R y 
m ättyläer Kirche einen einheitlichen und harmonischen Eindruck, der zum grossen 
Teil auf dem schönen Kolorit beruht, das namentlich in den Gewölbemalereien 
ein vornehm-massvolles Gepräge trägt. Die Hauptfarben sind ein dunkles Braun
rot, Schwarz, Braun und Weiss, dem sich gedämpfte gelblichrote, ockergelbe, 
bläulichgraue und grüne Farbentöne zugesellen. Ausnahmsweise trifft man 
auch auf Zinnoberrot (Christi Blutstropfen).

D IE  N E U T E S T A M E N T L IC H E N  ST O F F E , » B IB L IA  PA U PER U M » UND 
»ARS M O RIEN D I».

Die Kirchen von Westfinnland und Åland sind im allgemeinen viel beschei
dener ausgeschmückt als die mittelalterlichen Kirchen Schwedens, in denen die 
überreiche Fülle an Bildern, die M annigfaltigkeit und Buntheit der dargestellten 
Stoffe staunenswert ist. Diese Behauptung gilt vor allem für die von Albert und 
seinen Schülern ausgemalten Kirchen, in denen die eigentlichen bildlichen D ar
stellungen einen besonders wichtigen, um nicht zu sagen, den wichtigsten Platz 
einnehmen. Neben den neutestamentlichen Stoffen sieht man in der Regel auch 
Ereignisse aus dem Alten Testament. In seiner Komposition lehnte sich Albert 
—  wie Sylwan in seiner Untersuchung über die uppländische Kirchenmalerei 
erwiesen hat3) —  an das kurz vorher erschienene, mit Holzschnitten ausgestattete 
W erk, »Biblia Pauperum», dessen fertige Bildervorlagen er benutzte. Die Meister 
der Bro-Knivsta-Richtung scheinen die »Armenbibel» nicht gekannt zu haben, 
aber ihr Bestand an Stoffen ist auch reichhaltiger, teilweise anders als in den in 
Frage stehenden finnischen Kirchen — ; hierbei ist jedoch zu bedenken, dass ein

1 Meinander— Rinne, Finlands kyrkor I, S. 47.
2 Siehe z.B . Tikkanen, »Taidehistoria». Abb. 44a u. 44b.
3 Kyrkomdlningar i  Uppland från medeltidens slut, Antiqvarisk tidskrift för 

Sverige X IV .
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beträchtlicher Teil unserer Kirchenmalereien zerstört worden oder immer noch 
unter einer Decke von Kalkm örtel steckt.

Die gemeinsamen Züge, die sich in der Malerei der Bro-Knivsta-Richtung 
und in der Kirchendekoration von Westfinnland und Åland, namentlich in den 
Werken Petrus Henrikssons und des »Meisters von Laitila», beobachten lassen, 
geben Anlass, in Kürze auf den Stoffkreis der genannten Gruppe einzugehen. 
Herkömmlich sind die Bilder der Kirchenväter und die Sinnbilder der Evangelisten, 
die in die Gewölbekappen gemalt wurden, wie auch die Gestalten verschiedener 
Heiliger. Solch allgemein verehrte Heilige sind: Dorothea, Barbara, Margareta, 
Maria Magdalena, Katharina von Alexandria, Ursula, Helena und B irgitta. Ferner 
wären noch dazuzuzählen die männlichen Heiligen: Botvid  (bei uns unbekannt), 
Dionysius und Nikolaus. Zuweilen sieht man in den Kappen des Chorgewölbes 
Engelbilder, wie bei uns in den Kirchen zu Sauvo und Laitila . Von diesen Heiligen 
und Märtyrern, deren Leiden und Sterben mit Vorliebe versinnlicht wurde, ist 
Erasm us der meistabgebildete. Solche den typologischen Bilderreihen der »Biblia 
Pauperum» entlehnten alttestamentlichen Scenen, wie in den Schöpfungen von 
Alberts Schule, trifft man in den Kirchen von Bro-K nivsta nicht an, dagegen 
sind z.B . der löwentötende Simson, —  in der Tolftaer Kirche auch Delila,1 Sim 
sons H aar abschneidend —  oder der mit Goliath kämpfende D avid nicht selten. 
In der Film er Kirche sind verschiedene, unsere Ureltern im Paradiese darstellende 
B ilder (»Der schlafende Adam», »Die Erschaffung Evas», »Der Sündenfall» und 
»Die Vertreibung aus dem Paradiese»), Der Kreis von neutestamentlichen Stoffen 
ist merklich weiter als bei uns. In der Tolftaer Kirche finden wir z.B . folgende 
M otive aus dem Neuen Testament: Die Himmelfahrt, Das Pfingstwunder, Die 
Engel erscheinen den Hirten, Jesus reitet in Jerusalem  ein; in der Kirche von Te
gelsmora z.B . Christus und die zehn Jungfrauen, Christus wäscht den Jüngern 
die Füsse, Die Frauen am Grab des Heilands, Christus vertreibt die Wechsler 
aus dem Tempel und Der Kindermord zu Bethlehem, sowie in Film : Jesu  D arstel
lung im Tempel, Die Flucht nach Egypten, Die Versuchung Christi, Christus und 
die Samariterin und Die Erweckung des Lazarus. In der Kirche zu Tolfta finden 
sich einige Bilder, die Joachim  und Anna darstellen, Stoffe, die den apokryphi- 
schen Evangelien entnommen sind.2

