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Keskiaikaisilla maailmankartoilla esiintyy kuvissa ja teksteissä suuri määrä puoli-ihmisiä ja 
tavoiltaan erikoislaatuisia kansoja, jotka ovat suurimmaksi osaksi lähtöisin antiikin auktorien 
teksteistä. Näistä kansoista kertovia kuvia ja tekstejä on kartografian historian tutkijoiden 
piirissä ajoittain pidetty merkkinä siitä, että karttojen tekijät ovat halunneet peitellä 
tietämättömyyttään kaukaisista alueista. Nämä puoli-ihmiset esiintyivät kuitenkin kartoilla 
vielä löytöretkiajalla, jolloin maailman kaukaisten kolkkien kuvaus perustui jo 
silminnäkijähavaintoon. Täten tiedon puute ei vaikuta todennäköiseltä selitykseltä näiden 
olioiden sijoittamiselle kartoille. Edessä olevassa työssä etsitään selitystä sille, miksi näitä 
kummajaisia esiintyi kartoilla löytöretkiajalle saakka. Työssä vertaillaan sydänkeskiajan, eli 
1200-luvun lopun, suuria maailmankarttoja 1300-luvun lopun ja 1500-luvun alun välillä 
syntyneisiin karttoihin. Molempien aikakausien kartoista luodaan kokonaiskuva, jossa 
identifioidaan kummajaisista kertovat keskeiset lähteet ja syyt sijoitella kummajaisia eri 
puolille maan piiriä. Tämän ajanjakson aikana tapahtuneista muutoksista vedetään 
johtopäätöksiä karttojen esittämän maailmankuvan muuttumisesta tutkittuna ajanjaksona. 
Tutkimusaineistona on käytetty maailmankarttoja vuosien 1280 ja 1516 väliltä, tärkeimpiä 
keskiajalla auktoriteettiasemassa olleita kummajaisista kertovia tekstejä sekä keskiaikaisia 
matkakertomuksia 
 
Tutkimuksessa on käynyt ilmi, että keskiaikaisten maailmankarttojen kummajaiset eivät olleet 
merkki tietämättömyyden peittämisestä, vaan ne olivat tärkeä osa karttoja. Sydänkeskiajan 
kartat välittivät aikansa yleissivistystä ja kristillistä maailmankuvaa visuaalisessa muodossa. 
Kummajaiset palvelivat tätä kartan käyttötarkoitusta. Keskeisiä kummajaisista kertoneita 
auktoriteetteja olivat sydänkeskiajalla Isidorus Sevillalainen sekä Gaius Julius Solinus.  
 
Myöhäiskeskiajan kartoilla alettiin karttojen tekemisessä käyttää enenevissä määrin 
ajankohtaisia matkakertomuksia perinteisten auktoriteettien tekstien rinnalla. Monet 
matkakertomukset eivät olleet ristiriidassa perinteisten auktoriteettien kanssa, sillä 
kertomusten kirjoittajat olivat tulkinneet Intiassa ja mongolivaltakunnassa näkemänsä ja 
kuulemansa asiat oman maailmankuvansa kautta. Näin kummajaiset saivat 
silminnäkijäkertomusten kautta vahvistuksen. Jotkut silminnäkijäkertomukset olivat 
ristiriidassa vanhojen auktoriteettien kanssa. Tästä seurasi etenkin 1400-luvulla 
vastakkainasettelua. Kartoista tuli tässä yhteydessä välineitä, joilla erilaisia maantieteellisiä 
näkemyksiä tuotiin esiin. Vanhat auktoriteetit eivät ajoittaisesta vastakkainasettelusta 
huolimatta joutuneet tutkittavana ajanjaksona syrjään kartografien lähdemateriaalina vaan 
niitä käytettiin rinnakkain matkakertomusten kanssa. 
 



Lähteiden vaihtuessa silminnäkijäkertomuksiksi kummajaiset irtautuivat myös aiemmista 
konsepteista, joihin ne oli liitetty. Antiikissa kummajaisten uskottiin perinteisesti elävän 
alueilla, jotka olivat ankaran ilmastonsa puolesta ihmiselle elinkelvottomina. Täten 
sydänkeskiajan kartoilla kummajaiset sijoiteltiin kylmään pohjoiseen ja kuumaan etelään, 
joihin ihminen ei karttojen tekstien mukaan ollut jalallaan astunut. Matkakertomusten 
yleistyessä lähdeaineistona kummajaiset siirtyivät kartoilla alueille, joilla keskiaikaiset 
matkustavaiset olivat kertomansa mukaan käyneet. Täten kummajaisista välittyy 
myöhäiskeskiajan kartoilla todellisempi vaikutelma kuin sydänkeskiajan kartoilla. 
 
Silminnäkijäkertomusten hyödyntäminen kartoilla johtui karttojen käyttäjäkunnan 
muuttumisesta. Myöhäiskeskiajalla aateliset kiinnostuivat matkakertomuksista ja tilasivat 
käyttöönsä karttoja, joissa matkakertomuksissa kuvatut maat olivat esillä. Kartat siirtyivät 
samalla luostareiden ja kirkon piirin ulkopuolelle. 
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1. Oudot kansat keski- ja renessanssiaikaisessa kartografiassa 
  

1.1 Todellisuuden ja kuvauksen välisen ristiriidan jäljillä 

 
Keskiaikaisia suuria maailmankarttoja katsellessa tarkastelija saattaa ensimmäisenä huomata 

yksityiskohtien runsauden. Suurin meidän päiviimme ehjänä säilynyt sydänkeskiaikainen 

maailmankartta eli mappa mundi1 Herefordin kartta2 1200-luvun lopulta sisältää satoja pieniä 

kuvia ja yhteensä yli tuhat erimittaista selittävää tekstiä tai nimeä. Näissä kuvissa ja teksteissä 

esiintyy suuri määrä antiikin kirjallisuudesta peräisin olevia puoli-ihmisiä, jotka eroavat 

tuntemastamme ihmisen normista fyysisesti.  

 

Keskiaikaisissa teksteissä näistä puoli-ihmisistä käytetään muun muassa nimitystä homines 

monstruosi.3 Adjektiivilla monstruosus on merkitys luonnonvastainen tai epäluonnollinen,4 

kun taas sanalla monstrum – hirviö – on useita muitakin merkityksiä. Sitä käytettiin 

merkityksessä ihme, hirviö ja kauhistus. Tältä pohjalta John Block Friedman on kehittänyt 

näille erikoislaatuisille kansoille englanninkielisen termin monstrous races.5 Friedmanin termi 

ei kuitenkaan sovi sellaisenaan Suomen kieleen käännettäväksi, koska sanan hirviö merkitys 

Suomen kielessä on tänä päivänä huomattavasti kapea-alaisempi kuin sanan monstrum 

merkitys latinan kielessä.  Näin ollen käytän käsitteen homines monstruosi merkityksessä 

tässä työssä suomenkielistä sanaa kummajaiset.  

 

Kummajaisilla tarkoitetaan tässä työssä kansoja tai ihmisenkaltaisia olioita, joilla on jokin 

selkeä fyysinen tunnusmerkki, joka erottaa heitä muista ihmisistä, tai selkeästi poikkeavia 

tapoja, jotka tekivät heidät antiikin kreikkalais-roomalaisesta näkökulmasta tarkasteltuna 

                                                           
1 Termi mappa mundi tarkoittaa keskiaikaista maailmankarttaa. Tarkemmin termistä sekä sen keskiaikaisista 
synonyymeistä ks. Woodward, Medieval Mappaemundi, s. 287-288. Ajallinen rajaus termin käytölle 
nimityksenä maailmankartasta on hankalaa, sillä vielä uudella ajalla tehtiin paljon karttoja, joissa oli mappa 
mundien piirteitä. Marcel Destombes on keskiaikaisten maailmankarttojen luettelossaan käyttänyt termin 
käytölle takarajana vuotta 1500. Destombes, Mappemondes, s. 3. 
2 Sijainti: Herefordin katedraali. Koska useilla tässä työssä mainituilla kartoilla ei ole vakiintunutta 
suomenkielistä nimitystä (eikä aina vakiintunutta nimeä ylipäätänsäkään)  annan selkeyden vuoksi ensimmäisenä 
mainittujen karttojen sijaintitiedot ja käsikirjoitusnumerot, mikäli näillä on sellainen. Lisäksi annan tiedot, missä 
kartat sijaitsevat lähdeluettelossa.  
3 Ks. esim. Waldseemüller, Carta Marina: Magnum indie C dietarum in quo diversarum specierum hominum 
monstra.  
4 Friedman, The Monstrous Races,  s. 3. Joissakin teoksissa puoli-ihmisistä käytetään nimitystä mirabilia. Ks. 
esim. Kliege, Weltbild und Darstellungspraxis, s. 122. 
5 Friedman, The Monstrous Races,   s.1. 
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erilaisia tai pelottavia. Ensimmäisestä tapauksesta ovat esimerkkinä niin kutsutut skiopodi eli 

varjojalat sekä cynocephali eli koirankuonolaiset. Näistä edellisillä oli tarinoiden mukaan 

ainoastaan yksi suuri jalka, jota he käyttivät auringonvarjonaan, kun taas jälkimmäiset olivat 

ihmisiä, joilla oli koiran pää. Tavoiltaan poikkeavia kummajaisia ovat esimerkiksi amatsonit, 

antiikin tarinoissa esiintyvä naissoturien heimo, jonka jäsenillä oli tarinoiden mukaan tapana 

leikata oikeanpuoleinen rintansa irti, jotta voisivat käyttää jousta nopeammin. Toinen 

esimerkki poikkeavatapaisista kummajaisista ovat ihmissyöjät, jotka lukeutuivat 

kummajaisiin, koska he erosivat antiikin ajan kreikkalais-roomalaisesta normi-ihmisestä 

ruokavalionsa puolesta.6  

 

Keskiaikaisessa kartografiassa kummajaisia esiintyi lähinnä ensyklopedisen karttatyypin 

kartoissa. Ensyklopedisen mappa mundin erityispiirteet ovat suuri koko sekä lukuisat 

maantieteellistä, etnografista, geologista, biologista ja historiallista informaatiota sisältävät 

karttatekstit kuvituksineen.7 Tähän karttatyyppiin lukeutuvat esimerkiksi Herefordin ja 

Ebstorfin8 mappa mundit 1200- ja 1300–lukujen vaihteesta. Suunnistamisen apuvälineiksi 

näitä karttoja tuskin oli tarkoitettu, vaan moninaisen informaationsa puolesta enemmänkin 

kaikenkattaviksi maailman kuvauksiksi. Ebstorfin ja Herefordin kartoilla esiintyvä tietämys 

Euroopan ulkopuolisista - ja usein Euroopankin - alueista on vielä melko epätarkkaa. 

Kummajaisia esiintyy etenkin kaukaisilla eli vähiten tunnetuilla alueilla. Tästä syystä Anna-

Dorothee von den Brincken on pyrkinyt selittämään kummajaisten esiintymistä kartoilla siten, 

että niillä olisi haluttu peittää tyhjää tilaa eli tiedon puutetta. Tämän tulkinnan mukaan niiden 

esiintyminen karttojen kaukaisilla seuduilla olisi osoitus tyhjän tilan kammosta - niin 

kutsutusta horror vacuista.9 

 

Herefordin ja Ebstorfin karttoja seuranneiden kahden vuosisadan aikana kartat muuttuivat 

ulkoisilta piirteiltään huomattavasti tarkemmiksi Euroopan ulkopuolella käyneiden 

matkustavaisten ja löytöretkeilijöiden välittämien tietojen ansiosta.  Rannikoiden muodot 

alkoivat muistuttaa Euroopan ja osittain muidenkin maanosien kohdalla enemmän nykyisten 

karttojen esittämiä muotoja. Kuitenkin useilla kartoilla 1400- ja 1500-luvulla on erilaisia 

puoli-ihmisiä näkyvissä, mikä näyttää olevan ristiriidassa karttojen ulkoisen selkeän 

                                                           
6 Näistä ja muista keskiaikaisessa kirjallisuudessa esiintyvistä kummajaisista ks. tarkemmin Friedman, The 
Monstrous Races, s. 9-21. 
7 Harvey, The Sawley Map, s. 33. 
8 Sijainti: tuhoutunut vuonna 1943. Sijainti lähdeluettelossa: Ebstorfin mappa mundi. 
9 Brincken, Kartographische Quellen, s.  50, 97; Kliege, Weltbild und Darstellungspraxis, s. 105. 
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realistisen esitystavan kanssa. Miksi löytöretkiajan kartografit piirsivät karttansa ajoittain 

hyvinkin tarkasti havainnon mukaan, mutta merkitsivät kuitenkin kartoille olentoja, joita 

kukaan ei ollut voinut koskaan nähdä, koska niitä ei harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta 

ollut olemassa? Pyrkivätkö he peittämään puutteellisia tietojaan? Käyttivätkö he vielä samoja 

lähteitä kuin heidän edeltäjänsä kaksisataa vuotta aiemmin? Muuttuiko karttojen esittämä 

maailmankuva kummajaisten suhteen? Entä miksi mahdolliset muutokset tapahtuivat? 

Karttojen maailmankuvaa tutkin tässä työssä seuraavien kysymysten kautta: mille 

auktoriteeteille karttojen kummajaisista kertovat tekstit pohjautuivat, millä perusteella 

kartoille valittuja yksityiskohtia pidettiin uskottavina ja mille alueille kummajaisia on 

kuvattu? 

 

1.2 Kummajaiset antiikista keskiajalle 
 

Ensimmäiset kirjalliset maininnat kummajaisista lienevät Herodotoksen Historiateoksessa. 

Hän kertoi siinä Afrikassa elävän koirankuonolaisia sekä päättömiä ihmisiä, joilla oli silmät 

rinnassaan.10 Seuraava merkittävä antiikin aikainen nykyään tunnettu teos, jossa kerrotaan 

kummajaisista, on viidennellä vuosisadalla e.a.a. eläneen Ktesias Knidoslaisen Intiasta11 ja 

sen ihmeistä kirjoittama kuvaus Indika12. Seuraavalla vuosisadalla Megasthenes, joka oli 

Aleksanteri Suuren Aasian puoleisen valtakunnan perineen Seleucos Nicatorin lähettiläs 

Intiassa, kirjoitti kuvauksen Intiasta. Tämä kuvaus oli toisaalta paljon tarkempi kuin hänen 

edeltäjänsä kirjoittama, mutta toisaalta Megasthenes lisäsi myös aiempiin uskomattoman 

tuntuisiin tarinoihin uusia.13  

 

Se, että tarinat erikoisista kansoista periytyivät antiikin Kreikasta kristilliselle keskiajalle, on 

pitkälti Plinius vanhemman14 ansiota. Plinius oli ahkera tiedon kokoaja ja hänen teoksensa 

Historia naturaulis perustui häntä edeltäneiden kreikkalaisten ja roomalaisten kirjoittajien 

teksteihin Herodotoksesta lähtien. Pliniukselta tarinat kummajaisista periytyivät kolmannella 

vuosisadalla j.a.a. eläneelle Gaius Julius Solinukselle15. Hänen teoksensa Collectanea rerum 

                                                           
10 Herodotos, Historiateos, IV.191. 
11 Antiikin ajoista lähtien nimityksellä Intia viitattiin usein lähes koko Aasiaan. 
12 Ktesias Knidoslainen oli ollut Persian hovissa hallitsija Artaxerxes Mnemonin kuninkaallisena lääkärinä. 
Indikan hän on kirjoittanut palattuaan Kreikkaan vuosien 398-397 e.a.a paikkeilla.  
13 Wittkower, Marvels of the East, s. 159-167. 
14 Plinius vanhempi eli vuosina 23-79 j.a.a. Hänen tärkein teoksensa on Historia naturalis (suom. 
Luonnonhistoria). Historia naturalis säilyi läpi keskiajan tärkeänä yleisensyklopediana.    
15 Solinuksen tarkkaa elinaikaa ei tunneta. 
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memorabilium16 perustui pitkälti Pliniuksen Historia naturalikseen. Sen sisältö oli niin 

moninaista, että Solinusta kutsuttiin usein nimellä Polyhistor17. Solinuksen Collectanea oli 

keskiajalla hyvin suosittu maantieteellinen teos. Solinukselta kummajaiset siirtyivät Isidorus 

Sevillalaisen ensyklopediaan Etymologiarum libri XX – tästä lähtien Etymologiat. Isidorus 

käsitteli kummajaisia paljon Etymologioidensa yhdennessätoista kirjassa luvussa De 

portentis18.19 Isidoruksen ensyklopedia sisälsi paljon tietoa eri aloilta sulkematta pois 

pakanallisen antiikin tietämystä.20 Monet myöhemmät ensyklopediat ja kosmografiat21 

keskiajalla hyödynsivät Isidoruksen tiedon kokoelmaa. Kummajaiset esiintyivät käytännössä 

kaikissa sydänkeskiajan merkittävissä ensyklopedioissa kuten Honorius Augustodensiksen22 

Imago Mundissa, Gauthier Metziläisen23 Imago Mundissa sekä Gervasius Tilburylaisen24 Otia 

imperialiassa.25  

 

Isidoruksen ja Solinuksen ohella keskiajalla oli vielä joitakin muita tärkeitä kummajaisista 

kertovia lähteitä. Merkittävimpiä näistä oli 600-luvulla kirjoitettu Aethicus Istricuksen 

Cosmographia. Se on matkakertomuksen muotoon kirjoitettu maailman kuvaus. Aethicus 

Istricuksen persoonasta ei ole meidän päiviimme säilynyt suuremmin tietoa, mutta hänen 

kosmografiansa esipuheen mukaan teos on tuntemattomaksi jääneen Hieronymuksen käännös 

kreikan kielestä latinaksi.26 Toinen tärkeä kummajaisista kertova lähde oli Aleksanteri Suuri  

–romaani. Tämä suurelta osin fiktiivinen tarina kertoi Aleksanteri Suuren ja hänen 

sotajoukkonsa valloituksista ja seikkailuista. Se on mahdollisesti lähtöisin jo hellenistisen ajan 

Aleksandriasta. Keskiajalla Aleksanteri-romaani tunnettiin Arkkipresbyteeri Leon 900-luvulla 

tekemän Historia de proeliis –nimisenä latinankielisenä käännöksenä.27  Näissä tarinoissa 

kerrotaan Aleksanteri Suuren joutuneen kohtaamaan valloitusretkillään Intiassa suuren 

                                                           
16 Collectanea rerum memorabilium (suom. Muistamisen arvoisten asioiden kokoelma) -teoksesta käytetään 
joskus myös nimitystä De mirabilibus mundi (suom. Maailman ihmeistä).   
17 Suom. monista asioista kertova. 
18 Suom. enteistä. 
19 Isidorus, Etymologiarum XI.3.1-XI.3.39.  
20 Collison, Encyclopedias,  s. 33-35. 
21 Kosmografia oli maailman ja usein myös maailmankaikkeuden kattava kuvaus. 
22 Honorius Augustodensis (joissakin teksteissä häneen viitataan nimellä Honorius Autunlainen) oli 1100-luvun 
alussa elänyt teologi, filosofi sekä ensyklopedisti. 
23 Gauthier Metziläinen eli 1200-luvulla. Hänen teoksensa oli Imago mundi oli hyvin suosittu 
opetustarkoitukseen kirjoitettu runo. 
24 Gervasius Tilburylainen eli n. 1150-1220. Hänen pääteoksensa Otia Imperialia (kirj. n. 1210-1214) sisälsi 
käytännössä kaiken tuolloin tiedetyn historiasta, maantieteestä ja fysiikasta. 
25 Wittkower, Marvels of the East, s. 169. 
26 Beazley, The Dawn vol. I,  s. 355-357; ks. myös Aethicus Istricus, Ethicus et les ouvrages cosmographiques 
I.1.1. 
27 Stoneman, Introduction and Notes,  s. 14-15, 30. 
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määrän kummajaisia, joiden joukkoon kuului esimerkiksi amatsoneja ja koirankuonolaisia.28 

Neljännellätoista vuosisadalla kirjoitetussa John Mandevillen matkakertomuksessa 

kummajaisia esiintyi myös runsain määrin.29 

 

Kummajaisten sekä eläinten ympärille syntyi myös oma kirjallinen perinteensä - bestiariot. 

Keskiaikaiset bestiariot käsittelivät eläimiä ja kummajaisia antaen näille usein moraalisia 

tulkintoja. Ne olivat opettavaisia tarinoita luonnonilmestyksistä.  Bestiariotkin pohjautuivat 

pitkälti Isidoruksen ja Solinuksen teksteihin. Edellisten lisäksi näiden pohjana oli 

Physiologus30, jossa antiikin aikaisia eläintarinoita yhdistettiin kristillisiin 

moraalikäsityksiin.31  

 

Kummajaisia esiintyi keskiajalla myös kirkkotaiteessa. Eräs tunnetuimmista esimerkeistä on 

Ranskassa Vézelayn Maria Magdaleenan kirkossa. Kirkon pääportaalin yläpuolella on suuri 

tympanon, jossa apostolit julistavat kristinuskoa maailman kansoille. Näiden kansojen 

joukossa on esimerkiksi koirankuonolaisia sekä pygmejä32. Myös Skandinaviassa on ollut 

esimerkki kummajaisista kirkkotaiteessa. Tanskassa Råbyn kirkossa oli vuoteen 1918 asti33 

neljän kummajaisen ryhmä holvimaalauksissa.34  

 

Kummajaisten olemassaolon mahdollisuutta pohdittiin jo antiikin aikaan. Maantieteilijä 

Strabon35 piti kummajaisista kertovia tekstejä arvottomina. Kirkkoisä Augustinus36 taas ei 

pitänyt kummajaisten olemassaoloa mahdottomana. Hän on esittänyt De civitate Dei –teok-

sessaan lyhyen pohdinnan, joka summautuu siten, että tarinat kummajaisista ovat joko 

perusteettomia tai sitten kummajaiset ovat eläimiä tai jos ne ovat ihmisiä, ne ovat Aatamin 

                                                           
28 The Greek Alexander Romance III.27-III.28. 
29 Mandeville, The Travels, XXII. John Mandevillen matkakertomus syntyi todennäköisesti vuosien 1355-1366 
välillä, mutta matkakertomuksen kirjoittajaa ei tunneta. Deluz, Le Livre de Jehan, s. 20-24. John Mandevillen 
matkakertomus kertoo samannimisen ritarin matkoista läpi tunnetun maailman. 
30 Physiologus on tuntemattoman tekijän kirjoittama teos, joka oli myöhäisantiikin aikana hyvin suosittu. Se 
kirjoitettiin mahdollisesti jo toisella vuosisadalla j.a.a. todennäköisesti Aleksandriassa. Latinaksi teos käännettiin 
noin vuoden 400 paikkeilla.  
31 Hassig, Medieval Bestiaries,  s. 1, 5-7. 
32 Pygmit olivat pienikokoisia ihmisiä, joiden uskottiin antiikin kertomusten mukaan elävän Aasiassa ja 
taistelevan heidän satoaan ryösteleviä kurkia vastaan. Friedman, The monstrous races, s. 18. 
33 Kummajaiset peitettiin vuonna 1918, koska ne katsottiin kirkkoon sopimattomiksi. Friedman, The Monstrous 
races, s. 204-205. 
34 Friedman, The Monstrous races, s. 77-78, 204-206. 
35 Strabon eli  64/63 e.a.a. - 23 j.a.a. Hänen kirjoittamansa Geographia on ainut Augustuksen aikainen 
maantieteellinen kuvaus, joka on säilynyt meidän päiviimme. 
36 Augustinus eli vuosina 356-430 j.a.a. 
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jälkeläisiä.37 Isidorus ei pohtinut näiden olemassaoloa, vaan ilmaisi ytimekkäästi, etteivät 

kummajaiset olleet luonnon vastaisia, vaan että ne olivat Luojan tahdon mukaisia.38 Albertus 

Magnus39 taas etsi selitystä kummajaisista kertoville tarinoille eläimistöstä. Esimerkiksi 

tarinat koirankuonolaisista hän selitti siten, että ne kertoivat itse asiassa apinoista.40 

 

Albertus Magnuksen pohdinnassa tulee esille se seikka, että jotkut kummajaiset olivat itse 

asiassa todella olemassa tai niille oli esikuva todellisuudessa. Pygmeillä todennäköisesti 

tarkoitettiin esimerkiksi Afrikassa eläviä lyhytkasvuisia alkuasukasheimoja. Jättiläisistä 

kertovat tarinat saattavat polveutua ensimmäisten Afrikassa matkustaneiden eurooppalaisten 

kertomuksista heidän kohtaamisistaan pitkäkasvuisen Watusi-heimon kanssa. Tarinat 

ihmisistä, jotka suojautuvat auringolta suuren alahuulensa taakse, voivat kertoa yhteyksistä 

huulien venyttämistä harjoittavaan Ubangi-heimoon. Tarinat ihmissyöjistä viittaavat 

mahdollisesti todellisuudessakin ihmissyöntiä harjoittaneisiin kansoihin.41  

 

Kummajaisia koskevaa vuosituhansien yli kestänyttä keskustelua tulkiten voi sanoa, että 

poikkeavuuden lisäksi eräs kummajaisia määrittävä seikka on se, että monet ihmiset eri 

aikakausina ovat pitäneet näitä kansoja näiden mahdollisesta todellisuuspohjasta huolimatta 

täysin uskomattomina. Hyvä esimerkki tällaisesta epäilevästä suhtautumisesta lienee 1900-

luvulle asti ihmissyöjien olemassaoloon kohdistettu epäily, siitä huolimatta, että 

etnografisessa ja arkeologisessa tutkimuksessa on osoitettu eri puolilla maailmaa harjoitetun 

eri aikoina ihmissyöntiä.42 

 

1.3 Keskiaikaiset maailmankartat lähteenä: niiden alkuperä sekä 
erityispiirteet 
 

Lähdemateriaalina tässä tutkimuksessa käytän keski- ja renessanssiaikaisia maailmankarttoja, 

joissa esiintyy kummajaisia. Ne ovat pääsääntöisesti ensyklopedisiksi mappa mundeiksi 

luokiteltuja karttoja. Tarkasteltava ajanjakso ulottuu 1200-luvun lopulta 1500-luvun alkuun. 

Ajanjakson alkupuolelta ovat vanhimmat meidän päiviimme säilyneet suuret mappa mundit – 

Herefordin ja Ebstorfin kartat. Ajanjakson lopulta ovat löytöretkien aikakaudella syntyneet 
                                                           
37 Aurelius Augustinus, The City of God, XVI.8. 
38 Isidorus, Etymologiarum,  XI.3.1. 
39 Albertus Magnus (tai Albertus Suuri) oli tiedemies, filosofi ja teologi, joka eli noin 1206-1280. 
40 Friedman, The Monstrous races, s. 25. 
41 Ibid. s. 24-25. 
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Martin Waldseemüllerin maailmankartat Universalis cosmographia43 vuodelta 1507 ja Carta 

Marina44 vuodelta 1516. Ne ovat eräänlainen päätepiste keskiaikaiselle kartografialle. 

Waldseemüllerin kartat eivät kuulu perinteiseltä luokittelultaan ensyklopedisen karttatyypin 

piiriin, mutta ne muistuttavat vanhempia käsikirjoituskarttoja. Ne ovat suurikokoisia ja niissä 

on suuri määrä kuvallista ja sanallista informaatiota.45 Karttakuva niissä on kuitenkin 

muuttunut tyystin. Ne eroavat keskiaikaisista edeltäjistään myös siinä, että ne ovat painettuja 

karttoja, jotka oli tarkoitettu laajaan levitykseen. Waldseemüllerin Carta Marina on 

ensimmäinen painettu purjehduskartta, joten nimelliseltä käyttötarkoitukseltaan se alkoi 

muistuttaa karttaa nykymielessä. Täten Waldseemüllerin jälkimmäisessä kartassa esiintyy 

sekä keskiaikaisille kartoille että nykyisille kartoilla tyypillisiä piirteitä. Kaikille tutkittaville 

kartoille on yhteistä se, että ne esiintyvät itsenäisinä tuotoksina. Toisin sanoen, niitä ei ole 

tehty kuvitukseksi johonkin teokseen, vaan ne pyrkivät itsessään esittämään kokonaiskuvan 

maailmasta.   

 

Keskiaikaisten mappa mundien alkuperä on osittain hämärän peitossa, sillä karttoja on 

säilynyt etenkin varhaiskeskiajalta hyvin vähän.46 Osa keskiaikaisista kartoista perustuu 

mahdollisesti antiikin kreikkalaisiin ja roomalaisiin esikuviin.47 Vanhimmat maininnat 

kreikkalaisista maailmankartoista ovat 300-luvulta e.a.a. Seuraavalla vuosisadalla elänyttä 

Eratosthenestä48 pidetään usein maantieteen isänä. Hän kirjoitti esimerkiksi karttojen 

piirtämistä teoreettiselta kannalta käsittelevän teoksen. Eratostheneen seuraajista keskiajan 

kannalta katsottuna merkittävimmän panoksen maantieteelle antoi 100-luvulla e.a.a. elänyt 

Krates Malloslainen. Krates teki aikanaan karttapallon, joka perustui pitkälti teoreettiseen 

ajatteluun. Hänen mukaansa maailma koostui neljästä suuresta mantereesta, joista Oikoumene 

(Euraasia) oli yksi. Tämän vastapainona oli eteläisellä pallonpuoliskolla toinen suuri manner. 

Vastaavasti toisella puolen maapalloa hänen mukaansa oli eteläisellä ja pohjoisella 

pallonpuoliskolla samanlaiset mantereet. Krateen ajatusten mukaan äärimmäinen pohjoinen 

sekä päiväntasaajan seutu olivat kylmyyden ja vastaavasti kuumuuden vuoksi 

                                                                                                                                                                                     
42 Lestringant, Cannibals, s. 6-7. 
43 Sijainti: Library of Congress, Washington D.C. Sijainti lähdeluettelossa: Waldseemüller, Die älteste Karte. 
Kartta Universalis cosmographia tunnetaan yleensä vuoden 1507 maailmankarttana.  
44 Sijainti: Library of Congress, Washington D.C.  Sijainti lähdeluettelossa: Waldseemüller, Die älteste Karte. 
45 Whitfield, The Image of the World, s. 48, 54. 
46 Woodward, Medieval Mappaemundi, s. 292. 
47 Ibid., s. 299-301. 
48 Eratosthenes eli n. 276-194 e.a.a. Hän toimi Aleksandrian suuren kirjaston kirjastonhoitajana ja hänet 
tunnetaan tänä päivänä erityisesti siitä, että hän laski geometrian avulla maan ympärysmitan mittamalla 
auringonsäteiden tulokulman eron Syenessä ja Aleksandriassa kesäpäivän tasauksen aikaan. 
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elinkelvottomia. Kaikkia näitä mantereita erotti hänen mukaansa valtameri, eikä hän uskonut 

kommunikaation näiden mantereiden välillä olevan mahdollista.49 

 

Antiikin kreikkalainen kartografia kulminoitui 100-luvulla j.a.a. eläneen Klaudios 

Ptolemaioksen50 Geographia-teokseen51. Ptolemaioksen teoksessa yhdistyivät pyrkimys luoda 

kartografialle teoreettinen pohja karttaprojektioineen sekä valtava tietomäärä, jonka hän 

pystyi keräämään Rooman valtakunnan laajuuden ansiosta.52 Geographia käännettiin latinan 

kielelle vasta 1400-luvun alussa. Kääntäjänä oli Jacobus Angelus ja hän sai työnsä päätökseen 

mahdollisesti vuonna 1406. Seuraavina vuosikymmeninä Ptolemaios-käsikirjoitukset levisivät 

nopeasti Länsi-Euroopassa ja vuonna 1477 ilmestyi ensimmäinen painettu laitos.53 

 

Myös roomalaisilla oli aikanaan karttoja. Julius Ceasarin aikana alkoi suuri 

maanmittausprojekti, joka saatettiin päätökseen Augustuksen aikana. Tämän mittauksen 

pohjalta teki Vipsanius Agrippa54 todennäköisesti maailmankartan, joka ei ole kuitenkaan 

säilynyt meidän päiviimme. On mahdollista, että tämän kartan yksityiskohtia on siirtynyt 

keskiaikaisiin mappa mundeihin.55 

 

Keskiaikaisista kartoista varhaisin on Macrobiuksen 400-luvulla syntyneeseen Somnium 

Scipionis –teokseen56 sisältynyt maailmankartta. Tämä kartta perustuu Krates Malloslaisen 

maailmankuvaan, jossa maailma on jakautunut asuttuihin sekä asumiskelvottomiin 

vyöhykkeisiin, ja maailman neljää suurta manteretta erottaa toisistaan Valtameri.57 Tällaista 

maailmankarttaa kutsutaan usein tutkimuksessa englanninkielisellä nimityksellä zonal map, 

                                                           
49 Aujac, The Growth of an Empirical Cartography, s. 154-155; Aujac, Greek Cartography, s. 162-164. Muut 
kolme mannerta olivat Antoikoi Oikoumenen eteläpuolella, Perioikoi pohjoisella puoliskolla Oikoumenea 
vastapäätä sekä Antipodes eteläisellä pallonpuoliskolla Antoikoita vastapäätä. 
50 Ptolemaios eli noin 100-170 j.a.a. Maantieteen lisäksi hän on ollut merkittävä auktoriteetti myös tähtitieteessä. 
Hänen kirjoittamansa Almagest oli länsimaisen tähtieteen perusta 1500-luvulle saakka. 
51 Joidenkin Ptolemaioksen Geographia-laitosten nimi on Cosmographia. 
52 Geographia oli laaja ohjekirja karttojen koostamista varten. Teos käsittää yhteensä kahdeksan kirjaa, joista 
ensimmäisessä on lyhyt esipuhe, jossa esitellään Ptolemaioksen kaksi karttaprojektiota. Osissa 2-7 on 
koordinaattitaulukot paikkojen sijoittamiselle kartoille, ja osassa kahdeksan on lyhyet kuvaukset 26 alueelliselle 
kartalle. Ptolemaioksen mukaan helpoin keino välittää ohjeet karttojen piirtämiselle oli antaa tiedot numeerisina 
taulukoina. Ks. esim. Dilke, The Culmination of Greek Cartography, s. 177, 183-184. 
53 Crone, Maps and their Makers, s. 35-37. 
54 Vipsanius Agrippa (n. 63-12 e.a.a.) oli merkittävä Augustuksen tukija. Hänellä oli suuri merkitys Aktionin 
meritaistelussa Markus Antoniuksesta saavutetussa voitossa. 
55 Dilke, Maps in the Service of the State, s. 207-208. 
56 Ambrosius Theodosius Macrobius eli vuoden 400 j.a.a. molemmin puolin. Hänen teoksensa Somnium 
Scipionis on kommentaari Ciceron samannimiseen teokseen, jossa kuvataan maailmankaikkeuden rakennetta 
stoalaisesta maailmankatsomuksesta käsin. 
57 Ks. liite 1, Maailmankartta Krates Malloslaisen mukaan teoksesta Somnium Scipionis. 
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joka viittaa kartassa kuvattuihin ilmastovyöhykkeisiin. Varhaisimmat säilyneet Macrobius-

käsikirjoitukset ovat 800-luvulta.58  

 

Seuraavat kartografian historian kannalta merkittävät teokset olivat Isidoruksen Etymologiat 

sekä De natura rerum59. Näissä teoksissa esiintyy yksinkertainen T-O –kartaksi kutsuttu 

maailmankartta. Se on lähinnä tekstiä hahmottava diagrammi, jonka ei ollut yksistään 

tarkoitus antaa tietoa maailmasta. Varhaisin Isidorus-käsikirjoitus, johon sisältyy kartta, on 

600-luvulta.60  

 

Suurempien ja yksityiskohtaisempien mappa mundien perinteestä on säilynyt keskiajan 

alkupuolelta vähäisesti todisteita. Beatus Liebanalaisen 700-luvun lopulta peräisin olevaan 

Commentarius in apocalypsin –teokseen61 sisältyi mappa mundi62. Tämän kartan alkuperäksi 

on usein arveltu Isidoruksen teoksia, mutta tutkija John Williams on esittänyt, että on 

todennäköistä, että kartta perustuu johonkin Paulus Orosiuksen63 aikaiseen maailmankarttaan 

400-luvulta. Paulus Orosiuksen teoksen Historiarum adversus paganos libri VII alussa on 

pitkä maantieteellinen kuvaus tunnetusta maailmasta.64 Tämä kuvaus on mahdollisesti 

kirjoitettu maailmankartan pohjalta, vaikka itse tekstissä ei olekaan viittauksia karttaan.65 

Karttakuvan samankaltaisuuden perusteella on todennäköistä, että Beatus-karttojen lisäksi 

useat muut mappa mundit 700-1100 -luvuilta on tehty jonkin myöhäisen Rooman valtakunnan 

aikaisen kartan pohjalta. Kartat ovat kuvina hyvin abstrakteja, joten niitä on vaikea piirtää 

                                                           
58 Tarkemmin teokseen Somnium Scipionis sisältyvästä maailmankartasta sekä sen maailmankuvasta ks. Edson, 
Mapping Time and Space, s. 6-7. Ks. myös lyhyt yhteenveto ilmastovyöhykkeitä kuvaavasta karttatyypistä sekä  
teoksista, joihin tämäntyyppinen kartta sisältyy Woodward s. 300. 
59 De Natura Rerum oli luonnontiedettä käsittelevä teos, jonka pääpaino oli tähtitieteessä ja maantieteessä. 
60 Tarkemmin Isidoruksen teoksiin sisältyvistä erilaisista T-O -kartan muunnelmista sekä reproduktioita näistä 
ks. Woodward, Medieval Mappaemundi, s. 301. 
61 Beatus Liébanalainen eli noin 730-798. Hän oli nykyisen Espanjan alueelta kotoisin ollut munkki ja teologi, 
jonka pääteos on Commentarius in apocalipsin (Kommentaari ilmestyskirjaan). Teos on valmistunut vuoden 776 
paikkeilla. 
62 Nykytutkimuksessa ollaan yksimielisiä siitä, että Beatuksen alkuperäiseen kommentaariin on sisältynyt 
maailmankartta. Meidän päiviimme säilyneistä 26 käsikirjoituksesta, jotka ovat peräisin 900-1200 -luvuilta, tämä 
kartta on 14 käsikirjoituksessa. Eri käsikirjoitusten kartoissa on pieniä eroavaisuuksia muodossa ja nimistössä. 
Tarkemmin eri Beatus-käsikirjoitusten kartoista ja niiden polveutumisesta ks. Williams, Isidore, Orosius and the 
Beatus Map, s. 9-13. 
63 Paulus Orosius oli kristillinen historioitsija, joka eli noin vuosina 380-420 j.a.a.  
64 Paulus Orosius Historiarum I.2.10-I.2.35. 
65 Williams perustelee ajatuksensa sillä, että Beatuksen kommentaari perustuu pitkälti toiseen Ilmestyskirjan 
kommentaariin, nimittäin Tyconiuksen kommentaariin 300-400 –lukujen vaihteesta. Williamsin mukaan 
Beatuksen tekstin perusteella on todennäköistä, että jo Tyconiuksen kommentaarissa olisi ollut kartta – ainakin 
Beatuksen käyttämässä laitoksessa.  Tämä kartta olisi näin ollen Isidorusta aikaisempi, joten kartta perustuisi 
tämän nojalla myöhäisen Rooman valtakunnan aikaiseen maantieteeseen, ja mahdollisesti samankaltaiseen 
esikuvaan, josta Orosius on saattanut ammentaa tietonsa. Williams, Isidore, Orosius and the Beatus Map, s. 15-
17; ks. myös Woodward, Medieval Mappaemundi, s. 301. 
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samankaltaisina pelkän tekstin pohjalta. On siis todennäköisempää, ettei näitä karttoja ole 

tehty tekstin vaan Orosiuksen ajoilta periytyvien karttojen pohjalta.66  

 

Nämä sydänkeskiajan kartat kuvasivat Krates Malloslaisen Oikoumenen, eli ne olivat 

tunnetun maailman karttoja. Vaikka nykyään joissakin piireissä elää vielä vahvasti ajatus, että 

keskiajalla ihmiset olisivat uskoneet maailman olevan litteä, niin tosiasiassa keskiajan 

maantieteilijät olivat hyvin tietoisia siitä, että Oikoumene käsitti Krates Malloslaisen teoriassa 

ainoastaan yhden neljänneksen pyöreästä maapallosta.67 Vilkaisu Herefordin kartalle auttaa 

meitä määrittämään tunnetun maailman rajat.68 Kartan 1,65 m * 1,35 m kokoiselle pinnalle on 

kuvattu ympyrän muotoisen kehyksen sisälle Oikoumene, joka rajoittuu sitä joka puolelta 

kiertävään Valtamereen. Yleensä mappa mundit piirrettiin siten, että itä oli kartan 

yläreunassa. Ylimmäisenä eli kauimpana idässä kartalla on nähtävissä paratiisi. Paratiisista 

länteen on merkitty Intia, jonka ymmärrettiin tuolloin käsittävän suurimman osan Aasiaa. 

Aasian pohjoisimpia osia kutsuttiin Skyytiaksi ja sen asukkaita skyyteiksi. Lähes koko Aasian 

pituudelta ovat kauimpana pohjoisessa Valtamerta vasten Riphei-vuoret, joita pidettiin 

pohjoisessa tunnetun maailman rajana. Tunnetun maailman pohjoisella rajalla oli tuolloin 

myös Kaspianmeri, jonka uskottiin olevan suuri pohjoisesta Valtamerestä halki Aasian kohti 

etelää ulottuva merenlahti. Pohjoisin alue Euroopasta, joka on merkitty kartalle, on Jyllannin 

niemimaa. Etelässä Oikoumenen rajan uskottiin olevan päiväntasaajan kohdalla, missä 

Afrikka päättyy Herefordin kartalla valtamereen. Lännessä on Espanjan länsipuolelle 

Valtamereen merkitty joitakin saaria, joiden jälkeen kartta päättyy reunukseen.  

 

Ei tiedetä tarkasti milloin syntyi sydänkeskiajan ensyklopedinen karttatyyppi, jota Herefordin 

ja Ebstorfin mappa mundit edustavat. Nykytietämyksen valossa näiden karttojen alkuperä on 

Pohjois-Ranskassa. 1100-luvun alussa Hugo Saint-Victorilainen69 on kirjoittanut 

maailmankartan kuvauksen Descriptio mappe mundi. Hänen kuvailemansa mappa mundi on 

ollut ensyklopedinen kartta. Samalta vuosisadalta on olemassa myös muita todisteita, jotka 

varmuudella kertovat samantyyppisten suurien maailmankarttojen olemassaolosta.70 Yleisten 

viitteiden, luostarien kirjalistojen ja karttojen säilymisen perusteella P.D.A. Harvey on 

                                                           
66 Aiheesta tarkemmin ks. Williams, Isidore, Orosius and the Beatus Map, s. 26-27; Crone, New Light, s. 449.  
67 Russell, The Flat Error, s. 340-341. 
68 Ks. Liite 2, Herefordin maailmankartta. 
69 Hugo Saint-Victorilainen oli Ranskan alueella vaikuttanut oppinut, joka eli noin  1078-1141. 
70 Harvey, The Sawley Map,  s. 37-40. 
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esittänyt, että suurikokoinen maailmankartta ei olisi ollut 1200-luvulla oppineiden 

keskuudessa harvinaisuus.71 

 

Sydänkeskiajan ensyklopedisista mappa mundeista on säilynyt kokonaisena ainoastaan 

Herefordin mappa mundi. Ebstorfin luostarista 1830-luvulla löydetty Ebstorfin mappa mundi 

tuhoutui toisen maailmansodan pommituksissa. Lähteinä käytän sydänkeskiaikaisten 

maailmankarttojen osalta sekä Herefordin että Ebstorfin karttoja. Herefordin maailmankartta 

on näistä kahdesta vanhempi, ja se on ajoitettu perinteisesti 1280-luvulle, mihin viittaavat 

myös uudet luonnontieteelliset ajoitukset kartan puukehyksestä.72 Ebstorfin kartta 

todennäköisesti pohjautuu jollain tavoin karttaan, joka on kuulunut samaan 

kartantekoperinteeseen kuin edellä mainitut englantilaiset ja ranskalaiset 1100-1200 –lukujen 

kartat sekä kuvaukset niistä. Se oli yksityiskohdiltaan hyvin samanlainen kuin Herefordin 

kartta, mutta kooltaan paljon suurempi. Sen mitat olivat 3,56 m * 3,58 m. Se on myös hiukan 

myöhempi kuin Herefordin mappa mundi, sillä se on ajoitettu nykyään 1300-luvun 

ensimmäiselle vuosikymmenelle.73 Pääasiallisena lähteenä näistä kahdesta käytän Herefordin 

mappa mundia, sillä Ebstorfin karttaa ei pääse nykyään tutkimaan muuten kuin siitä tehtyjen 

jäljennösten välityksellä, ja nämä ovat olleet alttiita niiden parissa työskennelleiden 

tutkijoiden ja taiteilijoiden tulkinnoille. Ensimmäisen jäljennöksen  siitä on tehnyt 

kartografian historian tutkimuksen uranuurtaja Konrad Miller jo 1800-luvulla. Siitä on 

myöhemmin tehty mustavalkovalokuviin perustuva taiteilijan värittämä faksimile,74 jota 

käytän tutkimuksessani. Tämä jäljennös on julkaistu Lüneburgin yliopiston internet-sivuilla. 

Kartan oheen on liitetty Hartmut Kuglerin tekemät transskriptiot ja tulkinnat karttateksteistä. 

Herefordin mappa mundista käytän Scott D. Westremin kirjassa The Hereford Map 

julkaistuja alkuperäiskoossa olevia värivalokuvia sekä karttatekstien transskriptioita.  

                                                           
71 Harvey, Mappa Mundi, s. 35.  Suurten mappa mundien ainakin jonkinasteisesta levinneisyydestä kertoo se, 
että 1100-luvulta on säilynyt ensyklopedisen mappa mundin niin tarkka kuvaus, että pidetään mahdollisena, että 
tämä teos, Expositio mappa mundi (suom. Maailmankartan kuvaus), on tarkoitettu ohjeeksi suuren 
maailmankartan luomiseen. EMM:n editoinut Patrick Gautier Dalche on ajoittanut alkuperäistekstin 
kirjoittamisen 1100-luvulle. EMM on ollut Herefordin mappa mundin  merkittävin yksittäinen lähde. Yhteensä 
437 kartan 1091 tekstistä on otettu EMM:stä. On todennäköistä, että EMM:stä on aikanaan ollut useita laitoksia 
liikkeellä. Tarkemmin EMM:n ja Herefordin mappa mundin suhteesta ks. Westrem, The Hereford Map,  s. 
xxxiv-xxxvii. 
72 Terkla, The Original Placement,  s. 133. 
73 Perinteisesti  Ebstorfin mappa mundi on ajoitettu 1230-luvulle.  Tekijäksi on usein arveltu Gervasius 
Tilburylaista. Ks. Woodward s. 307; Wilke, Die Ebstorfer Weltkarte, s. 91. Jürgen Wilke on ajoittanut kartan 
taidehistoriallisin, sisällöllisin ja paleografisin perustein uudelleen vuoden 1300 paikkeille. Ks. Wilke, Die 
Ebstorfer Weltkarte, s. 283-285. Sisällöllisin perustein Ebstorfin kartan katsotaan kuuluvaan saamaan 
perinteeseen kuin 1100- ja 1200-luvun englantilaiset ja ranskalaiset kartat. Ks. esim Brincken, Die Ebstorfer 
Weltkarte im Verhältnis,  s. 144; Wilke, Die Ebstorfer Weltkarte, s. 50-52.  
74 Woodward, Medieval Mappaemundi, s. 307. 
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Samasta karttaperheestä kuin Herefordin ja Ebstorfin mappa mundit on säilynyt muitakin 

karttoja sekä niiden fragmentteja. Englannissa on säilynyt fragmentti jokseenkin 

samankokoisesta ja sisällöltään samankaltaisesta mappa mundista kuin Herefordin mappa 

mundi. Tämä fragmentti on  Herefordin kartan tavoin 1200-luvun lopulta, ja sitä kutsutaan 

nykyään nimellä Duchy of Cornwall map75. Italiassa on myös tähän karttaperheeseen kuuluva 

kartta. Tätä karttaa säilytetään Vercellin katedraalin kirjastossa76, ja se on ajoitettu yleensä 

1200-luvun alkuun. Tämä kartta on pahasti tuhoutunut reunoiltaan ja pohjoisimmat ja 

eteläisimmät osat puuttuvat kartasta kokonaan. Tuhoista huolimatta Vercellin kartasta on 

nähtävissä, että se muistuttaa ulkoisesti paljon Herefordin mappa mundia. Vercellin mappa 

mundi ja Duchy of Cornwall -mappa mundi eivät pahoin tuhoutuneina tule tämän tutkimuksen 

kannalta kysymykseen. Näiden karttojen lisäksi on olemassa myös yksi pienikokoinen kartta, 

joka kuuluu samaan karttaperheeseen. Niin kutsutussa Lontoon psalttarissa 1260-luvulta on 

pienikokoinen maailmankartta77, jonka karttakuva on edellä mainittujen karttojen kaltainen ja 

jossa on sen pienestä koosta huolimatta myös jonkin verran kuvallista ja sanallista 

lisäinformaatiota.  