Der biblische Stoffkreis von Westfinnland und Åland ist, wie gesagt, be
deutend begrenzter. E r  hat ein, ich möchte sagen, mehr liturgisches Gepräge; 
er schliesst sich eng an die Hauptfeste des Kirchenjahres, das W eihnachts- und 
Osterfest, an. Am bemerkenswertesten sind die neutestamentlichen Bilderreihen 
in den Kirchen von Uusikirkko und Taivassalo, die Jesu  Geburt und die Weisen 
aus dem Morgenlande, sowie Christi Leidensgeschichte darstellen, mit dem Abend
mahl beginnend und mit der Kreuzigung abschliessend. Die »Biblia Pauperum» 
haben die finnischen Meister augenscheinlich nicht gekannt, obgleich ein solches 
Detail wie die Prophetenbrustbilder mit den Spruchbändern in Uusikirkko eben
falls auf dies W erk hinzuweisen scheint. Die ursprünglichen lateinischen In
schriften sind nur an zwei Prophetenbildern erhalten (»Terribilis est locus dei, non

1 Sylw an a.a.O., S. 158.
2 Sylwan, a.a.O., S. 155 f.



264 SMYA — F F T  X X X V I I I :  i

est hic aliud nisi domus et ianua [celi]>> und »Venite filii audite me timoren dni 
docebo vos»). Immerhin hat man sich auch in den Malereien der finnischen Kirchen 
im Grossen und Ganzen an dieselbe Darstellungsweise wie in den entsprechenden 
Bildern der B .P . gehalten —  ein Beweis dafür, dass unsere Meister die gebräuch
lichen Musterbücher, die sog. Blockbücher, angewendet haben. In anderem Zu
sammenhang habe ich bereits ausführlich die Malereien von Uusikirkko und T ai
vassalo beschrieben; im Folgenden lege ich nur die charakteristischsten ikono- 
graphischen Züge dar.

Jesu  Geburt. Maria und Joseph ’sind kniend vor dem auf der Erde liegenden 
Jesuskind dargestellt. Der Typus ist der übliche aus den »Biblia Pauperum»- 
Handschriften des 15 . Jahrhunderts, der aber nicht in dem lateinsprachigen 40—  
50 blättrigen mit Holzschnitten versehenen Drucken vorkom m t.1

Die Weisen aus dem Morgenlande. Der eine König kniet zu Füssen M arias; 
zwei stehen weiter zurück. Die Weisen kommen von links, wie in den älteren 
»handgeschriebenen Armenbibeln».2

Das Abendmahl. Die Darstellung ist dieselbe wie in den älteren, hand
geschriebenen B .P .3 E in  viereckiger Tisch, hinter dem Jesus und die Jün ger 
sitzen; im Vordergrund Judas, allein, im Profil. Das Gemälde von Taivassalo 
unvollständig.

Christus in Gethsemane, nur in Taivassalo. Jesus und zwei Jünger in einem 
umzäunten Garten. A uf einer A rt Hügel der Kelch. Ausserhalb der Einfriedigung 
römische Kriegsknechte und Jud as. Dieser B ildtyp  kommt nur in den späteren 
Handschriften der B .P . mit deutschem T e x t4 vor. A uf dem Taivassaloer B ild  
fehlt der Engel.

D ie Geisselung Christi, nur in unvollständigen Pausen erhalten. Jesus in 
4 f r  Mitte (in Taivassalo an eine Säule gebunden), zu beiden Seiten zwei peitschende 
Männer. Dieser Typus kommt, laut Cornell, ebenfalls nur in den Handschriften 
der B .P . mit deutschem T ext v o r5; man findet ihn auch in der lateinischen 50 
blättrigen B .P .6

Christus wird die Dornenkrone aufs H aupt gesetzt oder D ie Verspottung Christi. 
Aus Uusikirkko existiert nur eine unvollständige Pause. In Taivassalo ein voll
ständiges Gemälde erhalten. Christus in der Mitte, an den Seiten je ein Mann, 
der ihm  mit Stangen die Dornenkrone aufs Haupt drückt. Vorne (von der Seite 
gesehen) kniend, einer, der ihn verhöhnt. Die Darstellung ungefähr dieselbe 
wie in der deutschsprachigen B .P . von 14 7 1 .7

Christus trägt sein Kreuz oder Der Kreuzweg, nur der obere Teil in U usikirkko 
erhalten. Man sieht einen Teil vom Kreuz, von den Kriegsknechten, von Maria

1 Cornell, B ib lia  Pauperum , Tafeln 51 u. 65. Ehw ald (Herausgeber), B ib lia  
Pauperum , deutsche Ausgabe von 14 7 1 .

2 Cornell, a.a.O . Tafeln 2, 29.
3 Cornell, a.a.O . S. 272. Tafel 8.
4 Cornell, a.a.O . S. 294.
5 Cornell, a.a.O . S. 292, 295.
6 Heitz— Schreiber, B ib lia  pauperum, nach dem einzigen Exem plar in  50 D ar

stellungen.
7 H eitz— Schreiber, a.a.O., B ildtafel u. Ehwald, a.a.O., B ildtafel.
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und Johannes. Die Darstellung ist reicher gewesen als in den obengenannten 
Drucken der B .P . vgl. Cornell, a.a.O. Tafel 38.

D ie Kreuzigung, unvollständiges Uusikirkkoer B ild . In der Mitte Christus 
am Kreuz, links Johannes (Maria?), rechts Kriegsknechte; in Taivassalo links 
Maria, Johannes und andere Personen, rechts Kriegsknechte und Juden, u.a. 
eine Person in Bischofshut. Die Darstellung nähert sich dem lateinsprachigen 
50 blättrigen Druck, auch dem deutschsprachigen W erk von 14 7 1.

Zum Bilderkreis des »Biblia Pauperums-Werkes gehört auch Das Jüngste  
Gericht, das bei uns zum ersten Mal in der Finströmer Kirche vorkom m t, später 
im Kreis der Uusikirkko-Schule, in den Kirchen von Taivassalo und Laitila . Die 
Hauptm otive der Darstellung finden sich zweifelsohne auch in den Bildern der 
»Armenbibel», aber in unseren Kirchenmalereien ist dieser apokalyptische Stoff 
mehr pathetisch behandelt. A uf dem Finströmer Kirchengemälde fehlen die 
Fürsprecher der Menschheit, Maria und Johannes der Täufer; unten links sieht 
man Petrus die Seligen an der Himmelspforte empfangen, rechts Teufel, die Seelen 
der Verdam m ten in den Höllenschlund schleppend. In Taivassalo sieht man 
Maria und Johannes den Täufer, und zur Linken in der Schar der Seligen den 
Papst, ferner den Bischof und andere Tote. Der »Meister von Laitila» hat ein 
anderes Musterbild verwendet. In seiner Komposition erscheinen Maria und 
Johannes der Täufer als Brustbilder.

Von den späteren Monumentalmalereien der Kirchen Westfinnlands und 
Ålands verdienen in diesem Zusammenhang die —  neutestamentliche Stoffe 
behandelnden —  Bilder der Kirchen von Kumlinge und R ym ätty lä  Beachtung. 
E in  unmittelbarer Einfluss der »Biblia Pauperum» ist in den drei oder vier Ge
mälden, die noch in der Kirche von Kumlinge zu sehen sind, nicht zu merken. 
Die Vorbilder zu diesen Kompositionen sind wo anders zu suchen. Nicht viele 
m it so verfeinertem Geschmack ausgeführte Bilder dürften in unserer Monu
mentalmalerei zu finden sein, wie z.B . »Christus vor Pilatus» in dieser Kirche. 
Gelassen, die Hände kreuzweise übereinander gelegt, steht der Heiland da und 
schaut auf Pilatus, dessen Hände nervös an dem Rand seines braunen Rockes 
zu fingern scheinen. »Der Kreuzweg» ist zu einer umfangreichen Schilderung 
angewachsen, die auch in ihrem jetzigen fragmentarischen Zustand noch eine 
tiefe W irkung auslöst. Wie schon in den späteren handgeschriebenen Exemplaren 
der B .P . richtet auch auf diesem Gemälde der Heiland einen schmerzvollen B lick 
auf seine Mutter, die hinter ihn tritt. Umgekehrt wie auf dem Bild  der »Armen
bibel» schreitet der Zug auf dem Kirchengemälde in Kumlinge von rechts nach links.