 

Karttojen tekemisen painopiste Euroopassa siirtyi 1300-luvulla Välimeren alueelle, missä 

merenkävijät tekivät portolaanikarttoja78 purjehduksen tarpeisiin. Portolaanikartta syntyi 

todennäköisesti 1200-luvun lopulla Välimeren alueen merenkävijöiden keskuudessa. Se esitti 

Välimeren rannikot ja myöhempinä aikoina Mustanmeren, Atlantin ja Pohjanmeren rannikoita 

alati paranevalla tarkkuudella. Portolaanikarttojen syntypaikka ja aika on ollut kiivaan 

keskustelun kohteena, eikä niistä ole päästy yksimielisyyteen. Niiden tekotapakaan ei ole 

tunnettu näinä päivinä.79  Portolaanikartat yhdistyivät mappa mundeihin  1300-luvun alussa, 

jolloin Marino Sanudon teokseen Liber secretorum fidelium crucis80 liitettiin 

portolaanikarttojen tekijän Pietro Vesconten tekemä mappa mundi.81  

                                                           
75 Sijainti: Duchy of Cornwall Office, Maps and plans 1. 
76 Sijainti: Vercelli archivio capitolare. 
77 Sijainti: Lontoo, British Library, Ms. Add 28681 fol. 9. 
78 Tässä työssä termillä portolaanikartta viitataan yksinomaan keskiaikaisiin merikarttoihin, joiden eräänä 
tunnusmerkkinä ovat niitä halkovat kompassisuuntimat, joita on käytetty navigoinnin apuvälineenä merellä. 
Italiankielinen sana portolano on alunperin merkinnyt kokoelmaa kirjoitettuja navigointiohjeita. Termistä 
portolaani ks. Campbell, Portolan Charts,  s. 375. 
79 Campbell, Portolan Charts, s. 371-372, 380-382, 388-390.  
80 Teos kirjoitettiin vuosien 1306-1321 välillä ja sen tarkoituksena oli herättää kiinnostusta uuteen ristiretkeen 
Pyhän maan vapauttamiseksi muslimien käsistä. Marino Sanudosta ja hänen teoksestaan lyhyesti ks. Julku, 
Suomen tulo maailmankartalle, s. 9-12. 
81 Woodward, Medieval Mappaemundi, s.  314. Vesconten  mappa mundeista vanhimmat (esimerkiksi Biblioteca 
apostolica vaticana, Ms. Vat. lat. 2972 fol. 112v-113 sekä Ms. Pal. lat. 1362A, fol. 2) vuodelta 1321 ovat myös 
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Neljännentoista vuosisadan loppupuolelta on säilynyt ensimmäinen mappa mundi, jossa 

yhdistyvät portolaanikartat sekä ensyklopedisen mappa mundin piirteet. Kartan on tehnyt 

Cresques Abraham Mallorcalla, missä katalonialaiset tekivät runsaasti koristeltuja 

portolaaneja. Tätä ranskaksi nimellä l’Atlas Catalan82 - tässä työssä vastedes Pariisin atlas - 

kutsuttua usealla puiselle paneelille kiinnitettyä karttaa voi verrata yksityiskohtiensa 

runsauden puolesta hyvin aiempiin Herefordin ja Ebstorfin karttoihin. Kartta on huomattavan 

suurikokoinen. Se koostuu neljästä 65 cm * 50 cm kokoisesta taitettavasta puupaneelista. Sen 

kokonaisleveys on siis kaksi metriä. Kartta kuvaa suorakaiteen muotoisen kaistaleen 

maailmasta.83 Tämä kaistale ulottuu itä-länsi -suunnassa Atlantilta Kiinaan. Pohjois-etelä 

suunnassa kartasta puuttuvat Afrikan eteläiset osat sekä Euroopan ja Aasian pohjoisosat. 

Kartan tilasi aikanaan Ranskan kuningas Kaarle V Aragonian kuninkaalta Pedro V:ltä. Tätä 

pidetään todisteena siitä, että mallorcalaisten kartanpiirtäjien työt olivat maineessa myös 

Välimeren alueen ulkopuolella.84  

 

Pariisin atlaksen lisäksi on olemassa toinen mallorcalaiseen kartantekoperinteeseen 

pohjautuva mappa mundi85, jota säilytetään nykyään Biblioteca Estensessä Modenassa - tästä 

lähtien Esten mappa mundi - ja joka on ajoitettu välille 1450-1460. Nämä kaksi eroavat 

kuitenkin kokonsa ja ulkonäkönsä puolesta toisistaan, sillä Esten mappa mundissa on 

Herefordin mappa mundin tapaan pyöreä kehys ja sen halkaisija on 113 cm. Pienemmästä 

koostaan huolimatta siinä on maailmaa kuvattu laajemmin, sillä siihen sisältyvät myös 

pohjoisessa ja etelässä osat, joita ei Pariisin atlaksessa ole.86 Esten mappa mundissa on 

huomionarvoinen kuvaus Afrikasta. Afrikan mantereen eteläosaan on kuvattu hyvin laaja 

tapparan terän mallinen lisäke. Kummassakaan kartassa itä ei ole ylhäällä. Ne on itse asiassa 

tehty portolaanikarttojen tapaan siten, että niitä voidaan tarkastella pöydällä mistä suunnasta 

hyvänsä, eli tekstit ja kuvat ovat niissä aina kulloisenkin reunan mukaan ylöspäin. Näiden 

kahden kartan hyvin samanlaiset tekstit, joista osa esiintyy myös joissakin koristeellisissa 

portolaaneissa, viittaavat siihen, että mallorcalaisten kartanpiirtäjien keskuudessa olisi ollut 
                                                                                                                                                                                     
ensimmäisiä karttoja, joissa Skandinavia esiintyy niemimaana. Vesconten myöhemmissä kartoissa (esimerkiksi 
Oxford Bodleian Library Ms. Tanner 190) Skandinavian yksityiskohdat ovat tarkentuneet ja nimistön joukossa 
esiintyy myös Finlandia, mitä pidetään yleensä ensimmäisenä Suomen mainintana kartografiassa. Julku, Suomen 
tulo maailmankartalle,  s. 24-26. 
82 Sijainti: Pariisi Bibliotheque nationale Ms. Esp. 30. Sijainti lähdeluettelossa: Cresques Abraham, Pariisin 
atlas.  
83 Ks. Liite 3, Pariisin atlas. 
84 Woodward, Medieval Mappaemundi, s. 314-315. 
85 Sijainti: Modena, Biblioteca Estense C.G.A. 1. Sijainti lähdeluettelossa: Il mappamondo Catalano Estense. 
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aikanaan jonkinlainen maailmankartan prototyyppi.87 Lisäksi erilaiset todisteet kartoissa ja 

arkistoissa viittaavat siihen, että mahdollisesti jo 1300-luvun ensimmäiseltä puoliskolta 

lähtien mallorcalaisten kartanpiirtäjien keskuudessa olisi tehty suuria, runsaasti koristeltuja 

maailmankarttoja.88 

 

Mallorcalaista kartantekoperinnettä tutkin sekä Pariisin atlaksen että Esten mappa mundin 

kautta. Pariisin atlas on näistä kahdesta teksteiltään laajempi ja kooltaan suurempi, mutta 

koska siihen eivät ole sisällytettynä maailman pohjoisimmat eivätkä eteläisimmät osat, on 

välttämätöntä tarkastella myös Esten mappa mundia kokonaiskuvan saamiseksi 

mallorcalaisten kartanpiirtäjien maailmankuvasta. Pariisin atlaksesta käytän Pariisin 

Bibliotheque nationalen julkaisemaa reproduktiota CD-romina, jossa on Georges Grosjeanin 

transskriptiot karttateksteistä. Esten mappa mundista käytössäni on Ernesto Milanon vuonna 

1995 toimittama täysikokoinen faksimile, johon on liitetty Anna-Lisa Battinin tekemät 

transskriptiot karttateksteistä.  

 

Viidennellätoista vuosisadalla esiintyi kartografian eri koulukuntien välillä runsasta vaihtelua. 

Tuolta ajalta on myös säilynyt aiempaa enemmän itsenäisiä karttoja, joita ei ole tehty tekstin 

havainnollistamiseksi, vaan itsenäisiksi tuotoksiksi. Vuosisadan alussa käännettiin Klaudios 

Ptolemaioksen Geographia latinaksi. Teos vaikutti voimakkaasti vuosisadan maantieteellisiin 

konsepteihin. Mallorcalaisen perinteen mukaiset maailmankartat vaikuttivat tällä vuosisadalla 

myös voimakkaasti. Lisäksi tutkimusmatkat ja löytöretket toivat etenkin vuosisadan 

loppupuolella paljon uutta tietoa.89 

 

Vuosisadan alussa noin vuosina 1420-1442 vaikutti niin kutsuttu Wienin-Klosterneuburgin 

koulu, jossa tutkittiin tähtitiedettä ja matematiikkaa sekä näiden ohessa myös kartografiaa. 

Wienin-Klosterneuburgin koulun jäljiltä on säilynyt laaja koordinaattitaulukko pyöreätä 

maailmankarttaa varten. Tätä koordinaattitaulukkoa vastaavia karttoja on säilynyt kaksi 

                                                                                                                                                                                     
86 Ks. Liite 4. Esten mappa mundi. 
87 Crone, Maps and their Makers, s. 20; Milano, Kommentar, s. 101. 
88 On esimerkiksi säilynyt sopimus 1300-luvun lopun Barcelonasta, jossa Cresques Abrahamin pojalta Jefuda 
Cresquesilta tilattiin neljä suurta maailmankarttaa Euroopan kuninkaallisille esiteltäviksi. Campbell, Portolan 
Charts,  s. 430. Istanbulin Topkapi Seraljin kirjastossa on  säilynyt fragmentti suuresta 2 metriä läpimitaltaan 
olleesta mallorcalaisesta maailmankartasta (Istanbul, Topkapi Sarayi, Kutuphanè no. 1828), joka on ajoitettu 
1380-luvulle. Destombes, Fragments of two medieval world maps, s. 150. Lisäksi vuodelta 1339 peräisin olevan 
Dulcertin portolaanin uskotaan olleen alun perin suurempi ja käsittäneen Euroopan lisäksi toisen samankokoisen 
kaistaleen, jossa olisi ollut kuvattuna Aasia. Relano, The Shaping of Africa, s. 100. 
89 Woodward, Medieval Mappaemundi, s. 314, 316, 318. 
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kappaletta kokonaisina – Andreas Walspergerin90 ja Zeitzin91 mappa mundit – sekä 

fragmentti92 James Ford Bell –kirjastossa USA:ssa.93 Andreas Walspergerin maailmankartta 

on pyöreä kartta, jonka halkaisija on 42,5 cm. Se kuvaa tunnettua maailmaa, jossa Jerusalem 

on lähellä keskipistettä.94 Etelä on kartan ylälaidassa. Idässä, eli kartan vasemmassa laidassa, 

on nähtävissä suuri linnoitus, joka kuvaa maallista paratiisia. Kartan pohjoisosissa on 

näkyvissä suuri merenlahti, joka on jäänne siitä käsityksestä, että Kaspianmeri olisi 

Valtameren lahti. Zeitzin mappa mundi on ulkoasultaan identtinen Walspergerin kartan 

kanssa. Se on hieman pienempi, sillä sen karttakuvan halkaisija on 22,5 cm. Siitä on myös 

irrotettu reunoista joitakin paloja, joten esimerkiksi itäisintä osaa Aasiasta ei kartalla ole.95 

Wienin-Klosterneuburgin koulukunnan kartoista otan tarkasteluni kohteeksi molemmat 

kokonaisuudessaan säilyneet kartat, Walspergerin sekä Zeitzin mappa mundit. Andreas 

Walspergerin maailmankartasta käytössäni on alkuperäiskoossa oleva keinopergamentille 

tehty värillinen jäljennös. Zeitzin mappa mundista käytössäni on niin ikään alkuperäiskoossa 

julkaistu värillinen jäljennös, johon Brincken on tehnyt transskriptiot.  

 

Mallorcalaisilla maailmankartoilla oli myös vaikutusta 1400-luvun kartografiaan. Vuosisadan 

ensimmäiseltä puoliskolta, noin väliltä 1410-1430, on säilynyt metallilevylle tehty mappa 

mundi, jota kutsutaan yleisesti Borgia-kartaksi96. Se on tehty Esten mappa mundin kaltaisesta 

esikuvasta, johon on mahdollisesti liitetty yksityiskohtia sydänkeskiaikaisista mappa 

mundeista.97 Borgia-kartta on halkaisijaltaan 64,2 cm. Myös siinä etelä on kartan 

ylälaidassa.98 Karttakuva muistuttaa huomattavasti Esten mappa mundia, mutta siitä puuttuu 

edellisessä oleva suuri tapparan terän muotoinen lisäke Afrikasta.  Borgia-karttaa tutkin A.E. 

Nordenskiöldin  Periplus-teoksessa julkaistun reproduktion kautta. Myös Giovanni Leardon 

töissä on näkyvissä vaikutusta mallorcalaisista maailmankartoista. Hänen tiedetään tehneen 

neljä karttaa vuosina 1442, 1447, 1448 sekä 1452/1453, joista kolme on säilynyt meidän 

                                                           
90 Sijainti: Rooma Biblioteca Apostolica Vaticana Pal.lat. 1362b. Sijainti lähdeluettelossa: Walsperger, Andreas 
Walspergerin mappa mundi.  
91 Sijainti: Zeitz, Bibliothek des Kollegiatstiftes Lat. Histor. 497, fol. 49 r. Sijainti lähdeluettelossa: Zeitzin 
mappa mundi. 
92 Sijainti: Minneapolis, University of Minnesota, James Ford Bell –kokoelma. 
93 Durand, The Vienna-Klosterneuburg Map Corpus, s. 56-61, 181.   
94 Ks. Liite 5, Andreas Walspergerin mappa mundi. 
95 Durand, The Vienna-Klosterneuburg Map Corpus, s. 213. 
96 Sijainti: Rooma, Biblioteca apostolica Vaticana, Borgiano XVI. Sijainti lähdeluettelossa: Borgia -mappa 
mundi. 
97 Destombes, Mappemondes, s. 239. 
98 Ks. Liite 6, Borgia -mappa mundi. 
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päiviimme.99 Giovanni Leardon maailmankuvaa tutkin hänen viimeisimmän vuodelta 1452 tai 

1453 olevan karttansa pohjalta. Leardon viimeisin kartta on hänen suurimpansa. Se on 

kooltaan 73 cm * 60 cm. Taidonnäytteenä se on Leardon hienoin,100 joten voimme ajatella sen 

ehkä edustavan parhaiten hänen näkemystään maailmasta. Kartta muistuttaa ulkoisesta paljon 

Esten mappa mundia.101 Leardon kartassa itä on kartan ylälaidassa. Ylimmäisenä on 

maallinen paratiisi. Jerusalem on lähellä tunnetun maailman keskipistettä. Esten mappa 

mundin tavoin Leardon kartassa on Afrikan eteläosassa suuri tapparan terän muotoinen lisäke. 

Tästä kartasta käytössäni on American Geographical Societyn internetissä julkaisema 

suuriresoluutioinen kuva ja sen ohessa John Kirtland Wrightin tekemät transskriptiot kartasta.  

 

Portolaanien ja Ptolemaioksen maantieteen vaikutusta on 1400-luvun puolivälissä nähtävissä 

Fra Mauron töissä sekä tuntemattoman tekijän kartassa, jota nykyään kutsutaan Genovan 

mappa mundiksi102. Fra Mauro oli Venetsiassa San Michelen luostarissa Muranon saarella 

työskennellyt munkki, joka saavutti elinaikanaan huomattavaa arvostusta maantieteilijänä. 

Tästä syystä Portugalin kuningas Alfonso V tilasi häneltä kartan, jossa pyydettiin 

tarkastelemaan etenkin Afrikan ympäripurjehduksen mahdollisuutta. Häneltä säilynyt mappa 

mundi on samana vuonna Venetsian Signorian103 pyynnöstä tehty kopio Portugaliin 

lähetetystä kartasta. Fra Mauron tiedetään tehneen muitakin maailmankarttoja, jotka ovat 

valitettavasti kadonneet.104 Fra Mauron kartta105 on 1,96 m * 1,98 m suuri. Etelä on kartan 

ylälaidassa. Karttakuvaa hallitsee yli 4000 tekstiä ja paikannimeä. Lisäksi kartalle on piirretty 

valtava määrä yksityiskohtaisia kaupunkeja. Afrikan muoto on Fra Mauron kartassa lähes 

oikea.  Fra Mauron kartta on julkaistu alkuperäiskoossa värillisenä faksimilena Tullia 

Gasparrini Leporacen toimittamana. Tähän julkaisuun on liitetty myös Leporacen tekemät 

transskriptiot karttateksteistä.  

 

                                                           
99 Destombes, Mappemondes, s. 208-211. Leardon eri karttojen sijainti kokoelmissa: 1442 Verona, Biblioteca 
Communale; 1447, tuhoutunut;  1448 Vicenza Biblioteca Civica Bertoliana  sekä 1452/1453 Milwaukee, 
University of Wisconsin, American Geographical Society Collection.  Jälkimmäisen sijainti lähdeluettelossa: 
Leardo, Mappa mundi vuodelta 1452 tai 1453. 
100 Wright, The Leardo Map,  s. 1. 
101 Ks. Liite 7, Giovanni Leardon mappa mundi vuodelta 1452 tai 1453. 
102 Sijainti: Firenze, Biblioteca nazionale Centrale: Port. no. 1. Sijainti lähdeluettelossa: Genovan mappa mundi. 
103 Venetsian tasavallan korkein oikeus keskiajalla. 
104 Destombes, Mappemondes, s.  223-224; Woodward, Medieval Mappaemundi, s. 315. Fra Mauron mappa 
mundin nykyinen sijainti: Venetsia Biblioteca Nazionale Marciana. Sijainti lähdeluettelossa: Fra Mauro, Il 
mappamondo di Fra Mauro.   
105 Ks. Liite 8, Fra Mauron mappa mundi. 
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Genovan mappa mundi on tuntemattoman tekijän kartta. Se on kooltaan 75 cm * 37 cm, ja sen 

erikoisena piirteenä on mantelinmuotoinen karttakehys tavanomaisen pyöreän sijaan. Sen 

karttakuvassa Aasia muistuttaa ptolemaiolaisissa kartoissa esiintyvää Aasiaa.106 Afrikka on 

samankaltainen kuin Fra Mauron kartalla. Genovan mappa mundilla on lukuisia esimerkiksi 

hallitsijoita ja eläimiä esittäviä miniatyyreja. Genovan mappa mundista käytössäni on Edward 

Luther Stevensonin tutkimuksessaan Genoese map julkaisemat kuvat sekä transskriptiot 

karttateksteistä. 

 

Fra Mauron ja 1490-luvun väliltä ei ole säilynyt maailmankarttoja. On kuitenkin tiedossa, että 

aikansa tunnetuin maantieteilijä ja matemaatikko Paolo dal Pozzo Toscanelli (1397-1482) on 

aikanaan tehnyt maailmankartan, jonka hän liitti kirjeeseensä Portugalin kuninkaalle vuonna 

1474. Tämä kirje ja kartta käsittelivät mahdollisuutta matkustaa Aasiaan purjehtimalla 

länteen. Toscanellin kartta on kuitenkin kadonnut.107 Seuraavat säilyneet kartat ovat 1490-

luvulta. Henricus Martellus Germanus on tehnyt tuolloin yhden suuren maailmankartan, jota 

kutsutaan nykyään Yalen Martellukseksi108 sekä kolme pienempää maailmankarttaa, joita on 

pienennetty siten, että suuressa kartassa kauimpana idässä ollut Cipangu eli Japani on jätetty 

pois. Näistä kaksi on liitettynä hänen teoksensa Insularium Illustratum109 eri laitoksiin. 

Martelluksen kartat ovat siitä merkittäviä, että ne ovat ensimmäiset kartat, joissa esiintyy 

tietoa Bartolomeo Diazin matkasta Afrikan eteläkärjen ympäri, ja ne ovat nykyään 

tärkeimmät tästä matkasta kertovat lähteet. Vaikka Martellus toimikin kartanpiirtäjänä 

Firenzessä, pidetään kiistattomana, että hänen karttojensa esikuva on ollut lähtöisin 

Portugalista.110 Martelluksen maailmankartoista painoi Firenzeläinen Francesco Rosselli 

vuonna 1493 kopion. Rossellin kartalla esiintyy tekstejä ja yksityiskohtia, joita ei 

Martelluksen pienellä kartalla esiinny,111 joten esikuvana tälle painetulle kartalle saattoi olla 

Martelluksen Yalen kartta. Rossellin kartta on ulkoisesti käytännössä identtinen Martelluksen 

kartan kansssa.112 Afrikka on kuvattu lähes samanmuotoiseksi kuin nykyajan kartoilla, ja 

lukuisat nimet Afrikan rannikolla kertovat portugalilaisten etenemisestä. Aasian kuvauksessa 

Rossellin ja Martelluksen kartoilla on yhteisenä piirteenä Kaakkois-Aasiassa oleva suuri 

                                                           
106 Ks. Liite 9, Genovan mappa mundi. 
107 Bagrow, History of cartography, s. 72. 
108 Sijainti: New Haven, Yale University library. 
109 Sijainti esimerkiksi: Lontoo British Library: Add. MS 15760, fol. 68v-69. Sijainti lähdeluettelossa: Martellus, 
Henricus, Maailmankartta teoksessa Insularium illustratum. Ks. myös liite 10, Henricus Martelluksen 
maailmankartta. 
110 Davies, Behaim, Martellus, and Columbus, s. 453-454, 456-457. 
111 Kreuer, Tabula XII, s. 99-102. 
112 Ks. Liite 11, Francesco Rossellin maailmankartta vuodelta 1492. 
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niemimaa, joka kurottaa koillisesta lounaaseen ja sulkee Intian valtameren osittain sisäänsä 

Sekä Martelluksen että Rossellin kartasta käytössäni on alkuperäiskoossa oleva värillinen 

jäljennös.  

 

Hyvin samankaltaisen karttakuvan kuin Henricus Martellus on karttapallolleen113 piirtänyt 

vuonna 1492 nürnbergiläinen Martin Behaim. Behaim oli kauppias, joka mahdollisesti 

osallistui portugalilaisten tutkimusmatkoille Afrikan länsirannikolle 1480-luvulla ja saavutti 

Portugalissa ritarin arvon. Behaimin karttapallon karttakuvalla on todennäköisesti myös 

alkuperänsä portugalilaisissa tuon ajan maailmankartoissa.114 Mielenkiintoinen seikka näissä 

molemmissa kartoissa - Behaimin ja Martelluksen kartoissa - on se, että ne ovat melko 

yhteneviä Toscanellin kirjeessään esittämien ajatusten kanssa.115 Molempien kartantekijöiden 

kartoissa on nähtävissä myös paljon vaikutteita ptolemaiolaisesta maantieteestä.116 Behaimin 

karttapallo on vanhin meidän päiviimme säilynyt. Sen ympärysmitta on 1,595 m. Martin 

Behaimin karttapallosta käytössäni on E.G. Ravensteinin 1900-luvun alussa tekemä faksimile. 

Alkuperäinen karttapallo on pahoin kulunut ja osittain lukukelvoton, joten siitä tehty 

faksimile on ainut keino tutkia sitä nykypäivänä.117 

 

Löytöretkien seurauksena tehtiin 1400- ja 1500 –lukujen taitteessa Espanjassa ja Portugalissa 

useita suuria koko maailman kattavia merikarttoja, joihin oli kuvattu sekä Atlantin takaa että 

Aasiasta löydettyjä alueita. Näistä ajallisesti ensimmäinen lienee Kolumbuksen matkoille 

osallistuneen Juan de la Cosan vuonna 1500 tekemä kartta118, joka sisältää  melko tarkan 

Uuden maailman kuvauksen. Toinen käsikirjoitus jokseenkin samalta ajalta on niin kutsuttu 

Cantinon kartta119. Cantinon kartan alkuperä on Portugalissa. Se on nimetty kartan Italiaan  

Ferraran herttuan laskuun salakuljettaneen italialaisen diplomaatin mukaan. Tällä kartalla on 

näkyvissä Portugalilaisten Etelä-Amerikasta löytämiä alueita ja lisäksi Intian niemimaan 

                                                           
113 Sijainti: Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, pysyvä näyttely. Sijainti lähdeluettelossa: Behaim, 
Martin Behaimin karttapallo. 
114 Willers, Leben und Werk  s. 180-181. 
115 Bagrow, History of cartography s. 107. 
116 Ks. esim. Knefelkampf, Der Behaim-Globus, s. 218. 
117 Karttapallolle tehtiin 1800-luvulla kaksi kertaa "konservointitöitä", joiden seurauksena monet tekstit ovat 
muuttuneet lukukelvottomiksi tai ne ovat vääristyneet maantieteestä tietämättömien yrittäessä ehostaa niitä. 
Ravenstein on pyrkinyt osittain rekonstruoimaan karttapalloa tekemällään faksimilella käyttäen hyväkseen 
aiempia F.E. Jomardin vuonna 1847 ja J.G. Doppelmayrin vuonna 1770 tekemiä faksmilejä ja näissä olevaa 
nimistöä. Näitä nimiä Ravenstein on lisännyt faksimilelleen, silloin kun hän on pitänyt  todennäköisenä, että 
nämä ovat olleet alunperin karttapallolla. Kyseessä on siis osittain rekonstruktio karttapallosta. Ravenstein, 
Martin Behaim,  s. 59, 62.  
118 Madrid, Museo de Naval, pysyvä näyttely. 
119 Modena, Biblioteca Estense: C.G.A.5.2. 
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länsirannikosta melko tarkka kuvaus, joka perustuu Vasco da Gaman matkoihin.120 Cantinon 

kartalla oli suuri vaikutus oman aikakautensa kartografiaan, sillä se on todennäköisesti 

toiminut lähteenä kartalle, joka tunnetaan nykyään Caverin karttana121. Tämä kartta 

puolestaan oli Martin Waldseemüllerin lähteenä hänen molemmille suurille 

maailmankartoilleen vuosilta 1507 ja 1516.122  

 

Martin Waldseemüllerin kartoista ensimmäisessä on paljon ptolemaiolaista vaikutusta ja sen 

karttakuva on projektio mukaan lukien hyvin samankaltainen kuin Henricus Martelluksen 

Yalen kartassa.123 Waldseemüllerin ensimmäinen maailmankartta Universalis Cosmographia 

on historiallisesti sen vuoksi merkittävä, että tässä kartassa käytettiin Uudesta maailmasta 

ensimmäisen kerran nimitystä Amerikka. Myös siinä on Kaakkois-Aasiassa suuri niemimaa, 

joka sulkee osan Intian Valtamerestä sisäänsä.124 Lukuisat karttatekstit eri puolille maailmaa 

sijoiteltuna valottavat yksityiskohtia maailman eri kolkista. Waldseemüllerin toisella suurella 

maailmankartalla karttakuva on muuttunut valtavasti verrattuna hänen ensimmäiseensä. 

Hänen vuonna 1516 julkaisemansa Carta Marina ei muistuta enää ollenkaan Henricus 

Martelluksen karttaa, vaan se on tehty kokonaan aiemmin mainitun Caverin kartan pohjalta.125 

Tämä oli ensimmäinen kerta kun painettu kartta tehtiin portolaanin, eli ensi käden havaintojen 

pohjalta. Carta Marinassa Afrikka ja Intian niemimaa ovat saaneet meille tutut muodot. 

Aasian sisämaassa on suuri määrä miniatyyreja kuvaamassa alueen hallitsijoita ja kansoja. 

Waldseemüllerin kartoista olen käyttänyt Joseph Fischerin ja Franz von Wieserin julkaisemaa 

laitosta Waldseemüllerin molemmista kartoista alkuperäiskoossa. 

 

1.4 Maailmantuntemuksen historiasta kohti maailmankuvan historiaa 
 

Keskiajan kartografian tutkimus on alkujaan ollut pitkälti tutkimusta siitä miten keskiajan 

epätarkoista, mytologian hallitsemista kartoista on päästy kohti nykyisen kartta- ja 

tiedekäsityksen täyttäviä karttoja. Esimerkiksi Charles Raymond Beazley mainitsee 

suurtyössään The Dawn of Modern Geography vuodelta 1897 Herefordin ja Ebstorfin kartat – 

aikakautensa suurimmat säilyneet työt – ainoastaan lyhyesti ja nostaa Mattheus 
                                                           
120 Crone, Maps and their Makers, s. 48-49. 
121 Pariisi, Bibliotheque Nationale: S.H. Archives n.1. Caverin karttaa nimitetään usein myös de Canerion 
kartaksi. 
122 Stevenson, Marine World Chart of Nicolo de Canerio,  s. 81-82.  
123 Destombes, Mappemondes, s. 233. 
124 Ks. liite 12, Martin Waldseemüllerin vuoden 1507 maailmankartta. 
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Parisiensiksen126 Englannin kartat suureen arvoon, sillä ne jäivät hänen mielestään 

tarkkuudessa jälkeen ainoastaan portolaanikartoille.127 Samankaltainen näkökulma on myös 

alkujaan 1953 julkaistussa G.R. Cronen teoksessa Maps and their makers, joka keskittyy 

kuvaamaan miten eri maanosien kuvaus on edistynyt ja tarkentunut vuosisatojen varrella.128 

Viime vuosikymmeninä on kuitenkin julkaistu yhä enemmän tutkimuksia, joissa karttakuvan 

muuttumisen sijaan on keskitytty karttojen sisältämään kuvaan maailmasta. Anna-Dorothee 

von den Brincken on julkaissut useita teoksia keskiaikaisesta kartografiasta, joista esimerkiksi 

teoksessa Fines Terrae vuodelta 1992 hän analysoi keskiaikaisten mappa mundien esittämän 

maailman rajoja.129 Hän on myös useissa teksteissään tutkinut keskiaikaisia karttoja 

aikakautensa kronikoita vastaavina kuvallisina representaationa.130 Usein juuri keskiaikaisten 

mappa mundien runsas kuvamaailma on aiheuttanut näiden karttojen halveksuntaa 

tutkimuksessa.131 Tätä tutkimuksen näkökantaa vastaan on Wilma George hyökännyt 

teoksessaan Animals and Maps vuodelta 1969, jossa on tutkittu eläinten kartoilla esiintymisen 

kautta tietomäärän lisääntymistä eri maanosista keskiajalla ja löytöretkien aikakaudella. 

Hänen mukaansa eläinten esiintyminen kartoilla ei peitä tiedon puutetta alueista, joille eläimiä 

on kuvattu, vaan päinvastoin  kertoo siitä, että alueista tiedetään, kun kerran alueiden 

eläimistäkin tiedetään.132    

 

Ensimmäinen työ, jossa on tutkittu kummajaisia erikseen omana ilmiönään, oli Rudolf 

Wittkowerin vuonna 1942 julkaistu A Study in the History of Monsters, joka käsitteli 

kummajaisten historiaa antiikista uudelle ajalle.133  Wittkowerin jälkeen merkittävin aihetta 

käsittelevä työ on John Block Friedmanin The Monstrous Races in Medieval Art and Thought 

vuodelta 1981. Hän on käsitellyt aihetta laaja-alaisesti huomioiden antiikin perinteen, 

keskiaikaiset kristilliset myytit sekä taiteen. Hän on käsitellyt myös lyhyesti mappa mundeilla 

esiintyviä kummajaisia, mutta on keskittynyt pääasiallisesti Herefordin ja Ebstorfin 

karttoihin.134 Kummajaiset on mainittu myös Jurgis Baltrušaitisin teoksessa Le moyen age 

                                                                                                                                                                                     
125 Ks. liite 13, Martin Waldseemüllerin Carta Marina vuodelta 1516. 
126 Mattheus Parisiensis oli benediktiinimunkki ja oppinut, joka eli n. 1200-1259. Kartografian historiaan hän on 
vaikuttanut tekemällä Englannin ja Skotlannin karttoja, Palestiinan karttoja sekä tiekarttoja. Tarkemmin 
Mattheus Parisiensiksen kartoista ks. Edson s. 118-125. Tarkemmin tiekartoista ks. Harvey, Local and Regional 
Cartography s. 495-498.  
127 Beazley, The Dawn vol. I  s. 583-585. 
128 Crone, Maps and their Makers, passim. ks. esim. s. 20-21. 
129 Brincken, Fines Terrae,  passim.  
130 Woodward, Medieval Mappaemundi, s. 288-290; ks. myös Brincken, Kosmographische Betrachtungen, s. 43. 
131 Crone Maps and their Makers s. 8; Crone mainitsee joitakin esimerkkejä aiemmasta kirjallisuudesta. 
132 George, Animals and Maps, passim. ks. esim. s. 203-204. 
133 Wittkower, Marvels of the East, passim. 
134 Friedman, The Monstrous races, passim. 
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fantastique. Baltrušaitis on tutkinut Lähi- ja Kauko-Idän taiteen vaikutusta keskiajan 

eurooppalaisessa taiteessa. Tässä tarkastelussaan hän on ottanut lyhyesti esiin myös 

kummajaiset kuten koirankuonolaiset ja päättömät, joista on mainintoja myös esimerkiksi 

kiinalaisissa teksteissä.135 Lisäksi on mainittava kaksi työtä, joissa kummajaisia käsitellään 

alueellisella tasolla. Luigi de Anna on tutkinut väitöskirjassaan käsityksiä pohjoisista alueista 

antiikin aikana ja keskiajalla. Hän on omistanut yhden kokonaisen luvun kummajaisille, 

joiden menneisyydessä oletettiin elävän Euroopan pohjoisilla alueilla.136 Kummajaiset 

mainitsee myös Francesc Relano teoksessaan The Shaping of Africa. Relano käsittelee 

eurooppalaisten Afrikka-kuvan muuttumista renessanssiaikana. Relanon työn toinen luku 

keskittyy kokonaan Afrikan kummajaisiin.137 Historiallisen tutkimuksen ulkopuolella 

kummajaiset mainitaan lyhyesti myös Leslie Fiedlerin teoksessa Freaks. Fiedler on lähestynyt 

kummajaisia toiseuden tutkimuksen138 näkökulmasta. Ne ovat hänen työssään ainoastaan 

pienessä roolissa päähuomion keskittyessä keskuudessamme elävien tavalla tai toisella 

valtavirrasta poikkeavien yksilöiden tarkasteluun nykypäivänä ja historiassa.139  

 

Tässä työssä tarkastelen kummajaisten esiintymistä kartoilla kulttuurihistoriallisesta 

näkökulmasta. Tutkittavana ajanjaksona 1200-luvun lopun ja 1500-luvun alun välillä 

eurooppalaisten tuntema maailma laajeni matkustamisen Euroopan ulkopuolissa maissa 

lisäännyttyä huomattavasti. Tutkimuksessani valotan näiden vuosisatojen aikana tapahtunutta 

maailmankuvan muutosta karttojen ja niillä esiintyvien kummajaisten kautta tarkasteltuna. 

Kummajaiset ovat muutoksen tutkimisen kannalta hedelmällinen kohde, sillä kyseessä on 

asia, joka ilmeni sekä sydänkeskiajan suurissa maailmankartoissa että myöhäiskeskiajan ja 

renessanssin maailmankartoissa. Kartoissa on siis ulkoisesti havaittavissa jatkuvuus. 

Maailmankuvan tutkimukseen ne sopivat, koska ne ovat olioita, joita ei harvoja poikkeuksia 

lukuun ottamatta ollut olemassa. Näin ollen suhtautuminen niihin on ollut vahvasti kiinni 

karttojen tekijöiden omasta maailmankuvasta - toisin sanoen mihin auktoriteetteihin he 

uskoivat, millaisia olioita he pitivät uskottavina ja mitkä olivat perusteet  jonkin kertomuksen 

uskottavuudelle. Suhtautuminen niihin on siis riippunut siitä, miten kartan tekijä on 

hahmottanut maailmansa. Edellä mainittujen asioiden tutkimista varten selvitän 
                                                           
135 Baltrušaitis, Le Moyen Age Fantastique, s. 167-170. 
136 Anna, Conoscenza e immagine della Finlandia, s. 339-378. 
137 Relano, The Shaping of Africa, s. 23-49. 
138 Toiseus-käsitteellä viitataan yleensä johonkin normaalista poikkeavaan. Toiseuden tutkimus on usein 
alistettujen tai marginaalisten ryhmien tutkimista. Näitä ryhmiä voivat olla tutkivasta kulttuurista riippuen 
esimerkiksi naiset, homoseksuaalit tai tummaihoiset. Aihetta on käsitellyt teoksissaan esimerkiksi Simone de 
Beauvoir. Ks. esim. Beauvoir, Toinen sukupuoli, passim. 
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yksittäistapausten kautta myöhäiskeskiajan ja löytöretkiajan karttojen keskeiset kummajaisista 

kertovat lähteet. Tämän analyysin avulla rekonstruoin myöhäiskeskiajan maailmankarttojen 

maailmankuvan kummajaisten osalta ja vertaan sitä aiempien Herefordin ja Ebstorfin 

maailmankarttojen esittämään maailmankuvaan.  

  

Lähdeaineisto ja tutkittava ajanjakso ovat tarkoituksella mahdollisimman laajat, jotta 

sydänkeskiajan ja löytöretkiajan karttojen eroavaisuudet ja yhtäläisyydet tulisivat esille. 

Vaikka sydänkeskiaikaisilla kartoilla olevia kummajaisia onkin tutkittu, niin paljon 

vähemmälle huomiolle ovat jääneet myöhäiskeskiajan ja löytöretkiajan kartoilla olevat 

kummajaiset. Voisi melkein luulla, että löytöretkiajan kartoilla esiintyvät kummajaiset olisi 

tahallisesti halutta jättää huomiotta, samalla kun on haluttu korostaa löytöretkiajan karttojen 

näennäisesti suurempaa tarkkuutta ja realistisempaa kuvausta sydänkeskiajan karttoihin 

verrattuna. Näin kartografian historian tutkimuksessa näyttää usein esiintyvän imaginäärinen 

rajaviiva näiden kahden aikakauden karttojen välillä. Esimerkiksi David Woodwardin 

ansiokkaassa keskiajan kartografian yleisesityksessä Medieval Mappaemundi tehdään selkeä 

rajaus Martin Behaimin ja Henricus Martelluksen sekä 1450-luvulla karttoja tehneiden 

kartografien välille,140 ikään kuin vuosien 1460-1490 välillä olisi tapahtunut valtava 

mentaalinen muutos, jonka vuoksi tämän rajapyykin eri puolille jääviä aikakausia tulisi tutkia 

täysin eri lähtökohdista käsin. Tässä tutkimuksessa aion ylittää tämän imaginäärisen rajan. 

Näin haluan tutkimuksellani valottaa myöhäiskeskiajalla ja löytöretkiajalla syntyneen 

havaintoon perustuvan kartografian suhdetta keskiaikaiseen kartografiaan. 

  

Tutkimuksen toinen luku on omistettu sydänkeskiajan suurten maailmankarttojen 

kummajaisten analysoinnille. Tarkoituksena on summata tähänastisen tutkimuksen pohjalta 

mihin lähteisiin sydänkeskiajan maailmankartat pohjautuivat ja rekonstruoida ajatusmalleja, 

joiden perusteella kummajaisia sijoitettiin kartoille.  Näin luon vertailukohdan myöhemmille 

kolmelle  luvulle, joissa käsitellään muutosta temaattisesti.  Kolmannessa luvussa keskityn 

kummajaisia koskevan lähdemateriaalin muuttumiseen. Yksittäisten tapausten analysoinnin 

kautta nostan esiin  keskeiset uudet lähteet, jotka tulivat osittain sydänkeskiajalla käytettyjen 

lähteiden tilalle. Neljännessä luvussa käsittelen vanhan ja uuden lähdemateriaalin 

muodostamaa synteesiä. Viidennessä luvussa pohdin tämän lähdeaineiston muuttumisen ja 

                                                                                                                                                                                     
139 Fiedler, Freaks,  passim; kummajaisista ks. s. 229-255. 
140 Woodward, Medieval Mappaemundi, s. 316. 
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kummajaisten kartalle sijoittelun kautta syntynyttä muutosta karttojen esittämässä 

maailmankuvassa.  

 

2. Kummajaiset osana sydänkeskiajan mappa mundien 
maailmankuvaa 
 

2.1 Antiikin perintö 
 

Keskiajan kartografiassa kummajaisten sijoitteluun  kartoilla vaikuttivat Krates Malloslaisen 

ilmastovyöhyketeoria sekä eri teoksissa esiintyneet kummajaisista kertovat tarinat. Tässä 

alaluvussa käsittelen sitä miten nämä kaksi elementtiä, tarinat ja teoria, liitettiin kartoilla 

yhteen siten, että ne muodostivat kokonaisuuden, jossa molemmat osaset tukivat toinen 

toistaan. 

 

Herefordin ja Ebstorfin kartoissa Afrikka on tunnetun maailman eteläisimmällä laidalla. 

Molemmissa kartoissa Afrikka on kuvattu hieman Eurooppaa pienemmäksi puolikuun 

muotoiseksi mantereeksi. Puolikuun pyöreä sivu etelässä on sovitettu kartan pyöreään 

reunukseen. Afrikan pohjoisosissa joet halkovat maata ja karttaan on merkitty useita 

kaupunkeja. Afrikan etelälaitaa myötäillen mantereen poikki kulkee itä-länsisuuntaisesti 

Niilin läntinen haara. Pliniuksen ja häneltä tietonsa ottaneen Orosiuksen mukaan Niilin lähteet 

olivat vuorilla jossakin eteläisessä Mauritaniassa. Sieltä Plinius uskoi Niilin virtaavan itään ja 

päätyvän laskujoettomaan järveen. Siellä hän ajatteli veden sukeltavan maan sisään, jatkavan 

jonkin verran matkaansa maan alla, tulevan kauempana idässä esiin hiekasta ja jatkavan sitten 

matkaansa etelästä pohjoiseen kohti Välimerta.141  

 

Niilin läntisen haaran eteläpuolelle on Herefordin ja Ebstorfin kartoille merkitty useita 

kummajaisia meren ja Niilin väliin.  Karttojen  samankaltaisuuden vuoksi pitäydyn tässä 

tarkastelemaan Herefordin karttaa. Lähes kaikki kartalla esiintyvät kummajaiset ovat suoraan 

Solinuksen ja Isidoruksen kuvauksista ja noudattelevat näiden teoksissa esiintyvää 

kummajaisten maantieteellistä sijoittelua.142 Idästä länteen katsottaessa, toisin sanoen ylhäältä 

                                                           
141 Plinius, Naturkunde,  V.10.51. Ks. myös Relano, The Shaping of Africa, s. 83.  
142 Annan tulevissa Herefordin kartan tekstien sitaateissa Westremin analyyseihin sekä Ebstorfin kartan 
sitaateissa omiin tulkintoihini pohjautuvan tarkemman erittelyn yksittäisten karttatekstien lähteistä sekä 
vastaavat kohdat Isidoruksen ja Solinuksen teoksista.   

 25



 

alas, esittelee Herefordin kartta ensimmäisenä Afrikan itälaidassa kansan, jonka jäsenillä ei 

ole korvia, ja joiden jalat osoittavat taaksepäin.143 Tämän kuvauksen kohdalla näyttäisi siltä, 

että kartan tekijä on yhdistänyt Solinuksen maininnan tuolla alueella elävistä korvattomista 

nelijalkaisista sekä Isidoruksen mainitsemat antipodes, joiden jalat Isidoruksen kertoman 

mukaan osoittivat taaksepäin.144 Toisena ovat sciopodes, jotka tunnettiin myös nimellä 

monocoli,145 eli varjojalkojen146 kansa. Varjojalat olivat kertomusten mukaan yksijalkaisia 

ihmisiä, jotka pystyivät kuitenkin liikkumaan tällä yhdellä hyvin 

suurella jalallaan tavattoman nopeasti (ks. kuva 1). Tätä jalkaansa 

he pystyivät käyttämään myös suojana paahtavalta auringolta.147 

Myös joissakin Beatus-kartoissa varjojalat on sijoitettu Afrikkaan 

tai Afrikan eteläpuolisille saarille, mikä tuntuisi kertovan, että ne 

yleisesti yhdistettiin kuumiin alueisiin luontaisen auringolta 

suojautumiskykynsä vuoksi.148  Kolmantena on kansa, jonka 

jäsenten suu on sinetöity, minkä vuoksi tämän kansan jäsenet 

joutuvat syömään pillillä.149 Neljäntenä kartalla sanotaan elävän 

hermafrodiitteja, joilla on molempien sukupuolten ominaisuuksia, 

ja joita väitetään monin tavoin luonnottomaksi.150 Viidentenä ovat 

 

Kuva 1. Varjojalka 
Herefordin mappa 
mundilla. Kuvalähde: 
W. 

                                                           
143 Herefordin mappa mundi: Gens sine aurib(us) ambari dicti q(ui)bus adu(er)sis plantis. Transskriptio ja 
tulkinta. Westrem, The Hereford Map, nro.  961.  Herefordin mappa mundin transskriptioissa noudatan 
Westremin käyttämää karttatekstien ja kommenttien numerointijärjestelmää.  
144 Westrem, The Hereford Map,  kommenttinro. 961; ks. myös Solinus, Collectanea XXX.5 sekä Isidorus, 
Etymologiarum,  XI.3.24. 
145 Scinopodes qui uni c(ru)ri mire sceleres plantis obumbrantur idem sont monoculi. Teksti lienee yhdistelty 
sekä Isidoruksen että Solinuksen tekstien pohjalta. Transskriptio, tulkinta ja analyysi lähteistä  Westrem, The 
Hereford Map, nro. 963; vrt. Isidorus, Etymologiarum, XI.3.23 sekä Solinus, Collectanea, LII.29. 
146 Sami Jansson käyttää käännöksessään Johannes de Plano Carpinin Historia Mongalorum –teoksesta 
kyseisistä kummajaisista nimitystä kyklopodi. Johannes de Plano Carpini XXXIII; ks. myös Ruotsala, Johdanto 
ja viitteet, viite 88; sekä Isidorus, Etymologiarum, XI.3.23. Janssonin käännös kyklopodi  viitannee Plano 
Carpinin kuvaukseen, jossa sanotaan tämän yksijalkaisen olion liikkuvan myös siten, että se kätensä ja jalkansa 
avulla muodostaa renkaan ja kierii näin ympäri. Friedmanin englanninkielinen käännös shadow-foot viittaa 
sciopodus-sanan alkuperään kreikankielessä, jossa se merkitsee varjojalkaa. Tämä nimitys viittaa olennon tapaan 
suojata itseään paahtavalta auringolta suurella jalallaan. Ks. Friedman, The Monstrous races, s. 18. Tähän 
ominaisuuteen viitataan kartoissakin usein. Näin ollen käytän tätä nimitystä käännösratkaisuni perustana ja tästä 
lähtien sciopodum-nimityksen asemasta suomenkielistä sanaa varjojalka. 
147 Friedman, The Monstrous races, s. 18. 
148 Ibid. s. 50. 
149 Herefordin mappa mundi: Gens ore concreto calamo cibatur. Teksti pohjautuu Isidorukseen. Transskriptio, 
tulkinta ja analyysi lähteestä  Westrem, The Hereford Map, nro. 964; vrt. Isidorus, Etymologiarum,  XI.3.18. 
150 Herefordin mappa mundi: Gens uterq(ue) sexus  innaturales multimodis modis. Teksti pohjautuu 
Isidorukseen. Transskriptio, tulkinta ja analyysi lähteestä  Westrem, The Hereford Map, nro.  965 s. 379; vrt. 
Isidorus, Etymologiarum,  XI.3.11. 
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himantopodes eli piikkijalat, joiden sanotaan liikkuvan nauhamaisten jalkojensa varassa 

maata pitkin ryömien.151 Kuudentena ovat philli, joilla on 

luontainen vastustuskyky käärmeiden myrkkyjä vastaan.152 

Seuraavat kaksi kansaa ovat ulkomuodoltaan hyvin 

samantapaiset blemmyae ja epiphagi. Blemmya-hahmolla on 

kasvonsa rintakehässä (ks. kuva 2) kun taas Epiphagus-

hahmolla on kasvonsa olkapäillä. Hahmot näyttäisivät 

muodostavan parin.153 Yhdeksäs kansa kartalla on afrikkalaisten 

merenkävijöiden kansa, johon kuuluvilla kerrotaan olevan neljä 

silmää.154 Kertomus tarkkanäköisistä afrikkalaisista 

merenkävijöistä on lähtöisin Pliniukselta, joka ei sano heitä 

nelisilmäisiksi vaan hänen mukaansa nelisilmäisyys ainoastaan 

havainnollisti tämän kansan tarkkaa näköä.155 Herefordin kartalla tämä on tuotu esiin 

konkreettisesti kuvaamalla nelisilmäinen mieshahmo.  Kymmenes kansa alueella tunnetaan 

vihamielisyydestään muita kohtaan.156 Viimeisenä tässä rivissä ovat ainoastaan leopardien ja 

leijonien lihaa syövät agriophagi ethiopes, joiden hallitsija on yksisilmäinen.157 

 

Kuva 2. Blemmya 
Herefordin mappa 
mundilla. Kuvalähde: W. 

 

Herefordin kartalla on siis Niilin läntisen haaran eteläpuolella yhteensä kymmenen 

kummajaista tasaisena nauhana meren ja joen välissä. Hyvin samankaltaisen kuvauksen antaa 

Ebstorfin maailmankartta, jossa on Niilin eteläpuolella 15 erilaista kansaa.  Näiden kansojen 
                                                           
151 Herefordin mappa mundi: Hima(n)topodes fluxis nisib(us) c(ru)riu(m) rep(un)t poci(us) q(u)od i(n)cedunt (et) 
p(er)ge(n)di vsum lapsu poci(us) destinant a gressu. Teksti pohjautuu Solinukseen.  Transskriptio, tulkinta ja 
analyysi lähteestä  Westrem, The Hereford Map, nro.  966; vrt. Solinus, Collectanea, XXXI.6. 
152 Herefordin mappa mundi: Philli pudiciciam vxorum P(ro)bant obiectu nouiter nator(um) serpe(n)tibb(us). 
Kartan teksti viittaa tarinoissa mainittuun käärmeiden myrkylle immuunin Philli-kansan tapaan altistaa lapsensa 
käärmeen myrkylle nähdäkseen, että onko vaimo ollut miehelleen uskollinen ts. nähdäkseen onko lapsen veri 
puhdas. Teksti pohjautuu Solinukseen. Transskriptio, tulkinta ja analyysi lähteestä  Westrem, The Hereford Map, 
nro. 969; vrt. Solinus, Collectanea, XXVII.42. 
153 Herefordin mappa mundi: Blemee os (et) oculos habent in pectore sekä Isti os (et) oculos h(abe)nt i(n) 
humeris. Teksti pohjautuu Isidorukseen. Transskriptio, tulkinta ja analyysi lähteestä  Westrem, The Hereford 
Map, nro. 971 & 973; vrt. Isidorus, Etymologiarum,  XI.3.17. Nimitys epiphagi ks. Friedman, The Monstrous 
races, s. 15. 
154 Herefordin mappa mundi: Marmini ethiopes ehiopes quaternos oculos habent. Teksti pohjautuu Solinukseen.   
Transskriptio, tulkinta ja analyysi lähteestä  Westrem, The Hereford Map, nro. 976; vrt. Solinus, Collectanea, 
XXX.6. 
155 Westrem, The Hereford map nro. 976; vrt. Plinius VI.35.194. 
156 Herefordin mappa mundi: Gangines ethiopes amicia c(um) eis non est. Karttateksti viitannee Solinukseen, 
joka mainitsee kansan nimeltä gamphasantes. Transskriptio, tulkinta ja analyysi lähteestä  Westrem, The 
Hereford Map, nro.  980; vrt. Solinus, Collectanea,  XXXI.5. 
157 Herefordin mappa mundi: Agriophagi ethiopes solas panterar(um) et leon(um) carnes edunt h(abe)ntes 
regem  cui(us) i(n) fro(n)te [oculus] vnus est. Karttatekstistä puuttuu sana oculus, mutta tekstin vieressä oleva 
hahmo on yksisilmäinen ja teksti pohjautuu Solinukseen, joka on kirjoittanut samasta kansasta ja sanoo heillä 
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sijainti kartalla korostaa heidän erilaisuuttaan entisestään. Niili ikään kuin erottaa 

kummajaisia sivistyneestä maailmasta.158 Niilin läntinen haara toimi täten myös 

psykologisena muurina. Jo Plinius esitti aikanaan mielipiteen, jonka mukaan Niilin eteläinen 

puolisko on hyvin harvaan asutettu ja että siellä elää lähinnä villipetoja. Orosiuksen mukaan 

läntinen Niili toimi esteenä sen toisella puolella oleville hirviöille.159 Ebstorfin kartan 

kummajaisgalleriassa sijaitseva teksti viittaa Ethiopian160 erikoislaatuisuuteen ja 

luoksepääsemättömyyteen: 

 

Libyan Ethiopian kansat. Ethiopialaisten nimi koskee laajan alueen kansoja. Suurin osa 
heistä on kotoisin Egyptin, Lybian ja Afrikan osista. Siellä [Ethiopiassa] on monenlaisia 
autioita alueita, joissa kukaan ei ole käynyt, ja niissä elää tuntemattomia, ihmeellisiä 
eläimiä ja vastenmielisiä olioita.161  
 

Tekstistä käy ilmi, miten kaukaisina Afrikan eteläisiä osia pidettiin. Ebstorfin kartan teksti 

kuvaa alueet autioiksi, sellaisiksi, joilla kukaan ei ollut käynyt. Näin tämä teksti tekee eron 

kummajaisten maailman ja ihmisten maailman välille.  

 

Vielä neljä muuta kansaa on kuvattu Herefordin kartassa Niilin pohjoispuolelle, sen 

välittömään läheisyyteen. Siellä ovat ensimmäisenä troglodytae eli luolissaeläjät.162 Syynä 

luolissaeläjien kuvaamiseen Niilin pohjoispuolelle voisi olla se, että klassinen kirjallisuus 

sijoittaa nämä yleensä Egyptin kaakkoisosaan.163 Niiden katsottiin  siis elävän ihmisten 

valtakunnissa, eikä kaukaisessa Ethiopiassa. Alueella elävät kartan mukaan myös fauni, jotka 

olivat puoliksi ihmisiä ja puoliksi hevosia.164 Lisäksi kartalle on merkitty vielä yleensä 

nimellä amyctyrae tunnettu kansa, jonka jäsenillä on niin suuri alahuuli, että he pystyvät 

                                                                                                                                                                                     
olevan yksisilmäisen hallitsijan. Transskriptio, tulkinta ja analyysi lähteestä Westrem, The Hereford Map, nro. 
981; vrt. Solinus, Collectanea,  XXX.6 .    
158 Friedman, The Monstrous races, s. 45. 
159 Plinius,  Naturkunde,  V.10.53; Paulus Orosius, Historiarum,  I.2; ks. myös Relano, The Shaping of Africa,  s. 
84. 
160 Antiikin aikana ja keskiajalla nimitys Ethiopia ei viitannut nykyisin tunnettuun valtioon vaan sillä 
tarkoitettiin laajasti koko Afrikan eteläisiä osia. 
161 Ebstorfin mappa mundi: Gentes Libye Ethyopie. Nomen Ethyopum late patet. In partibus Egipti, Lybie, Africe 
quam plurime sunt nationes. Eorum et varie forme diverseque solitudines, inaudite et incredibiles bestie 
formeque monstruose. Transskriptio ja tulkinta Kugler, Transskriptiot ja käännökset.  
162 Herefordin mappa mundi: Trocodite mire sceleres specu accolunt serpentes edunt feras saltibus 
apprehendunt. Teksti pohjautuu Isidorukseen. Transskriptio, tulkinta ja analyysi lähteestä  Westrem, The 
Hereford Map, nro. 914 ; vrt. Isidorus, Etymologiarum,  IX.2.129.  
163 Friedman, The Monstrous races,  s. 19. 
164 Herefordin mappa mundi: fauni semicaballi homines. Tekstin alkuperä on epäselvä. Transskriptio, tulkinta ja 
analyysi lähteestä  Westrem, The Hereford Map, nro. 296. 
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suojaamaan itsensä sillä auringon paisteelta.165 Kartalle tälle kohtaa piirretyn ihmishahmon 

vierelle on merkitty aurinko, jolta hahmo suojautuu kääntäen suuren alahuulensa kohti 

aurinkoa.  Ebstorfin kartalla on ainoastaan yksi hahmo, satyyri, joka on merkitty Niilin 

läntisen haaran pohjoispuolelle. Satyyrit olivat puoliksi ihmisiä ja puoliksi vuohia. Satyyri 

esiintyy samalla kohtaa myös Herefordin kartalla.166 Ottaen huomioon, että Ebstorfin kartta 

on ollut kooltaan moninkerroin Herefordin karttaa suurempi, ei voi välttyä ajattelemasta, että 

syynä siihen, että Herefordin kartalla useammat kummajaiset sijaitsevat Niilin 

pohjoispuolella, voisi olla se, että Herefordin karttaa tehdessä on Afrikan etelälaidassa tullut 

ahdasta.  

 

Aasian ja Euroopan pohjoisosia kansoittavat Herefordin kartassa samalla tavoin kuin Afrikan 

kuumaa vyöhykettä kansat, jotka poikkeavat joko fyysiseltä olemukseltaan tai tavoiltaan 

lauhkean vyöhykkeen normista. Euroopasta itään päin katsottuna kartalla on ensimmäisenä 

Griste-kansa, joka tekstin mukaan tekee itselleen ja hevosilleen vaatteita tapetuista 

vihollisistaan. Heidät kuvataan tavoiltaan turmeltuneiksi.167 Karttatekstin vieressä on kuva, 

jossa ihminen taluttaa hevosta, jolla on ihmisestä tehty satula. Tämän kansan vierelle on 

kuvattu itään sotaisa skyyttalaisten kansa. Karttateksti sanoo näiden olevan vielä hurjempia 

tavoiltaan, sillä heidän sanotaan tekevän vihollistensa kalloista juomakuppeja ja juovan 

heidän vertaan.168 Kuvitus tuo esiin sotaisuutta, sillä karttaan on kuvattu kaksi keskenään 

taistelevaa miestä. Itään päin mentäessä seuraavaksi kartalla on Essedone-kansa. Näiden 

tapoihin kuuluu kuolleiden vanhempiensa syöminen, sillä karttatekstin mukaan he pitävät sitä 

kunniakkaampana kuin matojen ruuaksi joutumista.169 Tässä kohtaa kartalla on kaksi ihmistä 

                                                           
165 Herefordin mappa mundi: Gens labro p(ro)minenti, unde sibi faciem obumbrans ad solem. Tekstin lähde 
lienee Isidorus. Transskriptio, tulkinta ja analyysi lähteestä  Westrem, The Hereford Map, nro. 300; vrt. Isidorus, 
Etymologiarum,  XI.3.18. Nimitys amyctyrae ks. Friedman, The Monstrous races, s.  9-10. 
166 Herefordin mappa mundi: Satirii [loppuosa karttatekstistä on niin pahoin tuhoutunut, ettei se ole luettavissa]. 
Transskriptio  Westrem, The Hereford Map,nro.  298; vrt. Isidorus, Etymologiarum,  XI.3.21-XI.3.22. Satyyreja 
käsittelen tarkemmin luvussa 2.2. 
167 Herefordin mappa mundi: Hic habitant griste homines nequissimi na(m) inter cetera facinora ecia(m) de 
cutib(us) hostiu(m) suor(um) tegume(n)ta sibi (et) eq(uis) suis faciunt. Tekstinpätkässä on todennäköisesti 
mukailtu Solinuksen kuvausta Geloni-kansasta. Transskriptio, tulkinta ja analyysi lähteestä  Westrem, The 
Hereford Map, nro. 443; vrt.  Solinus, Collectanea,  XV.3. Herefordin kartalla oleva  moraalinen tuomio sanan 
nequissimi (suom. mitä viheliäisin) muodossa ei kuitenkaan esiinny Solinuksella.   
168 Herefordin mappa mundi: Scithar(um) gens i(n)teri(us) habitanciu(m) asp(er)ior ritus specus incolunt pocula 
no(n) ut essedones de amicis s(ed) de i(n)imicor(um) capitib(us) sume(n)tes ama(n)t prelia occisor(um) cruorem 
ex uulnerib(us) ipsi(us) bibu(n)t num(er)o tediu(m) honor crescit quar(um) exp(er)tum esse apud eos 
p(ro)phanum est. Teksti on alunperin lähtöisin Solinukselta. Transskriptio, tulkinta ja analyysi lähteestä  
Westrem, The Hereford Map, nro. 443; vrt. Solinus, Collectanea,  XV.15.  
169 Herefordin mappa mundi: essedones sithe hic habitant quor(um) mos e(st) pare(n)tu(m) fun(er)a ca(n)tib(us) 
p(ro)sequi et co(n)gregatis amicor(um) cetib(us) : corpo(r)a ipsa dentib(us) laniare ac pecudu(m) mixtis 
carnib(us) dapes facere pulcrius a se q(ua)m a tineis hec absumi credentes. Teksti on otettu lähes sanasta sanaan 
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aterioimassa padan äärellä. Padassa on ihmisen jäseniä. Kartalla on mainittu vielä toinenkin 

ihmissyöjäkansa. Skyytian pohjoisrannikon edustalla olevalla saarella sanotaan elävän Gogin 

ja Magogin kansojen sukua olevan aasialaisen kansan, joka harrastaa ihmissyöntiä.170 

Huomionarvoista on se, että näihin teksteihin sisältyy Herefordin kartassa moraalista 

arvotusta, jota esimerkiksi Solinuksella ei esiinny. Nämä kansat eivät eroa ulkomuodoltaan 

lauhkean vyöhykkeen normista, vaan heidän erilaisuutensa ja epäinhimillisyytensä tuodaan 

esiin raakoina ja moraalisesti turmeltuneina pidettyjen tapojen kautta.  

 

Ebstorfin kartta on samankaltainen. Pohjoisella vyöhykkeellä Aasiassa on kuvattuna 

ihmissyöjiä, joita ei kuitenkaan ole sanallisesti kommentoitu, sekä Griste-kansa, joiden 

sanotaan edustavan skorpioneja ihmisten keskuudessa.171 Ebstorfin kartalla on myös mainittu 

Amatsonit,172 joita Herefordin kartalla ei ole.  

 

Pohjoisille alueille on Herefordin kartalla kuvattuna myös fyysiseltä olemukseltaan 

poikkeavia kansoja. Tanskaa kuvaavan niemimaan vieressä on idässä toinen niemimaa, jolle 

on piirrettynä koirankuonolaisia.173 Kauemmas itään on Herefordin kartalla sijoitettu 

minotauroksen näköinen hahmo. Viereisessä tekstissä sanotaan tämän eläinlajin olevan 

hyödyllinen sodassa.174  

 

Herefordin ja Ebstorfin kartoissa ilmenevä kummajaisten ja raakalaismaisten kansojen 

jakautuminen kylmälle ja kuumalle vyöhykkeelle noudattaa Krates Malloslaisen 

                                                                                                                                                                                     
Solinukselta. Transskriptio, tulkinta ja analyysi lähteestä  Westrem, The Hereford Map, nro. 212; vrt.  Solinus, 
Collectanea,  XV.13.    
170 Herefordin mappa mundi: Terraconta i(n)sula qua(m) inhabitant turchi de stirpe gog et magog gens barbara 
(et) inmu(n)da iuuenu(m) (et) abortiua manducantes. Teksti on peräisin Aethicus Istricukselta. Nimitys turchi 
(suom. turkkilaiset) merkitsee tässä yleistävästi villinä pidettyjä aasialaisia kansoja. Transskriptio, tulkinta ja 
analyysi lähteestä  Westrem, The Hereford Map, nro. 302; vrt. Aethicus Istricus, Ethicus et les ouvrages 
cosmographiques, II.2.4-5. 
171 Ebstorfin mappa mundi: Grife gentes, unde dicuntur Saxones ad Germaniam feritate bellorum processisse, 
homines inter alias velut scorpio inter bestias. Transskriptio ja tulkinta Kugler, Transskriptiot ja käännökset.  
172 Ebstorfin mappa mundi: Hec regio Amazonum. Hec sunt mulieres ut viri preliantes. Duas namque quondam 
reginas pulchras gnarasque et elegantes instituerunt. Quarum una Marpesia vocabatur, altera Lampeta. 
Masculos enim necantes, feminas vero servantes atque curiose nutrientes nec non cura belli imbuentes, 
dextrasque earum papillas, ne iaculo sagittarum lederentur, exusserunt. Transskriptio ja tulkinta Kugler, 
Transskriptiot ja käännökset. Kartassa lienee toiminut lähteenä Solinus, joka on sijoittanut Amatsonit pohjoiseen 
Kaspian meren lähettyville, missä ne myös kartalla ovat.  Solinus, Collectanea,  XXXVIII.12-13. 
173 Herefordin mappa mundi: In hoc tractu sun cinocephales. Karttateksti lienee peräisin Aethicus Istricukselta, 
joka sijoittaa koirankuonolaiset kauas pohjoiseen Munitian saarelle. Transskriptio, tulkinta ja analyysi lähteestä  
Westrem, The Hereford Map, nro. 442; vrt. Aethicus Istricus, Ethicus et les ouvrages cosmographiques,  II.1.5.  
174 Herefordin mappa mundi: Hic inueni bestie minotauri similes ad bella utiles. Teksti on lähtöisin Aethicus 
Istricukselta, joka kirjoitti Kaspianmeren lähellä elävien minotaurien olevan hyödyllisiä sodankäynnissä. 
Transskriptio, tulkinta ja analyysi lähteestä  Westrem, The Hereford Map, nro. 215; vrt. Aethicus Istricus, 
Ethicus et les ouvrages cosmographiques,  IV.2.4  
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ilmastovyöhyketeoriaa. Sen mukaan maa jakautui kolmeen ilmastovyöhykkeeseen. 

Pohjoisessa oli kylmä vyöhyke, Euroopan tasalla lauhkea vyöhyke ja etelässä päiväntasaajan 

tienoilla kuuma vyöhyke. Päiväntasaajan aluetta pidettiin liiallisen kuumuutensa vuoksi 

ihmiselämälle kelvottomana. Oletettiin myös, että nämä etelän kuumat ja pohjoisen karut ja 

ankarat elinolosuhteet poikivat alempia elämän olomuotoja. Samasta syystä oletettiin näillä 

vyöhykkeillä elävien olentojen olevan moraalisesti lauhkean vyöhykkeen asukkaita alemmalla 

tasolla.175  

 

Antiikin aikana esitettiin kuitenkin myös eriäviä mielipiteitä ilmastovyöhykkeistä ja 

elinkelvottomasta päiväntasaajasta. Jotkut kirjoittajat kuten Ptolemaios Almagestissaan sekä 

Polybios176 ja Poseidonios177 vastustivat elinkelvottoman päiväntasaajan seudun ideaa. 

Ptolemaios esitti jopa teoreettisen todistuksen, jonka mukaan päiväntasaajan eteläpuolella 

voisi hyvinkin olla ihmisasutusta. 400-luvulla vaikuttaneet Martianus Capella178 ja Macrobius 

olivat kuitenkin elinkelvottoman päiväntasaajan seudun kannalla, ja heidän käsityksensä oli 

keskiajalla hyvin laajasti hyväksytty. Guillaume Concheslainen179 esimerkiksi esitti 

teoksessaan De philosophia Mundi, että päiväntasaajan seudulla, Afrikan eteläpuolella, 

auringon kuumuus on niin polttava, että valtameri kiehuu.180 

 

Islamilaisen kulttuurin vaikutuksen ansiosta kuultiin 1200-luvulla myös mielipiteitä, joiden 

mukaan päiväntasaajan seutu ei olisikaan asumiskelvoton. Robert Grosseteste181, Albertus 

Magnus ja Roger Bacon kaikki ilmaisivat varovaisesti ajatuksen, että alueella saattaisi olla 

mahdollista liikkua ja elää. Vuosisadan loppupuolella oman kertomuksensa mukaan Intian 

valtamerellä matkustanut Marco Polo väitti, että päiväntasaajan alueella on mahdollista elää. 

Siitä huolimatta, että  Petrus Abanolainen182 lainasi tätä teosta Concialiator differentiarum 

philosophorum –teoksessaan, hän Marco Polon matkakertomuksen sijaan käytti skolastista 

                                                           
175 Friedman, The Monstrous races,s. 52. 
176 Polybios oli kreikkalainen historioitsija, joka eli noin 201 -120 e.a.a.  
177 Poseidonius oli noin vuosina 135-51 e.a.a. elänyt stoalainen filosofi. Hänet tunnetaan nykyään siitä, että 
Ptolemaios kannatti hänen näkemystään maapallon ympärysmitasta, joka oli kolmanneksen todellista pienempi. 
Kristoffer Kolumbus luotti Ptolemaioksen käsitykseen, ja luullen Euroopan ja Aasian välisen etäisyyden olevan 
todellista pienempi hän uskaltautui lähtemään tutkimusmatkalle Espanjasta kohti länttä. Poseidonioksen teoksia 
ei ole säilynyt meidän päiviimme. 
178 Martianus Capella oli roomalainen oppinut, joka vaikutti Pohjois-Afrikassa. 
179 Guillaume Concheslainen oli oppinut, joka eli noin 1080-1150. 
180 Relano, The Shaping of Africa, s. 24. 
181 Robert Grosseteste eli vuosina 1175-1253. Hän oli aikanaan merkittävä loogikko ja teologi ja toimi Lincolnin 
piispana Englannissa. Hän kommentoi muun muassa Aristoteleen teoksia. 
182 Petrus Abanolainen eli noin 1250-1320. Hän oli lääketieteen alalla vaikuttanut oppinut. Concialiator 
differentiarum philosophorum oli hänen pääteoksensa. 
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päättelyä osoittaakseen, että maailman keskustassa tulisi olla mahdollista elää.183 Kartoissa 

tämä ajatus ei kuitenkaan tule esiin, mihin saattaisi olla syynä esimerkiksi tiedon suhteellisen 

hidas liikkuminen 1200-luvulla. 

 

Ilmastollinen ajattelu kummajaisten sijoittelussa tulee selkeästi esille Herefordin kartassa. 

Afrikkaan on merkitty amyctarae-kansa suojaamassa itseään alahuulellaan karttaan piirretyltä 

auringolta, sekä sciopodus jalka ylöspäin nostettuna suojaksi kuumuudelta. Pohjoisessa on 

Herefordin kartassa viittaus alueen valtavaan kylmyyteen, mutta aivan yksiselitteistä yhteyttä 

karttatekstin ja alueen kansojen välillä ei ole. Se on kuitenkin aivan koirankuonolaisten ja 

ihmissyöjäkansojen vieressä rannikolla, joten se näyttäisi kuuluvan samaan kokonaisuuteen. 

Tekstin mukaan maailman pohjoisimmalla laidalla olevien Riphei-vuorten ja meren välissä 

oleva valtakunta on ikuisen kylmyyden vallassa.184 Ebstorfin kartassa on myös mahdollisesti 

ilmastoon viittavia tekstejä. Afrikan kummajaisgallerian yläosassa on johdatuksena lyhyt 

teksti, jonka mukaan kyseisessä maankolkassa on suuria autiomaita, joissa elää 

epäinhimilliseltä vaikuttavia epämuodostuneita ihmisiä, minkä jälkeen annetaan esimerkkejä 

epämuodostuneista kansoista.185 Samalla tavoin myös pohjoisen alueen viimeisen 

asumiskelpoisen alueen asukkaita kuvataan Ebstorfin kartan marginaaleissa 

epämuodostuneiksi ja sivistymättömiksi.186 Kummassakaan tekstissä ei selkeästi viitata 

ilmastoon, mutta niissä yhdistetään etelän autiomaat sekä pohjoisen lähes asumiskelvoton 

maa raakalaismaisiin ja epämuodostuneisiin ihmisiin. Pohjoisessa raja raakalaisten ja muiden 

kansojen välillä ei kuitenkaan ole aivan yhtä selkeä kuin etelässä, missä Niili sulkee 

kummajaiset ihmisten maailman ulkopuolelle. 

 

Pelkästään raakalaisia ei Herefordin kartan pohjoisosiin ole kuitenkaan merkitty. Eräälle 

niemimaalle kaukaisimpaan pohjolaan kartalle on sijoitettu hyperborealaiset eli 

                                                           
183 Relano, The Shaping of Africa, s. 26. 
184 Herefordin mappa mundi: Hec regio apterophon dicitur eternis frigoribus dampnata Sub ripheis montibus. 
Lähde tälle tekstille on Solinus, joka kirjoitti Pterophonin maan maailman pohjoisilla rajoilla olevan jatkuvan 
kylmyyden vallassa. Transskriptio, tulkinta ja analyysi lähteestä  Westrem, The Hereford Map, nro. 304; vrt. 
Solinus, Collectanea, XV.20. 
185 Ebstorfin mappa mundi: Hic sunt deserte solitudines et inhumane monstruosarum gentium facies. Alie sine 
naribus equali totius oris planitie, informes habent vultus. Aliis concreta ora sunt, modicoque foramine calamo 
avenarum pastus hauriunt. Transskriptio ja tulkinta Kugler, Transskriptiot ja käännökset. 
186 Ebstorfin mappa mundi: De regione pene inhabitabili. A Tauro monte respicientes boream ad mare Caspium 
detinentur ubi baratrum esse dicitur, ultra quod nulla hominum habitatio vel ascensio esse poterit. [...]Gentes 
regionis illius deformes aspectu vultuque horribiles atque imperitissimi homines. Tuguria virgulis circumsepta 
arundinea contignatione habent. Pecudes quamvis multe ex aliis locis mercimoniis conducantur, non ducunt, sed 
cito perdunt. Usus rusticarum vestium apud eos habetur; carnes inconditas comedunt. Transskriptio ja tulkinta 
Kugler, Transskriptiot ja käännökset.  
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kaukaisimman pohjoisen asukkaat. Nämä kuvataan tekstissä maailman onnellisimpina 

ihmisinä, jotka elävät ilman keskinäistä eripuraa niin pitkään kuin he itse haluavat, ja 

päättävät niin halutessaan päivänsä syöksymällä korkealta kalliolta mereen.187  

 

Toisin kuin äärimmäisessä pohjoisessa ja etelässä olevat alueet, Intia käsitettiin antiikista 

lähtien alueena, jossa luonto on suonut yltäkylläisesti antimiaan. Antiikin aikana ja keskiajalla 

Intian ymmärrettiin yleensä maantieteellisesti käsittävän suurimman osan Kaukoitää. 

Ilmastollisesti aluetta pidettiin kuumana, mutta ei niin kuumana, ettei elämä siellä olisi 

mahdollista. Näin Intiassa kuuma auringonpaiste mahdollisti sen, että alueella syntyi 

yltäkylläisesti erilaista elämää. Pidettiin myös mahdollisena, että nämä suotuisat olosuhteet 

vaikuttivat siihen, että siellä syntyi olentoja, jotka olivat poikkeuksellisen suurikokoisia 

muiden maailman osien olioihin verrattuna. 188 

 

Herefordin ja Ebstorfin karttojen kuva Intian kansoista on hyvin samankaltainen, joten 

tarkastelen tässä jälleen ensisijaisesti Herefordin karttaa ja Ebstorfin karttaa silloin, kun sen 

karttakuva poikkeaa edellä mainitusta. Molemmissa kartoissa kauimmaksi itään on sijoitettu 

maallinen paratiisi. Herefordin kartassa lähimmäksi paratiisia on kuvattu sama varjojalka,189 

joka kartalla mainitaan myös Afrikassa. Kuvaavasti tämän olennon ainut jalka on nostettu 

ylös suojaksi auringolta.  Toinen kansa, joka on kuvattu paratiisin lähelle, on pygmien 

pienikokoinen kansa.190  Neljä sotaisan ja taistelevan näköistä pygmiä on kuvattu vuoren 

huipulle pareittain taistelemaan keskenään. Antiikin tradition mukaan pygmit olivat 

jatkuvassa sodassa kurkia vastaan, koska nämä veivät pygmeiltä sadon.191 Kurjista ei tosin 

Herefordin kartassa ole mainintaa, mutta Ebstorfin kartalle on kuvattu samalle kohtaa 

pienikokoinen mieshahmo taistelemaan lintua vastaan, joten näyttäisi siltä, että Herefordin 

kartassa kurkien poisjättäminen johtuu siitä, ettei niitä Isidoruskaan mainitse, kun taas 

Ebstorfin kartalla saattaa olla tässä yksityiskohdassa eri lähde tai eri lähteitä on Ebstorfin 

                                                           
187 Herefordin mappa mundi: yperborei ut dicit Solin(us) ge(n)s e(st) beatissi(m)a na(m) s(i)ne discordia (et) 
eg(ri)tudi(n)e uiuunt q(ua)m diu uolunt q(uo) tedu(n)t uiue re de rupe nota se i(n) mare p(re)cipita(n)t [...] .   . 
Teksti on viittauksensa mukaisesti peräisin Solinukselta. Transskriptio, tulkinta ja analyysi lähteestä  Westrem, 
The Hereford Map, nro. 202; vrt. Solinus, Collectanea,  XVI.1, XVI.4-5. 
188 Relano, The Shaping of Africa, s. 33. 
189 Herefordin mappa mundi: Monoculi su(n)t in yndia singulis crurib(us) p(er)nici sceleritate qui ubi defendi se 
ueli(n)t a calore solis : plantar(um) suar(um) magnitudine obumbrantur. Kartan tekstissä on pieni virhe, sillä 
Solinuksen tekstissä, josta kartan teksti on otettu, lukee sanan monoculus (suom. yksisilmä) sijaan  monocolus 
(yksijalka). Transskriptio, tulkinta ja analyysi lähteestä  Westrem, The Hereford Map, nro. 54; vrt. Solinus, 
Collectanea,  LII.29.   
190 Herefordin mappa mundi: pigmei cubitales homines. Teksti pohjautuu Isidorukseen..  Transskriptio, tulkinta 
ja analyysi lähteestä  Westrem, The Hereford Map, nro. 60; vrt. Isidorus, Etymologiarum,  XI.3.7. 
191 Friedman, The Monstrous Races,  s. 18. 
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kartassa yhdistelty enemmän kuin Herefordin kartassa. Lähelle Ganges-joen alkulähteitä 

kartalla on sijoitettu astomi eli suuttomat, jotka tunnettiin antiikissa siitä, että he elivät 

yksinomaan hedelmien – pääasiallisesti omenien – tuoksusta.192 Näistä kummajaisista 

käytetään vastedes nimitystä omenien haistelijat. Lähellä paratiisia on Herefordin kartalle 

merkitty myös Pandea-kansa, jota naiset hallitsivat.193 Yksi kansa, joka ei esiinny Herefordin 

kartalla, mutta on Ebstorfin kartalla, on gymnosophisti,194 jotka tunnetaan myös nimellä 

bragmanni.195 Nämä alastomat filosofit tuijottivat antiikin tarinoiden mukaan koko päivän 

ajan aurinkoon (ks. kuva 3). Kartassa tämä tuodaan kuvallisesti 

esiin.  Aasian aivan pohjoisosiin on molemmille kartoille lisäksi 

kuvattu erillisille saarille hippopodes,196 jotka olivat 

hevosenjalkaisia ihmisiä, sekä panotii,197 jotka esiintyvät 

kuvauksissa suurikorvaisina ihmisinä, joiden ajateltiin 

kykenevän peittelemään itsensä korvillaan. Paratiisin lähelle on 

Herefordin kartassa lisäksi kuvattu jättiläisiä,198 ja samalle 

kohtaa Ebstorfin kartassa koirankuonolaisia (ks. kuva 4).199 

Koirankuonolaiset olivat perinteisiä Intian kummajaisia, jotka 

sekä Pliniuksen että Solinuksen tekstien mukaan asuttivat Intian 

vuoria.200 

 

Kuva 3. Gymnosophistus 
katsomassa aurinkoon 
Ebstorfin mappa mundilla. 
Kuvalähde: EW.  

                                                           
192 Herefordin mappa mundi: Solin(us) gangis fonte(m) qui acolunt solo uiuu(n)t odore pomor(um) siluestrium 
qui si fetorem senserint : statim moriuntur. Teksti pohjautuu Solinukseen.  Transskriptio, tulkinta ja analyysi 
lähteestä  Westrem, The Hereford Map, nro. 97; vrt.  Solinus, Collectanea,  LII.30; ks. myös Friedman, The 
Monstrous races, s. 11. 
193 Herefordin mappa mundi: Pandea gens yndie a feminis regitur. Teksti pohjautuu Solinukseen.  Transskriptio, 
tulkinta ja analyysi lähteestä  Westrem, The Hereford Map, nro. 118; vrt. Solinus, Collectanea,  LII.15.  
194 Ebstorfin mappa mundi: Gignosophyste a mane usque ad vesperam continua visione corpus solis ardentis 
intuentur, rimantes ibi quedam futura. Transskriptio ja tulkinta Kugler, Transskriptiot ja käännökset. Teksti on 
hieman lyhennetty versio Solinuksella esiintyvästä vastaavasta kuvauksesta. Solinus, Collectanea, LII.25. 
195 Nimitykset gymnosophisti ja bragmanni ks. Friedman, The Monstrous races,  s. 12-13. 
196 Herefordin mappa mundi: Ipopodes equinos pedes habent. Teksti pohjautuu Isidorukseen. Transskriptio, 
tulkinta ja analyysi lähteestä  Westrem, The Hereford Map, nro. 37; vrt. Isidorus, Etymologiarum,  XI.3.25. 
197 Herefordin mappa mundi:Phanesii me(m)branis aurium suar(um) tegu(n)tur. Teksti pohjautuu Solinukseen.  
Transskriptio, tulkinta ja analyysi lähteestä nro. 88; vrt. Solinus, Collectanea,  XIX.8. 
198 Herefordin mappa mundi:gigantes. Transskriptio Westrem, The Hereford Map, nro. 80. 
199 Ebstorfin mappa mundi: Cenocefali eo quod canina capita habeant et ora, quibus est vestis pellis pecudum et 
vox latratus canum. Transskriptio ja tulkinta Kugler, Transskriptiot ja käännökset. Ebstorfin kartalla 
koirankuonolaisista esiintyvä teksti ei ole löydettävissä sellaisenaan keskiajan kartografiassa yleisimmin 
käytetyistä antiikin tai varhaiskeskiajan lähteistä. Ks. Solinus, Collectanea, LII.27; Aurelius Augustinus, City of 
God, XVI.8; Isidorus, Etymologiarum, XI.3.15. Sanamuodoltaan lähimpänä on Pliniuksen kuvaus, jossa 
sanotaan Ebstorfin kartan tavoin, että koirankuonolaiset pukeutuvat eläinten nahkoihin. Plinius, Naturkunde, 
VII.2.23. Koirankuonolaisten ja jättiläisten vaihtelu Herefordin ja Ebstorfin kartan välillä saattaa johtua 
kristillisten pyhimyslegendojen sekoittumisesta antiikista periytyneisiin tarinoihin. Tätä aihetta käsittelen 
seuraavassa luvussa 2.2.  
200 Kohdat Pliniuksen ja Solinuksen teoksista ks. ed. viite. 
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Kuva Intiasta kummajaisten tyyssijana periytyi antiikin kreikkalaisilta. Herodotos oli 

ensimmäinen, joka kuvasi aluetta, mutta hänen antamansa tiedot alueesta olivat melko hataria. 

Ensimmäisen laajan kuvauksen Intiasta teki Ktesias Knidoslainen, joka loi kuvauksessaan 

pohjan kreikkalaisten käsityksille Intiasta. Hän toisti osaltaan Herodotoksen kertomia 

ihmeellisiä tarinoita idän ihmeistä ja lisäsi omiakin tarinoita. Häneltä on peräisin tarina siitä, 

että Intiassa eläisi pygmejä taistelemassa kurkia vastaan, yksijalkaisia varjojalkoja, 

koirankuonolaisia, päättömiä ihmisiä, joiden kasvot ovat rintakehässä ja ihmisiä, joiden 

korvat ovat niin suuret, että he voivat kääriytyä niihin. Lisäksi joissakin Intian osissa asui 

hänen mukaansa jättiläisiä ja hännällisiä ihmisiä. Intiassa elävien kukkojen, vuohien ja 

lampaiden koon hän sanoi olevan valtaisa. Merkittävin antiikin aikainen kuvaus Intiasta oli 

Megastheneen kirjoittama. Se oli ensimmäinen kattava kuvaus alueen maantieteestä ja 

ihmisistä. Myös hän kertoi kummajaisista, joita alueella uskottiin elävän, ja hän lisäsi 

aiemmin tunnettuihin vielä useita. Näihin kuuluivat ihmiset, joiden jalkaterät osoittivat 

taaksepäin, villi-ihmiset, jotka elivät pelkästään paistuvan lihan sekä hedelmien ja kukkien 

tuoksusta,  ihmisiä, joilla ei ollut sieraimia ja valtava ylähuuli, sekä yksisilmäisiä ihmisiä, 

joilla oli koiran korvat.201 

 

Megastheneen kuvaus Intiasta säilyi 1500 vuoden ajan merkittävimpänä alueesta kertovana 

tekstinä, sillä Bactrian ja Parthian irrottauduttua Seleukidien valtakunnasta noin vuonna 250 

e.a.a. maareitti Intiaan sulkeutui lähes kokonaan. Samalla kuitenkin 

merireitti eteläiseen Intiaan kasvoi merkittävämmäksi ja erään 

purjehtijan, Hippaluksen, huomattua ajanlaskumme ensimmäisellä 

vuosisadalla miten monsuunituulia saattoi hyödyntää kaupankäynnissä 

Intian valtamerellä, alkoi Intian tuotteita virrata tasaisesti Rooman 

valtakuntaan. Tämä kauppa tosin oli lähestulkoon kokonaan arabien 

käsissä. Suoran kontaktin puute esti maantieteellisen tiedon 

lisääntymisen, joten kreikkalaiset ja roomalaiset kirjoittajat tyytyivät 

kopioimaan aiempia kirjoituksia Intiasta. Tämän seurauksena tieto 

Intiasta hellenistisessä ja roomalaisessa maailmassa sekä keskiajalla 

perustui suurimmaksi osaksi Ktesiaan ja Megastheneen kirjoituksiin.202 

 

Kuva 4. 
Koirankuonolainen 
Ebstorfin mappa 
mundilla. 
Kuvalähde: EW. 
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201 Wittkower, Marvels of the East,  s. 159-162. 
202 Ibid. s. 163.  



 

Esimerkiksi Plinius ja Solinus viittaavat kertomuksissaan Intian kummajaisista Ktesiaaseen ja 

Megastheneeseen.203 

 

Herefordin kartassa käsitys Intiasta runsaudensarvena korostuu pitkähkössä tekstissä, joka on 

sijoitettu maailman kaukaisimmalle laidalle itään lähellä paratiisia. Tekstissä kerrotaan Intian 

laajuudesta ja lisäksi sanotaan: "Siellä [Intiassa] elää kansoja, joilla on äärimmäisen 

erilainen, kummallinen, ulkomuoto sekä uskomattoman vaihtelevia rituaaleja ja vaatteita."204  

 

Aleksanteri Suuri -romaani lisäsi osaltaan myös käsitystä Intiasta kummajaisten maanosana. 

Näissä tarinoissa kerrotaan Aleksanteri Suuren joutuneen kohtaamaan valloitusretkillään 

Intiassa suuren määrän kummajaisia, joiden joukkoon kuului amatsoneja, koirankuonolaisia, 

ihmisiä, joilla oli kasvonsa rintakehässä, kuusikätisiä ihmisiä, häränpäisiä ihmisiä, 

luolissaeläjiä, kärkijalkaisia ihmisiä sekä ihmisiä, jotka olivat kauttaaltaan tiheän karvan 

peitossa.205 Aleksanteri Suuresta kertovat tarinat ovat olleet yhtenä lähteenä Herefordin kartan 

tekemisessä. Herefordin karttaa analysoinut Kline on löytänyt kartalta ainakin 69 

karttatekstiä, jotka liittyvät Aleksanteri Suureen, ja näistä yhdeksän mainitsee hänet 

suoraan.206 Herefordin kartassa ei kuitenkaan kummajaisten kohdalla näy selkeää yhteyttä 

Aleksanteri Suuri –romaaniin. Ebstorfin kartalle kauas itään kuvatut gymnosophistí esiintyvät 

myös Aleksanteri Suuri –romaanissa, jossa Aleksanteri Suuri tapaa heidät ja käy filosofisen 

keskustelun heidän kanssaan.207 Ebstorfin kartan teksti on kuitenkin lähempänä Solinuksen 

kuvausta, joten Aleksanteri Suuri -romaanin merkitys kummajaisista kertovana lähteenä 

näiden kahden kartan tekemisessä on marginaalinen.  

 

Sydänkeskiajan kartografiassa tärkeimmät teokset, joita lainattiin kummajaisista kertovissa 

teksteissä, olivat Isidoruksen Etymologiat ja Solinuksen Collectanea, joihin suurin osa näistä 

teksteistä on jäljitettävissä. Lisäksi muutamat yksittäiset tekstit ovat peräisin Aethicus 

Istricukselta.208 Näin ollen karttojen ajatusmaailma ei pelkästään pohjaudu pitkälti 

kreikkalais-roomalaisesta antiikista periytyneille ajatusmalleille vaan myös konkreettisesti 

suoraan tuolta aikakaudelta periytyneisiin teksteihin. Karttojen kuvaama maailma vastasi 

                                                           
203 Ks. esim. Plinius, Naturkunde, VII.2.22; Solinus, Collectanea, LII.27. 
204 Herefordin mappa mundi: Item [...] diu(er)sissimo ge(n)tes mo(n)struoso uultu ritu (et) habitu uario plus 
q(ua) credi possit. Transskriptio ja tulkinta Westrem, The Hereford Map, nro. 53. 
205 The Greek Alexander Romance  III.27-III.28. 
206 Kline, Maps of Medieval Thought, s. 175. 
207 The Greek Alexander Romance III.5-III.6. 
208 Ks. ed. esim. s. 30 viitteet  170, 173. 
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myös täysin antiikin käsityksiä. Kummajaisia esiintyi pohjoisen kylmillä ja karuilla seuduilla 

sekä etelän kuumilla aavikoilla. Poikkeuksena tästä oli yltäkylläinen Intia, jonka erikoisuudet 

olivat alueen luonnon runsaiden antimien seurausta. 

 

2.2 Karttojen kummajaiset kristillisessä kontekstissa 
 

Kristillisellä keskiajalla pyrittiin myös integroimaan antiikin tiedettä vallitsevaan kristilliseen 

maailmankuvaan. Seurauksena tästä joillakin kartoilla esiintyvillä kummajaisilla on 

kristillinen konteksti. Tässä luvussa käsittelen sellaisia kartoilla esiintyviä kummajaisia, jotka 

on liitetty tähän kontekstiin.  

 

Ensimmäiset kummajaisista kertovat tekstit syntyivät kokonaan juutalais-kristillisen perinteen 

ulkopuolella. Juutalaisissa kirjoituksissa kummajaisilla ei ollut alun alkaen sijaa, sillä ne eivät 

kuuluneet Israelin sukuun eivätkä Israelin välittömiin vihollisiinkaan. Kristinuskon 

ensimmäisinä vuosisatoina alkoivat ensimmäiset kristilliset oppineet miettiä uudelleen 

maailmanhistoriaa pelastuskertomuksen valossa. He tarttuivat myös kreikkalais-roomalaisen 

antiikin lähteisiin ja pyrkivät sovittamaan niitä kristilliseen pelastuskertomukseen sekä 

maailmanhistoriaan. Suhtautumistapoja kummajaisia kohtaan oli kaksi. Alun alkaen 

kummajaisiin suhtauduttiin mielenkiinnolla ja ne haluttiin käännyttää kristinuskoon. 

Karolingisella ajalla suhtautuminen muuttui kielteisemmäksi. Kummajaisia alettiin pitää 

pelottavina ja vihamielisinä. Ne eivät enää olleet luomakunnan monipuolisuuden ilmauksia 

vaan kirottuja ja turmeltuneita. Ajateltiin, että koska ihmisrotu polveutui täydellisestä 

ihmisestä, Aatamista, tämän täydellisyyden menettäminen voi johtua ainoastaan jostakin 

rikoksesta tai synnistä.209  

 

Ajatus kirouksesta oudon ulkomuodon syynä johti keskiajan kristillisessä maailmankuvassa 

esiintyneeseen ajatukseen, jonka mukaan Afrikka oli erikoisten kansojen maanosa. Kristillisen 

perinteen ensimmäinen kummajainen oli Kain. Veljesmurhan tehneen Kainin uskottiin 

saaneen myöhemmin epämuodostumia pahuutensa seurauksena. Kain ja hänen jälkeläisensä 

kuitenkin kuolivat kaikki suuressa vedenpaisumuksessa, jonka jälkeen Nooan pojat ja hänen 

jälkeläisensä kansoittivat maailman. Kummajaisten esi-isäksi Kainin tilalle tuli tämän jälkeen 

Nooan poika Ham. Hänen päällensä Nooa langetti Genesiksen mukaan kirouksen, koska hän 

                                                           
209 Friedman, The Monstrous Races, s. 87-89. 
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oli nähnyt isänsä alastomana ja pilkannut sen vuoksi isäänsä. Ham asettui asumaan Afrikkaan, 

ja useiden keskiaikaisten tarinoiden mukaan hänestä olivat lähtöisin Vedenpaisumuksen 

jälkeiset kummajaiset.210 Kain ja Ham sekoittuivat keskiajalla usein toisiinsa. Nimessä Ham 

(keskiajalla Cham) olevassa m-kirjaimessa on goottilaisessa kirjoitustyylissä kolme minimiä, 

jotka saatettiin lukea myös i:nä ja n:nä (Chain). Myös merkittävät kirjoittajat kuten Ranulf 

Higden211 Polychronikonissaan ovat sekoittaneet nämä kaksi toisiinsa.212 

 

Eräs tulkinta Afrikan kummajaisista on se, että kummajaisten sijoittaminen Afrikan 

eteläisimpiin osiin palvelisi kartan tarkoitusta esittää koko luomakuntaa ja pelastushistoriaa. 

Ebstorfin kartta kuvaa maailmaa Kristuksen ruumiina. Kartan ylälaidasta pistää esiin pää, 

oikealta ja vasemmalta sivulta pistävät esiin kädet, ja kartan alalaidassa näkyvät jalat. 

Kristuksen vasen käsi pistää esille etelästä, toisin sanoen keskeltä Afrikan 

kummajaisgalleriaa. Näin ne saattaisivat myös kuvastaa kristillistä maailmankuvaa; ne 

sijaitsevat kaukana kartan keskipisteestä Jerusalemista ja Kristus pitelee niitä vasemmalla 

kädellään, mutta ne ovat kuitenkin myös osa luomakuntaa, kuten Isidorus toteaa 

Etymologioissaan, ja siksi kartalla.213 Karttateksteissä Herefordin ja Ebstorfin kartalla ei 

kuitenkaan ole viittauksia, jotka yhdistäisivät kummajaisia ja kristillistä ajatusmaailmaa 

yleisellä tasolla. Kainia ja Hamia ei mainita missään. On tosin mahdollista, että nämä olivat 

aikalaisille itsestäänselvyyksiä, joita ei tarvinnut mainita, joten kristillistä maailmankuvaa ei 

voi sulkea pois osasyynä sille, että Afrikan eteläosat esitettiin kartoilla kummajaisten 

elinalueena. Yksittäisissä kummajaisissa yhteydet näyttäisivät olevan selvempiä.  

 

Herefordin kartassa olevan satyyrin vieressä on Pyhän Antoniuksen luostari. Westrem ja 

Relano ovat tulkinneet, että luostarin ja satyyrin lähekkäisyys saattaisi tarkoittaa sitä, että ne 

liittyvät toisiinsa.214 Pyhän Antoniuksen elämänkerrassa kerrotaan, miten demonit kiusasivat 

Pyhää Antoniusta ennen hänen vetäytymistään erämaahan ja erämaassakin. Eräässä kohdassa 

demoni ilmaantui Antoniuksen eteen satyyrin hahmossa.215 Tämän tapauksen mainitsee myös 

Isidorus Etymologioissaan.216 Joskus satyyreihin liitettiin seksuaalisia merkityksiä: ne 

                                                           
210 Ibid. s. 99-101. 
211 Ranulf Higden oli benediktiiniläismunkki, joka eli noin 1299-1363. Hänen teoksensa Polychronikon oli oman 
aikansa Englannissa hyvin merkittävä. 
212 Friedman, The Monstrous Races, s. 95-96, 98-100. 
213 Isidorus, Etymologiarum,  XI.3.1-4. Ks. myös Relano, The Shaping of Africa,  s. 86.  
214 Westrem, The Hereford Map,  kommentti nro. 298; Relano, The Shaping of Africa, s. 81. 
215 Athanasios Suuri, Antonius Suuren elämäkerta,  LIII. 
216 Isidorus, Etymologiarum,  XI.3.21-XI.3.22. 
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esimerkiksi tunnettiin tarinoissa neitsyiden ja nymfien raiskauksista. 217 Tämä tuodaan myös 

esille Ebstorfin kartan marginaaleissa olevissa teksteissä, joissa sanotaan, että satyyrien 

sukupuolivietti ei anna heille rauhaa.218 Myös tämä asia sopii yhteen Pyhän Antoniuksen 

elämänkerran kanssa, sillä eräs kiusaamisen muoto, jota pahat henget käyttivät häneen, olivat 

seksuaaliset houkutukset.219 Herefordin kartan tekstit eivät näiltä osin kuitenkaan ole 

säilyneet, joten satyyrin ja pyhän Antoniuksen luostarin yhteyttä ei varmuudella voi todistaa, 

mutta näyttää todennäköiseltä, että yhteys on olemassa.  

 

Lähellä paratiisia on Herefordin kartalle kuvattu jättiläisiä, jotka mainittiin jo viime luvussa. 

Ne ovat Herefordin kartassa hieman koirankuonolaisten näköisiä. Ajatusta siitä, että tässä 

kuvataan koirankuonoisia jättiläisiä, vahvistaa se, että samalla kohtaa Ebstorfin kartassa on 

kuvattuna koirankuonolaisia.220 Keskiajalla tarinat koirankuonolaisista yhdistyivät legendaan 

Pyhästä Kristoforuksesta, jättiläisestä, joka kantoi Kristuksen virran ylitse. Joissakin tämän 

tarinan versioissa Kristoforus kuvataan ennen kohtaamistaan Kristuksen kanssa 

jättiläismäisenä ihmissyöntiä harjoittavana koirankuonolaisena, joka Jumalan armon 

vaikutuksesta luopuu ilkeistä tavoistaan ja kääntyy kristityksi.221 Herefordin kartassa oleva 

koirankuonoinen jättiläinen saattaisi täten viitata Kristoforukseen.  