Die neutestamentliche Bilderreihe der Kirche zu R ym ätty lä  ist heute un
vollständig; auch ursprünglich scheinen die Hauptereignisse des W eihnachts
festes darin gefehlt zu haben. Die düster -feierlichen Gemälde dieser Reihe sind 
durchweg der Leidensgeschichte Christi geweiht. Auch diese Bilderreihe ist ein
zigartig in der Anordnung; so fehlt darin z .B . ein solch zentrales M otiv wie das 
Abendmahl. Dagegen trifft man hier au f verhältnism ässig seltene Stoffe: »Die
Verlosung des Rocks» und »Maria und Johannes unter dem Kreuz des Erlösers». 
Diesen letzten Stoff findet man nur in den älteren handgeschriebenen Armen
bibeln;1 in den späteren mit Holzschnitten ausgestatteten B .P . ist die herkömm-

1 .Cornell, a.a.O . Tafeln 10, 19 , 2 1 ,  22 u. 39.
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liehe Golgathascene mit zahlreichen Personen. In unserer Monumentalmaierei 
gibt es ein Bild  von Maria und Johannes unterm Kreuz nur in der Kirche von 
M ynämäki und an der östlichen Aussenwand der H attulaer Kirche; aus gewissen 
Fragmenten zu schliessen auch in der Kirche in Kumlinge. Wahrscheinlich hat 
der Meister der Kirche zu R ym ättylä, der die übliche Darstellungsweise befolgte, 
als Vorbild irgend eine illustrierte Bibelausgabe benutzt; aber auch mit den B il
dern der lateinsprachigen 50 blättrigen B .P . hat seine Malerei gewisse Berüh
rungspunkte. Die Kompositionen: »Die Krönung Christi mit der Dornenkrone», 
»Christus aufersteht aus dem Grabe» und »Christus in der Unterwelt» nähern sich 
den Bildmustern dieser Ausgabe.1 Kennzeichnend für den Meister der R ym ätty- 
läer Kirche ist, dass er die Strichmanier, die den als Muster benutzten Holzschnitten 
eigentümlich war, beibehalten hat. Im  allgemeinen waren unsere mittelalterlichen 
Künstler bestrebt, ihre Technik den Aufgaben der Monumentalmalerei anzu
passen. In der Kirche zu R ym ättylä  ist die in unserer mittelalterlichen Kunst 
grosszügigste Wiedergabe des Jüngsten Gerichts. Um den dramatischen Eindruck 
der Darstellung zu steigern, sind am Himmel, zu beiden Seiten von Christus, 
posaunen blasende Engel gemalt.

Über die Vorbilder der Malereien in der Raum aer Klosterkirche weiss man 
nichts; ihr eigenartiger Inhalt weist auf die künstlerischen Traditionen hin, die 
den Kreis des Franziskanerordens kennzeichneten. Hingegen ist noch kurz ein 
einzelnes Bild  an der W estwand der Taivassaloer Kirche zu erwähnen, das den 
Teufel am Sterbebett veranschaulicht. Nur die linke Seite des Gemäldes ist er
halten. W ir sehen einen Teil des Bettes, auf dem ein Mann mit einer sonderbaren 
spitzen Kopfbedeckung ruht; hinter dem B ett der Leibhaftige, der Menschenzüge 
trägt; an der Stirn hat er ein krummes Horn und an dem einen Fuss, der zu sehen 
ist, lange, spitze Krallen. In den Händen, die ebenfalls scharfe Nägel haben, hält 
er ein Spruchband, dessen Text leider nicht zu entziffern ist. Das M otiv ist jedoch 
augenscheinlich dem »Ars moriendi» entlehnt, aber die Darstellung ist einfacher 
als auf den gewöhnlichen Holzschnitten oder den bereits vereinfachten Malereien 
im W affenhaus der Solnaer Kirche (nahe Stockholm), wo man mehrere, teils mit 
Tierköpfen versehene Teufel sieht.

D E R  K Ü N S T L E R IS C H E  W E R T  D E R  M A L E R E IE N . — 
SO N D E R ZÜ G E .