 

Friedman on esittänyt myös, että jättiläisten sijoittaminen lähelle paratiisia saattaisi viitata 

Eenokin kirjaan. Eenokin kirjassa222 mainitaan langenneet enkelit, jotka lisäännyttyään 

”ihmisten tyttärien” kanssa saivat jälkeläisikseen jättiläisiä. Näiden jättiläisten uskottiin 

kuolleen suuressa vedenpaisumuksessa, mutta joidenkin tarinoiden mukaan ne selvisivät 

siitä.223 Kartassa ei ole mitään, joka viittaa tähän yhteyteen, mutta tarina on saattanut olla 

tunnettu, ja on mahdollista, että jättiläiset paratiisin lähellä symboloivat myös tätä tarinaa. 

 

                                                           
217 Fiedler, Freaks,  s. 153. 
218 Ebstorfin mappa mundi: Satiri facie admodum grata. et testiculatis motibus inquiesti. Transskriptio ja tulkinta 
Kugler, Transskriptiot ja käännökset. 
219 Athanasios Suuri, Antonius Suuren elämäkerta,  V. 
220 Koirankuonolaisista kertova teksti ks. s. 34 viite 199.  
221 Friedman, The Monstrous Races, s. 72-74. 
222 Eenokin kirja kertoo vedenpaisumusta edeltäneestä patriarkka Eenokista. Kirja vaikutti paljon juutalaisiin 
apokryfisiin teksteihin sekä varhaisiin kirkkoisiin, mutta kirja menetti merkitystään 400-luvulla j.a.a. ja joutui 
lopulta lähes kokonaan unohduksiin.  
223 Friedman, The Monstrous Races, s.  84. 
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Herefordin kartalla on myös Babylonin kohdalla maininta jättiläisistä. Tekstin mukaan 

Babylonin perusti jättiläinen Nimrod.224 Tämä kohta on lainattu lähes sanasta sanaan Paulus 

Orosiuksen Babylonin kuvauksesta.225 Nimrod mainitaan Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 

Nooan pojanpoikana, joka perusti Babylonin. Vanhassa testamentissa häntä ei kuitenkaan 

mainita jättiläiseksi.226 Varhaisissa kristillisissä kirjoituksissa tämä käsitys esiintyy 

Orosiuksen lisäksi esimerkiksi Augustinuksen De Civitate Dei -teoksessa.227 

 

Pohjoinen ei ollut pelkästään antiikin maailmankatsomuksessa paikka, jossa sikisi 

raakalaismaisia kansoja. Se katsottiin myös vanhassa testamentissa synkäksi alueeksi. Sinne 

sijoitettiin vuorijonon taakse Gogin ja Magogin raakalaismaiset kansat, joista profeetta 

Hesekiel puhuu ennustuksissaan. Niiden sanotaan lähtevän aikojen päättyessä liikkeelle ja 

hyökkäävän Israelin kansan kimppuun. Myös Johanneksen ilmestyksessä mainitaan Gog ja 

Magog. Heidän sanotaan kuuluvan niihin kansoihin, jotka paholainen vapauduttuaan 

tuhatvuotisesta vankeudestaan viettelee, kokoaa sotaan ja muodostaa heistä armeijan, jossa on 

miehiä niin paljon kuin meren rannalla hiekkaa.228  

 

Herefordin kartassa on kaksi tekstiä kertomassa Gogin ja Magogin kansoista. Nämä ovat 

yhdistelmiä useista lähteistä. Toisessa tekstissä niemenkärjellä, jota erottaa mantereesta 

monitorninen muuri, kerrotaan alueella tapahtuvan sietämättömässä kylmyydessä 

kaikenmoisia kauheuksia. Alueen ihmisiä sanotaan tekstissä kirotuiksi Kainin pojiksi, jotka 

syövät ihmislihaa ja juovat verta. Muuri, joka erottaa heitä mantereesta, on tekstin mukaan 

Aleksanteri Suuren nostattama.229 Toinen karttateksti on niemen juuressa mantereen puolella.  

Siinä täsmennetään, että muurin sisäänsä sulkemat kansat ovat niitä, joita Solinus kutsuu 

ihmissyöjiksi, ja että he odottavat siellä Antikristuksen aikoja murtautuakseen ulos ja 

                                                           
224 Herefordin mappa mundi: Babilonia a Nembroth gigante fundata [...].Transskriptio ja tulkinta Westremnro. 
181. 
225 Westrem, The Hereford Map,  kommentti, nro. 181; vrt. Paulus Orosius, Historiarum, II.6.  
226 1. Moos. 10:8-12. 
227 Aurelius Augustinus, City of God, XVI.4. 
228 Hesekiel 38:1-39:29; Johanneksen ilmestys 20:8-9. 
229 Herefordin mappa mundi: Omnia horribilia plus q(ua)m credi potest frigus intoll(er)abile omni tempore 
uentus acerim(us) a mo(n)tib(us) q(ue)m incole bizo uocant Hic sunt homines truculenti nimis hu(m)anis 
carnib(us) uescentes cruore(m) pota(n)tes fili caim maledicti Hos i(n)clusit do(mi)nus p(er) magnum 
alexandru(m) na(m) t(er)re motu f(ac)to i(n) co(n)spectu p(ri)ncipis mo(n)tes s(up)er mo(n)tes i(n) circuiti 
eor(um) cecideru(n)t ubi mo(n)tes deera(n)t ip(s)e eos muro i(n)solubili cinxit. Teksti on koostettu useista eri 
lähteistä, joista tärkeimmät ovat edellä mainitut Hesekielin kirja ja Johanneksen ilmestys sekä Aethicus 
Istricuksen kosmografia, jossa kuvataan Aasian pohjoisosiin Gogin ja Magogin sukuinen pelottava kansa. 
Transskriptio, tulkinta ja analyysi lähteestä  Westrem, The Hereford Map, nro.  141; vrt. Aethicus Istricus, 
Ethicus et les ouvrages cosmographiques,  II.5.3-II.6.3. 
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aiheuttaakseen hävitystä maailmassa.230 Lähteenä näille teksteille on ensinnäkin ollut Aasian 

ihmissyöjistä kertonut Solinus.231 Toiseksi näissä on käytetty edellä mainittuja raamatullisia 

lopun ajan kertomuksia. Aethicus Istricuksen kosmografiasta on lähtöisin perinne, jossa 

yhdistettiin Aasian ihmissyöjät ja Gog ja Magog (ks. kuva 5).232  Maininta verta juovista 

Kainin pojista viittaa Vanhaan Testamenttiin. Joissakin Aleksanteri Suuri –romaanin 

myöhemmin syntyneissä laitoksissa 

kerrotaan miten Aleksanteri sulki pohjoiseen 

Kaspian vuorille233 kahden vuoren välille 

rakentamansa suuren portin taakse 22 kansaa, 

joilla oli saastaiset tavat.234 Eräänä 

lisälähteenä Herefordin kartassa olisi voinut 

olla Paulus Orosius, sillä Gogin ja Magogin 

kansat on sijoitettu kartalle Kaspian meren 

rannalle – ei siis aivan äärimmäiseen 

pohjoiseen, vaan enemmänkin koilliseen 

kartan keskipisteestä nähden.  Tämä viittaa 

Klinen mukaan Paulus Orosiukseen, jonka 

mukaan kymmenen juutalaisten kadonnutta 

heimoa, jotka myöhemmin keskiajalla 

liitettiin Gogin ja Magogiin, siirrettiin tuolle 

seudulle.235 

 

 

Kuva 5. Gogin ja Magogin kansat 
harjoittamassa ihmissyöntiä Aleksanteri 
Suuren rakennuttaman muurin takana 
Ebstorfin mappa mundilla. Kuvalähde: EW. 

Tämä Aleksanteri Suuri -romaanin ja kristillisen eskatologian yhdistyminen tapahtui 

vähitellen, eikä tässä ole tarkoitus pureutua kaikkiin sen yksityiskohtiin. Gogin ja Magogin 

kansat mantereesta erottavan portin taustalla on todellisuudessakin olemassa oleva reitti 

Kaukasusvuorten halki. Darielin sola on toiminut vuosituhansien ajan kulkureittinä 

                                                           
230 Herefordin mappa mundi: Isti inclusi idem esse credunt(ur) qui a solino antropophagi dicuntur inter quos (et) 
essedones numerant(ur) na(m) te(m)p(o)re anti(christ)i erupturi (et) om(n)i mu(n)do p(er)secuc(i)o(n)em 
illaturi.  Solinus luetteloi Aasian ihmissyöjien joukkoon Essedone-kansan, mutta käsitys siitä, että nämä 
ihmissyöjät olisivat raamatullisia lopun ajan kansoja lienee peräisin Aethicus Istricukselta. Transskriptio, tulkinta 
ja analyysi lähteestä  Westrem, The Hereford Map, nro. 142.  
231 Solinus, Collectanea,  XV.13 
232 Aethicus Istricus, Ethicus et les ouvrages cosmographiques,  II.2.6. 
233 Kaukasusvuoret. Tässä tapauksessa on muistettava, että Kaspianmeren uskottiin olevan pohjoisesta 
Valtamerestä läpi Aasian ulottuva merenlahti, joten vuoret olivat keskiajan maantieteellisessä ajattelussa sekä 
kaukana pohjoisessa että Kaspianmeren rannalla. 
234 The Greek Alexander Romance III.26 
235 Kline, Maps of Medieval Thought, s. 186-187. Ks. myös Paulus Orosius III.7. 

 41



 

Kaukasusvuorten yli pohjoisen ja etelän välillä. Tätä reittiä pitkin usein myös valloittajat  

siirtyivät vuorten yli. Aleksanteri Suuresta kerrottujen legendojen mukaan hän rakennutti 

sinne portin sulkeakseen pohjoisen paimentolaiset vuorten pohjoispuolelle. Kaukasuksen 

pohjoispuolella eläviä skyyttalaisia nimitti jo juutalainen historioitsija Flavius Josephus236 

Gogin ja Magogin kansoiksi. Tämä käsitys tuli todennäköisesti 400–luvulle mennessä 

yleiseksi. Samalla Aleksanteri Suuri -romaani muuttui, ja Aleksanterista tuli joissakin 

laitoksissa porttia rakentaessaan Jumalan välikappale. Portin sijainti siirtyi samalla Raamattua 

mukaillen hiljalleen kauemmaksi äärimmäiseen pohjoiseen, missä se on Herefordin ja 

Ebstorfin kartoilla. Arkkipresbyteeri Leon tekemä käännös Aleksanteri-romaanista sekä siitä 

myöhemmin tehdyt kansankieliset käännökset ovat saaneet tarinassa Gogin ja Magogin 

sulkemisesta portin taakse lisäksi vaikutteita kahdesta kristillisellä ajalla syntyneestä tekstistä, 

Pseudo-Metodiukselta237 sekä Aethicus Istricukselta. Aleksanteri Suuri -romaani otettiin 

aikanaan huomattavan vakavasti, sillä tämä kertomus oli ainoa Aleksanteri Suuresta kertova 

teksti, jonka keskiajan eurooppalaiset tunsivat.238  

 

Sydänkeskiajan kartoilla kristillisessä kontekstissa esiintyneet kummajaiset todistavat miten 

keskiajan kristillinen oppineisuus kykeni hyödyntämään pakanallisen antiikin perintöä. 

Raamatun pyhät kirjoitukset, antiikin maantiede sekä varhaisten kristillisten vuosisatojen 

pyhimystarinat ja oppineiden kirjoitukset ovat sulautuneet joissakin kartan kohdissa 

uudenlaisiksi kokonaisuuksiksi. Nämä kokonaisuudet kuvasivat esimerkiksi Jumalan 

vaikutusta maailmassa kuten Kristoforuksen kääntymisen tapauksessa.  

 

Gogin ja Magogin tapauksessa kummajaiset sisällytettiin kristillisen maailmankuvan tärkeään 

osaseen, nimittäin pelastuskertomukseen. Solinuksen ihmissyöjistä syntyivät vähitellen Gogin 

ja Magogin kansat, joiden astuminen esiin pohjoisilta asuinsijoiltaan on raamatullisen 

Maailmanlopun merkki. Molemmilla kartoilla ovat pelastuskertomuksen tärkeimmät 

elementit näkyvästi esillä. Paratiisi - syntiinlankeemuksen paikka - on kauimpana idässä. 

Jerusalem, jossa pelastuskertomuksen keskeiset asiat ovat tapahtuneet, sijaitsee keskellä 

karttaa. Vapahtaja itse on kartan kehyksessä. Gogin ja Magogin kansat ovat kartan 

pohjoislaidassa symboloimassa aikojen päättymistä ja kertomassa lopun aikoina tapahtuvista 

                                                           
236 Flavius Josephus oli eli noin 37 j.a.a. -100 j.a.a. Hänen teoksensa Bellum iudaicum on tärkeä Jerusalemin 
hävityksestä 70 j.a.a. kertova lähde. 
237 Pseudo-Metodiuksen ilmestyskirja on todennäköisesti 600-luvulla syntynyt eskatologinen teksti, jonka 
tekijäksi virheellisesti pitkään luultiin 300-luvulla elänyt Pyhää Metodius Olymposlaista. 
238 Anderson, Alexander's Gate, s. 15-16, 19-21, 25-26, 29-30, 33-34. 
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raakuuksista. Näin antiikin ihmissyöjät ovat olleet keskiajan ihmisille havainnollisena 

esimerkkinä lopun aikojen kauhistavuudesta, ja ne näyttelevät Herefordin ja Ebstorfin 

kartoilla hyvin tärkeää roolia. 

 
 

2.3 Visuaalinen ensyklopedia 
 

Sydänkeskiajan suurissa mappa mundeissa yhdistyivät kummajaisten kohdalla antiikin 

aikainen ilmastovyöhyketeoria, kertomukset kaukaisten maiden erikoisista kansoista ja 

kristilliset tarinat pyhimyksistä ja maailmanlopusta. Koska kartalla on näin moninaisia 

elementtejä sulassa sovussa maantieteellisen kuvauksen ohessa, on syytä tarkastella myös 

hieman sydänkeskiaikaisten ensyklopedisten mappa mundien käyttötarkoitusta. 

 

Edellä on kerrottu, että antiikista kummajaiset periytyivät Solinuksen kautta Isidorukselle. 

Isidoruksen ensyklopediset teokset De natura rerum sekä Etymologiat välittivät merkittävästi 

antiikin perintöä keskiaikaiseen maailmankuvaan. Ne olivat laajan levinneisyytensä vuoksi 

varhais- ja sydänkeskiajan tärkeimpiä kirjallisia teoksia ja loivat pohjan kristilliselle 

yleissivistykselle.239 Karttojen kummajaiset eivät siis olleet pelkästään kristinuskon 

legendojen sekä eskatologian osasia, vaan ne olivat myös osa kristillistä oppineisuutta.   

 

Wilke on analysoinut Ebstorfin kartan mahdollista käyttötarkoitusta kartan saatetekstien 

pohjalta. Karttatekstien tavasta puhutella katsojaansa hän on päätellyt kartan olevan 

opetusväline, jolla tuodaan samassa kehyksessä esiin maailman historiaa sekä 

pelastuskertomusta. Kartta päättyy oikeassa laidassa pitkään tekstiin, jossa esitellään 

maailman eri eläimiä. Tämän tekstin johdantona on toteamus, jossa kehotetaan asiasta lisää 

tietoa haluavia lukemaan Isidorusta.240 Ajatusta tukee se, että Hugo St. Victorilainen on 

käyttänyt samantyyppistä karttaa St. Victorin luostarikoulussa opetusvälineenä.241 Ebstorfin 

kartta on siis opetusväline ja jonkinlainen kehotus lukemaan lisää. Teksti sitoo kartan myös 

keskiaikaisiin ensyklopedioihin kuten Isidorukseen. Näin kartta on opetusvälineen lisäksi 

nähtävä myös eräänlaisena visuaalisena ensyklopediana - keskiajan yleissivistys kuvallisessa 

muodossa.  Tähän tulokseen on tullut myös Ebstorfin kartan eläinmaailmaa tutkinut Uwe 
                                                           
239 Brincken, Fines Terrae, s.45 
240 Wilke, Die Ebstorfer Weltkarte, s. 264; Ebstorfin mappa mundi: Si quis plus nosse desiderat de animalibus 
bestiis volucribus piscibus serpentibus lapidibus arboribus et aromatibus, Ysidorum legat. Transskriptio Kugler, 
Transskriptiot ja käännökset.  
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Ruberg. Hänen mukaansa Ebstorfin kartalla esiintyvät eläimet ovat elimellinen osa kartan 

välittämää informaatiota, eikä niitä siitä huolimatta, että ne on sijoitettu lähinnä kartan 

laitamille, tule pitää täytemateriaalina.242 Herefordin kartan eri kummajaisista kertovat tekstit 

ovat suurimmaksi osaksi samoista lähteistä kuin Ebstorfin kartan, joten myös Herefordin 

karttaa voi pitää kuvallisena ensyklopediana. Samat lähteet sijoittavat useat kummajaisista 

Afrikkaan, joten niiden sijoittelu kartoille ei suinkaan ole ollut sattumanvaraista, vaan kertoo 

siitä mitä tuolla aikakaudella tiedettiin näistä alueista.  

 

Myös tietomme karttojen syntyhistoriasta ja niiden omistajista tukevat ajatusta kartan käytöstä 

opetusvälineenä. Sydänkeskiaikaisen opetusjärjestelmän runkona olivat luostarit ja 

katedraalikoulut.243 Meidän päiviimme säilyneet kartat ja fragmentit  ovat syntyneet juuri 

niiden yhteydessä. Ebstorfin mappa mundi on tehty Ebstorfin nunnaluostarissa.244 Herefordin 

mappa mundi on tehty todennäköisesti Herefordin katedraaliin 1280-luvulla pystytetyn 

Thomas Cantilupen alttarin yhteyteen.245 Duchy of Cornwall -mappa mundi on ollut aikanaan 

erään Ashridgelaisen collegiumin246 omistuksessa.247 Lisäksi monien luostarien 

keskiaikaisissa kirjalistoissa esiintyy maininta mappa mundista.248 

 

Wilken ja Rubergin analyysin pohjalta voi syrjäyttää horror vacuin selitysmallina 

kummajaisten esiintymiselle kartoilla. Ajatus tyhjän tilan kammosta tuntuu olevan sidottu 

kartan nykyiseen käyttötarkoitukseen, joka on useimmiten maantieteellisten faktojen 

esittäminen. Karttojen käyttötarkoitus oli kuitenkin keskiajalla laajempi. Kummajaisilla oli 

tärkeä osansa tässä maantieteellisessä, historiallisessa ja teologisessa tiedon kokoelmassa, 

jonka suuret ensyklopediset mappa mundit tuolloin muodostivat, eikä niitä sovi pitää keinona 

peitellä tietämättömyyttä kaukaisista alueista. Niiden tärkeys näyttäytyy esimerkiksi siinä,  

että sekä Herefordin että Ebsdorfin kartassa Afrikassa sijaitsevat kummajaisgalleriat ovat 

ahtaita – sen sijaan, että tyhjää tilaa olisi täytetty muutamalla kuvalla ja tekstillä näyttäisi 

kartantekijällä ennemminkin olleen vaikeuksia mahduttaa kaikki kuvat ja tekstit pienelle 

alueelle. 

                                                                                                                                                                                     
241 Wilke, Die Ebstorfer Weltkarte, s. 266-267. 
242 Ruberg, Die Tierwelt, s. 320, 343 
243 Nuorteva, Suomalaisen opinkäynti, s. 21-22. 
244 Wilke, Die Ebstorfer Weltkarte, s. 255-256. 
245 Terkla, The Original Placement, s. 141-142, 145-146. 
246 Suom. papeista koostuva yhteisö. 
247 Harvey, Mappa Mundi,  s. 34. 
248 Harvey, The Sawley Map, s. 38. 
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3. Kummajaistarinat kaukaisilta mailta 
 

3.1  Matkalla idän ihmeiden keskelle  
 
 

1200-luvulta lähtien lisääntyneet eurooppalaisten matkat Aasiassa toivat mukanaan runsaasti 

uutta tietoa tuosta laajasta maanosasta. Tässä alaluvussa käsittelen matkakertomusten 

yleistymistä kartanpiirtäjien kummajaisista kertovana lähdeaineistona 1300-luvulta lähtien. 

 

Jo ennen Herefordin maailmankartan tekemistä Aasiassa oli tapahtunut poliittinen mullistus, 

joka avasi Aasian eurooppalaisten tietoisuudelle. Mongolien valloitukset saavuttivat Venäjän 

itäosat vuonna 1237, Kiova kaatui vuonna 1240 ja vuonna 1241 mongolit tuhosivat 

eurooppalaisten heitä vastaan lähettämän armeijan Liegnitzissä. Mongolit eivät kuitenkaan 

hyökänneet kauemmaksi länteen, sillä heidän hallitsijansa Ögödei-kaani kuoli yllättäen 

loppuvuonna 1241 ja hänen seuraajansa Küyük, joka olisi saattanut jatkaa hyökkäystä, kuoli 

jo vuonna 1248. Vuosina 1258-59 sekä 1288 mongolit tekivät vielä hyökkäyksiä Puolaan, 

mutta he eivät enää laajentaneet valtakuntaansa länteen. Mongolien Kiinasta Itä-Eurooppaan, 

Syyriaan ja Iraniin ulottuva valtakunta avasi eurooppalaisille mahdollisuuden liikkua Aasiassa 

ensimmäisen kerran antiikin jälkeen. Aasiassa kulki 1200-luvun puolivälistä lähtien paavin 

lähettiläitä mongolien hovissa, lähetyssaarnaajia, jotka pyrkivät saamaan kosketuksen 

Aasiassa eläviin kristittyihin ja levittämään kristinuskoa, sekä kauppiaita, jotka halusivat 

hyödyntää kauppareittien avautumisen suomat mahdollisuudet. 249  

 

Näiltä matkoilta kirjoitettiin useita matkakertomuksia, joista ensimmäiset olivat paavin 

mongolien hoviin lähettämän lähettilään Johannes de Plano Carpinin250 vuosina 1245-1248 

tekemästä matkasta kirjoittama Historia mongalorum ja Wilhelm Rubruckilaisen251 vuosina 

1253-1255 tekemästä matkasta kirjoittama Itinerarium.252 Ensimmäinen keskiaikainen 

maallikon näkökulmasta kirjoitettu matkakertomus on Marco Polon253 kertomus Kiinaan 

suuntautuneesta kauppamatkasta, joka kesti 25 vuotta. Näitä matkakertomuksia seurasivat 

                                                           

 Wilhelm Rubruckilaisen elinajasta ei ole tarkoja tietoja. Hän syntyi todennäköisesti vuosien 1215 ja 1230 
välillä ja kuoli vuoden 1267 jälkeen.  

249 Phillips, The Medieval Expansion, s. 69-73, 82. 
250 Johannes de Plano Carpini eli n. 1190-1252. 
251

252 Phillips, The Medieval Expansion,  s. 73-76. 
253 Marco Polo syntyi 1251 ja kuoli 1324. 
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useat muut. Kartografian kannalta merkittävä matkakertomus on Odoric Pordenonelaisen254 

Itinerarium, joka ei perustu puhtaasti nähtyyn ja koettuun, vaan siinä on myös legendaarisia 

aineksia mukana.255  Edellistä hyödynsi John Mandevillen matkakertomus hyvin runsaasti.256 

Se oli vielä Marco Polon matkakertomusta suositumpi, mahdollisesti sen vuoksi, että se oli 

huomattavasti viihdyttävämpää luettavaa. Marco Polon matkakertomus on säilynyt näihin 

päiviin asti yhteensä noin 150 käsikirjoituksena kun taas John Mandevillen matkakertomusta 

on säilynyt yli 300 käsikirjoitusta.257 Joan-Pau Rubiés on esittänyt, että Marco Polon 

matkakertomuksella oli suuri vaikutus koko matkakirjallisuuteen. Se oli ensimmäinen 

matkakertomus, joka ei pohjautunut pyhiinvaellukseen, lähetyssaarnaajan matkaan tai 

ristiretkeen. Marco Polon kertomuksen jälkeen matkakirjallisuus muuttui vähitellen 

seuraavien vuosisatojen mittaan maallisempaan suuntaan.258  

 

Keski-Aasian pygmit 

 

Varhaisin säilynyt kartta, jossa on merkkejä matkakertomusten vaikutuksesta, on Pariisin atlas 

vuodelta 1375. Siinä kuvataan Aasian osia, jotka olivat tulleet tunnetuiksi Marco Polon 

kertomusten kautta. Karttakuva on tässä tapauksessa muuttunut jo Herefordin kartan kuvasta 

siten, että Intian itäpuolelle on kuvattu Kiina kaupunkeineen. Mappa mundilla on kymmeniä 

paikannimiä Kiinasta ja se tilattiinkin siitä syystä, että Ranskan kuningas Kaarle V halusi ajan 

tasalla olevan maailmankartan.259 Esten mappa mundi, joka on 1450-luvulta, perustuu 

samankaltaiseen prototyyppiin, ja antaa hieman laajemman kuvan Aasiasta, sillä siihen 

sisältyvät myös Aasian pohjoisimmat osat.  

 

 

                                                           
254 Odoric Pordenonelainen (n. 1286-1331) oli lähetyssaarnaaja, joka vietti vuodet 1318-1330 lähetysmatkalla 
Aasiassa. 
255 Phillips, The Medieval Expansion, s.  91-92. Marco Polon matkakertomuksen autenttisuutta 
silminnäkijäkuvauksena ovat monet tutkijat kritisoineet. Joidenkin mielipiteiden mukaan hän ei olisi koskaan 
käynyt paljon kauempana kuin sukunsa kauppa-asemilla Krimillä. Matkakertomukseen sisältyy kuitenkin paljon 
suhteellisen yksityiskohtaisia ja paikkansapitäviä kuvauksia. Tämän seikan pohjalta on esitetty, että osa 
kuvauksista perustuu Marcon omiin havaintoihin ja osan hän on kuullut Kiinassa ollessaan. Tarkemmin eri 
näkemyksistä ks. Larner, Marco Polo, s. 58-67. Marco Polon matkakertomuksesta on olemassa useita eri tavoin 
nimettyjä laitoksia. Tässä työssä käytän yleistävästi nimitystä Marco Polon matkakertomus.  
256 Deluz, Le Livre de Jehan, s. 57-58; Peltonen, Silminnäkijä myöhäiskeskiaikaisessa todellisuuskäsityksessä, 
s.52. 
257 Larner, Marco Polo, s. 106. 
258 Rubiés, Travel and Ethnology in the Renaissance, s. 77-80. 
259 Woodward, Medieval Mappaemundi, s. 315. 

 46



 

Pariisin atlaksessa ja Esten mappa mundille on 

kuvattu  Intian pohjoispuolelle Keski-Aasian 

alueelle pygmien valtakunta (ks. kuva 6). 

Tekstin mukaan pygmit ovat viiden 

kämmenenleveyden mittaisia ja näin ollen 

liian heikkoja raskaiden töiden tekemiseen. 

Heidän sanotaan harjoittavan kankaiden 

kutomista, taistelevan kurkia vastaan, 

menevän naimisiin vuoden ikäisinä ja 

vanhenevan neljännestä ikävuodesta lähtien. 

Karttateksti päättyy toteamukseen, jonka 

mukaan mongolien suurkaanin valtapiiri 

loppuu pygmien maahan.260 Molempien karttojen tekstit ovat käytännössä identtisiä, tosin 

Pariisin atlaksen tekstin mukaan pygmit menevät naimisiin 12-vuotiaina ja elävät 

neljänkymmenen ikäisiksi.261 Tekstien lähteenä on todennäköisesti John Mandevillen 

matkakertomus, jota on hyödynnetty Pariisin atlaksessa runsaasti.262 Näistä kahdesta tekstistä 

Esten mappa mundin teksti on lähempänä alkuperäistä lähdettään. Mandevillen mukaan 

Yangtse-joen varrella sijaitsee Pygmien valtakunta. Mandeville mainitsee samoja pygmien 

ominaisuuksia, jotka esiintyvät Pariisin atlaksessa sekä Esten mappa mundissa. Mandevillen 

mukaan pygmit menevät esimerkiksi puolentoista vuoden ikäisinä naimisiin ja elävät 

parhaimmillaan yhdeksän vuoden ikäisiksi. Pygmien elämäntapojen kuvaus vastaa samaten 

Mandevillen kertomusta. Mandevillen kertomuksessa he kutovat kankaita, taistelevat kurkia 

vastaan eivätkä tee raskaita töitä. Mandevillenkin kertomuksessa pygmien kaupunki sijaitsee 

suurkaanin valtapiirissä. Tässä kaupungissa elää Mandevillen mukaan pygmien lisäksi 

tavallisen kokoisia ihmisiä, joiden kanssa pygmit saattavat saada lapsia, jotka ovat aina 

poikkeuksetta pygmejä.263 Esten mappa mundissa oleva pygmien valtakunnan nimi Canxio 

Kuva 6. Pygmit taistelemassa kurkia vastaan 
Pariisin atlaksessa. Kuvalähde: PA. 

 

                                                           
260 Esten mappa mundi: Canxio asi nexen gens forts patits quenoan mes / desinch palms (?) dalt jat sia que els 
sien patits e flacs / p(er)afer coses forts mes son forts ataxir draps / dor efer coses defembres p(er) algunes 
rasitatisions / aquests son apellats pigneo (os) qujs conbate(n) / ab les gruas enp(er)o diuse que aquests tals 
engendre el quart an anbona prosp(er)itat eviuen deles grues eson sota / lasenyoria del gran ca del catay. 
Transskriptio ja tulkinta Battini,  Transkription des Originaltextes, s. 187.  
261 Pariisin atlas:[...] E sapiats que aquests homens, con son de XII anys de aqui avant engeren; e entro a XL 
anys comunament viuen, e no han prosperiatat (sic) [...]. Transskriptio Grosjean, Transskriptiot Pariisin 
atlakseen.   
262 Moseley, Introduction, s. 31.  
263 John Mandeville, The Travels, XXII. 
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viittaa todennäköisesti juuri Yangtse-jokeen. John Mandevillen pygmejä koskeva teksti on 

lainattu Odoric Pordenonelaisen matkakertomuksesta.264  

 

Genovan mappa mundilla esiintyy omaperäinen teksti pygmeistä. Tällä kartalla oleva teksti 

täsmää edellisten karttojen sekä Mandevillen kertomuksen kanssa pygmien iän ja koon sekä 

kurkia vastaan käytävän taistelun suhteen, joten sen lähteenä lienee toiminut Mandeville tai 

jokin mallorcalaisen perinteen mukainen kartta. Pygmit on myös sijoitettu samalle paikalle 

Keski-Aasiaan. Erona kartassa on se, että pygmien sanotaan siinä olevan Gogin kansa.265 

Tällainen pygmien ja Gogin ja Magogin yhdistäminen ei esiinny muilla säilyneillä 

keskiaikaisilla kartoilla. Sitä voitaneen pitää esimerkkinä siitä, miten traditiot saattoivat 

muuntua, koska kukin kartta heijasti aina myös tekijänsä henkilökohtaisia käsityksiä. 

 

Pygmit esiintyvät myös Martin Waldseemüllerin vuoden 1516 maailmankartassa. Hän on 

lainannut suoraan Odoric Pordenonelaista  pygmeihin liittyvässä karttatekstissä. Tämä teksti 

on hyvin samanlainen kuin Pariisin atlaksessa ja Esten mappa mundissa. Tässä 

maailmankartassa pygmit ovat kahdessa kohtaa. Toisessa on pygmien kaupunki Kakach, jossa 

elää pygmejä yhdessä tavallisten ihmisten kanssa. Heidän sanotaan harjoittavan kankaiden 

kutomista. Waldseemüller mainitsee myös pygmien ja tavallisten ihmisten lapsien olevan 

pygmien kokoisia.266  Myös hieman toisaalla kartassa on pygmejä. Tässä kohtaa 

Waldseemüller tosin sanoo kankaiden kutomisen sijaan pygmien elinkeinoksi pippurin 

kasvattamisen, mutta mainitsee myös pygmien sodan kurkia vastaan.267 Tämä teksti lienee 

yhdistelty muista lähteistä, joita on todennäköisesti ollut useampia ja joista yksi saattaisi olla 

jokin perinteinen ensyklopedia tai Mandevillen matkakertomus,268 josta Waldseemüller olisi 

saattanut ottaa tiedon pygmien taistelusta kurkia vastaan. Odoricin matkakertomuksessa ei 

mainita kurkia pygmien yhteydessä.   

 

                                                           
264 Deluz, Le Livre de Jehan, s. 476. 
265 Genovan mappa mundi: Isti sunt ex Gog generacione qui cubitus altitudinem  non excedunt anni aetatis 
nonum actingunt et continue a gruibus infestantur. Transskriptio Stevenson, Genoese Map, s. 39-40. 
266 Waldseemüller, Carta Marina: kakach civitas pygmeorum magna/ Ibi pigmei su(n)t longi trib(us) palmi qui 
op(er)ant(ur) op(er)a(m) minora  de Samerom [?] et mehom [?] quam ali(us)  ho(m)i(n)es de mundo et si ibi 
magni ho(m)i(n)es filios genera(n)t in medieras affila(n)tur pigmeis. Transskriptio tekijän. Sanat Sameron ja 
mehom jäävät tässä tapauksessa hieman epäselviksi. Kyse lienee kuitenkin puuvillasta, jota Odoric sanoo 
Pygmien valmistavan. Vastaava kohta Odoricilla kuuluu: hii pigmei sunt magni tribus spansis, qui faciunt 
magna opera Goton, id est bombicis. Odoric de Pordenone, The Eastern parts,  XXXIV.  
267 Waldseemüller, Carta Marina: in istis montanis nascitur piper in magna habundantia et pigmeis plantatur 
quibus eaa (con)tinuo bellum est contra grues. Transskriptio tekijän. 
268 Se, että Waldseemüller ei mainitse Mandevillea lähteissään ei sulje pois sitä, ettei hän olisi tuntenut 
Mandevillen matkakertomusta ja ettei se olisi voinut vaikuttaa hänen karttaansa. 
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Odoricin matkakertomuksessa esiintyvän pygmejä koskevan tarinan alkuperä ei ole 

selvitettävissä. Tarinassa on kuitenkin mahdollisesti tosiasioihin pohjautuvia aineksia. 

Keskiaikaisten matkakertomusten tutkimuksen uranuurtajan eversti Sir Henry Yulen mukaan 

Odoricin maininta puuvillan tuotannosta saattaisi perustua siihen, että Kiinassa Kiang-Nanin 

maakunnassa oli Odoricin matkan aikoihin mittavaa puuvillatuotantoa. Pygmien sijoittaminen 

Aasian sisäosiin Kiinan länsipuolelle taas mahdollisesti viittaa siihen, että  Odoric on 

nojautunut myös auktoriteettien teksteihin, sillä Plinius on sijoittanut Pygmit Intian 

pohjoispuolisille vuorille.269 Samanlainen pygmien sijoittaminen Aasian sisäosiin esiintyy 

myös Herefordin ja Ebstorfin kartoilla.270 Pariisin Atlaksen,  Esten mappa mundin, Genovan 

mappa mundin ja Carta Marinan tekstit pygmeistä perustuvat siis pitkälti oikeasti 

Kaukoidässä matkustaneen ihmisen kertomukseen. Ne ovat kuitenkin värittyneet ensin 

Odoricin oman maailmankuvan vaikutuksesta, ja Pariisin Atlaksen ja Esten mappa mundin 

tapauksessa vielä John Mandevillen käsittelyssä. 

 

 

Intian Valtameren koirankuonolaiset ja ihmissyöjät 

 

Useilla kartoilla esiintyy Intian Valtameressä koirankuonolaisten ja ihmissyöjien hallitsema 

saari. Zeitzin kartalla vuodelta 1470 kerrotaan näiden ihmissyöjien olevan hännällisiä.271 

Martin Behaimin karttapallolla vuodelta 1492 viitataan Marco Poloon ja sanotaan, että 

Angamanin saarella elää koiranpäisiä ihmisiä, jotka syövät ihmislihaa.272 Martin 

Waldseemüllerin vuoden 1507 kartalla mainitaan Angaman-saarella elävän koirankuonolaisia, 

jotka elävät eläimen tavoin.273  

 

Tarinat Intian valtameren koirankuonolaisista ja ihmissyöjistä ovat todennäköisesti saaneet 

alkunsa paikallisten asukkaiden kertomuksista. Nämä tarinat ovat sittemmin sulautuneet 

länsimaisiin tarinoihin koirankuonolaisista. Ensimmäinen eurooppalainen, jonka 

                                                           
269 Yule, Cathay and the Way thither, s. 207-208 viite 5. Ks. myös Plinius, Naturkunde, VII.2.26; Solinus, 
Collectanea, LII.15. 
270 Vrt. ed. s. 33. 
271 Zeitzin mappa mundi: hic su(n)t insule m(u)lte Anthropophagor(um) q(ui) eas h(ab)itant caudas habe(re) 
dicu(n)t(ur). Transskriptio ja tulkinta Brincken, Transskribierung der Kartentexte, s. 73. 
272 Behaim: Im letzten buch marco polo im 16 capitel finde man geschriebe dass das volckh in diser insul 
Angaman genant hab hundshaupt augen und zahn gleich wie die hundte es vast ungestalt leut sollen sein und 
wildt wan sy vast lieber menschen flaisch essen dan ander flaisch[...]. Transskriptio Ravenstein, Martin Behaim, 
s. 88. 
273 Waldseemüller, vuoden 1507 kartta: Angama: Isti sunt idolatre bestialiter vivunt [...] H(abe)nt homines 
deformata capita quasi canina. Transskriptio tekijän. 
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matkakertomuksessa mainitaan ihmissyöjät ja koirankuonolaiset Intian Valtamerellä oli 

Marco Polo. Hän palasi Eurooppaan meriteitse Intian Valtameren kautta osana suurta 

retkikuntaa, jonka tarkoituksena oli viedä vaimo Persian mongolihallitsijalle Argun Khanille. 

Tällä matkalla Polo seurueineen vietti yhteensä viisi kuukautta Sumatralla odottaen suotuisia 

tuulia matkan jatkamiseksi. Kertomuksen mukaan retkikunta eli Sumatralla suojautuneena 

puisten varustusten taakse ihmissyöjien hyökkäyksiltä. Hän myös kertoi läheisellä Angamanin 

saarella elävän koiranpäisiä ihmisiä, jotka harjoittavat ihmissyöntiä.274 Tämä kohta on tulkittu 

yleensä kirjallisuudessa tarkoittamaan koirankuonolaisia merkityksessä cynocephali, mutta 

Larner on esittänyt, ettei tämä ollut Marcon tarkoitus. Hänen mukaansa Marcon kertomus on 

tulkittava tarkoittamaan koirankasvoisia ihmisiä.275 Tarinat koirankasvoisista ihmisistä Marco 

ilmeisesti perusti paikallisilta asukkailta kuulemiinsa tarinoihin, sillä hän ei itse sano 

nähneensä näitä. Tarina näyttäisi olleen yleinen alueella. 1300-luvulla Intian Valtamerellä 

matkustivat sekä pohjoisafrikkalainen oppinut Ibn Battūta että lähetyssaarnaaja Jordanus 

Catalani, ja molemmat ovat toistaneet saman tarinan hieman eri muodoissa. Tarina lienee 

syntynyt paikallisten alkuasukkaiden ja alueen muslimikauppiaiden ristiriidoista, joiden 

seurauksena alkuasukkaita on pyritty demonisoimaan.276 Tällaisenaan tarina lienee 

verrattavissa omana aikanamme esiintyviin kasvoihin viittaaviin pejoratiivisiin nimityksiin 

kuten tämän päivän suomenkielessä tunnettuun yleensä poliittisesti epäkorrektina pidettyyn 

nimitykseen "mutakuono".  

 

Tulkintaa siitä, että Marco Polo ei tarkoittanut varsinaisesti koirankuonolaisia vaan hieman 

erinäköisiä ihmisiä tukee se seikka, että hän suhtautui kummajaisiin  kriittisesti. Pygmeihin 

hän otti kantaa kieltämällä näiden olemassaolon kokonaan, sillä hän omien sanojensa mukaan 

oli itse nähnyt miten pieniä kasvoiltaan ihmisiä muistuttavia apinoita täytettiin ja myytiin 

suurina ihmeinä muihin maihin vietäviksi. Hän näki myös sarvikuonoja, jotka hän tulkitsi 

eurooppalaisten tarinoiden yksisarvisiksi. Hännällisiä ihmisiä hän väitti myös nähneensä. 

Nämä lienevät orangutangeja, joskaan tästä kuvauksesta ei voi olla varma, sillä hänen 

kuvauksensa mukaan näillä ei ollut karvoja.277 Eräs selitys sille, että Marco ei kertonut 

nähneensä Intiassa – eikä muuallakaan hänen kuvaamissaan paikoissa – kummajaisia,  voisi 

olla siinä, että ne eivät sisältyneet hänen maailmankuvaansa. Hän ei todennäköisesti ollut 
                                                           
274 Marco Polon matkat III.13 ja III.18. 
275 Larner, Marco Polo, s. 82. 
276 Rubiés,  Travel and Ethnology in the Renaissance, s. 38-40. 
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kuullut niistä nuoruudessaan Venetsiassa. On nimittäin epätodennäköistä, että hän olisi 

tuntenut antiikin tai keskiajan auktorien tekstejä, sillä venetsialaisten kauppiaiden poikien 

koulutus keskittyi lähinnä tulevan kauppiaan ammatin vaatimusten oppimiseen. Tätä ajatusta 

tukee se, että hänen matkakertomuksessaan ei ole jälkeäkään klassisesta koulutuksesta.278 

 

Usein nämä Intian valtameren koirankasvot tulkittiin kuitenkin antiikin perinteestä lähtöisin 

olevina koirankuonolaisina. Esimerkiksi Odoric Pordenonelaisen matkakertomuksessa 

kerrotaan saaresta Sacimeram279, jolla elää koirankasvoisia ihmisiä. Näiden koirankasvojen 

kerrotaan olevan suuria ja sotaisia sekä syövän sellaiset kiinni ottamansa viholliset, jotka eivät 

kykene maksamaan lunnaita. Kertomuksen otsikkona on: "Saari, jolla on koiran-

kuonolaisia."280 Näiden koirankasvoisten ihmissyöjien tulkitsemista koirankuonolaisiksi on 

osaltaan edesauttanut varmasti se seikka, että koirankuonolaiset tunnettiin keskiajalla usein 

myös ihmissyöjinä. Esimerkiksi useimmissa kristillisissä legendoissa, joissa apostolit 

kohtaavat koirankuonolaisia, nämä mainitaan ihmissyöjiksi.281 Odoricin kertomus on siirtynyt 

John Mandevillelle. John Mandevillen Natumeran-saaren asukkaista antama kuvaus vastaa 

pitkälti Odoricin kuvausta. Asukkaista kerrotaan, että he ovat koirankuonoisia, alastomia, 

suurikokoisia ja hurjia taistelijoita, jotka syövät kiinni saamansa vihollisensa.282  

 

John Mandevillen kuvausta lienee hyödynnetty Pariisin atlaksessa ja Esten mappa mundissa. 

Niissä on Taprobanan283 saaren kohdalla pitkähkö teksti, jossa kerrotaan sen asukkaista. 

Näistä kerrotaan, että he ovat suurikokoisia, mustia väriltään, sivistymättömiä, ja että he 

syövät kiinni saamansa mantereen asukkaat.284 Tässä tapauksessa kartoissa oleva maininta 

sivistymättömyydestä saattaisi vastata Mandevillen matkakertomuksessa mainittua 

alastomuutta. Kartoissa ei mainita saarten asukkaita koirankuonolaisiksi. Mandevillen 

                                                                                                                                                                                     
277 Marco Polon matkat III.11-III.15. Zeitzin kartassa mainitut hännälliset ihmissyöjät lienevät peräisin 
nimenomaan Marco Polon matkakertomuksesta. On todennäköistä tässä tapauksessa, että kertomuksen eri osia 
on yhdistelty vapaasti. 
278 Larner, Marco Polo, s.  37-39; Rubiés, Travel and Ethnology in the Renaissance, s. 37-38, 68. 
279 Nimi vaihtelee eri laitoksissa ja esiintyy muun muassa myös muodossa Nicuueran. Ks. Yule, Cathay and the 
Way Thither, s. 168 viite 1.Kertomuksessa tarkoitetaan nykyistä Nikobaarien saariryhmää Sumatran 
pohjoispuolella. 
280 Odoric kertoo, että kyseisen saaren asukkaista ihmisillä, sekä miehillä että naisilla on koiran kasvot:"Haec 
insula [...] in qua homines et mulieres facies caninas habent." Luvun otsikko kuitenkin kuuluu:"De Insula ubi 
Cynocephali." Odoric de Pordenone, The Eastern Parts,  XXIV 
281 Friedman, The Monstrous Races, s. 70-73. 
282 John Mandeville, The Travels,  s. 134. 
283 Taprobana oli antiikin aikana Ceylonin saaren nimi. 
284 Pariisin atlas: [...]En alguns munts de aquesta illa, ha homens de gran forma, ço es de XII coldes, axi com a 
gigants, e molt negres, e no usants de raho; abans menjen los homens blanchs estranys sils poden aver[...]. 
Transskriptio Grosjean, Transskriptiot Pariisin atlakseen. 
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matkakertomuksessa ei mainita mustuutta ja kartoissa puhutaan vihollisten sijasta mantereen 

asukkaista. Pienistä eroavuuksista huolimatta näyttäisi siltä, että tämän tekstin kohdalla 

lähteenä olisi saattanut toiminut John Mandeville. Mahdollisesti tekstissä on hyödynnetty 

myös muita lähteitä.  Mandevillea on lainannut myös Martin Behaim karttapallollaan vuonna 

1492, sillä hän viittaa Mandevilleen kuvauksessaan koirankuonolaisten saaresta.285 

 

Tarinat Andamaanien saarilla elävistä ihmissyöjistä elivät vielä 1400-luvulla Niccolò Contin 

matkustaessa  Kaukoidässä. Conti oli matkustanut kauppiaana 35 vuoden ajan Intiassa, 

Malesiassa, Sumatralla ja Vietnamissa ja hän palasi Italiaan vuonna 1441. Kertomuksen 

hänen matkoistaan kirjoitti ylös paavi Eugenius IV:n sihteeri Poggio Bracciolini. Monissa 

1400-luvun lopun käsikirjoituksissa Marco Polon matkoista on maininta siitä, että Niccolò 

Contin kertomukset todistavat Marcon kuvauksen todeksi. Marco Polon tavoin Niccolo 

Contikaan ei kertonut Intiassa elävän fyysisesti poikkeavia ihmisiä.286 Fra Mauro käytti 

maailmankartallaan vuodelta 1459 eräänä lähteenä Niccolò Contin matkakertomusta.  Myös 

Fra Mauron kartalla mainitaan Intian valtameren saarilla elävän ihmissyöjiä. Näitä kerrotaan 

elävän saarella,  jolla olevassa lähteessä rauta muuttuu kullaksi.287 Tässä kohtaa Fra Mauro 

olisi saattanut  viitata Contin matkakertomukseen. Contin kertomuksessa mainitaan  Marco 

Polon tavoin Andamanian saaren – nykyinen Andamaanien saariryhmä – asukkaiden olevan 

ihmissyöjiä. Hänen matkakertomuksessaan on Fra Mauron tavoin myös viittaus kultaan. 

Nimen Andamania sanotaan tarkoittavan kultasaarta ja saarella sanotaan tuotettavan kultaa 

suurissa määrin.288 Poikkeamisen Contin kirjallisesta matkakertomuksesta voisi selittää se, 

että Fra Mauro on mahdollisesti saanut tietoja suoraan Niccolò Contilta. Tämän puolesta 

puhuu Cronen mukaan se, että Fra Mauron kartalla on Burmassa mainittu kaupunkeja, joiden 

kirjoitusasussa on käytetty oikeaa burmankielistä muotoa. Lisäksi Kaakkois-Aasiaan on 

merkitty alueen kauppareiteistä tietoa, joka ei käy ilmi Contin matkakertomuksesta.289 

 

                                                           
285 Behaim: hie ist gefunden worden zu johan de mandavilla zeiten ein insel mit voll die alle gleich hundshaupt 
hette [...]. Transskriptio Ravenstein, Martin Behaim, s. 88. 
286 Larner, Marco Polo,  s. 130, 137-139; Rubiés, Travel and Ethnology in the Renaissance, s. 85-87, 122. 
287 Fra Mauro: In questa ixola se dixe esser una aqua ne la qual bagnando el fero el se fa oro e che li habitandi 
magna carne humana. Transskriptio Leporace, Transskriptiot Fra Mauron mappa mundiin, nro. 14 i 14. 
Leporacen transskriptioissa noudatan hänen käyttämäänsä numerointijärjestelmää. 
288 Bracciolini, The Travels of Niccolò Conti,  s. 8-9. 
289 Crone, Maps and their Makers, s.  31. 
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Waldseemüllerin Carta Marinalla esiintyy lisäksi vielä Marco Pololta lainattu tarina  

Giavan290 saaren asukkaista, jotka tämän tarinan mukaan söivät kuolettavasti sairastuneet 

sukulaisensa. Tämän saaren asukkailla oli kartassa olevan tekstin mukaan sairastuttuaan 

tapana kysyä jumalansa kuvalta palautuisiko heidän terveytensä vai ei. Mikäli tämä 

jumalankuva vastasi kieltävästi kysyjän lähimmäiset surmasivat hänet ja valmistivat 

kuolleesta juhla-aterian. Tarina esiintyy Waldseemüllerillä voimakkaasti lyhennetyssä 

muodossa.291 Sama tarina esiintyy myös Odoricilla ja John Mandevillella, mutta kumpikaan 

jälkimmäisistä ei liitä tarinaa Jaavaan kun taas Marco Polon matkakertomuksessa tämä tapa 

on mainittu Jaavaan kuuluvan Dragoianin kuningaskunnan yhteydessä.292 Myös tällä tarinalla 

on todennäköisesti alkuperänsä Kaukoidässä. Useat tutkimusmatkailijat 1800-luvulle asti ovat 

raportoineet joidenkin Sumatran saaren alkuasukkaiden syövän vanhat ja kuolemaa tekevät 

jäsenensä yhteisillä juhla-aterioilla.293 

 

Johannes de Plano Carpinin kummajaiset Carta Marinalla 

 

Martin Waldseemüllerin vuoden 1516 kartalla esiintyville kummajaisille on olemassa 

Odoricin matkakertomuksen lisäksi myös toinen silminnäkijäkuvaus, nimittäin Johannes de 

Plano Carpinin Mongolien historia, jota Waldseemüller on lainannut runsaasti. Johannekselta 

lähtöisin olevia tekstejä Waldseemüller on sirotellut lähinnä Keski- ja Pohjois-Aasiaan.  