Bei der Beurteilung der Monumentalmalerei unserer mittelalterlichen K ir 
chen ist in Betracht zu ziehen: erstens, dass sie von den kirchlichen Behörden 
vorgeschriebene Stoffe behandeln musste, obendrein auf eine den kirchlichen 
Kunsttraditionen entsprechende Weise; zweitens, dass ihr Zweck die Ausschmüc
kung des Kircheninnern war, d.h., dass sowohl die bildlichen Darstellungen, wie 
auch die Ornamentik sich den architektonischen Formen des Innern anzupassen 
hatten. Unsere mittelalterliche Monumentalmalerei ist also in hohem Grade 
angewandte Kunst; die Freiheit des Künstlers war äusserst beschränkt.

1 Heitz— Schreiber, a.a.O., Bildtafeln.
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In Anbetracht dieser Umstände muss man über die Ergebnisse staunen, 
die jene in unseren mittelalterlichen Kirchen wirkenden Künstler in den besten 
Fällen erzielt haben. Unter Anwendung von 7— 8 Farben mussten sie ihr Bild  
an die mehr oder weniger unebene W and- oder Gewölbefläche malen. E s  ist klar, 
dass ihre Arbeit nicht in erster Linie auf eine sorgfältige Vollendung der einzelnen 
Bilder, noch weniger besonderer Details, sich einstellen konnte, sondern vielm ehr 
au f die Erstrebung eines bestimmten Gesamteindrucks. Die eigentlichen B ild 
darstellungen und die Ornamentik im Innern unserer mittelalterlichen Kirchen 
bilden ein einheitliches und festes Ganzes; eins lässt sich nicht vom ändern trennen.

Der Anteil der einzelnen Künstler ist schwer nunmehr noch festzustellen. 
Das zur Verfügung stehende Forschungsmaterial ist ausserordentlich ungleich- 
mässig, teilweise unzuverlässig. Ganz wenige Malereien haben sich bis au f unsere 
Tage in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten, mehrere hat man erst in letzter 
Zeit von dem bedeckenden Kalkm örtel befreit. Auch bei dieser Restaurierungs
arbeit hat man ganz verschiedenartige Verfahrungsweisen eingeschlagen. N er
vander war bestrebt —  wie Viollet-le-Duc in Frankreich —  die von ihm bloss- 
gelegten, alten Malereien soweit wie möglich wieder in ihren ursprünglichen Z u 
stand zu bringen. E r erneuerte die Farben, machte Umrisse und Zeichnung k rä f
tiger, malte sogar in gewissen Fällen die Bilder ganz von neuem. Die späteren 
Kirchenrestauratoren sind vorsichtiger gewesen. Bei den in den letzten Jahren 
freigelegten Malereien hat man sich in der Hauptsache nur auf das Konservieren 
der Bilder beschränkt. Unter solchen Umständen ist eine detaillierte Stilkritik  
unmöglich. Äusserst selten lässt sich der persönliche Stil der einzelnen K ünstler 
feststellen. Dagegen kann man —  wie ich weiter oben nachgewiesen habe —  sehr 
wohl verschiedene Richtungen und Malerschulen, d.h. Stiltendenzen, unterscheiden.

Charakteristisch für die Innenausschmückung unserer mittelalterlichen 
Kirchen ist zunächst, dass sie aufs allerungezwungenste mit der Architektur des 
Kircheninnern verknüpft ist, dessen architektonisch wichtigste Teile unterstrei
chend. Die Gewölberippen —  jene typischen Bauteile des gotischen Gewölbes, 
die es in verschiedengeformte Flächen einteilen (Kreuzgewölbe, Sterngewölbe) 
—  wurden in der Regel mit geraden, schräglaufenden, keilförmigen u .a . Farben
bändern verziert; die Vereinigungspunkte der Rippen wurden durch verschieden
artige Ornamente betont, wie z.B . durch mehrfarbige Rosen, kreisförmige Figuren 
u.s.w. Auch in die Scheitel der Gewölbebogen wurden allerlei Figuren gemalt. 
Die Gewölbekappen wurden anfangs —  anscheinend jedoch erst vom 15 . Ja h r
hundert an —  mit dünnen, gleichsam gezeichneten, später mit üppigeren, natura
listischen Ranken bedeckt, die sich in anmutigen Windungen dahinziehen. Diesel
ben Ranken wurden auch in die Gewölbebogen, an die Fensterpfosten, sogar auch 
nach Art der Friese an die Wände unterhalb der bildlichen Darstellungen gemalt. 
Von den Rippen aus in die Gewölbekappen erstrecken sich B lätter und Zweige mit 
ihren mannigfachen Endfiguren, z.B . heraldischen Lilien, Trauben, Lotosblum en 
u. s. w.

In ihrem vollen Glanze zeigt sich diese reizvolle, auf Motive aus dem Pflan
zenreich sich gründende Ornamentik in den von Petrus Henriksson und dem »Meister 
von Laitila» ausgemalten Kirchen, deren Inneres sie oft in eine entzückende Laube 
verwandelten. Als erstes umrissen unsere mittelalterlichen Meister ihr Bild  un
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mittelbar auf die mit graugelblicher Kalkfarbe gestrichene Mauerfläche, wobei 
sie nur beim Maler einzelner Ornamente zu vorher angefertigten Schablonen und 
Vorlagen griffen. Mit unfehlbarer Sicherheit brachten sie jede Figur an ihrem 
richtigen Platz an.

In diesen Kirchen von W estfinnland und Åland offenbart sich nicht jener 
»horror vacui» wie in den von der Kum la-Gruppe in Schweden, d.h. von Albert 
und seiner Schule ausgemalten Kirchen oder bei uns z .B . in den Kirchen von Lohja 
und H attula. Nur alleinstehende Heiligengestalten wurden in die Gewölbekappen, 
an die gewölbetragenden, viereckigen Säulen oder ausnahmsweise an die Fenster
pfeiler gemalt. Die eigentlichen bildlichen Darstellungen wurden im allgemeinen 
an die Kirchenwände, in den reicher dekorierten Kirchen, wie in Uusikirkko und 
Taivassalo, sogar in zwei Reihen übereinander gemalt. Dieser verhältnism ässig 
sparsame Schmuck verleiht dem Innern der Kirchen von W estfinnland und Åland 
etwas Vornehm-Massvolles. Die Behandlung der Gemälde ist ganz dekorativ; 
untergeordnete Details, die, aus grösserer Entfernung gesehen —  noch dazu in 
dem trüben, gedämpften Licht eines mittelalterlichen Kircheninnern —  über
haupt nicht zu unterscheiden gewesen wären, wurden kurzerhand weggelassen. 
Dies kann mit ein Grund dafür gewesen sein, dass weder Gesicht und Hände, 
noch im allgemeinen auch die Kleidung schattiert wurden. Ausnahmen kommen 
immerhin vor. So sind im Chorgewölbe der Raum aer Kirche die Wangen der 
Personen mit einem R ot bemalt, das im L au f der Zeit schwarz geworden ist. Wenn 
die Gemälde auf der Mauerfläche umrissen worden waren, wurde die jeweilig in 
Betracht kommende Farbe gleichstark auf die ihr zukommende Stelle aufgetra
gen. E s kann sein, dass der Meister —  wie Nervander in seinem Buch über die 
Lohjaer Kirche und ihre Malerei berichtet —  sich nur m it einigen Pinselstrichen 
begnügte um anzumerken, welche Farben jeweilig anzuwenden wären, und das 
eigentliche »Kolorieren» seinen Gehilfen anvertraute. Von der dritten Dimension, 
ebenso wie von Perspektive hatten unsere mittelalterlichen Kirchenmaler zunächst 
noch recht prim itive Begriffe. Aber dieses Sichbeschränken gereichte ihnen zum 
Verdienst: Unsere mittelalterlichen Monumentalmalereien hielten sich, auch 
nachdem eine mehr realistische Auffassung zur Herrschaft gekommen war, immer 
noch im Rahmen der dekorativen Flächenkunst. Nur in den Kirchenmalereien 
von Raum a und R ym ätty lä  ist ein Streben nach stärkerer Tiefenwirkung wahr
nehmbar.

Unsere Kenntnis von unseren mittelalterlichen Kirchenmalern beschränkt 
sich auf wenige. Nur Petrus Henriksson's Wirken ist bekannt. In gewissen Doku 
menten aus der Zeit von 1336  bis 1355 1 wird Conradus Pictor —  Kort Molare 
erwähnt, der, nach allem zu urteilen, im damaligen Turku eine hervorragende 
Persönlichkeit war. Sein Sohn war vermutlich jener Conradus Conradi, der 1347 
seine Lizentiatprüfung an der Pariser Universität ablegte, wo er zum Prokurator 
und Rezeptor der englischen Nation aufstieg. Noch 1349 hielt er an der Pariser 
Universität Vorlesungen. Später wird er als Kanonikus sowohl von Turku, seiner 
Heim atstadt, wie von Linköping genannt.2 In einem Schriftstück vom Jah re  1467

1 R E A ,  84, 86, 94, 127, 127a u. 160.
2 Grotenfelt, Suomalaiset ylioppilaat ulkomaan yliopistoissa ennen v. 1640. 

Historiallinen Arkisto X V II . Ruuth, Åbo stads historia IV , S. 75— 76.
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im Stadtarchiv von Tallinn(Reval), das einen Erbfall betrifft, wird ein gewisser, 
Markvard benannter, Maler1 erwähnt, den Hausen einen »Wiborger Bürger»2 
nennt.