 

Keski-Aasiassa Waldseemüller on maininnut Johanneksen tarinan kansasta, jonka miehet ovat 

koirankuonolaisia ja naiset ovat tavallisen naisen hahmossa.294 Näiden koirankuonolaisten 

läheisyydessä on myös Burithabethin kaupunki, joka mainitaan niin ikään Johannes de Plano 

Carpinin matkakertomuksessa. Tämän Burithabethin asukkailla on Johanneksen kertoman 

                                                           
290 Kyseessä on Marco Polon matkakertomuksessa esiintyvä Pieni Jaava (Java Minor). Nimi viittaa nykyiseen 
Sumatran saareen. 
291 Waldseemüller, Carta Marina: Giava seu iava insula maxima habet multas gentes varie religionis et ritus 
nam aliqui sunt ydolatre caffrani aliqui ydolatre antropophagi crudelissimi tali modo cum ipsi aliquos 
infirmitate perturbatos fenferior mox ica(n)tatores accedunt inquirendi gratia verum infirmus pristine sanitati 
reftituatur vel non si ipsum moriturum dictaverit mox illum interemunt ut commeftionis a sorostor cuadar pari 
modo fitum cum parenteo fenio gradatos ad operat(i)ones humanas non valere viderint tunc illos in publico 
venundant et mactatione tradunt. Transskriptio tekijän.  
292 Marco Polon matkat s. III.14; Odoric de Pordenone, The Eastern Parts, XXVI; John Mandeville, The 
Travels, XXII. 
293 Yule, Cathay and the Way Thither,  s. 173-174 alaviite 2. 
294 Waldseemüller, Carta Marina: hic sunt homines viri h(abe)ntes capita canina mulieres  aut(em) sunt ut 
n(atu?)re(m?) . Viimeistä sanaa on lyhennetty ja siinä saattaisi olla painovirhe. Ehdottomassani muodossa 
loppuosa kääntyisi muotoon "luonnollisen hahmonsa kaltaisia", jolloin teksti vastaisi Johannes de Plano 
Carpinin kertomusta koirankuonolaisista, joiden vaimot ovat tavallisen ihmisen hahmossa.  Transskriptio tekijän. 
Ks. myös Johannes de Plano Carpini, Mongolien historia,  V.13.  
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mukaan taipumuksena syödä vanhempansa näiden kuoltua.295 Waldseemüllerin teksti tosin 

poikkeaa hieman Johanneksen kertomuksesta, sillä kartalla sanotaan, että Burithabethin 

asukkaat teurastavat vanhaksi tulleet isänsä, syövät heidät, tekevät heidän päistään 

juomakupin ja antavat loput ruumiin osat haaskalinnuille.296 Tässä kohtaa on todennäköisesti 

nähtävissä myös vaikutteita esimerkiksi Herefordin kartalla mainitusta Essedone-kansasta, 

jonka niin ikään sanottiin syövän kuolleet vanhempansa, sekä skyyttalaisista, jotka tekivät 

vihollistensa kalloista juomakuppeja.297  

 

Pohjois-Aasiaan Waldseemüller on merkinnyt kansan, jonka jäsenillä on koiran pää ja naudan 

sorkat, ja jotka puhuvat joka kolmannen sanan haukkuen kuin koira.298 Tässä hän myötäilee 

lähes sanatarkasti Johannes de Plano Carpinin 

matkakertomusta, jossa kerrotaan samanlaisesta 

kansasta, joka elää pohjoisessa Aasiassa.299 

Koiranpäisten naudansorkkaisten ihmisten 

vieressä on Waldseemüllerin kartalla 

parossiittien kansa, joka elää keittämänsä ruuan 

tuoksusta (ks. kuva 7). Nämä ihmiset joutuivat 

pienen vatsansa ja suunsa vuoksi keittämään 

keittoa, jonka höyryä he hengittivät.300 Myös 

tässä kohtaa Waldseemüller on lainannut 

Johanneksen matkakertomusta lähes 

sanatarkasti.301 

 

On vaikea saada tietoa, mistä Johannes de Plano 

Carpinin mainitsemat kummajaiset ovat ilmestyneet hänen matkakertomukseensa. Hän on 

sisällyttänyt kertomukset niistä viidenteen lukuunsa, joka käsittelee mongolien valtakunnan 

 

Kuva 7. Parossiitti Waldseemüllerin Carta 
Marinalla kumartuneena ruoka-astian 
yläpuolelle. Kuvalähde: MW. 

                                                           
295 Johannes de Plano Carpini, Mongolien historia,  V.14. 
296 Waldseemüller, Carta Marina: Burithabeth prov. Antropophagi sunt [...]  etia(m) mor(us) in p(rovi)ncia ista 
nam filios macta(n)t patres suos egrotos fenio caput occisi datur filio illud enim manducat et ex offib(us) ad 
ornatu(m) [fecit] cymbiu(m) alie quie(m) corporis partes vulturib(us) advolantib(us) administra(n)t(ur) [...]. 
Transskriptio tekijän. 
297 Vrt. ed. s. 29 viitteet 168 ja 169. 
298 Waldseemüller, Carta Marina:Hic prope reperiunt(ur) homi(n)es fi(m)ile monstra ha(ben)tes pedes bovinos 
c(a)p(u)t  humanis facie(m) caninam duo verba loquatur tercium latra(n)t. Transskriptio tekijän. 
299 Johannes de Plano Carpini, Mongolien historia, V.31.  
300 Waldsemüller, Carta Marina: Parositar genus. hic habitant homi(n)es habentes paruos stomachos et os 
plurimi no(m)inan(tur)  D[a?]rantes que  carnes coquu(n)t et sup(er) ossa  se ponu(n)t et fumo res(p)iru(n)t. 
Transskriptio tekijän.  
301 Johannes de Plano Carpini, Mongolien historia,  V.30. 
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historiaa. Näin syntyy sellainen vaikutelma, että hän ei olisi itse nähnyt näitä kummajaisia 

vaan hän on kuullut niistä joltakulta, joten tarinoiden alkuperä saattaisi olla mongolien 

parissa.302 Esimerkiksi Kiinassa on kerrottu aikanaan tarinaa naudansorkkaisista ihmisistä, ja  

saattaa olla, että Plano Carpini on yhdistänyt eurooppalaiset tarinat koirankuonolaisista 

kiinalaisiin tarinoihin.303 Toisaalta muutamaa vuotta myöhemmin mongolien pariin 

matkustanut Wilhelm Rubruckilainen kyseli Karakorumissa ollessaan kummajaisten 

olemassaolosta ja sai vastaukseksi, ettei kukaan siellä koskaan ollut nähnyt mitään sellaisia 

olentoja.304 Näin ollen näyttäisi siltä, että tarinat kummajaisista eivät ainakaan ole olleet 

laajalle levinneitä mongolien keskuudessa. Asiaan on saattanut myös vaikuttaa se, että 

molemmat joutuivat keskustelemaan tulkkien välityksellä. Näiltä tulkeilta, jotka olivat 

pääosin eurooppalaisia kristittyjä, on myös osa heidän saamastaan mongoleja koskevasta 

tiedosta peräisin. Usein nämä tulkit olivat melko kyvyttömiä tehtävässään.305  Toinen selittävä 

tekijä voisi olla Johannes de Plano Carpinin ja Wilhelm Rubruckilaisen ikäero. Edellä 

mainittu oli matkansa aikana jo varttuneessa iässä kun taas jälkimmäinen oli huomattavasti 

nuorempi. Antti Ruotsalan mukaan Johanneksen tekstissä on nähtävissä varttuneen miehen 

ankaraa hurskautta, kun taas Wilhelmin tekstissä kuvastuu nuoren älykkään miehen 

itsevarmuus.306 Tämä seikka olisi saattanut johtaa siihen, että Johannes de Plano Carpini on 

Wilhelmiä alttiimmin tulkinnut kuulemiaan asioita itselleen tuttujen kategorioiden kautta. Jos 

otamme vielä huomioon, että hänen saamansa tieto oli peräisin useimmiten 

eurooppalaissyntyiseltä tulkilta, joka hoiti tehtäväänsä huonosti, voimme olettaa, että hänen 

saamansa tieto on ollut melko epätarkkaa ellei vääristynyttä. Ei siis liene ihme, jos hän on 

joutunut tekemään ajoittain omia tulkintoja. Samankaltainen ilmiö siitä, miten antiikin 

traditio, keskiaikaiset matkakertomukset sekä havainto saattoivat sekoittua ihmisten mielissä, 

näkyy erityisen hyvin kummajaisten osittaisessa siirtymisessä Uuteen maailmaan. Sinne 

purjehti ensimmäisenä Kristoffer Kolumbus –  viimeinen eurooppalainen, joka matkusti 

Marco Polon sekä muiden keskiaikaisten matkustavaisten jalanjäljissä mongolien suurkaanin 

valtakuntaan.  

 

 

 

                                                           
302 Ks. Johannes de Plano Carpini, Mongolien historia , V.13. 
303 Ruotsala, Johdanto ja viitteet, s. 67 viite 86. 
304 Phillips, The Medieval Expansion, s. 78. 
305 Ruotsala, Europeans and Mongols,  s. 50. 
306 Ibid. s. 48. 
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Amerikan kummajaiset 

 

Uuden maailman kummajaiset esiintyvät Waldseemüllerin Carta Marinalla Etelä-Amerikassa 

suurena ihmissyöntikohtauksena, jota kommentoidaan pitkällä tekstillä. Tämä teksti kertoo 

paikallisten alkuasukkaiden tavoista. Nämä alkuasukkaat ovat tekstin mukaan ihmissyöjiä, ja 

heillä on tapana kaapata läheisten saarien asukkaat. Vangiksi saamistaan ihmisistä he 

kastroivat miehet, tappavat vanhat miehet, pitävät naiset synnyttäjinä keskuudessaan ja vanhat 

naiset orjinaan.307 Sama teksti on luettavissa myös Laurentius Frisiuksen johdannossa hänen 

vuonna 1525 julkaistuun saksankieliseen laitokseensa Waldseemüllerin Carta Marinasta. 

Tässä johdannossa on lisäksi kuvitus, jossa näytetään miten koirankuonoiset ihmissyöjät 

pilkkovat lihaa ateriaansa varten. Alkuperäisenä lähteenä näille tiedoille oli ajankohtaisia 

matkakertomuksia sisältävä kokoelma  Paesi novamente ritrovati vuodelta 1507.308 

 

Ihmissyöjien ilmaantuminen Amerikan kartoille on osa laajempaa ilmiötä, jossa kummajaiset 

siirtyivät kirjallisuudessa Amerikkaan. Alkuperänä tälle on se, että Kolumbuksen 

ensimmäisen löytöretken päiväkirjassa mainitaan Kuuban pohjoisrannikon Arawak-heimon 

kertoneen vihollisistaan Karibeista, että he ovat ihmissyöjiä ja joskus myös koirankuonolaisia 

– joissakin päiväkirjamerkinnöissä nämä yhdistyvät. Myöhemmin hän mainitsee myös 

amatsonit.309 On todennäköistä, että nimitys koirankuonolainen on tullut siitä, että Kolumbus 

on tulkinnut Arawakien pejoratiiviset nimitykset vihollisistaan itselleen tuttujen termien 

avulla, joten näistä syntyi koirankuonolaisia, jotka keskiajalla usein yhdistettiin 

ihmissyöjiin.310 

 

Selityksenä sille, että Kolumbus näyttää pitäneen näitä kertomuksia luotettavina, Luigi de 

Anna pitää sitä, että Kolumbus odotti löytävänsä Intian, joka oli moneen otteeseen kuvattu 

erilaisissa kirjoituksissa. Näin siis paikassa, jonne hän oli purjehtinut,  täytyi myös olla 

                                                           
307 Waldseemüller, Carta Marina: Genus q(ui) hic antropophagum crudelissimum (quos canibales vocant) 
[edelliset sulkeet kuuluvat tekstiin] insulas vicinas invadit dira perfecutione capiunt homines utriusq(ue) ferus 
Mafculos captivos decaftrare folent tanquam nos arte res capones bouesq(ue) ut craffiores mactati euadant.  
Senes autem mor occifioni tradunt et intestina cum exterioribus membris recenti fapore manducant. Latera et 
alie quide(m) partes corporis sale conferuant. Mulieres captivas sustinent ratione partus ficuti gallinae apud nos 
propter oua. Sed vetulas ad labores et ministeria constituunt. Transskriptio tekijän. 
308 Wawrik, Die Darstellung Amerikas, s. 37-38. 
309 Kolumbus, Amerikan löytöretken päiväkirja,  4. marraskuuta, 23. marraskuuta, 26. marraskuuta sekä 6. 
tammikuuta. Kolumbuksen päiväkirjassa on ajoittain vaihtelua siinä ovatko  koirankuonolaiset ja ihmissyöjät 
käsitettävä samaksi vai eri  heimoksi. Viimeisimmissä merkinnöissä nämä kaksi yhdistyvät. 
310 Lestringant, Cannibals,  s. 16. 
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kummajaisia.311 Kolumbuksen tiedetään tunteneen jonkin verran aikansa maantieteellistä 

kirjallisuutta. Varmuudella hänen tiedetään omistaneen viisi kirjaa, jotka olivat Pierre 

d’Aillyn Imago mundi, Aeneas Silvius Piccolominin (Paavi Pius II 1458-1464) Historia 

rerum ubique gestarum, Marco Polon matkat, joka oli painettu Antwerpenissa vuonna 1485 

tai 1486, Plutarkhoksen Kuuluisien miesten elämäkertoja kastilian kielelle käännettynä sekä 

Pliniuksen Luonnonhistoria italiankielisenä laitoksena. Lisäksi hän on saattanut tuntea  John 

Mandevillen sekä Odoric Pordenonelaisen matkakertomukset.312 

 

Se, että Kolumbus on tulkinnut näkemäänsä aiemmin tuntemiensa kategorioiden kautta, on 

täysin luonnollista. Lisäksi on huomattava, että Kolumbuksen kirjallisuudesta ja mahdollisesti 

kartoista tuntemalla Kaukoidällä ja Uudella mantereella oli vastaavuuksia. Esimerkiksi 

Karibian meri saarineen muistuttaa etäisesti Martin Behaimin karttapallolla esiintyvää Itä-

Intian saaristoa sekä Aasian itäisten osien rannikkoa. Kasvisto Karibianmerellä muistutti 

Kaukoidän kuvauksista tuttua vehreyttä, ja lisäksi Kolumbuksen Amerikassa kohtaamat 

melkein alastomat intiaanit olivat sopusoinnussa Marco Polon Kaukoidän saarten asukkaista 

antamien kuvausten kanssa. Hänen päiväkirjastaan käy ilmi, että hän on tulkinnut näkemäänsä 

kirjallisuuden kautta, sillä siinä korostuvat sellaiset yksityiskohdat, joita esiintyy myös 

Kaukoitää käsittelevissä matkakertomuksissa. 313   

 

Uuden maailman kummajaistarinoiden syntyyn on vaikuttanut mahdollisesti myös 

Kolumbuksen tietoinen pyrkimys omien ajoittain väkivaltaisten toimiensa legitimoimiseen. 

Kolumbus tarvitsi mahdollisesti kummajaisia legitimoidakseen omaa väkivaltaansa Karibian 

saarilla. Espanjan kruunu oli asettanut hänelle rajoituksia väkivallan käytölle uusilla alueilla. 

Ihmissyöjät ja naisen luontaista roolia vastaan kapinoivat amatsonit olisivat saattaneet toimia 

hänelle legitimaationa kruunun edessä hänen väkivaltaisille toimilleen.314 Tämä jälkimmäinen 

selitysmalli vaikuttaa kuitenkin epätodennäköiseltä siinä valossa, että Kolumbus itse asiassa 

epäili ihmissyöjien olemassaoloa ja oletti ihmissyöjistä käytetyn caniba- tai canima –

nimityksen tarkoittavan itse asiassa suurkaanin alamaisia.315 Vasta toisella matkallaan 

Kolumbus törmäsi äskettäin hylättyyn Karibi-heimon kylään, jossa oli nähtävissä jälkiä 

äskettäisestä ihmislihaa sisältäneestä ateriasta, ja vakuuttui ihmissyöjien olemassaolosta. 

                                                           
311 Anna, Columbus and the Mirabilia,  s. 136. 
312 Flint, The Imaginative Landscape,  s. 45-46, 99-100, 143-144. 
313 Ibid. s. 115-116, 131, 133-136, 140-144. 
314 Anna, Columbus and the Mirabilia, s. 139-140. 
315 Kolumbus, Amerikan löytöretken päiväkirja,  11. joulukuuta. 
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Tämä tapaus tuli hyvin laajalti tunnetuksi Euroopassa ja näin Amerikasta tuli eurooppalaisten 

mielissä koirankuonoisten ihmissyöjien maanosa. Uuden maailman kuvauksissa tosin 

vähitellen luovuttiin koirankuonolaisista, ja jäljelle jäi pelkkä ihmissyöjä.316 Kartoissa 

koirankuonolainen ei kuitenkaan esiinny Uuden maailman ihmissyöjien kuvausten 

yhteydessä. 

 

Kolumbuksen esimerkin perusteella näyttäisi siltä, että käsitys Kaukoidästä kummajaisten 

tyyssijana ei ollut pelkästään kirjallisuudessa esiintynyt ilmiö, jolla olisi saatettu ehkä nostaa 

kirjan viihdyttävyyttä, vaan myös ihmisten mielissä väikkyi kaukainen itä ihmeineen. 

Matkakirjallisuutta pidettiin kaikesta päätellen hyvin luotettavana. Tämä näkyy myös niissä 

lähteissä, jotka Martin Waldseemüller on ilmoittanut Carta marinassaan. Kartan vasemmassa 

laidassa olevassa kartussissa ovat hänen lähteensä lueteltuna. Näitä lähteitä ovat muun muassa 

Odoric Pordenonelainen, Pierre d’Ailly, Johannes de Plano Carpini, Marco Polo, Luis de  

Cadamosto, Ludovico Varthema, Kristoffer Kolumbus sekä Vincent de Beauvaisin Speculum 

historiale.317 Waldseemüllerin lähteet olivat matkakertomuksia lukuunottamatta  Pierre 

d’Aillya ja Vincent de Beauvaisia. Myös Martin Behaimin karttapallon koostamisessa 

keskiaikaisten matkakertomusten käyttö on ollut runsasta. Hänen pääasiallisena lähteenään 

ovat olleet Marco Polon sekä John Mandevillen matkakertomukset.318  

 

Kartografiassa matkakirjallisuus löi itsensä läpi merkittävänä lähdeaineistona 1300-luvun 

lopulta lähtien. Karttojen sisällöt eivät kuitenkaan muuttuneet suuresti, sillä usein 

matkakertomusten kirjoittajat olivat sopeuttaneet näkemiään asioita aiemmin tuntemiinsa 

asioihin, minkä seurauksena koirankuonolaiset ja pygmit jatkoivat olemassaoloaan kartoilla. 

Tämä  auktoriteettien vaihtuminen ei kuitenkaan koske maantieteellistä kirjallisuutta, sillä 

myöhäiskeskiajan kartografit olivat aikaansa edellä ajankohtaisten matkakertomusten 

käytössä Aasiaa koskevien tietojen päivittämisessä. Säilyneen todistusaineiston perusteella 

                                                           
316 Lestringant, Cannibals, s. 16-17.  
317 Waldseemüller Carta Marina: [...] quorundam recensiorum lustratorum relationes plerumque imitati [sumus] 
fratris videlicet Ascelini, qui sub Innocentio pontifice maximo in humanis rebus non pauca perlustravit, fratris 
Odorici de foro Julii de parca leonis, Petri de Aliaco, Fratris Joannis de Plano Carpio, Maffii et Marci civium 
venetorum, Casparis iudei indici, cuius itinerarii liber regi Portugallie mandatus est atque descriptus, Francisci 
de Albiecheta, Josephi de India, Alloysi de Cadamosco, Petri aliaris, Christophori Columbi Januensis, Ludoico 
Vatomanni Bonoensis. Quorum omnium lustrationes, experientas et terreni situs orbis descriptiones a plerisque 
huius rei fautoribus et amatoribus nobis communicatas, in hanc quam cernis, manine chartae formam 
redegimus[...]. Transskriptio Fischer & Wieser, Vorwort, s. 33-34; Vincent de Beauvaisin Speculum historiale ei 
ole listassa, mutta se seikka, että Waldseemüller on käyttänyt Johannes de Plano Carpinin matkakertomuksesta 
Speculum historialeen sisältynyttä lyhennettyä versiota kertonee siitä, että Speculum on ainakin jossain määrin 
ollut Waldseemüllerin käytössä Fischer & Wieser, Vorwort, s 34-35.   
318 Jandesek, Reiseberichte nach China,  s. 242. 
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matkakirjallisuudesta tuli kartografian ulkopuolella vakavasti otettavaa maantieteellistä 

kirjallisuutta vasta 1400-luvun mittaan. Ennen 1300-luvun loppua Marco Polon ja John 

Mandevillen matkakertomuksia arvostettiin lähinnä viihdyttävinä tarinoina. Seuraavan 

vuosisadan alussa Marco Polon matkakertomusta alettiin tarkastella siinä valossa mitä tietoja 

se voisi antaa maantieteen suhteen. Domenico Silvestri teoksessaan De insulis et earum 

proprietatibus pohdiskelee Marco Polon ja Odoric Pordenonelaisen matkakertomusten 

informaatioarvoa ja on skeptinen esimerkiksi Intiassa olevien saarten määrän suhteen. 

Toisaalta hän uskoo Marcon tarinoihin koirankuonolaisista (tulkiten Marcon koirankasvoiset 

ihmiset väärin), koska myös Isidorus kertoo niistä. Marco Polon matkakertomusta alettiin 

pitää luotettavana vasta sen jälkeen kun Niccolò Conti palasi kotimaahansa 1440-luvulla.319  

 
 

3.2 Tiedon siirtyminen kulttuurien välillä 
 
 
Kummajaiset eivät kuuluneet pelkästään antiikin Kreikasta ja Roomasta periytyvään 

traditioon, vaan myös muilla kansoilla oli vastaavanlaisia tarinoita raakalaismaisista ja 

epämuodostuneista ihmisistä. Nämä tarinat välittyivät keskiajan loppupuolella osittain 

matkakertomusten kautta eurooppalaisten tietoisuuteen. On kuitenkin myös tarinoita, joiden 

suhteen on hieman epäselvää, mistä tieto on peräisin. Tässä luvussa käsitellään kartoille 

sijoitettuja kummajaisia, joista kartografit eivät ole saaneet tietojansa matkakirjallisuuden 

kautta. 

 

Koirankasvoisten ihmisten valtakunta Afrikassa 

 

Monet kartat 1300-1400 -luvuilla mainitsevat läntisen Afrikan eteläosissa koirankuonolaisten 

kuninkaan ja hänen valtakuntansa Benicaleb:in320. Esten mappa mundiin on piirretty  

koirankuonolaisten kuningas ja hänen kuningaskuntansa nimeksi mainitaan  benj calep. 

Nimeä seuraavan karttatekstin mukaan nimi tarkoittaa saraseenien kielellä koiran poikaa ja 

nimi on annettu kuningaskunnalle siksi, että maan asukkailla on koiran kasvot ja koska he 

kommunikoivat keskenään haukkumalla. Tämän kansan sanotaan lisäksi taistelevan muita 

                                                           
319 Larner, Marco Polo,  s. 130, 137-139; Rubiés, Travel and Ethnology in the Renaissance, s. 85-87, 122. 
320 Nimi esiintyy eri kartoissa eri muodossa. Tässä työssä käytän yleistävästi nimeä Benicaleb. 
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saraseeneja vastaan pappiskuningas Johanneksen johdolla.321 Läheisessä suhteessa Esten 

mappa mundiin olevalla Borgia -mappa mundilla on myös mainittu tämä koirankasvoisten 

ihmisten valtakunta (ks. kuva 8). Tällä kartalla nimi Benicaleb esiintyy muodossa Abinichibel. 

Erisnimi tarkoittaa nyt  kuningaskunnan hallitsijaa eikä itse kuningaskuntaa. Tämä hallitsija ja 

hänen alamaisensa kuvaillaan koirankasvoisiksi ihmisiksi, jotka kävelevät alastomina 

auringon kuumuudessa.322 Myös Fra Mauron kartassa mainitaan kuningaskunta nimeltä 

Benichileb ja sen koirankasvoiset asukkaat. Fra Mauron mukaan nimi on peräisin 

koiranpentua tarkoittavasta sanasta, mutta hän ei mainitse mitään kommunikoimisesta 

haukkumalla.323 On mielenkiintoista, että muuten kriittisesti kummajaisiin suhtautunut Fra 

Mauro mainitsee koirankasvoisten ihmisten valtakunnan, mutta ei kommentoi näiden 

olemassaolon mahdollisuutta mitenkään.324 Pitikö hän niiden olemassaoloa mahdollisena? 

Voisi ajatella, että koska Fra Mauro piti Marco Polon 

matkakertomusta luotettavana,325 hän on myös uskonut 

tämän kertomuksiin koirankasvoisista ihmisistä ja näin 

ollen piti näiden olemassaoloa mahdollisena myös 

Afrikassa. 

 

Kuva 8. Koirankasvoisten 
ihmisten kuningas alamaisineen 
Borgia-kartalla. 
Kuvalähde: D. 

  

Ensimmäisen kerran tämä kuningaskunta esiintyy 

Biblioteca Laurenzianan maailmankartassa vuodelta 1351 

muodossa ebinchileb. Se esiintyy myös Piziganon 

portolaanissa vuodelta 1367.326 Kaikki toistaiseksi 

tunnetut kartat, joissa se esiintyy, ovat syntyneet 

Välimeren alueella, jolla oli yhteyksiä Pohjois-Afrikan 

arabien kulttuuriin. 

 

                                                           
321 Esten mappa mundi: Aquesta genaracio de ge(n)s appens los sarains benj calep uoldir en nostra leng ca fill 
de cha com lur cara es semblant aqua quj gla  pexen entra els sentenen  p(er) aquelles altres gens, e noan lig 
nera ho nanguna  ans guaragen ab altres  sarains los quals son  sots mezos alanp(er)ador presta iohan. 
Transskriptio ja tulkinta Battini, Transkription des Originaltextes, s. 190. 
322 Borgia mappa mundi: Abinichibel rex est carrecenus ethiopicus cum populo fuo habens  faciem caninam et 
incediint o(mni)s nudi propter solis calorem. Transskriptio tekijän. 
323 Fra Mauro: Benichileb. Questo nome è interpretado fiol de can, p(er)ché questi populi hano j uolti cagnesci. 
Transskriptio Leporace, Transskriptiot Fra Mauron mappa mundiin, nro. 11 i 6. 
324 Fra Mauron suhtautumista kummajaisiin käsitellään tarkemmin luvussa 4.2. 
325 Fra Mauron kartan Aasian kuvaus pohjautuu pitkälti Marco Poloon. Tarkemmin aiheesta ks. Crone, Maps and 
their Makers, s. 30. 
326 Milano, Kommentar, s. 124. 
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Merkittävä portolaanien tutkija Konrad Kretschmer johti Esten mappa mundista tekemässään 

tutkimuksessa vuonna 1897 tämän Afrikassa esiintyvän koirankasvoisten ihmisten 

valtakunnan alkuperän Herodotokseen, Pliniukseen, ja Solinukseen.327 Kretschmer tosin itse 

luki Esten mappa mundissa väärin Banu Calep.328  Nimen Benicaleb alkuperä saattaisi olla 

peräisin arabian kielen sanoista banu kalb, jotka tarkoittavat koiran poikaa.329 

 

Yoro K. Fall on käsitellyt laajasti tätä koirankuonolaisten valtakuntaa ja esittänyt useita 

hypoteesejä sen alkuperälle. Ensinnäkin hänen mukaansa kyseessä saattaisi olla Etiopialainen 

hallitsija Kālīb tai Kāleb, joka hallitsi 500-luvulla ja hyökkäsi Bysantin keisarin pyynnöstä 

Etelä-Arabiaan tukeakseen siellä vainottuna olleita kristittyjä. Mahdollista on myös, että tämä 

Calep tarkoittaa bysanttilaisissa lähteissä mainittua Ella Asbenaa, joka oli erään Calebin 

lisänimi. Nuubian hallitsijaa kutsuttiin arabien keskuudessa usein nimityksellä Kabil, mistä 

olisi saattanut syntyä pejoratiivinen väännös kalb eli koira. Viimeksi mainitun kaltaisesta 

tapauksesta Fall antaa vastaavan esimerkin kristillisestä kulttuuripiiristiä. Konstanzin 

kirkolliskokouksen (1378-1418)  asiakirjoissa on sitaatti, jossa on mongolien hallitsijasta 

maininta: ”Häntä kutsutaan nimellä Magnus Chanis, mikä tarkoittaa suurta kaania tai 

koiraa."  Fallin analyysin mukaan tarina koirankuonolaisten valtakunnasta nimeltä Benikaleb  

on seuraus useiden tekijöiden summasta: Kretschmerin mainitsemien antiikin lähteiden, 

arabien historiallisen tradition ja kopiointivirheiden yhteisvaikutuksesta.330 

 

Fallin analyysi ei kuitenkaan ota huomioon sitä seikkaa, että koira yhdistyi perinteisesti 

arabiankielisessä maantieteellisessä ja historiallisessa kirjallisuudessa Länsi-Saharan 

kansoihin. Jotkin kansat tuolla alueella harrastivat koirien syömistä, minkä ankaraa 

puhdasoppista sunnalaisuutta edustavat Pohjois-Afrikan malikiitit yhdistivät kharijismiin, 

uskonsuuntaukseen, jota he pitivät yhtä lailla harhaoppisena kuin shiialaisuuttakin.331 1000-

luvun puolivälin jälkeen suuren imperiumin Pohjois-Afrikan ja Espanjan alueelle rakentaneen 

Almoravidien herätysliikkeen kantava voima Ibn Yasin kuului malikiitteihin. Herätysliikkeen 

alkutaipaleella hän pani suurta painoa sille, että koiria syövien berberiheimojen kaikki koirat 

tulevat tapetuiksi, sillä hän piti koiran lihaa saastaisena.332 Näistä tapahtumista kertova Al-

                                                           
327 Ks. ed. s. 5 sekä viite 10; s. 34 sekä viite 199. Ainoastaan Herodotoksen tekstissä sanotaan 
koirankuonolaisten elävän Afrikassa. 
328 Milano, Kommentar, s. 124. 
329 Friedman, The Monstrous Races, s.  67. 
330 Fall, L’Afrique a la naissance de la cartographie, s. 195-198. 
331 Masonen, Almoravidit, s. 50-51. 
332 Corpus of early arabic sources, s. 71-72. 
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Bakrīn teos Kitāb al-masālik wa-’l-mamālik333 mainitsee Saharan autiomaan eteläpuolella 

kaupungin nimeltä Bānkalābīn,334 josta nimi Benicaleb olisi voinut saada alkunsa. Näin 

vaikuttaisi todennäköiseltä, että koiriin liittyvät kansat sekä näiden kaupungin tai valtakunnan 

nimi Länsi-Saharan alueella ovat saaneet alkuperänsä arabiankielisistä historiallisista 

teoksista. Täten nimityksen kalb alkuperää ei todennäköisesti tarvitse hakea myöhäisantiikin 

aikaisista afrikkalaisten hallitsijoiden nimistä.  

 

Tulkintaa arabien maantieteen suorasta vaikutuksesta tukee sekin seikka, että arabien 

kartografialla oli suuri vaikutus etenkin Välimeren alueen eurooppalaisessa kartografiassa. 

Merkittävin  arabimaantieteilijän teos on al-Idrīsīn Sisilian normannihallitsijalle Roger II:lle 

tekemä Kitāb Nuzhat al-mushtāq fi’khtirāq al-āfāc, joka tunnetaan usein myös nimellä 

Rogerin kirja.335 Pietro Vesconten nimellä kulkevat maailmankartat, jotka on liitetty Marino 

Sanudon Liber secretorum fidelium crucis -teokseen, perustuvat todennäköisesti al-Idrīsīn 

maailmankarttaan.336 Arabialaisen kartografian vaikutusta on ollut Euroopassa kuitenkin jo 

1200-luvulla. Varhaisin tunnettu arabialaiseen karttaan perustuva kartta on Oxfordin Bodleian 

Libraryssa sijaitsevassa Brunetto Latinin Tresor-käsikirjoituksesa vuodelta 1265.337 

 

Tarina koirankasvoisten ihmisten valtakunnasta Afrikassa on saattanut saada tukea antiikin 

traditiosta kiertoteitse myös Arabien kirjallisuuden kautta. Arabit perivät kreikkalais-

roomalaisen antiikin kummajaiset, ja heidänkin kirjallisessa traditiossaan tunnettiin  

ensyklopedian ja maantieteellisen teoksen yhdistelmä. Näin esimerkiksi arabimaantieteilijä 

Al-Qazwinin kosmografiassa 'Ajā'ib al-makhlūqāt338 on maantieteellisiä kuvauksia ja 

kummajaisia rinta rinnan samassa teoksessa.339 Näin arabialaisen kulttuurin kautta kiertäneet 

tarinat koirankuonolaisista tai koirankasvoisista ihmisistä ovat saattaneet vahvistaa käsitystä 

näiden olemassaolosta. 

 

                                                           
333 Suom. Reittien ja valtakuntien kirja. 
334 Corpus of early arabic sources, s. 70. 
335 Lewicki, Arabic External Sources, s.  50-51, 57-62. 
336 Lewicki, Marino Sanudos Mappa mundi, s. 173, 195. 
337 Sezgin, Arabischer Ursprung, s. 23-24. 
338 Suom. Luomakunnan ihmeet. 
339 Lewicki, Arabic External Sources, s.  77; Wittkower, Marvels of the East, s.  175. 
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On vielä otettava huomioon Friedmanin huomio koirankasvoisten ihmisten yhdistämisestä 

muslimeihin. Kristityt kutsuivat muslimeja usein keskiajalla koiriksi. Tämä nimitys 

ymmärrettiin joskus myös kirjaimellisesti.340 

 

Kooten voidaan todeta, että itse nimityksen Benicaleb  ja sen johdannaisien taustalla on 

todennäköisesti arabiankielinen historiallinen ja maantieteellinen kirjallisuus, josta nimi 

Benicaleb on poimittu. Saman kirjallisuuden mukaan Länsi-Saharassa oli asukkaita, jotka 

käyttivät koiria ravintonaan, mistä kytkös koirankuonolaisiin tai koirankasvoisiin ihmisiin 

olisi saattanut syntyä. Lisäksi nimen käsittäminen koirankasvoisten ihmisten valtakunnaksi 

voi osaltaan johtua arabian kielen koiran poikasta tarkoittavista sanoista banu kalb. Se seikka, 

että valtakunta säilyi kartoilla pitkään, voisi hyvinkin johtua siitä, että myyttiä tukivat useat 

eri ajatusrakenteet: antiikista säilyneet ajatukset koirankuonolaisista kaukaisilla mailla, 

arabien traditio sekä kristittyjen ja muslimien vihamielisyydet.  

 

Skandinavian trullit 

 

Skandinavian kohdalla on nähtävissä puhtaasti Skandinaavista vaikutusta olevia kummajaisia 

Andreas Walspergerin sekä Zeitzin mappa mundissa vuosilta 1448 ja 1470. Molemmissa 

kartoissa on Pohjois-Norjassa karttateksti, jonka mukaan siellä on ihmisen asussa esiintyviä 

demoneja, joita kutsutaan trulleiksi. Walspergerin kartan mukaan nämä seuraavat tai tottelevat 

ihmisiä. 341 Zeitzin kartassa ne kuvataan hengiksi, jotka ovat kaikin puolin ihmisen kaltaisia, 

sillä ne syövät, juovat ja nukkuvat. Zeitzin kartassa on lisäksi mielenkiintoinen huomautus, 

jonka mukaan kukaan ei kuitenkaan koskaan ole nähnyt näitä trulleja.342  

 

Trullit ovat peräisin pohjoismaisista kansantarinoista, joissa esiintyy vastaavankaltainen 

hirviökokoelma, kuin se, joka periytyi keskiajan kristilliseen oppineisuuteen antiikista. Näissä 

tarinoissa esiintyy vainajien henkiä, jättiläisiä, ja puoli-ihmisiä – näiden mukana tietenkin 

trulleja. Myös näissä tarinoissa skandinaavisten tarujen kummajaiset ilmenivät pääasiallisesti 

pohjoisella ilmansuunnalla.343 Skandinavian asukkaiden tarinat lienevät vaikuttaneet  

                                                           
340 Friedman, The Monstrous Races, 64-67. 
341 Walsperger: Hic demones freq(ue)nter in figuris ho(m)i(nu)m apparent et ho(m)i(n)b(us) obfecu(n)t(ur) et hy 
no(mina)ntur trolli. Transskriptio tekijän. 
342 Zeitzin mappa mundi: In norvegia s(un)t m(u)lti trulli: sp(irit)us vi(?)s [videlicet] qui loqu(u)nt(ur) 
comedu(n)t bibu(n)t et p(er)cutiu(n)t nu(m)q(uam) ta(men) visi sunt. Transskriptio Brincken, Transskribierung 
der Kartentexte, s. 77. Hakasulkeissa oleva videlicet on transskriptioon liitetty tulkinta tekstistä. 
343 Harrison, Skapelsens geografi, s. 105; Järvinen, Maailmanääri ja ihmisen rajat, s. 22. 
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Walspergerin ja Zeitzin karttoihin, sillä kartoissa käytetään skandinaavista nimitystä. Tämä 

viittaa suoraan kontaktiin, joka olisi saattanut syntyä esimerkiksi Keski-Euroopassa 

opiskelleiden pohjoismaisten opiskelijoiden kautta. Klosterneuburgin luostari sijaitsee Wienin 

kupeessa ja esimerkiksi Johannes Gmundenilainen, joka oli siellä eräs matematiikan ja 

maantieteen tutkimuksen kantavista voimista, luennoi Wienin yliopistossa matematiikasta.344 

Wienin yliopistossa oli tuolloin pieni määrä Skandinaviasta kotoisin olleita opiskelijoita,345 

joten Wienin yliopistossa olisi saattanut syntyä kontakti, jonka kautta tieto on kulkenut.346   

 

4. Antiikin ja varhaiskeskiajan auktorien vaikutus myöhäiskeskiajan 
kartoilla 
 

4.1 Aiempi traditio matkakertomusten rinnalla 
 

Edellisessä luvussa näimme, miten myöhäiskeskiajan kartografit päivittivät karttojaan 

saatavilla olevan tiedon mukaan ja liittivät näin kartoille matkakertomuksista ja muista 

lähteistään saamiaan yksityiskohtia. Tämä ei kuitenkaan tapahtunut siten, että vanhat 

perinteiset lähteet kuten Isidorus, Plinius, Solinus tai Raamattu olisivat jääneet tyystin syrjään.  

 

Intian valtameren seireenit 

 

Pariisin atlaksessa vuodelta 1375 sekä Esten mappa mundissa 1450-luvulta on kuvattu 

seireenejä Intian valtamerelle (ks. kuva 9). Seireenien liitteenä olevassa karttatekstissä 

kerrotaan, että alueella on kolmenlaisia seireenejä. Yhdet ovat puoliksi kaloja ja puoliksi 

naisia, toiset ovat puoliksi lintuja ja puoliksi naisia ja kolmannet ovat puoliksi naisia ja 

puoliksi hevosia.347 Keskiaikaisissa ensyklopedioissa tunnettiin useanlaisia seireenejä. 

Isidorus esittää seireenit siivekkäinä ja kauniilla laulunäänellä varustettuina viettelijättärinä 

                                                           
344 Durand, The Vienna-Klosterneuburg Map Corpus, s. 54-55. 
345 Nuorteva, Suomalaisten opinkäynti, s. 118-119. 
346 Durand menee hieman pidemmälle spekulaatioissaan ja ehdottaa mahdolliseksi tietolähteeksi vuosina 1433-
1464 Wienissä professorina ollutta ruotsalaista Bero Lödöseläistä. Durand, The Vienna-Klosterneuburg Map 
Corpus, s.  206 viite 2.  
347 Esten mappa mundi: [...]bades tres natures de serenes la una es miga fembra emig pex laltra miga fembra e 
mig ocell laltra miga fembra e mig cauall les quals pasturen e demuga(n) p(er) astes mars, e encara daltres. 
Transskriptio ja tulkinta Battini, Transkription des Originaltextes, s. 191. Pariisin atlaksessa on käytännössä 
identtinen teksti, josta tosin puuttuu kolmas seireeni, naisen ja hevosen hybridi, vaikka karttatekstin alussa 
viitataankin kolmenlaisiin seireeneihin.  
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sekä arabian niemimaalla elävinä siivekkäinä matelijoina.348 Keskiaikaisissa bestiarioissa 

nämä esitettiin yleensä naisen yläruumiista ja kalan pyrstöstä tai naisen yläruumiista ja linnun 

jaloista ja pyrstöstä koostuvina hybrideinä. Karttojen teksteissä mainitut kolmannet seireenit, 

naisen ja hevosen hybridit, lienevät myös peräisin keskiaikaisista bestiarioista. Joissakin 

bestiarioissa kuvaukset seireeneistä ja kentaureista, eli olioista, joilla on ihmisen ylävartalo ja  

rintakehästä alaspäin hevosen vartalo neljine raajoineen, ovat sekoittuneet. On esimerkiksi 

bestiarioita, joissa kentauri on kuvattu 

sanallisesti seireenin otsikon alla, ja 

bestiarioissa on olemassa myös esimerkki siitä, 

että seireeniä kuvaavan tekstin yhteydessä on 

kentaurin kuva.349  

 

 

Näyttää siltä, että näissä mallorcalaisten 

tekemissä kartoissa on vapaasti yhdistetty 

saatavilla olevia eri lähteitä. Ensimmäinen 

lähde, jota tekstissä on siteerattu on Marco Polo, sillä tekstin alkuosassa sanotaan meressä 

olevan 7548 saarta. Tämä tieto on Marco Pololta peräisin.350 Toisena lähteenä on käytetty 

bestiariota. Mahdollisesti kolmantena lähteenä on käytetty jotakin ensyklopediaa kuten 

esimerkiksi Isidoruksen Etymologioita. Viitteitä siihen, että miksi seireenit on kuvattu 

nimenomaan Intian valtamerelle, ei kuitenkaan kartoissa ole huomattavissa. Herefordin kartta 

mainitsee Afrikan itärannikon saarella elävän seireenejä.351 Tämä herättää kysymyksen, 

ovatko nämä seireenit perintöä aiemmista kartoista?  Olisi houkuttelevaa ajatella, että näissä 

mallorcalaisten tekemissä kartoissa olisi esikuvana ollut myös joku Herefordin kartan 

tyyppinen kartta, mutta todisteiden puuttuessa tämä on pelkkä olettamus. Esten mappa 

mundin ja Pariisin atlaksen seireenejä voimme pitää kuitenkin erinomaisena esimerkkinä siitä, 

miten ensyklopedioiden tietoja on yhdistetty lähes huomaamatta kokonaisuuksiin, joissa 

vallitsevana osana ovat matkakertomuksista tulevat tiedot. 

Kuva 9. Seireeni Pariisin atlaksessa Intian 
Valtameren saarten keskellä. 
Kuvalähde: PA. 

 

                                                           
348 Isidorus, Etymologiarum, XI.3.30 sekä XII.4.29 
349 Hassig,  Medieval Bestiaries, s. 104-106. 
350 Pariisin atlas: En la mar de les Indies son illes 7548 [...]. Transskriptio ja tulkinta Grosjean, Transskriptiot 
Pariisin atlakseen. Marco kertoo 7448 saaresta, joten kyseessä lienee kartantekijän lipsahdus, Larner, Marco 
Polo,  s. 136. 
351 Herefordin mappa mundi: Hic sirene habundant. Transskriotio ja tulkinta Westrem, The Hereford Map, nro. 
972. 
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Seireenit eivät kadonneet kartoilta vielä Esten mappa mundin jälkeenkään, sillä Martin 

Behaimin karttapallolla vuodelta 1492 on myös maininta seireeneistä. Tämä teksti on 

Cipangun eli Japanin alapuolella. Siinä kerrotaan: ”Meressä elää meri-ihmeitä, joita 

kutsutaan seireeneiksi”,  ja lisätään: ”Mikäli joku haluaa tietää tästä ihmeellisestä kansasta 

ja erikoisista kaloista lisää kehotetaan häntä lukemaan Pliniusta, Isidorusta, Aristotelestä 

[sic], Strabonia sekä Vincentin [de Beauvaisin] Speculaa.”352 

 

John Mandevillemainen synteesi 

 

Myös Afrikassa on havaittavissa jäänteitä aiemmista kartoista ja ensyklopedioista, vaikka Fra 

Mauron vuonna 1459 tekemän kartan jälkeen Afrikan länsirannikko lakkasi hiljalleen 

olemasta tuntematonta maata. Portugalilaiset ylittivät päiväntasaajan vuonna 1471 ja 

Hyväntoivonniemi saavutettiin vuonna 1488.353 Tiedot Bartolomeo Diazin matkasta Afrikan 

eteläkärkeen päätyivät jo vuonna 1489 Henricus Martelluksen maailmankartalle. 

Ajankohtaisia tietoja Afrikan länsirannikosta ilmenee myös Martin Behaimin karttapallolla 

vuodelta 1492.354  

 

Martin Behaim oli kauppias, joka oleili Portugalissa 1480-luvulla. Hän mahdollisesti 

osallistui jollekin portugalilaisten tutkimusmatkalle Länsi-Afrikan rannikolle. Karttapallon 

teksteissä on maininta tästä matkasta.355 Karttapallolla esiintyy siis väite siitä, että se 

perustuisi ensi käden kokemukseen ainakin Afrikan rannikon osalta. Ajatusta vahvistavat 

Behaimin karttapallon Afrikan rannikolla tiheässä olevat paikannimet, jotka muistuttavat 

portolaanikarttoja. Ne siis antavat sellaisen vaikutelman, että kartta olisi paikan päällä 

käyneen ihmisen tekemä. Kartalla on tosin nimiä, joita ei muissa aikakauden kartografisissa 

lähteissä esiinny, mikä on herättänyt epäilyksiä Behaimin käymisestä Afrikan rannikolla ja 

                                                           
352 Behaim: en hie findt man viel meer wunder er (?) von sarenen und ander fischen und ob jemand von diesen 
wunderlichen volckh und seltsamen fischen im mer oder thieren auf dem erdreich zu wissen der lese die büscher 
plini, isidori, aristoteles, strabonis, specula vincenzi  und vil ander lehrer mer. Siteerattu suoraan Ravensteinin 
faksimilelta. (Ravenstein antaa faksimilensa yhteydessä suuren määrän karttapallon teksteistä, mutta osaa 
teksteistä on lyhennetty. Ks. Ravenstein, Martin Behaim, s. 71-95. Tekstin puuttuessa olen siteerannut suoraan 
karttapallolta.)  
353 Chaunu, European Expansion, s. 128-130. 
354 Relano, The Shaping of Africa, s. 164-165, 169-170.  
355 Behaim: als man zehlt nach christi unsers hern gepurt 1484 jar liese zurüsten der durchleuchtig konik Johan 
II. in Portugal zwey schiff caraueli gemant [...] und befehl gegebe(n) auszufahren uber die saeulen di hercules in 
africa [...] immer gegen mittag so fern ihnen möglich were [...] as wir nun bey 2300 meilen oder leugen  gesegelt 
waren von portugal kehrten wir wider [...]. Transskritio Ravenstein, Martin Behaim, s. 71-72.  
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hänen käyttämistään lähteistä.356 Näyttäisi kuitenkin mahdolliselta, että hän olisi ollut mukana 

vuosina 1484-1485 länsiafrikkalaiseen Beninin kuningaskuntaan suuntautuneella kauppa- ja 

tutkimusmatkalla.357  

 

Tuolloisten purjehtijoiden kokemus ei kuitenkaan ulottunut rannikkoa pidemmälle, mistä 

kertovat Afrikan sisäosat Behaimin karttapallolla. Afrikan eteläosiin on karttapallolle merkitty 

autiomaa, jonka nimeksi sanotaan Kuiva vyöhyke.358 Mielikuvaa kuumasta alueesta tehostavat 

karttatekstin yläpuolelle piirretyt kaksi varjojalkaa, jotka ovat nostaneet jalkansa ylös suojaksi 

auringolta. Samanlainen kuva välittyy Martin Waldseemüllerin vuonna 1516 tehdyn Carta 

Marinan Afrikasta, jonne on myös merkitty varjojalkoja.359 Varjojalkojen vieressä Länsi-

Afrikassa Carta Marinalla on lisäksi vielä kyklooppeja.360 

 

Tutkimusmatkailijoiden tuomien tietojen ja perinteisempien käsitysten rinnakkaiselo 

Behaimin kartalla selittyy osin karttapallon johdannolla. Tässä johdannossa valotetaan hänen 

käyttämiään lähteitä, jotka ovat Ptolemaioksen Geographia, Marco Polon matkakertomus, 

John Mandevillen matkakertomus sekä Portugalin kuninkaan käskystä eteläiseen Afrikkaan 

tehty tutkimusmatka, jolla Behaim itse on ollut mukana.361 Mandeville sanoo etelässä elävän 

varjojalkoja ja muita erilaisia olioita.362 Behaimin tekstiä ei kuitenkaan ole otettu suoraan 

Mandevillelta, joten lähteenä on tässä tapauksessa samoin kuin seireenien kohdalla saattanut 

toimia myös jokin muu teos. Behaim on yksinkertaisesti ainoastaan siirtänyt 

                                                           
356 Tarkemmin Behaimin karttapallon rannikon kuvaukseen ja sen nimistöön liittyvistä ongelmista Relano, The 
Shaping of Africa,  s. 169-170. 
357 Behaim olisi saattanut myös osallistua Diogo Coäon toiselle matkalle 1485-1486, mutta useimmat tutkijat 
suhtautuvat epäilevästi tähän ajatukseen. Willers, Leben und Werk, s. 181.  
358 Behaim: hie ift ein fantig verprent land torride zone genant übel bewont von allein den enden vo man waffer 
gehaben mag. Transskriptio Ravenstein, Martin Behaim, s.104. 
359 Waldseemüller, Carta marina: hic monopedes sine sayodes [sic!].  
360 Waldseemüller, Carta marina: cidoped sine monoculi homines sunt gra(n)di et nigrei horribil. Kyseessä on 
todennäköisesti painovirhe, joista Waldseemüller syyttää painolaattojen kaivertajaa toisessa kohtaa kartassaan:  
Corupte literarum et sillabarum si sint negligentia sculptorum. Waldseemüllerin Carta Marinasta on säilynyt 
myös yhdestä painolaatasta käsinkirjoitetut versiot, joita Fischer & Wieser pitävät Waldseemüllerin 
korjausvedoksina toista painosta varten ks. Fischer & Wieser, Vorwort,  s. 4.  Tässä korjausvedoksessa teksti 
esiintyy muodossa: ciclopes monoculi homines sunt grandi nigrei & horribil. Transskriptio tekijän.  
361 Behaim: es ist zu wissen, dass in dieser gegenwaärtigen figur des apffels ist ausgemessen die ganze welt nach 
der läng und nach der braite nach kunst geometria als ptolameu in seinen buch genant cosmographia ptolmeaei 
geschrieben had das ain thail und darnach das übrige der from ritter marco polo 1250 vo venedig der in orient 
gereist hat a. 1250 ausgeschriben hat gelassen auch so hat der würdige doctor und ritter johann de mandavilla 
a. 1322 auch ein buch gelassen das nemblich die unbekande land ptolomaej in orient liege mit samt den inseln 
daselbsten an tag gebracht haben von denen uns die especereyen perlein und die edelgestein zugeführt werden 
aber der durchleuchtig konik don Johann von Portugal hat das übrig thail dass ptolomaeo noch nit kundig 
gewessen ist gegen mittag lassen mit seinen schiffen besuchen ano dni. 1485. darebay Ich der diesen apffel 
angegeben hat gewesen bin. Transskriptio Ravenstein, Martin Behaim, s. 71. 
362 Mandeville, The Travels,  XVII. 
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asumiskelvottoman erämaan kummajaisineen maan sisäosiin, minne purjehtijoiden tietämys 

ei ole ulottunut. Behaimin tapaus on hyvä esimerkki siitä, miten tutkimusmatkailijaksi itseään 

sanonut mies käytti kuvauksissaan myös vanhempia lähteitä ja koosti väitetyistä omista 

havainnoistaan, vanhemmista matkakertomuksista sekä ensyklopedioista kokonaisuuden 

kartaksi.  Samankaltainen ratkaisu, uuden ja vanhan lähdeaineiston rinnakkainen käyttö, 

lienee myös Martin Waldseemüllerin Carta Marinan Afrikan sisäosien kuvauksen taustalla.  

 

Näissä kartoissa on siis kysymys 

synteesistä, jossa on sekä 

perinteisten auktorien tekstejä 

että matkakertomusten 

yksityiskohtia. Ajatuksellisesti ja 

joskus myös yksityiskohtien 

puolesta tällainen kokonaisuus 

muistuttaa John Mandevillen 

matkakertomusta kuten seuraava 

esimerkki Waldseemüllerin 

Carta Marinasta osoittaa. 

Kartalla alkaa Keski-Aasiasta 

suuri alue, jonne hän on 

sijoittanut useita kummajaisia 

vuorten keskelle. Tämän alueen nimi on: ”Sadan päivämatkan laajuinen Suur-Intia, jossa on 

monia lajeja kummajaisia”.363 (Ks. kuva 10.) Alue muistuttaa hieman John Mandevillen 

kummajaiskokoelmaa, joka on sijoitettu 54 saarelle Intian valtamerelle.364 Lännestä luettuna 

Waldseemüllerin kokoelma alkaa ensimmäisten kummajaisten osalta samalla tavoin kuin 

Mandevillenkin. Ensimmäisenä kartalla on yksisilmäinen ihmishahmo,365 kun taas 

Mandevillen luettelo alkaa yksisilmäisistä jättiläisistä. Lännestä lukien ovat Waldseemüllerillä 

seuraavana päättömät.366 Mandevillen luettelossa ovat päättömät samoin seuraavana. 

Mandevillen lista on huomattavasti pidempi ja seuraava vastaavuus on vasta John 

Mandevillen luettelon loppupuolella, jossa Mandeville esittelee omenoiden haistelijat, jotka 

 

Kuva 10. Magna India Waldseemüllerin Carta Marinalla. 
Vuorijonojen sisällä erottuvat useat kummajaiset. Ylimpänä 
koirankuonolaiset käyvät keskustelua. Keskellä  vasemmalla on 
nähtävissä päätön ihminen, jolla on kasvot rintakehässä. Keskellä 
oikealla ovat omenoiden haistelijat omenat käsissään. Alhaalla on 
pienikokoisia pygmejä viljelmillään. Kuvalähde: MW. 

                                                           
363 Waldseemüller, Carta marina: Magnum indie C dietar(um) in quo diversar(um) specier(um) hominum 
monstra. Transskriptio tekijän. 
364 Mandeville, The Travels, XXII. Seuraavat viittaukset Mandevilleen ovat kaikki samasta luvusta. 
365 Waldseemüller, Carta marina: Hic reperiuntur monoculi qui et Carimaspi vocantur. Transskriptio tekijän. 
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myös Waldseemüller mainitsee kartallaan.367 Tällainen eri lähteiden yhdistely on 

Waldseemüllerin Carta Marinalla johtanut siihen, että sille on merkitty monia hieman 

toisistaan poikkeavia kuvauksia koirankuonoisista kansoista, joista suurin osa on otettu 

matkakertomuksista,368 mutta näiden lisäksi kartalle on merkitty myös ”perinteiset” 

koirankuonolaiset. Näitä koirankuonolaisia koskeva teksti on otettu todennäköisesti jostakin 

ensyklopediasta, sillä teksti on käytännössä sama kuin Ebstorfin maailmankartan vastaava 

teksti, joka kertoo koirankuonolaisten keskustelevan haukkumalla ja pukeutuvan 

lampaantaljoihin. Koirankuonolaisten asetelma on myös perinteinen – ne seisovat suoraan 

vastakkain ikään kuin keskustelua käymässä kuten Herefordin kartassa.369  

 

Kummajaisten periytyminen kartasta toiseen 

 

Martin Waldseemüllerin vuoden 1507 maailmankartalla luetellaan useita kummajaisia, joista 

kertovaa lähdettä on vaikea selvittää. Keskisessä Pohjois-Aasiassa kahden vuorijonon 

välisellä alueelle on tälle kartalle merkitty elävän ihmisen kaltaisia hirviöitä, joita on niin 

paljon, että he hallitsevat koko aluetta.370 Hieman tästä itään kartalla sanotaan elävän 

hevosjalkaisia.371 Hevosjalkaisista koilliseen on kartalle merkitty ihmissyöntiä harjoittavia 

skyyttalaisia.372 Euroopan ja Aasian rajamailla mainitaan kartalla myös amatsonit.373 Kuten 

toisessa luvussa kävi ilmi, kuuluivat skyytian ihmissyöjät, hevosjalkaiset sekä amatsonit 

alueen perinteisiin kummajaisiin. Waldseemüller ei itse kuitenkaan ilmoita lähteisiinsä 

kuuluneen tämän kartan tapauksessa keskiaikaisia ensyklopedioita tai kosmografioita, vaan 

hän sanoo käyttäneensä Ptolemaioksen Geographiaa, kertomuksia Kristoffer Kolumbuksen 

matkoista sekä Amerigo Vespuccin kirjeitä.374 On kuitenkin ilmeistä, että hän on käyttänyt 

kirjallisuuden lisäksi todennäköisesti karttaa, josta hän on ammentanut osan 

karttateksteistään.  

                                                                                                                                                                                     
366 Waldseemüller, Carta marina: Hic reperiuntur homines monstra sine capite quibus oculi sunt in humeris per 
naso et ore dno [?] fortimia [?]. Transskriptio tekijän. 
367 Waldseemüller, Carta marina: hic reperiuntur homines qui solo odore cuiusda(m) pomi vivunt et si longius 
eum pomu(m) feru(n)t ne moriatur. Transskriptio tekijän. 
368 Vrt. esim. s. 53. 
369 Waldseemüller, Carta marina: S(u)nt hic monstra canine habent capita quibus vestis est pellis pecud(or)um 
et vox latratus caninum. Transskriptio tekijän. Vrt. Ebstorfin kartan teksti koirankuonolaisista s. 34 viite 199. 
370 Waldseemüller, vuoden 1507 kartta: Monstra similia hominibus tam diffusarium magnitudine totum corpus 
regant hic sunt. Transskriptio tekijän. 
371 Waldseemüller, vuoden 1507 kartta: hippopedes hic reperiurantur habent humanam formam sed equinos 
pedes. Transskriptio tekijän. 
372 Waldseemüller, vuoden 1507 kartta:  Schite Antropophagi edunt carnes humanas. Transskriptio tekijän. 
373 Waldseemüller, vuoden 1507 kartta: amasones. Transskriptio tekijän. 
374 Fischer & Wieser, Vorwort,  s. 24-28. 
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Waldseemüllerin vuoden 1507 maailmankartan esittämä kuva maailmasta ei ollut aikanaan 

ainutkertainen. Karttoja, joissa esimerkiksi esiintyy samanlainen Kaakkois-Aasiasta pitkälle 

lounaaseen Intian valtamerelle ulottuva niemimaa kuin vuoden 1507 kartassa on 1400-1500 –

lukujen taitteen tienoilta useita. Ensimmäinen tunnettu tällainen kartta on Henricus 

Martelluksen Yalen kartta vuodelta 1489. Tämä suurikokoinen maailmankartta on myös 

projektioltaan ja Vanhaa maailmaa kuvaavien yksityiskohtiensa puolesta päällisin puolin 

lähes täysin identtinen Waldseemüllerin vuoden 1507 kartan kanssa. Tästä kartasta Henricus 

Martellus on tehnyt useita pienennettyjä laitoksia, joita on hänen teoksessaan Insularium 

illustratum.375 Henricus Martelluksen kartasta Francesco Rosselli on painanut Firenzessa 

vuonna 1492 tai 1493 oman versionsa, jota on säilynyt yksi kappale.376  Myös Martin 

Behaimin karttapallon kartografiset yksityiskohdat täsmäävät erittäin hyvin Waldseemüllerin 

vuoden 1507 kartan kanssa.  

 

Rossellin, Behaimin ja Waldseemüllerin karttojen teksteissä on vastaavuuksia. Martelluksen 

pienessä maailmankartassa ei ole pidempiä karttatekstejä, jotka mahdollistaisivat vertailun. 

Vertailu suoraan Martelluksen Yalen kartan kanssa ei ole näillä näkymin mahdollista, sillä 

monet tekstit ovat hyvin kuluneet ja lähes mahdottomat lukea.377 Vertailun teen sen 

olettamuksen pohjalta, että Rosselli on tehnyt oman karttansa Martelluksen Yalen 

maailmankartan pohjalta, eikä hänen pienemmästä kartastaan. Tämä on todennäköistä, sillä 

tekstit ovat pidempiä kuin pienen maailmankartan tekstit ja Rossellin kartassa on monia 

saaria, joita ei pienellä maailmankartalla esiinny. Taulukossa 1. on neljä esimerkkiä 

Behaimin, Rossellin sekä Waldseemüllerin karttateksteistä, jotka on kaikki otettu täsmälleen 

samoista kohdista kussakin kartassa. Kaksi ensimmäistä ja viimeinen ovat Kaakkois-Aasiasta 

ja kolmas on pohjoisesta Keski-Aasiasta. 

 

 

 

 

 

                                                           
375 Davies, Behaim, Martellus and Columbus,  s. 457-458. 
376 Kreuer, Tabula XII,  s. 99-101. 
377 Destombes, Mappemondes, s.231. 
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Taulukko 1. Behaimin, Rossellin sekä Waldseemüllerin vuoden 1507  karttatekstien 

vertailu.378 

Behaim  Rosselli Waldseemüller 

lamach see. hie in diesen 
seen findt man vil vil perlen 
die man fischt [...] 

lama lacus hic pisca(n)t(ur) 
perle 

lama lacus hic pisca(n)tur 
perle 

hie ist allerlei specerei und 
gewürz 

hic est copia omnium aromatum 
et i(n) montes reperi geme 

hic est copia omniu(m) 
aromatu(m) etiam in 
montib(us) reperiunt(ur) 
gemma 

 hippopedes hic reperiuntur 
habe(n)t humana(m) forma sed 
equinos pedes 

hippopedes hic reperiuntur 
habent humanam formam 
sed equinos pedes 

Ciamba ein konikreich da 
gibt corallen statt münz 
auss 

 hic spenduntur choral p(er) 
moneta 

 
 

Waldseemüllerin maailmankartassa on tekstejä, joita on myös sekä Rossellin että Behaimin 

kartoissa. Hänen kartassaan on kuitenkin myös tekstejä, jotka puuttuvat jommasta kummasta 

toisesta kartasta. Tästä voidaan tehdä kaksi olettamusta. Joko hänellä on ollut käytössään 

Rossellin painettu kartta, mikä ei olisi ollut mahdotonta, ja hän on tutustunut Nürnbergissä 

olleeseen Martin Behaimin karttapalloon. Tai sitten hänellä on ollut käytössään meille tänä 

päivänä tuntematon maailmankartta, joka on ollut samaa tyyppiä kuin Yalessa oleva Henricus 

Martelluksen kartta sydämenmuotoisine projektioineen. Jälkimmäinen vaihtoehto näyttäisi 

todennäköisemmältä, koska molemmissa kartoissa on sama projektio. Missä määrin 

Waldseemüllerin kartan tekstit vastaavat Henricus Martelluksen Yalen karttaa ei tällä hetkellä 

ole kuitenkaan selvitettävissä.  

 

Henricus Martelluksen kartan alkuperä on suurella todennäköisyydellä Portugalissa, sillä siinä 

mainitaan Afrikan eteläkärjen saavuttaminen vuonna 1488. Martin Behaimin taas tiedetään 

tulleen Portugalista vuonna 1492 Nürnbergiin ja tehneen Nürnbergin raadin pyynnöstä 

kaupungille ajan tasalla olevan karttapallon. Todennäköisesti hänellä on Portugalista 

tullessaan ollut mukanaan maailmankartta, jonka viimeisimmät tiedot Afrikan rannikolta ovat 

vuodelta 1485. Martelluksen kartoilla Afrikan länsirannikon nimistö sisältää myös vuosien 

1485-1488 välillä tehtyjen matkojen nimistön.379 Karttakuvasta voidaan tehdä sellainen 

                                                           
378 Behaimin kartan transskriptiot ks. Ravenstein, Martin Behaim, s. 85, 93. Muut transskriptiot tekijän. 
379 Davies, Behaim, Martellus and Columbus, s. 452. 
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olettamus, että Martelluksen käyttämä prototyyppikartta ei ole ulottunut niin kauas etelään 

kuin Martelluksen oma kartta, sillä Martellus on jatkanut kartallaan olevaa Afrikkaa kartan 

koristeellisen reunuksen yli. Tämän perusteella Martelluksen kartan prototyyppi on tehty 

ennen kuin Afrikan laajuus on ollut tunnettu. Näin ollen Martelluksen kartta on mahdollisesti 

nostettu ajan tasalle jostakin aiemmasta portugalilaisesta maailmankartasta. Tämän kartan 

tiedot ovat olleet 1480-luvulta Afrikan osalta ja muilta osin todennäköisesti vanhemmat.  

 

Vastaava kartta näyttäisi olleen Waldseemüllerin vuoden 1507 maailmankartan pohjana. 

Tämän maailmankartan tekijän selvittäminen ei kuitenkaan ole tämän tutkimuksen 

tehtävänä.380 Joka tapauksessa tämä tuntematon maantieteilijä on käyttänyt Marco Polon 

matkakertomuksen ohessa jotain perinteistä ensyklopediaa lähteenään. Näissä lähteissä 

mainitut kummajaiset jatkoivat olemassaoloaan kartoilla, kun tätä karttaa kopioitiin uudelleen 

ja uudelleen. Tämä edellä kuvattu ketju kuitenkin kuvastaa sitä, miten vanhenemaan päässyt 

kartta jatkoi kopioinnin ja osittaisen uusimisen kautta elämäänsä – jopa vuosikymmeniä tässä 

tapauksessa, sillä Waldseemüllerin vuoden 1507 karttaa kopioitiin vielä 1540-luvulla.381 

 

Gog ja Magog - tradition uudelleentulkinta 

 

Pariisin atlaksessa vuodelta 1375 Gog ja Magog ovat hyvin näkyvässä asemassa Aasian 

koillisosissa. Vuorten sisäänsä sulkemalle alueelle on kuvattu useita hahmoja, joiden vierellä 

on pitkiä selittäviä tekstejä. Kartan tekstissä korostuu Aleksanteri Suuren merkitys. Hänen 

kerrotaan kartalla nostattaneen vuoriin suuren pronssiportin, joka sulkee sisälleen Gogin ja 

Magogin kansat, joita Pariisin atlaksen tekstin mukaan kutsutaan myös tartareiksi eli 

mongoleiksi. Tekstissä kuvatuilla kansoilla on taipumuksena syödä raakaa lihaa. Kartan 

mukaan nämä kansat tulevat esiin vuortensa takaa Antikristuksen tulon myötä.382 

                                                           
380 Aihetta on tutkittu tähän asti vähän. Varmaa on, että monet käsitykset maailmasta, jotka esiintyvät Behaimin 
karttapallolla sekä Martelluksen Yalen kartalla esiintyvät myös Paolo dal Pozzo Toscanellin (1397-1482) 
Portugalin kuninkaalle vuonna 1474 lähettämässä kirjeessä. Toscanellin tämän kirjeen liitteenä lähettämä 
maailmankartta ei kuitenkaan ole säilynyt. Bagrow, History of Cartography, s.72, 106-107. Arthur Davies on 
kehittänyt Martelluksen Yalen kartasta teorian, jonka mukaan se olisi itse asiassa Bartholomeus Kolumbuksen 
tekemä ja ainoastaan Martelluksen värittämä. Davies ei kuitenkaan tarkemmin erittele minkä kartan pohjalta 
Bartholomeus Kolumbus olisi tehnyt karttansa.  Ks. Davies, Behaim, Martellus and Columbus, s. 451-453, 458. 
Knefelkampf on varovaisesti spekuloinut, että Toscanellin kartta olisi saattanut olla Martelluksen kartan 
lähteenä. Ks. Knefelkampf, Der Behaim-Globus, s. 219.  
381 Shirley, The mapping of the World  s. 28. 
382 Pariisin atlas:  [...] e [Alexandro] p(er) la sua art encloy los tartres gog e magog [...] item encloy aqui molts 
diu(er)ses generacjo de gens quj no dupten a manjar tota carn crua. ea questa es la gen(era)cjo ab qui vendra 
anti(chri)st(o) e la lui fi sera foc qui aualar del cel quils confondira. Transskriptio Grosjean, Transskriptiot 
Pariisin atlakseen.  
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Käytännössä sama teksti, mutta hieman lyhennettynä, on luettavissa myös Esten mappa 

mundista 1450-luvulta. Mallorcalaiseen karttaperinteeseen perustuvat kartat esittävät siis vielä 

samankaltaista kuvaa Gogista ja Magogista kuin Herefordin ja Ebstorfin maailmankartat. 

Ainoastaan ihmissyönti on muuttunut 

raa'an lihan syömiseksi. Tämä on 

kuitenkin saattanut olla peräisin samoista 

lähteistä kuin mitä Herefordin ja 

Ebstorfin karttojen tekemisessä on 

käytetty. Aethicus Istricus ei mainitse 

Gogin ja Magogin kansoja ihmissyöjinä 

vaan raa'an lihan syöjinä.383 

   

  

Walspergerin kartta vuodelta 1448 on 

ajallisesti ensimmäinen tarkasti 

ajoitettavissa oleva kartta, jolla esiintyy 

tulkinta Gogista ja Magogista juutalaisten kadonneiden heimojen maana. Walspergerin 

kartalla Gogin ja Magogin sanotaan olevan punaisten juutalaisten maa.384 Lähes sama teksti 

esiintyy Zeitzin mappa mundilla, jossa on lisäksi kuvattu Gogia ja Magogia mantereesta 

erottavien vuorten taakse hiippalakkisten ihmishahmojen joukko kuvaamaan näitä juutalaisia 

(ks. kuva 11). Kovin suurta harppausta poispäin  Herefordin ja Ebstorfin karttojen 

kuvaustavasta ei kuitenkaan näillä kartoilla ole tehty, sillä Gogin ja Magogin välittömään 

läheisyyteen on molemmilla kartoilla merkitty ihmissyöjiä.385 Myös Borgia-kartalla 1400-

luvun ensimmäiseltä puoliskolta juutalaisten kadonneet heimot ovat korvanneet ihmissyöjät. 

Kahdessa tekstissä, jotka on asetettu Gogin ja Magogin maita ympäröivien vuorien sisälle, 

kerrotaan miten niille seuduille oli siirretty kuningas Artaxerxeen aikana juutalaisia, jotka 

olivat suuria kuin jättiläiset sekä rappeutuneita moraaliltaan.386 Myös Leardon 

maailmankartalla vuodelta 1452 tai 1453 Gog ja Magog on juutalaisten kadonneiden 

 

Kuva 11. Juutalaisten kadonneet heimot kuvattuna 
hiippalakkisiksi mieshahmoiksi Zeitzin mappa 
mundilla vuodelta 1470. Kuvalähde: Z. 

                                                           
383 Aethicus Istricus: [...] carnes cruentas comedunt [...]. Aethicus Istricus, Ethicus et les ouvrages 
cosmographiques, II.5.3. 
384 Walsperger: terra rufforum iudeorum conclusorum inter montes caspios.  Transskriptio tekijän. Keskiajalla 
väri punainen yhdistettiin yleisesti juutalaisiin. Tämä on lähtöisin siitä, että Juudas kuvattiin yleensä 
punatukkaiseksi Anderson, Alexander's Gate,  s. 72-74. 
385 Walsperger: Andropofagi manduca(n)t carnes hominum. Transskriptio tekijän. 
386 Borgia mappa mundi: Prou(in)cia Gog in qua fueru(n)t iudei inclusi t(em)p(o)re Artaxersis regis p(er)sarum 
sekä magog in istis duabus su(n)t ge(n)tes magni ut giga(n)tes pleni o(mn)i(u)m maloru(m) mor(um): Quos 
iudeos artaxersex rex collexit de omnibus partib(us) persar(um). Transskriptio tekijän.  
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heimojen maa.387 Genovan mappa mundissa vuodelta 1457 mainitaan myös juutalaisten 

kadonneet heimot sekä Antikristuksen ajat. Kahdesta Magogia käsittelevästä tekstistä 

ensimmäisessä sanotaan alueella asuvan heimon keskuudesta syntyvän aikanaan 

antikristuksen.388 Toisessa tekstissä edellisen vierellä kerrotaan, että alueella elävät 

juutalaisten kymmenen ja puoli kadonnutta heimoa, jotka viettävät paheellista elämää.389 

Martin Waldseemüllerin vuoden 1507 maailmankartalla ei esiinny enää nimiä Gog ja Magog, 

vaan erääseen Aasian niemimaahan on merkitty vuorten sisälle ainoastaan lyhyt teksti, jonka 

mukaan alueella elävät sinne suljetut juutalaiset.390  

 

Edellä kuvatun muutoksen pohjalta voidaan sanoa, että kartografiassa Gogin ja Magogin 

kuvaus nojautui vielä 1300-luvulla, jolloin Pariisin Atlaksen ja Esten mappa mundin 

prototyyppi on syntynyt, lähinnä perinteisiin lähteisiin. Täten Gogista ja Magogista kertovat 

tekstit muistuttavat paljon Herefordin ja Ebstorfin kartoilla esiintyviä tekstejä. Muutos tähän 

on tullut 1400-luvulla. Useilla tuolloin tehdyillä kartoilla Gogin ja Magogin kansat ovat 

muuttuneet juutalaisten kymmeneksi kadonneeksi heimoksi. Tämä ilmiö noudattelee 

keskiajan kirjallisuudessa jo aiemmin tapahtunutta muutosta. 

 

Juutalaisten kymmenen kadonneen heimon legendan juuret ovat Assyrian kuninkaan 

Shalmaneser IV:n391 suorittamassa juutalaisten pakkosiirrossa Meediaan392. Vuosisatojen 

varrella oli olemassa vaihtelevia käsityksiä siitä, palasivatko pakkosiirretyt heimot koskaan 

takaisin Israeliin. Näiden heimojen sijainti vaihteli myös eri pohdinnoissa. Eräiden käsitysten 

mukaan ne elivät kaukana pohjoisessa, mikä osaltaan edesauttoi näiden sekoittamista Gogin ja 

Magogin kansoihin. Toinen tähän sekaannukseen johtanut seikka oli se, että Domitianuksen 

vainojen aikaan kirjoitetussa Esran ilmestyksessä393 kerrotaan messiaasta, joka tulee ja 

johdattaa kymmenen kadonnutta heimoa voittoisaan taistoon Antikristusta vastaan. 

Keskiajalla juutalaisvastaisen ilmapiirin seurauksena pääteltiin, että Kristuksen kieltävien 

                                                           
387 Giovanni Leardo: prouinzia de og magog doue foron serati molti Trib de Judei. Transskriptio Wright, The 
Leardo map, nro. 70 s. 37. 
388 Genovan mappa mundi: De hac gente, hoc est ex tribu Dan nasceturis est antichritus qui magica arte montes 
istos apperiens ad christocolas subvertendos accedet. Transskriptio Stevenson, The Genoese Map, s. 38. 
389 Genovan mappa mundi: Hic adeo [epäselvää] habitant ex Ebreorum tribus decem generacione cum dimidia 
Benjamin, qui legis sue effreni degeneres vitam qui ducunt epicuriam. Transskriptio Stevenson, The Genoese 
Map, s. 38-39. 
390 Waldseemüller, vuoden 1507 kartta: iudei clausi. Transskriptio tekijän.   

391 Shalmaneser IV hallitsi Assyriaa vuosina 727 - 722 e.a.a. 
392 Nykyisen Iranin alueella n. vuoteen 550 e.a.a. asti kukoistanut valtakunta, josta tuli sittemin osa Persiaa.  
393 Esran ilmestys on apokryfinen teos, jonka tekijää ei tunneta. Suurin osa teoksesta on kirjoitettu 300-luvulla 
j.a.a. 
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juutalaisten ainut messias olisi Antikristus. Tämän seurauksena kymmenen kadonnutta 

heimoa vähitellen muuttuivat Gogin ja Magogin kansoiksi, jotka Aleksanteri Suuri oli 

sulkenut vuorten sisään. Aleksanteri Suuren ja kymmenen kadonneen heimon yhteys 

muodostui ensimmäisen kerran 400-luvulla, jolloin Orosius kertoi näistä peräkkäin samassa 

kappaleessa, minkä seurauksena esimerkiksi Roger Bacon Orosiukseen viitaten yhdisti nämä. 

Lopullisesti legenda siitä, että Aleksanteri Suuri oli sulkenut Gogin ja Magogin kansojen 

lisäksi myös juutalaisten kymmenen kadonnutta heimoa porttinsa taakse,  muotoutui 1100-

luvun lopulla.394 Tämä käsitys esiintyi esimerkiksi John Mandevillella kaksisataa vuotta 

myöhemmin.395  

 

Edellä mainittujen karttojen yhteisenä piirteenä oli se, että ne ammensivat tietonsa alun alkaen 

Raamatusta ja sen eskatologian uudelleen tulkinnasta. Gogista ja Magogista oli kuitenkin 

olemassa toinenkin tulkinta, joka liitti nämä kansat mongolihyökkäykseen 1200-luvulla.  

 

Useissa 1200- ja 1300 –lukujen lähteissä Gog ja Magog rinnastettiin mongoleiksi. Tämä 

tulkinta esiintyy esimerkiksi Mattheus Parisiensiksella Chronica maiora –teoksessa. Se ei ole 

aivan yksiselitteinen, sillä Mattheus ilmeisesti käytti sitä ainakin osittain vertauksena 

kuvatakseen mongolien hurjuutta.396 Tätä hurjuutta kuvasti myös heistä keskiajalla käytetty 

nimitys tartarit. Länsimaissa tiedettiin hyvin jo 1200-luvulla, että oikea nimitys oli tataarit, 

mutta koska nimitys tartarit viittasi Tartarokseen397, sisälsi se uhkaavia konnotaatioita, mistä 

syystä Mattheus Parisiensis käytti sitä.398 Toisaalta monissa lähteissä tätä rinnastusta Gogin ja 

Magogin kansojen ja mongolien välillä ei esiinny. Tämä johtuu siitä, että 

mongolihyökkäyksen aikoihin 1200-luvun ensimmäisellä puoliskolla Pyhää saksalais-

roomalaista keisarikuntaa hallinnutta keisari Fredrik II399 pidettiin myös usein 

Antikristuksena. Loogisena seurauksena tästä Fredrikin valtakuntaa pidettiin Gogina ja 

Magogina.400 Tulkintojen joukossa oli kuitenkin  ainakin kaksi, jotka selkeästi yhdistivät 

Gogin ja Magogin sekä mongolit. Ricoldo Montecrocelainen toteaa Itinerarium-teoksessaan, 

                                                           
394 Anderson, Alexander's Gate,  s. 58-64; ks. myös Paulus Orosius, Historiarum, III.7. 
395 Mandeville, The Travels, XXIX. 
396 Anderson, Alexander's Gate,  s. 80; Connell, Western Views,  s. 124. 
397 Kreikkalaisessa ja roomalaisessa mytologiassa esiintyvä paikka Alamaailmassa, jonne pahantekijät kuoltuaan 
siirtyivät ikuiseen kärsimykseen. 
398 Connell, Western Views, s. 118 
399 Fredrik II eli vuosina 1194-1250. Monet hänen toimistaan johtivat hänet ristiriitoihin sekä Saksan alueen 
ruhtinaiden että paavin kanssa. Erimielisyydet paavin kanssa johtivat hänen julistamiseensa kirkonkiroukseen. 
400 Connell, Western Views,  s. 125. 
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että mongolit olivat Gogin ja Magogin kansojen jälkeläisiä.401 Myös Marco Polo sanoi 

mongolien olevan yhtä kuin Gogin ja Magogin kansat ja lisäsi, että Gogin ja Magogin maiden 

oikeat nimitykset ovat Ung ja Mongul.402   

 

Fra Mauro on tarttunut kartassaan vuodelta 1459 Marco Polon näkemykseen siitä, että Gog ja 

Magog ovat itse asiassa mongolien maita nimeltään Ung ja Mongul ja osa Tenduchin 

kuningaskuntaa. Aikaisemmalle kartografialle uskollisena hän sijoittaa nämä Aasian 

koillisimpaan kolkkaan suuren merenlahden äärelle. Ulkoisesti asetelma muistuttaa 

Herefordin ja Ebstorfin karttojen kuvauksia. Tämän lahden länsipuolella on samantyylinen 

niemimaa kuin Herefordin kartassa. Niemimaata ympäröivät joka puolelta vuoret ja 

niemimaan juurelle on vuoriin kuvattu portin näköinen rakennelma samalla tavoin kuin 

Herefordin ja Ebstorfin kartoissa. Fra Mauro on kuitenkin kriittinen aiempia käsityksiä 

kohtaan, sillä alueeseen liitetyssä karttatekstissä hän kertoo epäilevänsä, olisiko Aleksanteri 

Suuri päässyt näin pitkälle.403 Hänen kartassaan ei ole merkkiä kertomuksista ihmissyöjistä, 

juutalaisten kadonneista heimoista tai antikristuksesta.  

 

Ihmissyöjät ja raa'an lihan syöjät, jotka laskettiin Gogin ja Magogin pahamaineisiin 

kansoihin, siirtyivät syrjään 1400-luvun mittaan ja tilalle tuli uudelleentulkintoja. Toinen 

uudelleentulkinta oli peräisin pohdinnoista juutalaisten kymmenen kadonneen heimon 

sijainnista. Kymmenen juutalaisten kadonnutta heimoa syrjäytti usealla kartalla Gogin ja 

Magogin kansat siten, että Waldseemüllerin kartalla vuonna 1507 ei enää edes ilmennyt 

Gogin ja Magogin nimiä. Ihmissyöjien siirtymisessä taka-alalle juutalaisten kymmenen 

kadonneen heimon tieltä on merkittävää se, että keskusteluun ei tullut mitään uutta havaintoon 

perustuvaa, vaan kartat noudattivat aikansa kirjallisuudessa esiintyvää käsitystä. Tämä taasen 

perustui vanhempien käsitysten jatkuvalle uudelleentulkinnalle. Toinen uudelleentulkinta, 

jonka mukaan Gogin ja Magogin kansat olivat mongoleja, esiintyi jo viitteellisenä Mattheus 

Parisiensiksen Chronica Maiorassa. Kartografiaan tämä tulkinta tuli Marco Polon 

matkakertomuksesta, jossa kerrottiin, että Gog ja Magog olivat mongolien alueita Ung ja 

Mongul ja kuuluivat Tenduchin kuningaskuntaan.  

 

                                                           
401 Connell, Western Views, s. 133. 
402 Marco Polon matkat I.54. 
403 Fra Mauro: De qui è uulgo che questi populi rechiusi per Alexandro in questo paexe de hung e mongul deriua 
el nome suo da hi do' paexi ditti, i qual tra nui se chiama gog e magog, a la qual opinion io non credo. 
Transskriptio Leporace, Transskriptiot Fra Mauron mappa mundiin, nro. 38 G 33. 
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Ptolemaios 

 

Viidennentoista vuosisadan maantieteilijät eivät ammentaneet tietojaan kuitenkaan pelkästään 

matkakirjallisuudesta, vanhemmasta kirjallisuudesta ja muiden kulttuurien tarinoista vaan 

heidän käytössään oli myös vastikään uudelleen löydetty antiikin aikainen lähde, nimittäin 

Ptolemaioksen maantiede. Martin Behaimin karttapallolla sekä Martin Waldseemüllerin 

vuoden 1507 maailmankartalla on selkeästi nähtävissä ptolemaiolainen vaikutus maamassojen 

muotoihin. Näistä kartoista jälkimmäisellä on Afrikan sarveen merkittynä luolissaeläjien 

kuningaskunta, joka esiintyy myös Leardon sekä Fra Mauron maailmankartoilla.404  Tämän 

alueen nimi kartoilla on ptolemaiolaista alkuperää ja se esiintyy Claudios Ptolemaioksen 

Geographian Afrikan kartoilla Waldseemüllerin käyttämässä muodossa troglodica regio. 

Waldseemüller mainitsee Afrikan sarven eteläpuolella myös ptolemaiolaista alkuperää olevan 

ihmissyöjien alueen.405 Leardon kartalle on merkitty luolissaeläjien vierelle myös päättömien 

kansa. Tällä ei ensi silmäyksellä näyttäisi olevan selkeää alkuperää muualla kuin Afrikkaa 

koskevassa vanhassa maantieteellisessä kirjallisuudessa. Toinen mahdollisuus voisi olla se, 

että tämäkin maininta on ptolemaiolaista alkuperää. Ptolemaiolaisissa kartoissa on Afrikan 

sarvessa luolissaeläjien alueen vierellä alue nimeltä blenne, jonka minimit ovat helposti 

luettavissa myös muodossa blemie, kuten on esimerkiksi Helsingin yliopiston kirjastossa 

säilytettävän 1400-luvun alun Ptolemaios-käsikirjoituksen laita.406 Näin siis ptolemaiolainen 

paikannimi olisi saattanut muuttua kummajaiseksi.407 

  

Vanhat auktoriteetit eivät syrjäytyneet matkakertomusten eivätkä suorien kontaktien 

lisääntymisen vaikutuksesta. Päinvastoin - eri kirjallisista perinteistä kummunneet 

maantieteelliset lähteet sulautuivat 1400-luvun kartoilla yhteen.  Tästä on kartografian 

piiristä muitakin esimerkkejä kuin maailmankartat. Helsingin yliopiston kirjastossa 

säilytettävässä Ptolemaioksen Cosmographian käsikirjoituksessa 1400-luvun ensimmäiseltä 

puoliskolta Afrikan sekä Intian osakartoissa on mainittu useita kummajaisia, joiden joukkoon 

                                                           
404 Waldseemüller: troglodica regio. Transskriptio tekijän. Leardo: tragedit[?]. Transskriptio Wright, The Leardo 
map,  nro. 288 s. 48. Fra Mauro: tragoditi. Transskriptio Leporace, Transskriptiot Fra Mauron mappa mundiin, 
nro. 16 P 14. 
405 Waldseemüller: Antropophagi ethiopes. Transskriptio tekijän. 
406 Ptolemaios, Cosmographia, fol. 14v.-15r. 
407 Keskiaikaisessa käsikirjoituskulttuurissa ilmeni usein kirjoitusvirheitä ja virheellisiä tulkintoja. Ks. esim. s. 
38 miten Nooan poika Ham sekoittui keskiajalla Kainiin. 
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kuuluvat muun muassa päättömät, koirankuonolaiset sekä omenoiden haistelijat.408 Tämän 

käsikirjoituksen kummajaisiin viittaavat tekstit on kaikki kirjoitettu eri käsialalla, eri 

musteella ja monista korjauksista päätellen huolimattomammin kuin muut karttatekstit. On 

siis pääteltävissä, että käsikirjoituksen tekemisen jälkeen joku muu kuin sen tekijä on 

katsonut tarpeelliseksi tehdä nämä lisäykset. Lisäesimerkin antaa meille Ulmissa vuonna 

1486 painettu Ptolemaios-laitos. Tässä editiossa on mukana muun muassa Isidoruksen  

Etymologioihin  sekä Vincent de Beauvaisin Speculum Naturale-teokseen perustuva 

traktaatti De locis ac mirabilibus mundi. Tällä perusteella Margriet Hovgliet on esittänyt, että 

1400-luvulla ei matemaattinen kartografia syrjäyttänyt aiempia käsityksiä, vaan molemmat 

perinteet pyrittiin sulauttamaan yhteen täydentämään toinen toisiaan. Selkeää 

paradigmamuutosta ei tämän perusteella 1400-luvulla ole siis havaittavissa.409  

 

On myös tapauksia, joista näkee, etteivät matkakertomukset vaikuttaneet 1400-luvun 

maantieteilijöiden mielestä luotettavilta. Monet maantieteilijät olivat varovaisia Marco Polon 

ja Niccolo Contin antamien tietojen liittämisessä maailman kuvauksiin. Paavi Pius II (Aeneas 

Sylvius Piccolomini) ei käyttänyt teoksessaan Asia410 Marco Poloa lainkaan ja oli 

äärimmäisen skeptinen Niccolò Continkin kuvauksen suhteen. Teos perustui lähinnä antiikin 

aikaisten auktorien, kuten Strabon, Polybios ja Homeros, teksteihin. Keskiaikaisista teksteistä 

teoksessa siteerataan esimerkiksi Albertus Magnuksen tekstejä.  Skeptisyytensä hän perusti 

osittain siihen, että antiikin auktorit olivat kuvanneet Skyytian aivan erilaisena kuin Marco 

Polo.411  

 

Neljänneltätoista vuosisadalta lähtien syntyi kartografiassa synteesi, jossa matkakirjallisuus ja 

muista lähteistä saadut ajankohtaisemmat tiedot Euroopan ulkopuolisista alueista ja osittain 

Eurooppaan kuuluvista kaukaisista alueista tulivat aiempien auktoriteettien rinnalle. Tällainen 

yhdistelmä muistuttaa huomattavasti perusajatukseltaan John Mandevillen matkakertomusta. 

Rubies selittää Mandevillen matkakertomuksen syntymisen vastareaktiona sille, että yhtäkkiä 

ilmestyi valtavan suosion saanut Marco Polon eli maallikon kirjoittama henkilökohtaisen 

havainnoinnin näkökulmasta kirjoitettu matkakertomus. Mandevillen matkakertomus taas 

                                                           
408 Ptolemaios: ho(m)ines cu(m) capite cani e alatrant sekä homines sine capitto cu(m) faciem i(n) pectore et 
sine ratione sekä ho(min)es vive(n)tes ez odore pomoru(m) [...]. Ptolemaios, Cosmographia, fol. 14 v.-15r., fol. 
24 v.-25 r. Transskriptio tekijän. 
409 Hoogvliet, The Medieval texts, s. 11, 14.  
410 Teos painettiin ensi kertaa Venetsiassa vuonna 1477 nimellä Historia rerum ubique gestarum cum locorum 
descriptione non finita. Asia minor incipit,  Larner, Marco Polo,  s. 144 viite 46.   
411 Larner, Marco Polo,s. 144-146. 
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sijoitti lähetyssaarnaajien idässä kokemat asiat klassiseen kontekstiin kummajaisineen ja 

kertoi nämä asiat maallikkomatkamiehen suulla. Se oli siis teos, joka pyrki sopeuttamaan 

uudempaa matkakirjallisuuden perinnettä ja perinteisempää oppineisuutta yhteen.412 Pariisin 

atlas sekä Esten mappa mundi ja mahdollisesti koko mallorcalaisten kartantekoperinne 

perustui merimiesten – siis maallikkojen – maantieteellisen tietämyksen ja matkakertomusten 

yksityiskohtien sijoittamiseen Herefordin mappa mundin kaltaiseen kehykseen T-O –kuvion 

ympärille kummajaisineen ja raamatunhistoriallisine paikkoineen.413 Ajatuksellisesti 

molemmat ovat samantapaisia synteesejä aikalaisten maantieteellisestä tietämyksestä 

yhdistettynä klassiseen tietämykseen ja kristilliseen maailmankuvaan. Lisäksi ne tehtiin 

melkein samaan aikaan, Mandevillen matkakertomus 1360-luvulla ja Pariisin Atlas 1370-

luvulla.414 Pariisin atlaksen jälkeisissä maailmankartoissa käytännössä kaikissa esiintyy 

samanlainen sekoitus vanhojen auktorien ja ajankohtaisten matkakertomusten käytössä.  

 

4.2 Maantieteellisten pohdintojen aikakausi 
 

Edellisessä luvussa nähtiin miten matkakertomuksista ja auktorien teksteistä syntyi 

useimmille kartoille synteesi 1300-luvun lopun ja 1500-luvun alun välisenä aikana. Aina tämä 

tiedon yhteensovittaminen ei kuitenkaan ollut mutkatonta. Osa traditiosta soti havaintotietoa 

vastaan. Tärkeimmät tällaiset seikat olivat elinkelvottomat vyöhykkeet pohjoisessa ja 

päiväntasaajalla sekä kummajaisten olemassaolo ylipäätänsä. 

 

Asutut ja asumattomat vyöhykkeet 

 

Käsitys pohjoisten alueiden eli Skyytian kummajaisista ja raakalaisista sekä 

asumiskelvottomuudesta oli hyvin pitkäikäinen. Andreas Walspergerin kartta vuodelta 1448 

antaa vielä 1400-luvun puolivälissä Aasian pohjoisosista samankaltaisen kuvan kuin 

Herefordin ja Ebstorfin kartat lähes kaksisataa vuotta aikaisemmin. Skandinavian 

niemimaasta itään on hänen kartallaan skyyttien kansa. Walspergerin kartassa teksti skyyteistä 

on lyhyt, mutta Zeitzin kartassa vuodelta 1470 teksti on hieman laajempi ja siinä kerrotaan 

                                                           
412 Rubiés, Travel and Ethnology in the Renaissance, s. 45-49. 
413 Arentzen, Imago Mundi,  s.  291-292. 
414 Phillips, The Medieval Expansion, s. 221. 
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skyyttien raa'an kansan olevan alati liikkeellä suuren kylmyyden vuoksi.415  Skyyttien 

pohjoispuolella meressä on teksti, jonka mukaan Kaspianmeren rannan maissa elää 

monenlaisia hirviöitä, jotka kuitenkin käyttävät inhimillistä järkeä.416 Aasian pohjoisosissa on 

Walspergerin kartalla Herefordin ja Ebstorfin karttojen tapaan merkintä siitä, että alueella 

asuu suurikorvaisia ihmisiä.417 Niiden vierellä elää Walspergerin kartan mukaan parrakkaita 

naisia.418 Aivan kartan pohjoisosissa on teksti, joka kertoo Pohjoisnavan alaisten alueiden 

olevan asumattomia, koska valtava kylmyys siellä aiheuttaa jäätymistä.419 Myös Giovanni 

Leardon maailmankartassa vuodelta 1452 tai 1453 tämä asumiskelvoton vyöhyke on 

nähtävissä. Aivan kartan pohjoisimmissa osissa on pitkä rajaviiva, joka ulottuu idästä länteen. 

Tässä rajaviivassa olevan tekstin mukaan siitä kohtaa alkaa autiomaa, joka on asumaton 

kylmyytensä vuoksi.420 Kaikissa edellä mainituissa 1400-luvun puolivälin kartoissa pohjoiset 

alueet on merkitty asumattomiksi kylmyytensä vuoksi, joten ne noudattelevat vielä Krates 

Malloslaisen ilmastovyöhyketeoriaa.  

 

Giovanni Leardon kartassa myös Afrikan eteläisissä osissa on ilmastovyöhyketeorian 

mukainen asumiskelpoisen maailman raja näkyvissä. Tämä raja on kuvattu samanlaisella 

leveällä nauhalla, jonka keskellä kulkee teksti: ”Kuumuuden vuoksi asumaton erämaa.”421 

Borgia- mappa mundissa eteläinen asumiskelvoton vyöhyke esiintyy niin ikään.422 

Kummassakaan kartassa ei ole projektiota eikä asteverkkoa, joten näiden perusteella ei voi 

päätellä miten kauas etelään Afrikan on ajateltu ulottuvan näissä kartoissa. Karttojen yleisistä 

suhteista voi kuitenkin tehdä päätelmiä. Leardon kartassa Välimeri halkaisee karttaa itä-länsi 

suunnassa jotakuinkin puolessavälissä karttaa. Välimeren molemmille puolille jäävät likimain 

samankokoiset Afrikka ja Eurooppa. Näin kartassa on samat suhteet kuin esimerkiksi 

Herefordin kartassa, joten kartta kuvaa ainoastaan pohjoisen pallonpuoliskon Oikoumenen. 

Borgia-kartalla taas Välimeri on selkeästi kartan eteläisellä puoliskolla, joten Eurooppa on 
                                                           
415 Zeitzin mappa mundi: Scitar(um) gens pessima semp(er) vagat(ur) propter frigora. Transskriptio ja tulkinta 
Brincken Transskribierung der Kartentexte, s. 77. 
416 Walsperger: item in terra caspium sunt m(i)lia et uaria et uaria monstra que fn[?] utu(n)t(ur). humana 
ratione. Transskriptio tekijän. Huomaa, että Walspergerin kartalla esiintyy vielä näkemys, jonka mukaan 
Kaspianmeri olisi suuri merenlahti pohjoisessa Valtameressä eikä sisämeri. 
417 Walsperger: hy h(ab)nt longas aures. Transskriptio tekijän. Vrt. edellä s. 34. 
418 Walsperger: mulieres hic s(un)t barbate. Transskriptio tekijän. Naisia, joilla on karvainen keho esiintyy 
esimerkiksi Aleksanteri Suuri –romaanissa, josta erilaiset variaatiot karvaisista naisista ovat lähtöisin. Friedman 
s. 11. Ks. myös The Greek Alexander Romance II.29.  
419 Walsperger: Polus arcticus sup(er) illa regione (con)sistit et nota quod hic sub polo artico t(er)ra est 
inhabitabilis p(ro)pt(er) nimia frigora q(uod) ibi causat(ur) p(er)petue congelat(i)o(n)es et dicit(ur) polus 
septentrionalis. Transskriptio tekijän. 
420 Leardo:Dixerto dexabitado per fredo. Transskriptio Wright, The Leardo map , nro. 619 s. 60.  
421 Leardo: Dixerto dexabitado per Caldo. Transskriptio Wright, The Leardo map, nro. 305 s. 48 

 80



 

Afrikkaa suurempi. Borgia kartan Afrikka ei siis ulotu aivan niin etelään kuin Leardon kartan. 