E s  ist jedoch unsicher, ob er aus Finnland gebürtig war. E s stehen uns, mit 
ändern Worten, keine schriftlichen Angaben zur Verfügung, wenn wir die N ationali
tät der Kirchenmaler, die im Mittelalter in Finnland gewirkt haben, zu ermitteln 
suchen. E in  Name wie der Konrads scheint jedoch darauf hinzudeuten, dass 
diese Persönlichkeit deutscher Abstammung w a r3.

Ich habe auch bereits nachgewiesen, dass in unseren ältesten Kirchenm ale
reien, von 1300— 1450, ein norddeutscher Einfluss zum mindesten wahrscheinlich 
ist. Ob die Meister auch vielleicht dorther gebürtig waren, dass lässt sich 
mit Sicherheit nicht sagen. Schwer zu glauben ist jedoch, dass z .B . die auch 
künstlerisch bedeutungvollen Heiligenbilder der Kirche in Sund von einem ein
heimischen Künstler gemacht sein sollen, wenn man die unentwickelten Zustände 
unseres Landes Anfang und Mitte des 14 . Jahrhunderts bedenkt. Mein Hinweis 
au f Conradus Pictor, Ratsm itglied in Turku und Zeuge bei den Güterkäufen der 
Bischöfe Bengt und Hemming, ist natürlich nur eine Hypothese, die zu beweisen 
unmöglich ist. Dagegen können andere Dekorationen einfacheren Charakters, 
wie die Malereien in der Finströmer Kirche, in der »Johannes der Täufer-Kapelle» 
des Turkuer Doms oder in der Sakristei zu Uusikirkko sehr wohl auch von E in 
heimischen geschaffen worden sein. Sicher ist dies der Fall bei den primitiven 
Kirchenbildern in Nousiainen und M aaria. Unsere späteren Monumentalmalereien 
schliessen sich eng an die Kirchenkunst Schwedens, besonders Upplands und Norr
lands, an. Dies bezieht sich namentlich auf die Hauptgruppe der westfinnischen 
mittelalterlichen Kirchenmalerei, die von Petrus Henriksson und dem »Meister von 
Laitila» und deren Gehilfen ausgemalten Kirchen, die bei uns dieselbe Richtung 
vertreten wie in Schweden die sog. Malerschule von Bro-K nivsta. Dies braucht 
jedoch nicht —  ebensowenig wie der schwedische Name des Pietari Henrikinpoika: 
Petrus Henriksson —  unbedingt zu bedeuten, dass er oder seine Schüler von dort 
in unser Land gekommen wären. Die Motive, aus denen sich ihre Ornamentik 
zusammensetzt, kommen, wenigstens zum Teil, schon in der norddeutschen K ir 
chenmalerei vor. Leider sind gerade die W erke der genannten mittelalterlichen 
Malerschule in Schweden noch nicht ins Einzelne gehend behandelt worden. In 
Deutschland hat man die Monumentalmalerei der Spätgotik vorderhand noch 
fast garnicht erforscht, geschweige denn darüber etwas veröffentlicht. Besser 
ist in Schweden das umfangreiche Schaffen von Albertus Pictor —  er ist wohl 
deutscher Abstammung —  und seiner Schule bekannt; aber au f die in Frage ste
henden Kirchenmalereien hat dies keinen nennenswerteren Einfluss gehabt. Näher 
steht diesem Schaffen der überreiche Bilderschmuck in den Kirchen zu Lohja und 
H attula.