Molemmat kartat rajoittavat Afrikan koon siis päiväntasaajan pohjoispuolelle, minne 

asumiskelpoinen vyöhyke on merkitty päättyväksi. 

 

Andreas Walspergerin kartan eteläisen maanpiirin rajaa on vaikeampi määritellä. On 

mahdollista, että kartassa on tarkoitettu, että Afrikan eteläosat ulottuvat karttareunuksen yli. 

Kartan etelälaidassa on merkitty himmeästi tummalla musteella – samalla, jolla rannikot on 

merkitty – rannikon ääriviivat, mutta siitä huolimatta tuon ääriviivan ulkopuolista osaa ei ole 

värjätty vihreäksi kuten muualla kartalla.423 Näin molemmat tulkinnat, että Afrikka päättyy 

kartan alalaidassa mereen tai että Afrikka jatkuu karttareunuksen ylitse, näyttäisivät 

mahdollisilta. Karttareunuksen sisäpuolisella Afrikalla on joka tapauksessa samantapainen 

muoto kuin Herefordin kartassa. 

 

Kartan etelälaidassa on teksti, joka saattaisi valottaa sitä, miten kauaksi etelään Walsperger on 

tarkoittanut karttansa ulottuvan: 

 

Etelänavan sanotaan sijaitsevan pohjoisnapaa vastapäätä. Maa siellä on asuinkelvoton. 

Ja tämän navan ympärillä on mitä ihmeellisimpiä hirviöitä, ei pelkästään eläimellisiä 

vaan myös inhimillisiä. 424 

 

Friedman ja Brincken ovat  tulkinneet tekstin siten, että se kertoo Etelänavan sijaitsevan 

tekstin kohdalla.425 Oman tulkintani mukaan Walsperger ainoastaan kertoo tuolla etelässä 

jossakin Pohjoisnapaa vastapäätä olevan Etelänavan, eikä tuota tekstin sijaintikohtaa kartalla 

tule ymmärtää Etelänavan sijaintipaikaksi. Walspergerin kartta nojautuu osittain 

ptolemaiolaiseen perinteeseen. Ptolemaios jakoi Almagestissaan päiväntasaajan 

pohjoispuolisen alueen seitsemään climataan eli ilmastovyöhykkeeseen, joista ensimmäinen 

alkoi päiväntasaajalta ja päättyi Meroen leveyspiirille, jolla hänen mukaansa päivän pituus oli 

vuoden pisimpänä päivänä 13 tuntia.426 Walsperger on ilmoittanut ptolemaiolaisen 

kartografisen perinteen mukaisesti ilmastovyöhykkeet karttansa laidassa. Ensimmäinen 

                                                                                                                                                                                     
422 Borgia mappa mundi: pars terre torride zone submissa inhabitabilis nimio calore solis. Transskriptio tekijän. 
423 Näyttäisi siltä, että tuo himmeämpi rannikkoa kuvaava tumma viiva on raaputettu osittain pois. Tämän asian 
toteamiseksi tulisi kuitenkin päästä tarkastelemaan alkuperäistä karttaa. 
424 Walsperger: Polus antarcticus dicitur quasi contra arcticum positus. Et ibi terra est inhabitabilis. Et circa 
hunc polum sunt mirabilissima monstra non solum in feris sed etiam in hominibus. Transskriptio tekijän. 
425 Brincken, Fines Terrae, s. 146; Friedman, The Monstrous Races, s. 58. 
426 Dilke, The Culmination of Greek Cartography, s.  182-183. 
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kartalle merkitty ilmastovyöhyke on Primum Clyma Meroen427 kohdalla joitakin senttejä 

kartan etelä- eli ylälaidasta alaspäin. Kartan eteläisin osa on näin ollen päiväntasaajan seutua. 

Tässä tapauksessa kartan maailmankuva on hyvin samantapainen kuin Herefordin 

maailmankartassa.  Afrikan eteläosat  ovat kartassa Meroen leveyspiirin eteläpuolella 

huomattavan tyhjät. Kaupunkeja kartalle on tuolle alueelle merkitty vain joitakin ja asteittain 

ne loppuvat jättäen kartan etelälaidan ja Meroen välille suuren, lähestulkoon tyhjän tilan, 

johon on merkitty kummajaisia tasaisin välimatkoin.  

 

Andreas Walspergerin kartassa esiintyvä kummajaisrepertuaari muistuttaa jossain määrin 

Herefordin kartan kummajaisgalleriaa. Kartalla ovat varjojalat,428 leijonanpäiset ihmiset,429 

kykloopit,430 päättömät,431 kolmikasvoiset ihmiset,432 varjohuulet,433  omenien haistelijat,434 

ketunhäntäiset ihmiset435 sekä kummajainen, joka lienee kehittynyt varjojalasta, ihminen, joka 

suojautuu sateelta suuren jalkansa alle.436 Juuri kauimmaksi etelään on sijoitettu varjojalat, 

jotka myös Herefordin kartassa on sijoitettu Afrikkaan. Perinteisesti Afrikkaan sijoitetut 

luolissaeläjät puuttuvat kartalta. Tämä selittynee sillä, että kartalle on merkitty kansa nimeltä 

trigodites, jonka jäsenillä sanotaan olevan kolmet kasvot. Sana trigodite on mahdollisesti 

muuntunut muoto luolissaeläjiä tarkoittavasta sanasta troglodytae.437 Samat kansat esiintyvät 

myös Zeitzin kartassa. Yhteensä molemmissa Wienin Klosterneuburgin koulukunnan 

kartoissa esiintyy Afrikan kohdalla kahdeksan kummajaiskansaa. Näiden kummajaisista 

kertovien tekstien sanamuodon perusteella lähteenä on todennäköisesti toiminut jokin 

ensyklopedia. Monet tekstit ovat sanamuodoltaan lähellä esimerkiksi Isidoruksen kuvauksia 

kummajaisista.438 Lähteenä on tosin saattanut toimia Isidoruksen lisäksi mikä tahansa tuolla 

aikakaudella käytössä ollut ensyklopedia. 

 

Walsperger avaa kuitenkin mahdollisuuden keskustelulle seutujen asumiskelpoisuudesta, sillä 

hänen kartallaan on väite, jonka mukaan Ptolemaioksen maantieteessä sanotaan, että maailma 

                                                           
427 Muinainen kaupunki Niilin yläjuoksulla nykyisen Sudanin pohjoisosissa. 
428 Walsperger: hy homi(n)es monopedes s(un)t velocissi(m)i. Transskriptio tekijän. Vrt. ed. s. 26. 
429 Walsperger: hy h(abe)nt leonu(m) ca(pi)ta. Transskriptio tekijän. 
430 Walsperger: hy unu(m) h(o)m(ines) h(abe)nt oc(u)l(u)m. Transskriptio tekijän. Vrt. ed.s. 27. 
431 Walsperger: hy h(abe)nt vultu(m) in pectore. Transskriptio tekijän. Vrt.ed. s. 27. 
432 Walsperger: trigodite tres h(abe)nt facies. Transskriptio tekijän. 
433 Walsperger: hy h(abe)nt labia maxi(m)a. Transskriptio tekijän. Vrt. ed. s. 29. 
434 Walsperger: hy vivu(n)t de odorib(us) pomor(um). Transskriptio tekijän. Vrt. ed. s. 34. 
435 Walsperger: hy h(abe)nt caudas vulpium. Transskriptio tekijän. 
436 Walsperger: hic homi(n)es late(n)t s(u)b pedib(us) suis ex pluuia. Transskriptio tekijän. Vrt. ed. s. 26. 
437 Winter, A Circular Map,  s. 16. 
438 Vrt. esim. Isidoruksen kykloopeista ja päättömistä kertovat tekstit. Isidorus, Etymologiarum, XI.3.16-17. 
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on asutettavissa 180 asteen matkalla etelästä pohjoiseen.439 Relanon mukaan tässä kohtaa 

Walspergerin kartassa on väärinkäsitys. Walsperger on sekoittanut keskenään pituusasteet ja 

leveysasteet.440 Ptolemaios esitti Almagestissa, että on mahdollista, että maailma on asuttu 

päiväntasaajan alueella. Geographiassa hän arvioi asutun maailman jatkuvan päiväntasaajan 

eteläpuolelle Meroen korkeutta vastaavalle eteläiselle pituuspiirille, 16 astetta 25 minuuttia.441 

Väärinkäsityksestä huolimatta on nähtävissä, että Walsperger on asettanut kartassaan kaksi eri 

käsitystä rinnakkain. Hän ei kuitenkaan itse ole kartallaan ottanut kantaa siihen, kumpaa 

käsitystä hän piti oikeampana. Walspergerin hankaluudet yhdistää eri aineistoa näyttäytyvät 

ymmärrettävinä, jos otamme huomioon, että hänen karttansa on tehty ainakin kahdesta eri 

perinteestä peräisin olevan lähdeaineiston pohjalta. Hänen karttansa alalaidassa olevan 

johdannon mukaan hän on käyttänyt lähteinään merimiesten portolaanikarttoja sekä 

Ptolemaioksen Geographiaa.442 Durandin mukaan on lisäksi todennäköistä, että Wienin-

Klosterneuburgin koulukunnan karttojen pohjana olisi ollut jokin toinen 1300- tai 1400-luvun 

mappa mundi, sillä yhteiset piirteet Esten mappa mundin, Genovan mappa mundin sekä 

Leardon mappa mundin kanssa ovat selkeästi havaittavissa.443 Näin Walspergerin kartalle on 

muodostunut kokonaisuus, jossa toisaalla on traditionaalinen maailmankuva elinkelvottomine 

ja kummajaisten asuttamine vyöhykkeineen päiväntasaajan alueella ja siitä etelään, ja toisaalla 

on ptolemaiolainen näkemys, jonka mukaan elinkelpoinen vyöhyke on laajempi.   

 

Havainto luotettavuuden kriteerinä 

 

Useamman perinteen mainitsemiseen samassa kartassa on päätynyt myös Fra Mauro. Hänellä 

on ollut käytössään Afrikasta  huomattavasti laajempi lähdeaineisto kuin Wienin-

Klosterneuburgin koulukunnan kartoissa. Fra Mauro työskenteli luostarissa Muranon saarella 

Venetsiassa. Hänen kartassaan on nähtävissä laajasti oppineen miehen kädenjälki.444 Venetsia 

oli tuolloin kaupan keskus ja sinne virtasi kauppiaita ja lähettiläitä kaikkialta Välimeren 

alueelta. Välimeren piirissä lisääntynyt tietämys Afrikasta näkyy Fra Mauron kartassa.  Kartta 

on valmistunut vuonna 1459 ja kuvaa Afrikan täyteen kuningaskuntia ja eurooppalaisen 

näköisiä kaupunkeja, joilla on tunnuspiirteenä minareetit kertomassa asukkaiden 
                                                           
439 Walsperger: Ptholomeus po(n)it 180 g(ra)d(us) terre habitabilis ab austro i(n) aquilone(m). Transskriptio 
tekijän.  
440 Relano, The Shaping of Africa, s. 129 sekä viite 70. 
441 Dilke, The Culmination of Greek Cartography, s. 182, 184. 
442 Walsperger: Item in hac presenti figura continetur mappa mundi sive descripcio orbis geometrica facta ex 
cosmograhya ptolomey[...] Et cum vera et integra cartha navigationis marium. [...]Transskriptio tekijän. 
443 Durand, The Vienna-Klosterneuburg Map Corpus, s. 200-201.  
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islaminuskosta. Fra Mauro mainitsee kartassaan käyttämiään lähteitä. Näistä osa saattaa olla 

sellaisia, joita ei kenelläkään muulla häntä ennen ole ollut käytettävissään. Se selittäisi kartan 

suuren tietomäärän, kun vertaa sitä esimerkiksi samalta ajalta olevaan Esten mappa mundiin. 

Afrikan länsirannikolla olevassa pitkässä karttatekstissä hän kertoo portugalilaisten 

löytöretkistä Guinean lahden rannikolla ja viittaa siihen, että portugalilaiset ovat tehneet 

matkoiltaan karttoja.445 Mahdollisesti hänellä on ollut näitä käytössäänkin, mutta Crone 

toteaa, että siitä huolimatta Afrikan länsirannikon muoto ei vastaa ajankohtaista tietoa ja 

ainoat ajankohtaiset nimet ovat C. Virde ja C. Rosso.446  Fra Mauron kartan tekemisen 

aikoihin portugalilaiset olivat jo yli kahden vuosikymmenen ajan tutkineet Afrikan 

länsirannikkoa Kanarian saarista etelään päin ja käyneet kauppaa siellä. Esimerkiksi Kap 

Verde saavutettiin 1444 ja Sierra Leonen rannikko vuonna 1460. Näillä matkoilla Afrikan 

rannikolle oli mukana myös Fra Mauron maanmies, venetsialainen Luis de Cadamosto. On 

kuitenkin epätodennäköistä, että Fra Mauro olisi saanut suoraan häneltä tietoja, sillä 

Cadamosto palasi Portugalista Venetsiaan vasta vuosien 1463-1464 paikkeilla.447 

 

Itäisen Afrikan kohdalla näyttäisi hyvin todennäköiseltä, että Fra Mauro on käyttänyt 

arabialaisia kirjallisia lähteitä. Afrikan sisäosat Fra Mauro on täyttänyt Abessiniasta448 

kertovilla yksityiskohdilla. Tämän perusteella Crone on arvellut, että Fra Maurolla on ollut 

paljon ensikäden tietoa alueesta. Mahdollisesti hän on tavannut Abessinian koptilaisesta 

kirkosta lähettiläitä, jotka ovat antaneet hänelle nämä tiedot. 449 

 

Tietämyksen lisääntymiseen on saattanut vaikuttaa myös Afrikkaa koskevien 

maantieteellisten teosten ilmestyminen. Fransiskaanimunkki Raimundus Llullus450 kuvasi 

lyhyesti Saharan eteläpuolista Afrikkaa teoksessaan Libre de Blanquerna451, joka kertoo 

fiktiivisen Blanquerna-nimisen hartaan  kristityn elämäntarinan. Ilmeisesti Llullus ei 

kuitenkaan itse ollut matkustellut alueella. Tiedot hänen kirjassaan saattoivat olla peräisin 

joko genovalaisilta kauppiailta, arabiankielisistä kirjallisista lähteistä tai sitten hän on 

                                                                                                                                                                                     
444 Bagrow, History of Cartography, s. 73. 
445 Fra Mauro: [...] E i diti hano fato nuoue carte de quel nauegar e hano posto nomi nuoui a fiumere, colfi, caui, 
porti, di qual ne ho habuto copia [...]. Transskriptio Leporace, Transskriptiot Fra Mauron mappa mundiin, nro.  
11, G 2. 
446 Crone, Maps and their Makers, s. 31. Kap Verde ja Kap Rosso ovat niemiä Pohjois-Afrikan länsirannikolla. 
447 Chaunu, European Expansion, s. 118, 122, 125; Masonen, The Negroland Revisited, s. 129. 
448 Antiikin ajoista 1900-luvulle saakka kukoistanut kristitty valtakunta nykyisen Etiopian alueella. 
449 Crone, Maps and their Makers, s. 31-32. 
450 Raimundus Llullus oli filosofi, teologi ja runoilija, joka eli n. 1232-1315. 
451 Suom. Blanquernan kirja. Aiheesta tarkemmin ks. Masonen, The Negroland Revisited, s. 74-94. 
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saattanut saada tiedot ollessaan lähetystyössä Tunisissa. Llulluksen kirjan tietojen alkuperää ei 

kuitenkaan tunneta varmuudella.452  

 

Toinen Afrikasta kertova teos, tuntemattoman espanjalaisen fransiskaanimunkin 1300-luvun 

puolivälissä kirjoittama Libro del Conoscimiento453 on varhaisin säilynyt keskiaikainen 

maantieteellinen teos. Se yhdistää John Mandevillen matkojen tapaan faktaa ja fiktiota 

vapaasti. Teoksessa on jonkin verran virheitä, jotka koskevat jopa Euroopan paikkojen 

maantieteellisiä sijainteja, mutta siinä on myös paikkansa pitäviä tietoja esimerkiksi Afrikasta. 

Libro del Conoscimiento on ensimmäisiä eurooppalaisia kirjoja, joissa Afrikan muoto 

kuvaillaan jokseenkin oikealla tavalla. On mahdollista, että teoksen kirjoittaja on itsekin 

matkustanut Pohjois-Afrikassa ja Länsi-Saharassa. Näiden alueiden kuvauksessa mainitaan 

vähemmän mielikuvituksellisia elementtejä kuin alueilla, joilla teoksen kirjoittaja ei 

selvästikään ole itse matkustanut. Esimerkiksi Saharan eteläpuolisella alueella teos ei mainitse 

ollenkaan elävän kummajaisia. Edellä mainittujen kahden teoksen nojalla näyttää varmalta, 

että läntisen Välimeren alueella on ollut kaupan ja muun kulttuurisen kanssakäymisen 

ansiosta melko lailla realistinen kuva Saharan eteläpuolisesta Afrikasta ja sen asukkaista 

1300-luvun puolesta välistä lähtien.454  

 

Lisääntynyt tietämys ja se seikka, että uudemmat tiedot, eivät vastaa vanhempia tietoja, on 

pakottanut Fra Mauron ottamaan selkeästi kantaa kummajaisten olemassaoloon. Afrikan 

sisäosissa on pitkä karttateksti, jossa lukee: 

 

Koska on kosmografeja ja oppineita miehiä joiden mielestä Afrikassa ja erityisesti 

Mauretaniassa on hirviömäisiä ihmisiä ja eläimiä, ovat nämä mielestäni välttämättömiä 

mainita. Ei niin, että haluaisin haastaa näiden miesten auktoriteettiaseman, mutta 

ilmaistakseni huolellisuuteni, jolla olen tutkinut monien vuosien aikana kaikki uutiset 

Afrikasta alkaen Libyasta [...]  ja kaikista mustien kuningaskunnista, en ole tavannut 

ketään,  joka olisi koskaan pystynyt antamaan minulle tietoa näistä, mistä olen löytänyt 

kirjoituksia; koska en tiedä asiasta muuta, en voi todistaa asiaa, vaan jätän asian 

tutkimisen niille, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan selville moisia uutuuksia. 455 

                                                           
452 Masonen, The Negroland Revisited, s. 74-83. 
453 Suom. Tiedon kirja. Aiheesta tarkemmin ks. Masonen, The Negroland Revisited, s. 94-112. 
454 Masonen, The Negroland Revisited, s. 95-100, 112. 
455 Fra Mauro: Perché sono molti cosmographi e doctissimi homeni i qual scriueno che in questa affrica, maxime 
ne le mauritanie, esserui molti monstruosi homeni e animali, parme neccessario qui notar el parer mio, non 
perhò che io uogli contradir a le autorità de tanti, ma per dir la diligentia ho habuta in inquirir tute le nouità se 
à possudo inuestigar per molti anni de questa affrica, commençando da libia [...]  e per tuti queli regni de negri 
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Fra Mauro on siis korostetusti jättänyt väliin kummajaisista kertomisen kartallaan ja on 

keskittynyt täysin alueiden kuvaamiseen silminnäkijäkuvausten perusteella. Fra Mauro ei 

myöskään väitä alueita asuinkelvottomiksi. Päinvastoin, hänen kuvaamansa Afrikka on 

täynnä suuria eurooppalaistyylisen näköisiä kaupunkeja torneineen ja muureineen. Myös 

Aasiaan kirjoitetuissa teksteissä hän on kahdessa kohtaa epäillyt kummajaisten olemassaoloa.  

Ensimmäisessä tekstissä kerrotaan, että jotkin kirjoittajat väittävät alueella elävän hirviöitä, 

mutta että hän (Fra Mauro) ei huomioi niitä, koska harvat uskovat niihin.456 Toisessa 

karttatekstissä Intian sisämaassa hän on todennut, että on auktoreja, jotka kertovat 

uskomattoman tuntuisista Intian ihmeistä, eläimistä ja hirviöistä.457  

 

Nämä karttatekstit on ehkä ymmärrettävä siten, että Fra Mauro myöntää kartografisen 

tradition ja siihen kuuluvan ensyklopedisen tiedon tärkeäksi, mutta että hän haluaa perustaa 

karttansa ainoastaan silminnäkijälähteisiin, jotka hän katsoo luotettaviksi. Hän on 

todennäköisesti katsonut toimivansa vastoin konventioita ja puolusteli toimintaansa näiden 

tekstien avulla. Toisin sanoen hänen tuntemansa suuri maailmankartta käsitteenä on saattanut 

muistuttaa suuria visuaalisia ensyklopedioita kuten Herefordin karttaa, mutta koska näillä 

kartoilla oli paljon yksityiskohtia, joille hän ei ollut saanut varmennusta 

silminnäkijähavaintojen kautta, hän katsoi joutuvansa jättämään nämä yksityiskohdat 

vähemmälle huomiolle omassa kartassaan. Tätä ajatusta tukee se, että karttatekstin 

loppuosassa hän sanoutuu kummastakin näkemyksestä irti toteamalla, että hän ei tiedä 

asiasta enempää kuin sen, minkä hän on kuullut, eikä näin ollen voi todistaa asiaa. Näin hän 

on antanut kullekin tekstin lukijalle mahdollisuuden itse muodostaa oma mielipiteensä 

hankkimalla asiasta lisää tietoa. Fra Mauron tietoinen irtautuminen traditiosta tulee selkeästi 

esille myös hänen Jerusalemia käsittelevässä karttatekstissään. Hän on sijoittanut 

Jerusalemin pohjois-etelä -suunnassa kartan puolivälin paikkeille, mutta itä-länsi -suunnassa 

Jerusalem sijaitsee länteen kartan keskipisteestä. Tämän sijainnin hän on perustellut sillä, 

että maanpiirin itäosa on laajempi kuin läntinen. Toisaalta Fra Mauro on katsonut 

                                                                                                                                                                                     
nontroui mai alguno me ne sapesse dar auiso de quelo io trouo scripto da queli; vunde nonne sapiando altro 
nonne posso testificar, lasso a çerchar a queli che sono curiosi de intender tal nouitade. Transskriptio Leporace, 
Transskriptiot Fra Mauron mappa mundiin, nro.  22 A 38. Käännös tekijän. 
456 Fra Mauro: Alguni scriueno che in queste Indie sono molte diuersità de monstri sì de homeni come de 
animali, ma perché a queste cosse pochi dano fede qui non ne faço nota. Transskriptio Leporace, Transskriptiot 
Fra Mauron mappa mundiin, nro. 20 n 20. 
457 Fra Mauro: Nota che alguni istoriographi, di quali sono Ariano e Solin et etiam Dionisio, el qual fo mandado 
da Re Philadelpho ad inuestigar de l'india, questi dicono de le indie molte cosse notabile, [...]diuersità de 
monstri quasi incredibili [...]. Transskriptio Leporace, Transskriptiot Fra Mauron mappa mundiin, nro. 21, I 7.  
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Jerusalemin sijaitsevan edelleen maan keskipisteessä, jos ei pituuspiireillä mitattuna, niin 

asukasmäärältään katsottuna, sillä hänen mielestään lännessä oli kuitenkin enemmän 

asukkaita.458 Tietoisesta ja selkeästä irtautumisestaan huolimatta hän on nähnyt kuitenkin 

suuren vaivan siinä, että hänen ratkaisunsa ovat myös aiemmasta traditiosta katsottuna 

uskottavia. 

 

Fra Mauro asetti kartallaan paikoin silminnäkijähavainnon kriteeriksi luotettavalle tiedolle. 

Silminnäkijähavainto ei kuitenkaan hänen kartallaan ole syrjäyttänyt kokonaan vanhempaa 

antiikin auktoreilta lähtöisin olevaa tietoa, vaan se kumoutui hänen karttansa tekstien 

perusteella silminnäkijähavainnoilla ainoastaan jos se oli ristiriidassa silminnäkijä-

havaintojen kanssa. Tämä käy ilmi hänen Afrikan mantereen ympäripurjehduksen 

mahdollisuudesta esittämästä mielipiteestä. Fra Mauron mukaan Afrikan ympäri on 

mahdollista purjehtia. Käsityksensä hän on perustanut Pliniukselta ja Solinukselta peräisin 

oleviin tarinoihin Afrikan ympäri purjehtineista laivoista.459  

 

Tiedon luotettavuuden pohtimisen lisäksi Fra Mauro on myös osittain asettanut vanhan 

maailmankuvan kyseenalaiseksi. Hän esitti kritiikkiä kummajaisten olemassaoloa sekä 

asumiskelvottomia vyöhykkeitä kohtaan. Aiemmin mainitussa Intiassa sijaitsevassa 

karttatekstissä hän suoraan epäili kummajaisten tai hirviöiden olemassaolon mahdollisuutta 

siitä syystä, että nämä olivat epäuskottavan kaltaisia. Sama käsitys toistuu kartalla Pohjois-

Aasiassa, jonne on myös merkitty aiempaan traditioon viittaava teksti. Siinä on mainittu 

alueella elävän hirviöitä, joista Fra Mauro kuitenkin on pidättäytynyt puhumasta, koska ne 

tuntuvat uskomattomilta.460 Hän on myös esittänyt karttansa marginaaleissa pitkän 

teoreettisen todistuksen sen puolesta, että maailmassa ei ole elinkelvottomia vyöhykkeitä.461 

                                                           
458 Fra Mauro: HIERVSALEN è in mezo de la terra habitabile secondo la latitudine de la terra habitabile, 
benché secondo la longetudine la sia più occidental, ma perché la parte ch'è più occidental è più habitada per 
l'europa perhò l'è in mezo ancora secondo la longitudine, non considerando el spatio de la terra ma la 
moltitudine di habitanti. Transskriptio Leporace, Transskriptiot Fra Mauron mappa mundiin, nro.  22, q 13. 
459 Fra Mauro: Alguni autori scriue del mar d'india che'1 sia serado come un stagnon e che'1 mar occean non li 
entri, ma Solin uol che'1 sia occean e che quela parte austral e del garbin sia nauigabile, et io affermo che 
algune naue açira e uolta quel camin. E questo anchor conferma Plinio quando el dice che al tempo suo do' 
naue se mosse del mar de arabia, e dice la cason la qual qui lasso, ma charge de spetie ziroe quele parte perfin 
in spagna e a çibelter descargò [...] Transskriptio Leporace, Transskriptiot Fra Mauron mappa mundiin, nro. 9 s 
25. 
460 Fra Mauro: Qui se dice esser assai monstri, i qual non dico perché sono quasi incredibili. Transskriptio 
Leporace, Transskriptiot Fra Mauron mappa mundiin, nro.  39, d 27. 
461 Fra Mauro: La terra che è suposita al circulo equinoctial se può habitar, zoè in quella parte de la terra non è 
tanto calor che impaci la humana habitation e questo se conclude e prouasse per raxon natural. [...] E però se 
può concluder che tuti i zona se possono habitar, perché el zona septentrional, come è noto a nui, è habitado e 
per lo simile el zona nostro, situado e posto tra el circulo de cancro et el parallelo septentrional, item el zona 
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Fra Mauron epäilykset kummajaisia kohtaan eivät näyttäisi siis kumpuavan pelkästään hänen 

lähteistään ja siitä, että hänen lähteenä käyttämissään silminnäkijähavainnoissa ei mainita 

kummajaisia, vaan myös siitä, että hän on ollut luonteeltaan hyvin kriittinen, ja on pyrkinyt 

haastamaan aiempaa tietoa ja teorioita. Hän näyttäisi kuitenkin olleen yksinäinen tapaus, sillä 

muissa hänen aikakautensa kartoissa ei pohdita kriittisesti kummajaisia tai 

ilmastovyöhykkeitä.  

 

Viidennentoista vuosisadan kartat näyttäytyvät sydänkeskiajan suuriin mappa mundeihin 

verrattuina erilaisina ennen kaikkea siinä, että ne eivät enää esitä yhtä yhtenäistä ja eheää 

maailmankuvaa, vaan eri kartoissa esiintyi hyvin erilaisia näkemyksiä. Niiden teksteissä 

tuodaan esille erilaisia näkemyksiä siitä, millainen maailma on, millaisia sen asukkaat ovat ja 

osittain myös siitä, mihin lähteeseen voidaan luottaa. Kartat näyttävät olleen 1400-luvun 

puolivälissä maantieteilijöille ja kartografeille välineitä näiden käsitysten esille tuomiseen, 

kuten Fra Mauron ja Walspergerin esimerkkien perusteella voimme todeta. Tätä käsitystä 

vahvistaa vielä se, että Fra Mauron kartan tilasi alun perin Portugalin kuningas 

tarkoituksenaan saada tietää mahdollisuudesta purjehtia Intiaan Afrikan ympäri. 

Vastaavanlaisia esimerkkejä on muitakin. Maantieteilijä Paolo dal Pozzo Toscanelli lähetti 

vuonna 1474 kirjeen ja kartan Portugalin kuninkaalle. Näissä pyrittiin osoittamaan 

mahdollisuus purjehtia Intiaan läntistä meritietä pitkin.462 Myös Genovan mappa mundi ottaa 

kantaa mahdollisuuteen purjehtia Intiaan Afrikan eteläpuolitse.463 Myöhemmin 1500-luvun 

alussa yksi jatkuvista keskusteluiden aiheista oli esimerkiksi se oliko Uusi maailma osa 

Aasiaa vai kokonaan uusi manner.464 Martin Waldseemüller otti ensimmäisellä 

maailmankartallaan tähän kantaa ja nimesi lännestä löytyneen Uuden maailman Amerigo 

Vespuccin mukaan Amerikaksi.465  

 

Kokonaisuutena 1400-luvun puolivälin karttojen voidaan ajatella olevan eräänlaisen 

murrosvaiheen karttoja, sillä niissä esiintyy paikoin useita eri näkemyksiä rinnakkain. 

                                                                                                                                                                                     
caldo, come di sopra è argumentado. Et perché el zona austral, zoè quello che è tra el tropico de Capricorno et 
el parallelo austral, et etiam quello è infra el dicto paralello sono correspondenti a questi do' septentrional 
habitadi, seguita che anchora quelli do' austral siano habitadi. Transskriptio Leporace, Transskriptiot Fra 
Mauron mappa mundiin, nro. 41 p 18. 
462 Bagrow, History of Cartography,  s. 105-106; Crone, Maps and their Makers,  s. 28. 
463 Genovan mappa mundi:Ultra hanc equinoctialem lineam tradit ptolemeus terram incognitam sed pomponius 
atque plures tolentes dubium an sit possibilis nautarum transitus ab hoc loco ad indos narrant multos per has 
partes ab india in ispanias [puuttuvaa tekstiä] transisse percipue pomponius capitulo ultimo. Transskriptio 
Stevenson , The Genoese Map, s. 56. 
464 Bagrow, History of Cartography, s. 109. 
465 Fischer & Wieser, Vorwort,  s.9. 
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Vanhojen käsitysten ja auktoriteettien ristiriitaisuus keskenään sekä ajankohtaisten 

havaintojen kanssa pantiin merkille. Ristiriitaisuuksia tuotiin kartoilla myös esille, mutta 

yleisesti ottaen kartografit olivat varovaisia ottamaan itse kantaa. Kartoissa heijastuu näin 

ollen epävarmuus siitä, mikä tieto on luotettavaa. Vasta Amerikan mantereen löytymisen 

jälkeen Eurooppaan tuli niin suuri uuden informaation tulva, että uusia havaintoja ei pystytty 

enää sovittamaan vanhojen auktoriteettiasemassa olevien tekstien kanssa yhteen. 

Seurauksena 1500-luvulla alettiin systemaattisesti perustaa luonnontieteitä empiiriselle 

pohjalle.466  

 

Taulukossa 2 tulee 1300-luvun lopulta lähtien alkanut maailmankarttojen lähdeaineiston 

monipuolistuminen esille. Taulukkoon on koottu kaikki tässä tekstissä esiintyvät 

kummajaiset. Sarakkeisiin on merkitty aina kustakin kummajaisesta kertova lähde, mikäli 

kyseessä oleva kummajainen esiintyy kartalla. Pystysarakkeita seuraten voi tarkistaa 

yksittäisissä kartoissa käytössä olleet lähteet ja vaakarivejä seuraten voi nähdä 

kronologisessa järjestyksessä miten yksittäisistä kummajaisista kertovat lähteet ovat 

vaihdelleet. 

 

Taulukosta 2 käy ilmi, että karttojen lähteinä on käytetty 1300-luvun lopulta lähtien 

kasvavassa määrin matkakertomuksia. Useilla kartoilla ensyklopedioita ja matkakertomuksia 

on käytetty rinnakkain. Erona aiempaan ei näy ainoastaan lähdeaineiston muuttuminen, vaan 

myös yksittäisten kummajaisten määrän väheneminen Herefordin ja Ebstorfin karttoihin 

verrattuna. Tätä ilmiötä saattaisi selittää se, että matkakertomuksissa esiintyvä kummajaisten 

määrä on usein selkeästi pienempi kuin esimerkiksi Isidoruksen Etymologioissa. 

Matkakertomuksiin pohjautuvien karttojen joukossa suurin määrä kummajaisia esiintyy 

Martin Waldseemüllerin Carta Marinassa. Näistä kummajaistarinoista suurin osa on 

jäljitettävissä matkakirjallisuudesta. Ehkä tässä suuressa määrässä näkyy se, että Martin 

Waldseemüllerillä on ollut suuri määrä erilaisia matkakertomuksia käytössään, joten hänellä 

on ollut myös paljon kertomuksia erilaisista kummajaisista. Kummajaisista kertovat tekstit, 

joiden alkuperä ei ole matkakertomuksissa, kuten koirankuonolaiset Waldseemüllerin Carta 

Marinassa, varjojalat Martin Behaimin karttapallolla ja Waldseemüllerin Carta Marinassa 

sekä päättömät useilla eri kartoilla, ovat kaikki sellaisia, jotka mainitaan useimmilla 

aikakauden kartoilla.  

                                                           
466 Mikkeli, Renessanssin tiede, s. 58-59. 
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Taulukko 2. Kummajaisista kertovat lähteet eri kartoilla. 
 
 Hereford/ 

Ebstorf 
Pariisin 
atlas/Es- 
ten 
mappa 

Borgia -
mappa 

Walsper-
ger/Zeitz 

Leardo Genovan 
mappa  

Rosselli Behaim Waldsee-
müller 
1507* 

Waldsee-
müller 
1516 

Aasian 
poh-
joisosien 
raakalais
-kansat 

Solinus - - ensyklo-
pedia  

- - - - aiempi  
kartta/ 
ensyklo-
pedia  

- 

Agrio-
phagi 
ethiopes/ 
kissae-
läinten 
syöjät 

Solinus - - - - - - - - - 

Amatso-
nit 
 
 
 

Solinus - - - - - aiempi  
kartta/ 
ensyklo- 
pedia 

- aiempi  
kartta/ 
ensyklo- 
pedia 

- 

Amycta-
raea/var-
johuulet 
 
 

Isidorus - - ensyklo-
pedia  

- - - - - - 

Astomi/ 
omenoi-
den 
haiste-
lijat 

Solinus - - ensyklo-
pedia  

- - - - - ensyklo-
pedia?/ 
Johannes 

Blemmya
/ 
päättö-
mät 
 

Isidorus - - ensyklo-
pedia  

Ptolemai-
os (kir- 
joitusvir- 
heen 
kautta) 

- - - - ensyklo- 
pedia  

Cyno-
cephali/ 
Koiran-
kuo-
nolaiset 

Solinus 
(?)/ 
Aethicus 

Arabian-
kieliset 
lähteet 

Arabian-
kieliset 
lähteet 

ensyklo-
pedia  

- - - Mande-
ville/ 
Marco 
Polo 

aiempi 
kartta/ 
Marco 
Polo 

Marco 
Polo/Jo- 
hannes/ 
ensyklo-
pedia 

Gymno-
sophisti/ 
alasto-
mat 
filosofit 

Solinus - - - - - - - - - 

Herma-
frodiitit 
 
 
 

Isidorus - - - - - - - - - 

Himanto
podes 
/piikki-
jalat 
 

Solinus - - - - - - - - - 

Hippo-
podes/ 
kavio-
jalat 
 

Isidorus - - - - - aiempi 
kartta/ 
ensyklo- 
pedia 

- aiempi 
kartta/ 
ensyklo- 
pedia 

- 

Hännäl-
liset 
ihmiset 
 
 

-    - - - - - - 

Ihmis-
syöjät 
 
 
 
 

Solinus/ 
Aethicus/ 
Raamattu 

Mande-
ville 

- ensyklo-
pedia  

- - - Mande-
ville/ 
Marco 
Polo 

aiempi 
kartta/ 
Marco 
Polo 
 

Marco 
Polo 
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 Hereford/ 
Ebstorf 

Pariisin 
atlas/Es- 
ten 
mappa 

Borgia -
mappa 

Walsper-
ger/Zeitz 

Leardo Genovan 
mappa  

Rosselli Behaim Waldsee-
müller 
1507* 

Waldsee-
müller 
1516 

Jätti-
läiset 
 
 
 

Isidorus 
(?)/ 
kristilli-
nen 
traditio 

Mande-
ville 

- ensyklo-
pedia  

- - - - - - 

Karvai-
set  
naiset 
 
 

- - ? ? - - - - - - 

Korvat-
tomat tai 
suutto-
mat 
ihmiset 

Isidorus - - - - - - - - - 

Kykloo-
pit 
 
 
 

 -  ensyklo-
pedia  

- - - - - ensyklo-
pedia 

Mariti-
mos 
ethiopes/
afrikka-
laiset 
meren-
kävijät 

Solinus - - - - - - - - - 

Pandae/ 
naisten 
hallitse-
mat 
 

Solinus - - - - - - - - - 

Phanesi/ 
suurikor
vaiset 
 
 

Solinus - - ensyklo-
pedia  

- - - - -  

Philli/ 
käärmei-
den myr-
kylle im-
muunit 

Solinus - - - - - - - -  

Pygmit 
 
 
 
 

Isidorus Mande-
ville 

- ensyklo-
pedia  

- Mande-
ville/ ? 

- - - Odoric/ 
ensyklo-
pedia? 

Satyyrit 
 
 
 

Isidorus/ 
kristilli-
nen tradi- 
tio 

- - - - - - - - - 

Troglody
tae/luo-
lissaelä-
jät 
 

Isidorus - - - Ptolemai-
os 

- - - Ptolemai- 
os 

- 

Sciopodi 
(monoco
li)/  
varjo-
jalat 

Solinus/ 
Isidorus 

- - ensyklo-
pedia  

- - - ensyklo-
pedia ? 

- ensyklo-
pedia 

Seireenit 
 
 
 

Aethicus 
Istricus 

ensyklop
edia/besti
ario 

- - - Ainoas-
taan  
kuva (ei 
tekstiä) 

- Plinius/ 
Isidorus 
et.al. 

-  

Taulukko 2 sisältää kaikki keskiajan kartoilla esiintyvät kummajaiset. Mikäli lähde on tunnettu tarkasti, 
se on nimetty. Mikäli sama karttateksti perustuu useisiin eri lähteisiin, on nämä erotettu toisistaan 
kauttaviivalla. Epävarmoissa tapauksissa lähteen kohdalla tai perässä on kysymysmerkki.  
* Waldseemüllerin vuoden 1507 kartan lähteenä on toiminut suurimmassa osassa tapauksia aiempi 
kartta, joka on hyödyntänyt jotakin ensyklopediaa. 
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Matkakertomusten ulkopuolisista kummajaisista ne, jotka säilyivät, sijaitsivat kartoilla 

yleensä hyvin kaukaisissa paikoissa, joissa eurooppalaiset eivät olleet matkustaneet. 

Seireenejä oli Intian Valtamerellä ja Japanin lähistöllä, muita kummajaisia Afrikan sisäosissa 

ja Aasian pohjoisosissa. Aasian pohjoisosissa olivat myös Gogin ja Magogin valtakunnat. 

Tätä voitaisiin pitää merkkinä siitä, että kummajaisilla ja Gogin ja Magogin valtakunnilla 

peitettiin tiedon puutetta. Toisaalta kaikki nämä asiat olivat juurtuneet syvälle eurooppalaisten 

maailmankuvaan. Luotettavana pidetyssä John Mandevillenkin matkakertomuksessa 

mainitaan nämä. Kuten Fra Mauron esimerkki edellä osoitti, on todennäköisempää, että 

erilaisten lähteiden käyttö oli toisiaan täydentävää. Ensyklopedioita käytettiin silloin, kun 

matkakertomukset eivät kumonneet niissä esiintyviä kuvauksia. Kummajaisten kohdalla näin 

ei ollut vielä käynyt 1500-luvun alkuun mennessä. 

 

5. Synteesistä syntynyt maailmankuva 1300-1500 -luvuilla 
 

5.1 Kummajaiset osaksi tunnettua maailmaa  
 
 
Edellisissä luvuissa on osoitettu, että 1300-luvun lopulta lähtien 1500-luvun alkuun asti 

kartografiassa esiintyi synteesi, jossa eri kummajaisista kertovia lähteitä yhdisteltiin. Tämän 

synteesin synnyn yhteydessä huomattiin, että ajankohtaisiin havaintoihin perustuva 

informaatio ja auktoriteettiasemassa olevien tekstien sisältämä informaatio olivat joskus 

ristiriidassa keskenään. Tämän seurauksena kartan käyttötarkoitus muuttui hieman. Tässä 

luvussa tarkastelen mitä seurauksia kummajaisia käsittelevien lähteiden ja kartan 

käyttötarkoituksen muuttumisella oli myöhäiskeskiajan ja renessanssin maailmankarttojen 

maailmankuvalle. Rekonstruoin lähdeaineistoni pohjalta näiden aikakausien maailmankuvan 

kummajaisten osalta.  

 

Luvussa kolme käsitellyn koirankasvoisten ihmisten kuningaskunnan suhteen oli kaikille 

kartoille, joihin se oli merkitty, yhteistä se, että se oli tosin kaukana, mutta joko ihmisten 

kuningaskuntien vierellä, kuten Fra Mauron kartassa tai Esten mappa mundissa, tai sitten 

hieman erillään ihmisten kuningaskunnista, mutta ei kuitenkaan Afrikkaan merkityllä 

asumattomalla vyöhykkeellä. Kummajaiset on täten kuvattu asutulle vyöhykkeelle eli 

ihmisten maailman osaksi. 
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Mallorcalaiseen perinteen mukaisissa ja siihen perustuvissa kartoissa tämä kummajaisten 

siirtyminen pois asumattomalta vyöhykkeeltä tulee selkeästi esille. Borgia-kartassa ja Esten 

mappa mundissa on koirankuonolaisten kuningaskunta merkitty Saharaa halkovien jokien 

eteläpuolelle. Borgia-karttaan on lisäksi koirankuonolaisten länsipuolella merkitty karvaisten 

naisten kansa, jonka keskuudessa naiset muodostavat keskenään parit heimon miesten eläessä 

läheisillä vuorilla.467 Afrikan itäosissa, merenlahden erottamana koirankuonolaisten 

valtakunnasta, on kuvattuna lohikäärmeitä ja teksti, jonka mukaan alue on asumaton, koska 

auringon lämpö siellä on niin polttava.468 Esten mappa mundilla esiintyy sama merenlahti, 

jonka itäpuolelta alkaa suuri tapparan terän muotoinen pitkälle etelään, itään ja länteen 

ulottuva lisäke Afrikan mantereelle. Lohikäärmeitä, muita kuvia tai tekstiä alueen 

asumattomuudesta tällä alueella ei ole nähtävissä. Koko lisäkkeeseen on kirjoitettu ainoastaan 

yksi lyhyt karttateksti, jossa kuvataan Afrikan laajuutta. Tekstissä määritellään maanosan rajat 

koillisessa,  luoteessa ja etelässä. 469 Tämä valtava alue on tyhjä, mistä johtuen Ernesto Milano 

on tulkinnut, että Afrikan eteläisimmissä osissa kartanpiirtäjä on uskaltautunut irti tyhjän 

paikan kammostaan ja heittäytynyt tuntemattomaan kuvaamalla kartalle tyhjiä alueita.470 

Tämä ei kuitenkaan ole todennäköinen selitys alueen tyhjyydelle. Esten mappa mundin tekijä 

ei ole epäröinyt piirtää muualle kartalle asioita, joita hän ei ole voinut välittömästi varmentaa, 

kuten Gogin ja Magogin kansat. Lisäksi on pidettävä mielessä, että suurin osa päiväntasaajan 

eteläpuolisesta Afrikasta on ollut arabeillekin tuntematonta, joten oli Esten mappa mundin 

tekijällä ollut käytössään kuinka hyvät lähteet hyvänsä, hän on silti piirtänyt Afrikan eteläosan 

rannikot voimatta varmentaa niitä mistään sellaisista lähteistä, joiden tekijä olisi todella 

käynyt alueella. Rohkeus esittää tyhjää tilaa kartalla koskisi siis joka tapauksessa ainoastaan 

mantereen eteläosien sisäosia. On todennäköisempää, että Esten mappa mundin tekijä on 

kuvannut alueen tyhjäksi, koska hän halusi näin tuoda esiin alueen asumattomuuden, 

jollaiseksi se on Borgia-kartassa kuvattu. Leardon kartta, jossa on myös mallorcalaista 

vaikutusta,471 vahvistaa tätä käsitystä. 

 
                                                           
467 Borgia -mappa mundi: hic mulieres yrsute ferocissime sine maribus  partum  ferunt sekä mons lune ubi 
fratres sunt. Transskriptio tekijän; tässä näyttäisi siltä, että tarinat karvaisista naisista ovat yhdistyneet tarinoihin 
amatsoneista. 
468 Borgia -mappa mundi: pars terre torride zone submissa inhabitabilis minimo calor solis. Transskriptio 
tekijän. 
469 Esten mappa mundi: Africha comensa alflum de(ni?)lles en les parts degipta e fenex en Gutzola uert ponent 
(C)ircuint tota labarbaria  e lapart de mig jorn. Transskriptio ja tulkinta Battini, Transkription des 
Originaltextes, s. 191. 
470 Milano, Kommentar, s. 124. 
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Leardon maailmankartalle on kuvattu Esten mappa mundin tavoin Afrikan eteläosiin suuri 

tapparan terän muotoinen lisäke, joten ulkoisesti kartat muistuttavat suuresti toisiaan. Tässä 

tapparan terässä ei ole mitään tekstejä ja tapparan terää erottaa muusta Afrikasta teksti, jossa 

sanotaan tästä alkavan autiomaan, joka on asumiskelvoton kuumuuden vuoksi.472 Tämä 

autiomaa on väritetty punaisella värillä korostamaan kuumuutta. Kuuman vyöhykkeen 

läheisyydessä Afrikan sarvessa on, kuten aiemmin on mainittu, kartalle merkittynä päättömien 

kansa.473 Kuumaa vyöhykettä rajaavan tekstin pohjoispuolella on maininta, jonka mukaan 

alue on autiomaata (dixerto), mutta asumattomaksi tuota aluetta ei kuvata, sillä rannikolle on 

merkitty useita kaupunkeja. Täten Leardon kartan mukaan kuumalla vyöhykkeellä ei elä 

minkäänlaisia olioita, samalla tavoin kuin Borgia-kartalla. Koska Esten, Leardon ja Borgia -

mappa mundilla on yhteinen esikuva, näyttää todennäköiseltä, että Esten mappa mundin 

tekijä on  Leardon tavoin jättänyt Afrikan eteläosat ilman mainintoja asukkaista, koska siellä 

ei hänen mukaansa ollut elämää, ei edes kummajaisia. Vaikuttaisi siis siltä, että kaikkien 

kolmen kartan tekijät ovat tarkoittaneet kummajaiset – tässä tapauksessa Leardon kartan 

päättömät, Esten mappa mundin ja Borgia -mappa mundin koirankasvoiset ihmiset sekä 

jälkimmäisessä esiintyvät karvaiset naiset – kylläkin tunnetun maailman eteläisimmille 

laitamille, mutta vielä ihmisten asutettavissa olevalle vyöhykkeelle.  

 

Samankaltainen ilmiö on havaittavissa myös kartoilla esiintyvissä Aasian kuvauksissa. Esten 

mappa mundissa ja Pariisin atlaksessa pygmit ovat Keski-Aasiassa Kiinan länsipuolella. 

Samalla tavoin Waldseemüllerin molemmissa maailmankartoissa kummajaiset esiintyvät 

Aasiassa niiden perinteisillä paikoilla, Keski-Aasiassa, Skyytiassa sekä Intiassa, mutta niiden 

takana on vielä mongolivaltakunta. Kaakkois-Aasian saarien kohdalla mallorcalaisten 

maailmankartoissa sekä Behaimin ja Waldseemüllerin kartoissa ovat kummajaisten – 

koirankuonolaisten, koirankasvoisten ihmisten sekä ihmissyöjien – saaret muiden 

valtakuntien rinnalla. Verrattuna sydänkeskiaikaisiin maailmankarttoihin kummajaisia ei ole 

enää samalla tavoin rajattu ihmisten maailman ulkopuolelle kuin Herefordin ja Ebstorfin 

maailmankartoissa. Kartoissa ei todeta samalla tavoin kuin esimerkiksi Ebstorfin kartassa, että 

näiden asuttamalla seudulla ei kukaan ole käynyt. Päinvastoin. Esimerkiksi Behaim on 

viitannut suoraan Marco Polon ja John Mandevillen matkakertomuksiin kertoessaan 

Kaakkois-Aasian saarten kummajaisista. Kummajaiset ovat näillä kartoilla tulleet osaksi 

                                                                                                                                                                                     
471 Destombes, Mappemondes, s. 202. 
472 Leardon mappa mundi: Dixerto dexabitado per caldo. Transskriptio Wright, The Leardo Map, nro. 301 s. 48. 
473 Vrt. ed. s. 77. 
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ihmisten maailmaa eli osaksi välitöntä kokemuspiiriä, sillä niitä oli kertomusten perusteella 

nähty.  

 

Tätä mentaalista muutosta kuvastaa hyvin ero, joka ilmenee Fra Mauron ja Augustinuksen 

tavoissa pohtia kummajaisten olemassaolon mahdollisuutta. Augustinus käsittelee 

kummajaisia ainoastaan teoreettiselta kannalta katsottuna. Hänen pohdintansa summautuu 

päätelmään, jossa hän toteaa: ”Joko kirjoitetut tarinat näistä ovat vailla pohjaa, tai sitten kyse 

ei ole ihmisistä ollenkaan, tai jos ne ovat ihmisiä, ne ovat lähtöisin Aatamista.”474 Hän pyrki 

ymmärtämään kummajaisista kertovia tarinoita tunnettujen kategorioiden - eläinten, ihmisten 

ja vailla pohjaa olevien tarinoiden - kautta, ja pyrki täten hakemaan selitystä kummajaisille. 

Fra Mauro taas pohti kummajaisten olemassaolon mahdollisuutta ainoastaan sen tiedon 

pohjalta, että hän ei ollut kuullut kenenkään nähneen niitä. Kummajaiset eivät olleet hänelle 

mikään kaukainen mahdollisuus, vaan asia, jonka olemassaolo oli varmennettavissa 

empiirisesti. 

 

Kuten aiemmissa luvuissa on käynyt ilmi Fra Mauron lisäksi muutkin kartografit pohjasivat 

kuvauksensa suureksi osaksi matkakertomuksiin eli väitettyihin näköhavaintoihin. Koska 

kartografit ovat luottaneet väitettyihin näköhavaintoihin ja hyödyntäneet näitä töissään, 

voidaan katsoa, että väite näköhavainnosta on alkanut olla Pariisin atlaksesta lähtien suuressa 

osassa karttoja eräs mittapuu tiedon luotettavuudelle. Koska näissä näköhavainnoissa 

kerrottiin kummajaisista, myös kummajaisista kertovien matkakertomusten voitiin katsoa 

olevan luotettavia. Tästä seuraa, että 1300-luvun lopulta lähtien 1500-luvun alkuun asti 

voidaan katsoa olleen useita kartografeja, jotka ovat nähneet kummajaisten olemassaolon niin 

todennäköiseksi mahdollisuudeksi, että he – Fra Mauroa lukuun ottamatta – eivät ole nähneet 

syytä kritisoida näiden olemassaolon mahdollisuutta. Näin ne olivat hyvin todellisia ihmisten 

mielissä. 
 

Kolumbus käsityksineen on yksi esimerkki tästä ilmiöstä, mutta hän ei ollut ainoa 

löytöretkeilijä, jonka kirjallisissa kuvauksissa matkoista vilahtivat kummajaiset. Esimerkiksi 

Portugalin kruunun palveluksessa ollut purjehtija Duarte Pacheco Pereira  väitti teoksessaan 

                                                           
474 Aurelius Augustinus, City of God,  XVI.8 
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Esmeraldo de situ orbis vuodelta 1508, että Guinean asukkaat olivat koirankuonolaisia. 

Kummajaisista oli tullut tarina, joka oli alkanut elää omaa elämäänsä.475 

 

Kummajaiset eivät poistuneet kovinkaan nopeasti ihmisten ajatusmaailmasta. Näin 

esimerkiksi aikakauden merkittävimpiin oppineisiin kuuluneet Petrus Apianus vuonna 1524 ja 

Sebastian Münster vuonna 1544 sanoivat kosmografioissaan Afrikan sisäosien olevan 

täynnään hirviömäisiä rotuja. Afrikan kohdalla tämä koski pääasiallisesti maan sisäosia, sillä 

näitä ei oltu vielä päästy tutkimaan. Näitä tapauksia Relano pitää merkkinä siitä, että  

renessanssin aikana puuttuvia tai puutteellisia ensikäden tietoja korvattiin tarinoilla 

hirviöistä.476 Pelkästään puuttuvien ensi käden  tietojen korvaamiseen niitä kuitenkaan tuskin 

käytettiin, sillä kummajaiset olivat ankkuroituneet lujasti eurooppalaiseen ajatusmaailmaan. 

Afrikan kohdalla kummajaiset pysyivät vielä yli kahden vuosisadan ajan eurooppalaisessa 

maantieteellisessä kirjallisuudessa. Ruotsalainen Carl von Linné ei nähnyt 1700-luvulla syytä 

epäillä hännällisten ihmisten olemassaoloa Afrikassa ja aiheesta keskusteltiin vakavasti 

Ranskan tiedeakatemiassa vielä 1850-luvulla.477  

 

Kummajaiset olivat siis myöhäiskeskiajan ja renessanssiajan maailmankuvassa olennainen 

osa, jota kartografit eivät Fra Mauroa lukuun ottamatta epäilleet ainakaan niin paljon, että sen 

kritisointi olisi nähty tarpeelliseksi. On enemmänkin todennäköistä, että he uskoivat näiden 

olemassaoloon. Suoria todisteita tästä  ei kartoissa kuitenkaan ole. Behaimin ja 

Waldseemüllerin karttojen teksteissä esiintyy kuitenkin ylpeys tehdystä työstä. 

Waldseemüller tuo tämän Carta Marinalla esille sanoin: ”ei ilman suurta työtä.”478 Behaimin 

karttapallolla lukee: ”[Karttapallo on tehty] armollisen ja ankaran ritari Behaimin taidon, 

ohjeiden ja ahkeruuden pohjalta. Tämä ritari on saavuttanut suuren tiedon kosmografian 

alalla ja purjehtinut ympäri kolmanneksen maapallosta.”479 Tämä olisi huonosti 

sopusoinnussa sen kanssa, että he olisivat laittaneet kartoilleen asioita, joihin eivät itse 

uskoneet. 

 
                                                           
475 Relano, The Shaping of Africa, s. 37, tarkemmin Pereiran teoksesta: Masonen, The Negroland Revisited, s. 
148-151. 
476 Relano, The Shaping of Africa, s. 36-37. 
477 Masonen, The Negroland Revisited , s. 151. 
478 Waldseemüller Carta Marina: [...] Generalem igitur totius orbis typum, quem ante annos paucos absolutum 
non sine grandi labore ex Ptolomei traditione [...] in lucem edideramus et in mille exemplaria exprimi 
curavimus.[...] Transskriptio Fischer & Wieser, Vorwort,  s. 24. 
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Waldseemüllerin kohdalla on vielä huomattava, että hänellä on ollut käytössään laaja 

lähdeaineisto. Näiden lähteiden joukossa oli myös Marco Polon matkakertomus, jossa 

nimenomaan suhtauduttiin kriittisesti kummajaisten olemassaoloon. Esimerkiksi pygmeihin 

Marco Polo ei uskonut ollenkaan, sillä hän väitti nähneensä matkallaan täytettyjä apinoita, 

joita vietiin muihin maihin luonnonoikkuina eli pygmeinä.480 Tämä ei kuitenkaan estänyt 

Waldseemülleriä ottamasta Odoric Pordenonelaisen matkakertomuksesta pygmeistä kertovaa 

osuutta omalle kartalleen. Hän on siis tehnyt valintoja ja hän olisi voinut valita myös Marco 

Polon kriittisen lähestymistavan. Se, että hän ei näin tehnyt, kertoo osaltaan hänen omista 

uskomuksistaan.  

 

5.2 Karttojen tie luostareista maallikkojen käsiin 
 

Lopuksi on tarpeen pohtia myös kenen tämä edellä kuvattu maailmankuva oli ja miksi se 

muuttui sellaiseksi. Karttojen omistamista on tähän asti tutkittu hyvin vähän, mutta joitakin 

viitteitä on säilynyt. Valitettavasti 1300- ja 1400 –lukujen osalta on tutkimustuloksia vain 

portolaanikarttojen  tai niiden pohjalta tehtyjen mappa mundien omistajista. Pariisin atlaksen 

tiedetään tehdyn Ranskan kuningas Kaarle V:lle. Pariisin atlaksen tekijän, Cresques 

Abrahamin, poika Jafuda Cresques on lisäksi tehnyt neljä karttaa eri kuninkaallisille erään 

kauppiaan tilauksesta, minkä tiedämme vuodelta 1399 Barcelonassa tehdyn sopimuksen 

perusteella.481 Monet vaakunat 1400-luvun käsikirjoitusportolaaneissa viittaavat siihen, että 

nämä komeat portolaanit olisi tehty aatelisille. Valitettavasti täysin varmasti ei voi sanoa 

keille on tehty se suuri joukko vähemmän koristeellisia karttoja, joita todennäköisesti valtaosa 

tehdyistä kartoista on ollut.482  

 

On siis mahdollista, että joitakin Esten mappa mundin kaltaisia karttoja on päätynyt 

aatelisperheiden omistukseen. Missä määrin kartat ovat vaikuttaneet omistajiensa 

maailmankuvaan, on vaikeata todeta. Kartat olisivat saattaneet kuitenkin olla osatekijä 

laajemmassa kokonaisuudessa. Esimerkiksi Pariisin atlaksen tilannut Ranskan kuningas 

Kaarle V omisti yhteensä viisi kappaletta Marco Polon matkakertomuksia. Niitä oli myös 

                                                                                                                                                                                     
479 Behaim: [...] ist diess figur des apffels geprackticiert und gemacht worden aus kunst und angebung fleys 
durch den gestrengen und erbarmenen Martin behaim der sich dann dieser kunst kosmographia vil erfahren hat 
und bey einen drittel der Welt umfahren seich [...].  Transskriptio Ravenstein, Martin Behaim, s. 77. 
480 Marco Polon matkat III.12. 
481 Campbell, Portolan Charts, s. 430. 
482 Ibid. s. 435. 
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monilla muilla aatelisilla. Nämä käsikirjoitukset olivat yleensä hyvin komeasti kuvitettuja, 

mutta kuvitus ei yleensä vastannut Marco Polon matkakertomusta. Mukana saattoi olla paljon 

kuvia perinteisistä kummajaisista, kuten varjojaloista ja kykloopeista,  joista Marco Polon 

tekstissä ei mainita sanaakaan. Lisäksi nämä tekstit on usein sidottu samaan kirjaan 

esimerkiksi Aleksanteri Suuri –romaanin sekä John Mandevillen matkakertomuksen  kanssa. 

Näin on päädytty olettamukseen, jonka mukaan ihmisten mielissä on syntynyt tarun ja 

todellisuuden välille hämärä rajamaa, jossa nämä kaksi ovat sekoittuneet.483 Käytännössä 

suuret käsikirjoituskartat kuten Pariisin Atlas ja Esten mappa mundi ovat hyvin 

samankaltaisia kokoelmia, joissa on totuutta ja tarua, joten on hyvin mahdollista, että niiden 

kaltaiset kartat ovat myös vaikuttaneet siihen seikkaan, että kummajaiset ovat saattaneet olla 

hyvin uskottavia. 

 

Painettujen karttojen osalta tilanne on hieman erilainen. Niiden omistajista on säilynyt hieman 

enemmän viitteitä. Painotuotteet ovat olleet ensimmäisiä massatuotettuja hyödykkeitä. Niiden 

ostamisessa on ilmennyt jo 1400-1500 -luvuilla nykyisenkaltaista kulutusmallia, jossa kulutus 

on yksilölle keino tuoda itseään esiin. Näin painetut kartat olivat ostajilleen usein itseilmaisun 

välineitä. 1500-luvun toisen puoliskon Venetsiasta on säilynyt kymmeniä yksityistalouksien 

inventaarioita eri sosiaaliluokista ja kaupunginosista. Niiden perusteella tiedämme, että hyvin 

monet yksityistaloudet omistivat painettuja karttoja. On todisteita siitä, että näitä karttoja 

pidettiin usein näkyvillä osoittamassa omistajansa statusta maailmaa tuntevana sivistyneenä 

ihmisenä. Pääasiallisesti karttoja omistaneet ovat olleet hyvinvoivista suvuista, mutta on ollut 

alempienkin yhteiskuntaluokkien edustajia, joilla tiedetään olleen pieni kokoelma 

painotuotteita, joiden joukossa on ollut karttojakin.484 Ottaen huomioon, että 

kartanpainamisen huippujakso Venetsiassa ajoittuu vuoden 1566 paikkeille,485 on oletettavaa, 

että kartat ovat olleet tuona ajankohtana ja sen jälkeen yleisempiä kuin vuosisadan alussa. 

Kuitenkin myös tuolloin oli olemassa paljon kysyntää. Näin esimerkiksi Firenzessä toiminut 

Francesco Rosselli on tehnyt, kaivertanut ja julkaissut vuosien 1482-1527 välillä useita eri 

Euroopan maiden karttoja, maailmankarttoja sekä mahdollisesti kaivertanut vuonna 1482 

                                                           
483 Larner, Marco Polo, s.110-111; Wittkower, Marco Polo and the Pictorial Tradition, s. 162, 170. Wittkower 
on Larneria jyrkempi ja esittää, että keskiaikainen lukija olisi uskonut näiden kertomusten sisältöihin. Hän ei 
kuitenkaan esitä olettamuksensa tueksi mitään todisteita, joten vaikka hänen käsityksensä saattaakin olla 
paikkansapitävä, nähdäkseni on suositeltavampaa pysyä varovaisemmassa kannassa. 
484 Woodward, Maps as Prints, s.76-80. 
485 Ibid. s. 5. 
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julkaistun Francesco Berlinghierin Ptolemaios-laitoksen.486 Tämän perusteella tiedämme, että 

kartoille oli tasainen kysyntä jo tutkittavan ajanjakson loppupuolella 1400- ja 1500 –luvun 

taitteessa, vaikka painettujen karttojen kokonaismäärä olisikin ollut pienempi. Tässä 

aineistossa tarkastelluista kartoista painettuja karttoja ovat Francesco Rossellin 

maailmankartta vuodelta 1493 sekä Martin Waldseemüllerin molemmat maailmankartat. 

Tieto Rossellin kartan painosmäärästä ei ole säilynyt meidän päiviimme, mutta 

Waldseemüllerin maailmankartoista tiedämme, että molempia on painettu aikanaan tuhat 

kappaletta. Valitettavasti kummankaan kartan ostajakunnasta ei ole mitään tietoa.487 

Painosmäärän lisäksi kysynnästä kertoo sekin, että Laurentius Frisius toimitti Carta Marinasta 

pienennetyn saksankielisen version, joka painettiin ensi kerran vuonna 1525 ja vuosina 1527 

sekä 1530 siitä tehtiin uusintapainokset.488 On siis selvää, että myös Alppien pohjoispuolella 

oli kysyntää kartoille. Näiden karttojen kohdalla ostajakunta on todennäköisesti ollut jo 

pelkästään niiden valtavan koon vuoksi yhteiskunnan varakkaimpaan osaan kuuluvaa.  

 

Woodward on esittänyt, että karttojen laaja levinneisyys 1500-luvulla ei ole voinut olla 

vaikuttamatta karttoja ostavien ihmisten maailmankuvaan.489 Voimme olla melko varmoja 

siitä, että kartat eivät olisi kohdanneet kysyntää, ellei niiden maailmankuva olisi jollain tavoin 

kohdannut ostajansa maailmankuvaa. Voidaan siis olettaa, että 1400-luvun lopun ja 1500-

luvun karttoja ostavien yhteiskunnan vauraampien jäsenten keskuudessa kummajaisiin on 

ainakin jossain määrin uskottu. 

 

Karttojen ostajakunnasta on huomattava se, että nämä olivat edellisen perusteella 

pääsääntöisesti maallikkoja. Myös kartanpiirtäjien keskuudessa oli 1300-luvun lopulta lähtien 

yhä enenevissä määrin maallikkoja. Tunnetuista mallorcalaisista kartanpiirtäjistä Cresques 

Abraham ja hänen poikansa Jafuda olivat molemmat maallikkoja. Giovanni Leardosta 

itsestään ei tiedetä mitään. Ottaen huomioon, että hänen vuoden 1452/1453 –karttansa 

pääsiäiskalenterin teksti osoittaa, ettei kartan tekijällä ole ollut aavistustakaan teologiasta,490 

on epätodennäköistä, että hän olisi ollut kirkollinen henkilö. Esten mappa mundin tekijää ei 

tunneta, mutta ottaen huomioon, että kartta on tehty samankaltaisen prototyypin pohjalta kuin 

Cresquesin Pariisin atlas, on todennäköistä, että tämänkin kartan tekijä on ollut maallikko. 
                                                           
486 Almagià, On the cartographic work,  s. 27-29; Boorsch, The Case of Francesco Rosselli, s. 152-153, 163-
166. 
487 Fischer & Wieser, Vorwort, s. 16; Shirley, The mapping of the World, s. 28-29.  
488 Shirley, The mapping of the World, s. 46-47. 
489 Woodward, Maps as Prints, s. 79. 
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Borgia-kartan tekijä ja syntyhistoria ovat täysin avoimia, ja kartan yksityiskohdatkaan eivät 

anna mitään varmoja viitteitä, joten kartan tekijästä ei voi päätellä käytännössä mitään. 

Andreas Walsperger sekä Fra Mauro olivat luostariveljiä, ja heidän töistään onkin 

todettavissa, että niissä esiintyy muihin saman aikakauden karttoihin nähden enemmän 

traditionaalista aineistoa kuin muissa, vaikka Fra Mauro sanoutuu siitä irti suurimmaksi 

osaksi. Paolo dal Pozzo Toscanelli oli lääkäri. Zeitzin kartan tekijää ei tiedetä. Martin Behaim 

oli kauppias. Henricus Martelluksesta ei tiedetä mitään tarkkaa. Hän on työskennellyt 

Firenzessä melkoisella varmuudella vuosien 1489-1492 välillä maalarina ja kartanpiirtäjänä, 

mahdollisesti Francesco Rossellin kanssa yhteistyössä. Hänen tiedetään lisäksi tehneen 

Ptolemaios-laitoksen, ja mahdollisesti hän on ollut osallisena Hartman Schedelin Liber 

Chronicarumin491 Saksan kartan tekemisessä. 492 Näiden tietojen perusteella ei kuitenkaan ole 

selvitettävissä, oliko hän mahdollisesti kirkonmies vai maallikko. Martin Waldseemülleristä 

tiedetään hänen opiskelleen teologiaa Fribourgin yliopistossa Elsassissa ja kuolleen St. Diéssä 

pappina. Sydänkeskiajan kartografiaan verrattuna kartantekijöiden joukossa on nähtävissä 

muutos, sillä kartografien joukossa alkoi olla maallikkoja aiempien kirkonmiesten sijaan. 

Maallikko-oppineiden ja kirkonmiesten välillä ei tutkitulla aikakaudella ole kuitenkaan 

havaittavissa vastakkainasettelua. Muutoksessa olivat osallisena niin kirkon miehet kuin 

maallikotkin.  

 

Kartografian muuttuminen johtuukin todennäköisemmin kartantekijäjoukon laajenemisen 

sijaan karttojen käyttäjäkunnan muuttumisesta. Edellä kuvattu kartografien käyttämän 

lähdeaineiston muuttuminen korreloi suuren suosion saavuttaneiden Marco Polon ja John 

Mandevillen matkakertomusten ilmestymisen kanssa. Ensimmäinen kartta, jossa on 

matkakertomusten vaikutusta, Pariisin atlas vuodelta 1375, tehtiin siitä syystä, että Ranskan 

kuningas Kaarle V halusi ajan tasalla olevan maailmankartan. Atlaksen tehneen Cresques 

Abrahamin toinen tärkeä asiakas, Aragonian kuningas, oli Eurooppaa ja Aasiaa kuvaavien 

karttojen lisäksi hyvin kiinnostunut Marco Polon, Odoric Pordenonelaisen sekä John 

Mandevillen matkakertomuksista.493 Karttoja ja matkakertomuksia ostettiin siis samoissa 

piireissä. Myöhemmistä kartoista monet tehtiin maallikkojen tilauksesta. Fra Mauron kartta 

tehtiin Portugalin kuninkaalle ja kopio siitä Venetsian Signorialle. Martin Behaimin kartta 

tehtiin Nürnbergin raadin pyynnöstä. Martin Waldseemüllerin kartat tehtiin myyntiä varten. 

                                                                                                                                                                                     
490 Wright, The Leardo Map, s. 2-3.  
491 Vuonna 1493 Nürnbergissä painettu keskiaikaisiin kronikoihin perustuva historiateos. 
492 Kreuer, Tabula XII,  s.99; Destombes, Mappemondes, s. 232. 
493 Crone, Maps and their Makers, s. 20. 
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On hyvinkin todennäköistä, että juuri matkakertomukset laukaisivat maallikkojen 

kiinnostumisen maantieteestä ja sitä myötä kartoista. Tämän seurauksena syntyi kysyntää 

kartoista, jotka esittivät matkakertomuksissa kuvailtuja alueita, minkä seurauksena karttoihin 

alettiin sisällyttää matkakertomusten aineistoa.  

 

 6. Vanha sisältö uusi konteksti 
 
 
Herefordin ja Ebstorfin karttojen tekemisen jälkeen 1200-luvulla muutos kartografiassa 

tapahtui olennaisilta osin jo Pariisin atlakseen – tai tämän kartan prototyypin – tekemiseen 

mennessä 1300-luvun jälkipuoliskolla. Tällä aikavälillä karttojen ulkomuoto muuttui yhä 

enemmän merenkävijöiden portolaanikarttojen mukaiseksi. Päätepisteenä tässä muutoksessa 

oli Martin Waldseemüllerin Carta Marina, jonka kaikki rannikot olivat suoraan portolaanista. 

Samalla muuttuivat karttojen sisällölliset seikat. Aiempi ensyklopedioista peräisin oleva tieto 

väheni, ja tilalle tuli matkakertomusten yksityiskohtia. Samalla kun tämä ensyklopedioista 

lähtöisin olevan tiedon määrä väheni kartoilla, rikkoutui keskiajalla syntynyt yhtenäinen 

imago mundi kummajaisineen. Sydänkeskiajan maailmankartat esittivät yhtenäistä 

maailmankuvaa, joka koostui antiikin auktorien kirjoituksista, kirkkoisien teksteistä sekä 

pyhimyslegendoista. Tässä kokonaisuudessa kaikki osaset tukivat toisiaan. Tämä kehys 

rikkoontui uuden elementin – matkakertomuksista peräisin olevan havaintotiedon – tullessa 

mukaan. Karttojen kummajaiset irtosivat näin teoreettisista rakennelmista kuten 

ilmastovyöhyketeoriasta, joihin ne olivat liittyneet, ja niistä tuli jotakin, joka oli kartalla 

luotettavana pidetyn visuaalisen havainnon perusteella. 

 

Kummajaiset vähenivät sydänkeskiajan jälkeen määrällisesti kartoilla. Herefordin ja Ebstorfin 

kartat esittivät kumpikin yhteensä noin 20 erilaista kansaa, jotka erosivat ilmaston 

aiheuttamien tekijöiden, kirouksen tai harhaoppisuuden vuoksi ulkomuodoltaan tai 

moraalisesti sen aikaisten eurooppalaisten tuntemasta normista siinä määrin, että heidät 

laskettiin kummajaisiin. Myöhemmissä kartoissa esiintyi selkeästi pienentynyt määrä 

kummajaisia – poikkeus tästä ovat Wienin-Klosterneuburgin koulukunnan kartat, jotka 

esittivät olennaisilta osin samankaltaista maailmankuvaa kuin Ebstorfin ja Herefordin 

maailmankartat. Herefordin ja Ebstorfin karttojen sekä myöhempien karttojen välillä ei näytä 

esiintyneen kopiointia, vaan myöhemmät kartat on tehty kokonaan uudelta pohjalta. Pariisin 

atlaksen jälkeen tehtyjen karttojen välillä on esiintynyt jonkin verran kopiointia. Välimeren 
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alueen kartanpiirtäjät ovat saattaneet esimerkiksi lainata toistensa töitä kertomuksissa 

koirankuonolaisten valtakunnasta 1300- ja 1400-luvulla. Waldseemüllerin vuoden 1507 

maailmankartassa Aasiassa olevat kummajaisista kertovat tekstit lienevät peräisin jostakin 

1480-luvulla tai aiemmin tehdystä maailmankartasta. 

 

Pääosin eri kummajaiset, joita 1300-luvulta lähtien esiintyi kartoilla, ovat samoja, joita 

esiintyi matkakertomuksissa. Mahdollisesti joihinkin kummajaisiin alettiin suhtautua 

varauksellisemmin 1300-luvulta lähtien, joten sellaiset, joihin ei saatu varmistusta 

matkakertomusten kautta, putosivat pois. Tämä on todennäköisesti selitys  sille, että 

kummajaisten lajikirjo väheni kartoilla. Yleisimmät kummajaiset kartoilla 1300-luvulta 

eteenpäin olivat pygmit sekä koirankuonolaiset. Kuvaukset pygmeistä olivat peräisin Odoric 

Pordenonelaiselta ja John Mandevillelta. Koirankuonolaiset olivat Intian valtameren saarten 

asukkaita. Tarina niistä oli peräisin Intian Valtameren kauppiaiden keskuudesta. Se levisi 

matkakertomusten välityksellä Eurooppaan ja sekoittui Pliniuksen ja Solinuksen kuvailemiin 

koirankuonolaisiin. Näin perinteiset koirankuonolaiset saivat vahvistuksen olemassaolostaan 

matkakertomuksista. Afrikkaan on useille kartoille merkitty myös muita kummajaisia kuten 

varjojalkoja, kyklooppeja, luolissaeläjiä sekä päättömiä. Näiden lähteinä ovat myös 

Herefordin ja Ebstorfin karttojen jälkeen toimineet pääsääntöisesti perinteiset ensyklopediat, 

niiden rinnalle 1400-luvulla tullut Ptolemaioksen Geographia sekä mahdollisesti John 

Mandevillen matkakertomus. 

 

Euroopan ulkopuolisten kontaktien lisääntyminen ei näy pelkästään matkakertomusten 

yksityiskohtien tulemisella kartoille vaan myös siinä, että Afrikassa esiintyy monilla kartoilla 

koirankasvoisten ihmisten kuningaskunta. Tämän myytin alkuperä lienee jäljitettävissä 

arabiankielisiin maantieteellisiin ja historiallisiin teoksiin. On mahdollista, että myytti on 

sekoittunut aiemmin tunnettuihin tarinoihin koirankuonolaisista, sillä näiden koirankasvoisten 

ihmisten kohdalla korostetaan sitä, miten he kommunikoivat haukkumalla. Myös eräs 

Skandinaviasta peräisin oleva tarina oudoista olioista esiintyi kartoilla. Wienin-

Klosterneuburgin koulukunnan kartoilla esiintyy pohjoismaisista tarinoista tuttuja trulleja. 

Nämä kaksi esimerkkiä ovat osoituksia siitä, miten tieto kulki keskiajalla alueelta toiselle ja 

samalla perinteestä toiseen. 

 

Tarkasteltavalla ajanjaksolla ei tapahtunut missään vaiheessa selkeää muutosta, jossa 

ensyklopedioista peräisin oleva tieto olisi kokonaan syrjäytynyt. Jopa Fra Mauro 
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kriittisyydessään kuitenkin mainitsee ensyklopedioissa olevia yksityiskohtia, vaikka hän itse 

ei näihin sanonutkaan uskovansa. Tuloksena oli 1300-luvulta lähtien synteesi, joka esiintyi eri 

muodoissa. Ensinnäkin oli karttoja, joilla oli matkakertomuksista ja auktoreilta peräisin olevia 

tietoja kummajaisista sulassa sovussa. Näitä karttoja olivat esimerkiksi Pariisin atlas ja Esten 

mappa mundi, Martin Behaimin karttapallo, sekä Martin Waldseemüllerin molemmat 

maailmankartat. Toiseksi aineistossa oli 1400-luvulta karttoja, joissa esiintyvät kummajaiset 

perustuivat auktorien teksteihin, eivätkä ne esittäneet suuresti muuttunutta maailmankuvaa 

Herefordin ja Ebstorfin maailmankarttoihin verrattuna. Nämä molemmat kartat, Andreas 

Walspergerin mappa mundi sekä Zeitzin mappa mundi, kuuluvat Wienin-Klosterneuburgin 

koulukunnan karttoihin. 

 

Eri auktorien ristiriitaisuudet keskenään ja matkakertomusten kanssa pantiin merkille 

kartografiassa 1400-luvulla. Andreas Walspergerin kartassa esiintyy ptolemaiolainen 

näkemys maailman asutuista vyöhykkeistä Krates Malloslaisen ilmastovyöhyketeorian 

ohessa, joten kartalla on kaksi totuutta rinnakkain. Kaksi totuutta rinnakkain esiintyy myös 

Fra Mauron maailmankartalla, sillä hän on maininnut perinteisiä näkemyksiä, joiden mukaan 

tietyillä alueilla eli kummajaisia, mutta hän sanoutui kummajaisten osalta irti auktoreista ja 

uskoi tekstiensä mukaan ainoastaan luotettavien ihmisten kertomuksiin. Niiden mukaan 

kukaan ei ollut koskaan nähnyt kummajaisia.  

 

Seurauksena siitä, että suurin osa kummajaisista kertovista karttateksteistä otettiin 

matkakirjallisuudesta, kummajaiset eivät enää olleetkaan pääasiallisesti maailman 

äärimmäisillä laidoilla, missä ei kukaan ollut koskaan käynyt, vaan ne olivat matkan varrella 

jonnekin. Näin esimerkiksi Afrikan kummajaiset on merkitty kartalla ihmisasutuksen 

laitamille, mutta kuitenkin elinkelvottoman vyöhykkeen ulkopuolelle. Aasiassa kummajaiset 

ovat yleensä Euroopan ja mongolien suurkaanin valtakunnan välissä, tai Intian Valtamerellä, 

joiden kautta Marco Polo, Odoric Pordenonelainen sekä John Mandeville kaikki olivat 

kertoneet matkustaneensa. Tässä on nähtävissä muutos sydänkeskiaikaisiin karttoihin nähden. 

Niillä kummajaiset olivat maailman äärimmäisillä laidoilla. Ne oli sijoitettu esimerkiksi 

Afrikassa alueelle, jolla ei Ebstorfin kartan mukaan kukaan ollut koskaan käynyt. 

Kummajaiset tulivat myöhäiskeskiajan kartoilla lähemmäksi eurooppalaisten ihmisten 

mahdollista kokemuspiiriä; ne eivät olleet enää jotakin, josta saattoi lukea antiikin tai 

varhaiskeskiajan auktorien kirjoittamissa teksteissä, vaan ne olivat jotakin, jonka saattoi 

kohdata matkustaessaan kaukaisilla mailla idässä. Hyvänä esimerkkinä siitä, miten tämä 
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muutos näkyi ihmisten maailmankuvassa, on Kolumbus, joka odotti kohtaavansa 

kummajaisia, koska oli matkalla mongolien suurkaanin valtakuntaan. Tätä muutosta kuvaa 

myös hyvin Fra Mauron ja Augustinuksen ero pohdinnoissa kummajaisten olemassa olosta. 

Augustinus on pohtinut asiaa teoreettiselta kannalta ja esittänyt ehdot, joiden mukaan 

kummajaisia olisi saattanut olla olemassa. Fra Mauro taas typistetysti sanoi, että kummajaisia 

ei kukaan ollut nähnyt, joten niitä ei hänen mielestään ollut olemassa. 

 

Sellaiset kummajaisista kertovat tekstit, joiden alkuperä näyttäisi olevan jossain perinteisessä 

ensyklopediassa, esiintyivät seuduilla, jotka olivat vähemmän tunnettuja. Näin 

mallorcalaisilla maailmankartoilla on Intian valtamerellä seireenejä. Martin Behaimin 

karttapallolla eteläisessä Afrikassa varjojalkoja ja Japanin lähistöllä seireenejä. Martin 

Waldseemüllerin vuoden 1507 maailmankartalla Skyytian pohjoisosat muistuttavat Ebstorfin 

ja Herefordin karttaa ihmissyöjineen, kaviojalkoineen sekä amatsoneineen. Hänen vuoden 

1516 Carta Marinallaan Afrikan sisäosiin on merkitty varjojalkoja sekä kyklooppeja. Sama 

ilmiö ehkä selittää miksi Gog ja Magog säilyivät pitkään kartoilla. Kukaan ei ollut käynyt niin 

kaukana Aasian pohjoisosissa, joten näissä karttateksteissä oli luotettava kirjallisuuteen. 

Voimme siis sanoa, että ensyklopedioita sekä matkakertomuksia käytettiin kartografiassa 

1300-luvulta lähtien toisiaan täydentäen. Tyhjän paikan kammosta emme voi tällaisessa 

lähteiden käytössä kuitenkaan kartografeja syyttää. Lukuisat esimerkit osoittavat, että 

antiikista ja varhaiskeskiajalta periytyneet tekstit olivat suureksi osaksi säilyttäneet 

auktoriteettiasemansa 1400-luvulla. Vasta 1500-luvun löytöretket pakottivat Euroopan 

tiedemiehiä tarkistamaan näiden tekstien asemaa. 

 

Lähteiden muuttuminen johti siihen, että kartat alkoivat olla 1400-luvulla sisällöltään 

huomattavan erilaisia. Keskiajalla eli pyrkimys tiedon säilyttämiseen ja järjestelemiseen.494 

Tämä näkyy Herefordin ja Ebstorfin maailmankartoissa, jotka ovat maailmankartan muotoon 

tehtyjä kokoelmia ensyklopedista tietoa. Myöhempien aikojen kartoissa on havaittavissa 

enemmän pyrkimystä omaleimaisuuteen ja uuden luomiseen. Fra Mauro on käyttänyt 

rohkeasti kaikkia raportteja, jotka ovat olleet hänen käytössään. Martin Behaim on koostanut 

karttaansa portugalilaisen prototyypin pohjalta ja lisännyt siihen yksityiskohtia väitetystä 

matkastaan sekä huomioita matkakirjallisuudesta. Martin Waldseemüller on käyttänyt vuoden 

1507 maailmankartassaan samankaltaista prototyyppiä, kuin Behaimilla on ollut käytössään, 

mutta lisännyt siihen ptolemaiolaisesta perinteestä kummajaisia sekä uuden mantereen 
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länteen. Vuoden 1516 Carta Marinassa hän on täyttänyt lähes tyhjän lähdekarttansa sisämaan 

suurella määrällä yksityiskohtia matkakirjallisuudesta. Säilyttämisen sijaan näissä kaikissa 

töissä on nähtävissä pyrkimys luoda jotain uutta, jota ei ainakaan kokonaisuutena ole aiemmin 

ollut olemassa. Erilaisuudesta seurasi vastakkainasettelu eri näkemysten välillä sekä Fra 

Mauron tapauksessa suoranainen kyseenalaistaminen. Samalla kartta muuttui 1400-luvulla 

osittain välineeksi tuoda maantieteellisiä käsityksiä esille. Tämä oli asia, joka oli myös 1400-

luvun filosofiassa esiintyvä piirre. Siinä suosittiin vastakkainasettelua ja keskustelua 

kommentoinnin ja kopioinnin sijaan.495 

 

Karttojen sisällössä Herefordin ja Ebstorfin kartoissa kummajaisten kohdalla esiintynyt 

kristillinen konteksti on hävinnyt myöhemmissä kartoissa lähes olemattomiin. Tämä saattaa 

olla osittaista seurausta kartantekijöiden, kartantekopaikkojen sekä karttojen käyttäjäkunnan 

muuttumisesta. Sydänkeskiaikaiset kartat syntyivät luostarien piirissä, niiden tekijät olivat 

todennäköisesti oppineita kirkon miehiä ja niiden käyttäjät luostarien jäseniä – opettajia ja 

oppilaita. Myöhempien kartantekijöiden joukossa oli enenevissä määrin maallikkoja. Tämä oli 

1400-1500 –luvun oppineisuudessa yleinen ilmiö. Keskiajan oppineet tulivat useimmissa 

tapauksissa kirkon piiristä kun taas 1400-1500 –luvuilla yleistyivät oppineet, jotka olivat 

saaneet koulutuksensa perinteisten opinkeskusten, luostarien ja yliopistojen, ulkopuolella tai 

ainakin toimivat suuren osan elämästään niiden ulkopuolella. Katolisen kirkon monopoli 

tietoon siis murtui.496 Ainoa jäänne kristillisistä kummajaisista olivat Gogin ja Magogin 

kansat, jotka nekin siirtyivät 1400-luvulla antiikin kummajaistradition ulkopuolelle. Ne olivat 

tuolloin jo muuttuneet keskiajan kirjallisuudessa esiintyviä käsityksiä noudattaen 

raakalaismaisista ihmissyöjistä hiljalleen juutalaisten kymmeneksi kadonneeksi heimoksi tai 

mongoleiksi. Antikristusta ja maailmanloppua ei tutkitun ajanjakson loppupuolelta olevissa 

kartoissa enää mainittu. 

 

Karttojen sisällön ja tekijöiden maallistumisen yhteydessä myös karttojen käyttäjäkunta 

maallistui. 1300-luvun lopulta lähtien varakas ylhäisö omisti karttoja ja karttojen omistus 

laajeni viimeistään kirjapainotaidon keksimisen myötä porvaristoon. Kartoista tuli samalla 

nykyisiin kulutushyödykkeisiimme rinnastettavissa olevia itseilmaisun välineitä. Näin 

karttojen maailmankuva kummajaisineen siirtyi luostarien ulkopuolelle, ja voidaan olettaa, 

                                                                                                                                                                                     
494 Mikkeli, Renessanssin tiede, s. 138-140. 
495 Garin, Der Philosoph und der Magier,  s. 205-207. 
496 Burke, A Social History of Knowledge, s. 35-36. 
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että viimeistään 1400-luvun lopulta lähtien huomattavasti laajemmalla joukolla kuin 

sydänkeskiajalla on ollut tietämystä kaukaisten maiden kummajaisista. Karttojen 

käyttäjäkunnan laajeneminen on myös todennäköinen selitys karttojen tekemisessä käytetyn 

lähdeaineiston muuttumiselle. Kartat alkoivat sisältää samoihin aikoihin matkakertomusten 

aineistoa kuin matkakertomuksista kiinnostuneet maallikot alkoivat tilata karttoja. 

 

Kummajaisiin liittyvä tieto ei sisällöltään muuttunut lopulta olennaisesti. Kristillinen 

konteksti jäi näistä pois ja ilmastovyöhykkeistäkin luovuttiin. Kummajaiset kuitenkin jäivät. 

Osittain tämä johtuu siitä, että jotkut matkakertomusten kirjoittajista, kuten Johannes de Plano 

Carpini, mahdollisesti tulkitsivat näkemäänsä ja kuulemaansa aiemmin lukemansa perusteella. 

Toisaalta John Mandeville aivan suoraan lainasi ensyklopedioita ja siirsi niiden yksityiskohtia 

matkakertomuksen kehyksien sisälle. Tällainen matkakertomusten kaksijakoinen rooli saattaa 

vaikuttaa nykynäkökulmasta erikoiselta. Ne toisaalta lisäsivät valtavasti uuden informaation 

määrää, mutta toisaalta niiden kirjoittajat myös sisällyttivät kertomuksiinsa osasia itse 

omaksumastaan maailmankuvasta kummajaisineen. Seurauksena tästä oli se, että kummajaiset 

ikään kuin varkain jäivät elämään sekä kartoilla että kirjallisuudessa ilman, että lukijalla oli 

mahdollisuutta arvioida tietojen paikkansapitävyyttä. Näin karttojen kummajaiset ovat 

yhtäällä osoitus vuosituhansien yli jatkuneesta intertekstuaalisuudesta – ne siirrettiin vanhasta 

tiedon kontekstista uuteen. Toisaalta ne ovat osoitus siitä valtavasta kiinnostuksesta, jota 

ihminen on kaikkina aikoina tuntenut kaikkea erilaista ja erikoista kohtaan. 
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Liitteet 

Liite 1. Maailmankartta Krates Malloslaisen mukaan teoksesta Somnium 
Scipionis 

 

 

Krates Malloslaisen maailmankartta keskiaikaisessa käsikirjoituksessa (BnF Mss. Latin 

6371). Pohjoisen ja eteläisen pallonpuoliskon mantereita erottaa Valtameri toisistaan. 

Elinkelvottomat kuumat ja kylmät vyöhykkeet on merkitty tummemmalla värillä kuin 

lauhkeat vyöhykkeet. Kuvalähde: Mapa mondi, une carte du monde au XIV siècle CD-rom. 
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Liite 2. Herefordin mappa mundi 

 

 

Itä on kartan ylälaidassa. Kauimpana idässä on Paratiisi, joka on merkitty pienelle pyöreälle 

saarelle. Afrikka on kartan oikeassa laidassa puolikuun muotoisena mantereena. Eurooppa 

kartan vasemmassa laidassa on runsaiden jokien halkoma. Monet pienet kaupunkien kuvat 

esittävät Euroopan tärkeitä kaupunkeja. Kartan keskipisteessä on Jerusalem. 

Alkuperäisen koko 1,65 m * 1,35 m. Kuvalähde: Westrem, The Hereford Map. 
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Liite 3. Pariisin atlas 

 

 

 

 

Cresques Abrahamin vuonna 1375 tekemän suuren kartan kaksi ensimmäistä paneelia 

esittävät Välimeren aluetta. Aasia on kuvattu kahdelle jälkimmäiselle paneelille. Lukuisat 

miniatyyrit esittävät Aasian kaupunkeja ja hallitsijoita. Alkuperäisten koko 50 cm * 65 cm. 

Kuvalähde: Mapa mondi, une carte du monde au XIV siècle CD-rom. 
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Liite 4. Esten mappa mundi 

 

 

Esten mappa mundiin 1450-luvulta sisältyvät myös Pariisin atlaksesta puuttuvat maailman 

eteläisimmät ja pohjoisimmat osat, eli se sisältää mallorcalaisten kartanpiirtäjien 

maailmankuvan kokonaisuudessaan Pariisin atlasta pienemmässä mittakaavassa. 

Portolaanikartan pohjalta kuvattu Välimeri erottuu kartan vasemmassa laidassa selkeästi 

tunnistettavana. Lukuisat miniatyyrit Aasiassa ja Afrikassa esittävät hallitsijoita ja 

kaupunkeja. Afrikassa eteläisimpänä on koirankasvoisten ihmisten hallitsija telttansa edessä. 

Aasiassa erottuvat kauimpana idässä vuorten ympäröimät Gogin ja Magogin valtakunnat.  

Alkuperäisen halkaisija 113 cm. Kuvalähde: Il mappamondo catalano Estense. 
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Liite 5. Andreas Walspergerin mappa mundi 

 

 

Andreas Walspergerin kartassa vuodelta 1448 etelä on ylhäällä. Kartan vasemmassa laidassa 

kauimpana idässä on Paratiisia kuvaava suuri linnoitus. Eurooppa niemimaineen ja 

kaupunkeineen on kartan oikeassa alalaidassa.  

Alkuperäisen halkaisija 42,5 cm. Kuvalähde: Österreichische Nationalbibliothek (faksimile). 
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Liite 6. Borgia -mappa mundi 

 

 

Tässä 1400-luvun ensimmäiseltä puoliskolta olevassa kartassa etelä on ylälaidassa. Kartta 

muistuttaa suuresti Esten mappa mundia. Erona edelliseen Borgia-mappa mundissa 

Välimeren aluetta ei ole otettu portolaanikartasta vaan mahdollisesti jostakin 

sydänkeskiaikaisesta mappa mundista. Alkuperäisen halkaisija 64,2 cm. Kuvalähde: 

Destombes, Mappemondes.  
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Liite 7. Giovanni Leardon mappa mundi vuodelta 1452 tai 1453 

 

 

Giovanni Leardon maailmankartta vuodelta 1452 tai 1453 muistuttaa suuresti Esten mappa 

mundia. Afrikassa on edellisen tapaan suuri tapparan terän muotoinen lisäke etelässä. Itä on 

Leardon kartalla ylälaidassa ja kauimpana idässä on Paratiisi. Asumattomat vyöhykkeet on 

merkitty tummemmalla värillä etelään ja pohjoiseen. Alkuperäisen koko 73 cm * 60 cm. 

Kuvalähde: WWW-sivu Mappa mundi by Giovanni Leardo. Venice 1452. 

[http://www.uwm.edu/Libraries/AGSL/leardo_full_screen.html]. 
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Liite 8. Fra Mauron mappa mundi 
 

Fra Mauron mappa mundi vuodelta 1459 on yksityiskohdiltaan äärimmäisen runsas kartta. 

Karttakuvaa hallitsevat tuhannet eri mittaiset karttatekstit ja nimet. Etelä on kartan 

ylälaidassa. Jerusalem on kartan keskipisteestä hieman oikealle. Paratiisin Fra Mauro on 

sijoittanut kartan ulkopuolelle kehyksen vasempaan alalaitaan. Teknisistä syistä johtuen osa 

kartan kehyksestä puuttuu kuvasta. Alkuperäisen koko: 1,96 m * 1,98 m. Kuvalähde: 

Whitfield, The Image of the World. 
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Liite 9. Genovan mappa mundi 

 

 

Genovan mappa mundissa vuodelta 1457 on yhdistelty ptolemaiolaisia karttoja sekä 

portolaanikarttoja. Intia on kuvattu ptolemaiolaisen perinteen mukaisesti pieneksi 

niemimaaksi, jonka edustalla on suurikokoinen Taprobana (Ceylon). Pohjoinen on kartan 

ylälaidassa. (Kuvaa on käännetty 90 astetta; pohjoinen on kuvan vasemmassa laidassa.) 

Teknisistä syistä johtuen osa kartan reunoista puuttuu kuvasta. Alkuperäisen koko 75 cm * 37 

cm. Kuvalähde: Whitfield, The Image of the World. 
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Liite 10. Henricus Martelluksen maailmankartta 
 

Henricus Martelluksen pienessä maailmankartassa teoksessa Insularium illustratum noin 

vuodelta 1490 on yhdistelty ptolemaiolaisia vaikutteita ja ajankohtaisia purjehduskarttoja. 

Martelluksen kartta on ensimmäinen, jolle on merkitty tiedot Diazin matkasta 

Hyväntoivonniemen ympäri. Intia on kuvattu ptolemaiolaisen perinteen mukaan. Malakan 

niemimaan takana Aasiassa erottuu kolmas niemimaa, joka ei todellisuudessa ole olemassa. 

Pohjoinen on kartan ylälaidassa. (Kuvaa on käännetty 90 astetta; pohjoinen on kuvan 

vasemmassa laidassa.) Teknisistä syistä johtuen osa kartan reunoista puuttuu kuvasta. 

Alkuperäisen koko: 32 cm * 50 cm. Kuvalähde: Whitfield, The Image of The World. 
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Liite 11. Francesco Rossellin maailmankartta vuodelta 1492 
 

 

 

Francesco Rossellin maailmankartta vuodelta 1493 on kopio Henricus Martelluksen kartasta. 

Rossellin kartta on hieman yksityiskohtaisempi kuin Martelluksen pieni maailmankartta. 

Aasiassa on useampia tekstejä ja Kaakkois-Aasian saaret on kuvattu yksityiskohtaisemmin. 

Pohjoinen on kartan ylälaidassa. (Kuvaa on käännetty 90 astetta; pohjoinen on kuvan 

vasemmassa laidassa.) Alkuperäisen koko 37,5 cm * 52,5 cm. Kuvalähde: Kreuer, 

Monumenta cartographica. 
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Liite 12. Martin Waldseemüllerin vuoden 1507 maailmankartta 

 

 

Martin Waldseemüllerin maailmankartta vuodelta 1507 perustuu osittain samantapaiseen 

esikuvaan kuin Henricus Martelluksen maailmankartta. Länteen Waldseemüller on lisännyt 

Amerikan suurena kaksoismantereena. Pohjoinen on kartan ylälaidassa. (Kuvaa on käännetty 

90 astetta; pohjoinen on kuvan vasemmassa laidassa.) Alkuperäisen koko: 1,32 m * 2,36 m. 

Kuvalähde: Österreichische Nationalbibliothek (faksimile). Faksimile on väritetty aikakauden 

tyyliin. 
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Liite 13. Martin Waldseemüllerin Carta Marina vuodelta 1516 
 

Martin Waldseemüllerin Carta Marina on ensimmäinen painettu kartta, joka pohjautuu 

purjehduskarttaan. Aasiassa kartalle on kuvattu portugalilaisten vuoteen 1502 asti tuntemat 

alueet. Aasian sisäosissa on lukuisia karttatekstejä ja miniatyyrejä, joissa on kuvattu 

matkakertomusten yksityiskohtia. Pohjoinen on kartan ylälaidassa. (Kuvaa on käännetty 90 

astetta; pohjoinen on kuvan vasemmassa laidassa.)  Teknisistä syistä johtuen osa kartan 

läntisestä reunasta puuttuu. Alkuperäisen koko: 1,34 m * 2,48 m. Kuvalähde: Whitfield, The 

Image of the World.  

 