Zum Schluss muss ich noch einen Zug der Monumentalmalerei in den m ittel
alterlichen Kirchen Ålands und Westfinnlands hervorheben. Früher schon habe 
ich darauf aufmerksam gemacht, wie die den Franziskanern eigene Ideenwelt,

1 F M U  3337; Bunge, Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch X I I ,  504.
2 F M U  IV, S. 616.
3 Ruuth, Åbo stads historia I I I .  S. 25.
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ihr mystischer Heiland- und Marienkultus, dem eigenartigen Schmuck des Chorge
wölbes in der Raum aer Kirche ihren Stempel aufgedrückt hat. Dies ist ja  auch 
natürlich, da es sich um eine ehemalige Klosterkirche des Franziskanerordens 
handelt. Bedeutungsvoller ist der Einfluss eines ändern grossen Mönchsordens, 
der Dominikaner, au f unsere Kunst. Beachtenswert sind z .B . in dieser Hinsicht 
der Dominikanerheilige, Petrus M artyr in der Apostelbilderreihe der Finström er 
Kirche oder die Dominikaner-Laienschwester Katharina von Siena, die in der 
Kirche zu K aarina nördlich vom Chorfenster, Petrus gegenüber, abgebildet ist. 
Noch bemerkenswerter als diese Bilder sind die zwei Kompositionen in den 
Kirchen von Uusikirkko und Parainen, die Christus und Maria als Fürbitter 
der Menschheit darstellen. Dieser Stoff stützt sich auf eine ursprünglich inner
halb des Dominikanerordens entstandene Legende: G ottvater droht die in Sün
den versunkene Menschheit zu strafen, aber Christus und die Jungfrau Maria 
flehen ihn an sie zu begnadigen; ersterer, indem er auf die Wunde in seiner Seite 
zeigt (auf dem B ild  in Parainen hat er ausserdem die eine durchbohrte Hand 
erhoben), letztere, indem sie ihre Brust entblösst, die den Gottmenschen genährt. 
Folgende Wechselrede entspinnt sich zwischen den heiligen Personen —  ich 
zitiere sie nach dem Spruchbandtext auf einer Glasmalerei von 1594 in der 
Cisterzienserkirche zu W ettingen:

Jesus: Vatter, erhor miner Mutter Bitten
Durch die Wunden, die ich hab erlitten.

M aria: Son, von wegen der Brüsten min
W ellst diesem Sünder barmherzig sin.

Gottvater: Son, wer da bittet um diner Mutter Namen
den will ich ewig nicht verdammen.

Cornell, der den Einfluss der Dominikaner auf die nordische bildende Kunst 
im 15 . Jahrhundert1 behandelt hat, hat in der schwedischen Monumentalmalerei 
nur ein paar Verbildlichungen dieses Stoffes gefunden, nämlich in den norrlän- 
dischen Kirchen in Ytterlännäs und Enånger. Sie knüpfen auch nicht unm ittelbar 
an die erwähnte Legende an, wie bei uns die interessanten Malereien in den K ir 
chen von Uusikirkko und Parainen. Maria und Christus treten einzeln auf. G ott
vater fehlt ganz. Ebenso ist es in der mittelalterlichen Monumentalmalerei Däne
m arks. Auch dort habe ich keine Gemälde gefunden, die den Bildtypen der genann
ten finnischen Kirchen entsprechen.

Ich möchte mich unterfangen, diesen Zug der finnischen Kirchenmalerei 
als einen Beweis der wichtigen Stellung anzusehen, den die Organisation der D o
minikaner im M ittelalter in unserem Lande einnahm. Ausser in den bildenden 
Künsten haben die Dominikaner, wie bekannt, bleibende Spuren in der Baukunst 
hinterlassen, u .a. dank ihrer regen Anteilnahme am Bau der Domkirche zu Turku 
—  als zu ihrer Organisation gehörig hat man auch den finnischen »pater» Josephus

1 Dominikanskt inflytande på den nordiska bildkonsten under 1400-talet. T id 
skrift för konstvetenskap 19 17 ; ders. Norrlands kyrkliga konst, S. 174 f.



G O O T T IL A IS T A  M O N U  M E N T A A L I  M A A LA U ST A  271

angesehen, von dem man weiss, dass er mehrere Kirchen in Medelpad in Schweden 
gebaut h a t 1 — , und vor allem haben sie (sec. X I I l/ X IV )  den Grund zu der Liturgie 
unserer mittelalterlichen Kirche geschaffen2. Denselben Dominikanermönchen 
hätten wir also zu verdanken, dass sie der Hauptgruppe unserer mittelalterlichen 
Monumentalmalerei jene originale Nuance verliehen haben, die sie von der Kunst 
Schwedens unterscheidet.

1 Leinberg, De finska klostrens historia, Skrifter utgilna af Svenska littera
tursällskapet i Finland X IV , S. 38, 57.

2 Malin, Der H  eiiigenkalender Finnlands.
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