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Johdanto 

 

Kandidaatin työssäni tutkin, miksi Walter Dening, Japaniin 1800-luvun lopulla lähetys-

työntekijänä tullut englantilainen, ryhtyi mittavaan työhönsä Toyotomi Hideyoshin1 elä-

mäkerran The Life of Toyotomi Hideyoshi (1888–1890) kirjoittamiseksi. Samoin selvitän 

mikä sai hänet viisitoista vuotta kirjan julkaisun jälkeen kirjoittamaan teoksesta uusitun 

painoksen, A New Life of Toyotomi Hideyoshi (1904), lisäyksineen.  

Vuosia 1868–1912 kutsutaan Japanissa Meiji-kaudeksi. Tuona aikana maa kävi läpi no-

peaa modernisaatiokehitystä, johon liittyivät länsimaisten vaikutteiden kasvava merki-

tys, ja Japanissa oleskelevien länsimaisten määrän voimakas kasvu. Toyotomi Hideyoshi 

(1536–1598) on yksi Japanin historian tunnetuimpia hahmoja. Hän oli sotapäällikkö, yh-

dessä Oda Nobunagan (1534–1582) ja Tokugawa Ieyasun (1543–1616) kanssa yksi Japa-

nin ”kolmesta suuresta”, jotka pitkien sisällissotien jälkeen yhdistivät maan yhtenäisen 

hallinnon alle. 

Pidän tutkimuksessani merkittävänä sen tarkastelunäkökulmaa, jossa keskiössä on elä-

mäkerran kirjoittaja. Elämäkerta toimii siis lähteenä, jonka kautta pyritään ymmärtä-

mään paremmin nimenomaan sitä aikakautta, jolloin se on kirjoitettu. Varsinkin yhteis-

kuntatieteissä elämäkerrat ovat hyväksytty ja suosittukin tutkimuskohde, mutta yleensä 

puhuttaessa elämäkertatutkimuksesta tai narratiivisesta tutkimuksesta, suurennuslasin 

alla on elämäkerran kohde, ei kirjailija. 

Toinen merkittävä piirre työssäni on välillisesti, Walter Deningiä ja hänen motiivejaan 

tutkimalla, nostaa kiinnostusta hänen teoksensa päähenkilöön. Vaikka 1500-luvun lo-

pulla elänyt Toyotomi Hideyoshi on yksi Japanin historian tunnetuimpia hahmoja kautta 

aikojen, on hänestä kirjoitettu Japanin ulkopuolella vähän. Toivoisin että tämä kandidaa-

tin työni voisi pienelle yleisölleen olla osoittamassa Hideyoshin merkitystä yhtenä suu-

rimmista sotapäälliköistä maailmanhistoriassa.  

Ajankohtaiseksi työni tekee elämäkertojen suosion kasvu viime vuosikymmeninä. GOOD-

LEY, LAWTHOM, CLOUGH ja MOORE esittävät teoksensa Researching Life Stories – Method, 

                                                           
1 Kaikki japanilaiset nimet esitetään japanilaiseen tapaan sukunimi ensin. 



3 
 

theory and analyses in a biographical age esipuheessa, että elämme jopa “elämäkerto-

jen aikakautta”2. Myös LEENA SYRJÄLÄ väittää artikkelissaan Elämäkerrat ja tarinat tutki-

muksessa että elämäkertojen suosio sosiaalitieteissä on voimistunut niin, että voidaan 

puhua ”narratiivisesta tai jopa elämäkerrallisesta käänteestä”3.  

Tutkiessani Walter Denigin yli sata vuotta sitten kirjoittamaa elämäkertaa ja sen toista 

versiota, tutkimuskysymykseni ovat (1) mitä kirjoittajan henkilökohtaisia ja tästä riippu-

mattomia syitä elämäkertojen kirjoittamiseen oli, ja (2) miten Denigin oma henkilöhis-

toria, hänen käyttämänsä lähteet ja kirjoittamisajan sisä- ja ulkopoliittinen tilanne Japa-

nissa vaikuttivat kirjojen sisältöön. Tarkastelen teoksia konteksteissaan, ajallisesti kes-

kittyen ennen kaikkea vuosiin 1873 – 1904, siis Deningin Japaniin saapumisesta elämä-

kerran uusitun osan ilmestymiseen. Lisäksi tutkin Deningin käyttämiä lähteitä, jotka si-

joittuvat 1600-luvulle. Alueellisesti keskityn Japaniin sekä sen ulkosuhteisiin. 

Olen jakanut työni johdannon ja loppulauseen lisäksi kolmeen käsittelylukuun. Näistä 

ensimmäisessä selvitän Deningin oman henkilöhistorian vaikutusta hänen teoksiinsa ja 

toisessa sitä, miten Denigin lähteenä käyttämät ennen 1800-lukua kirjoitetut Hideyoshin 

elämäkerrat näkyvät hänen tekstissään. Kolmannessa luvussa tarkastelen, miten 1800-

luvun poliittinen tilanne, yhteiskunta ja elämäkertojen englanninkielinen lukijakunta vai-

kuttivat niiden sisältöön. 

Deningin kirjoittamia Hideyoshin elämäkertoja ei tietääkseni ole nostettu akateemisen 

tutkimuksen kohteeksi koskaan. Ainoa toinen englanninkielinen Hideyoshin elämäkerta 

on ELIZABETH BERRYN Hideyoshi vuodelta 1989. Berryn teoksen lisäksi näyttäisi siltä, että 

puhtaasti Hideyoshiin keskittyvää tieteellistä englanninkielistä aineistoa ei juuri ole. 

STEPHEN TURNBULLIN Toyotomi Hideyoshi (2010) on osa sotilasjohtajiin keskittyvää teos-

sarjaa, ja tyyliltään tieteellistä tutkimusta vapaampi. ADRIANA BOSCARO on kääntänyt Hi-

deyoshin kirjeitä englanniksi 1975, ja Japanin historian yleisteokset kertovat tiivistetym-

min hänen vaikutuksistaan Japanin historiaan. Japaniksi Hideyoshista on puolestaan kir-

joitettu erittäin paljon, ja hän on tärkeä hahmo myös viihdekirjallisuudessa ja populaa-

rikulttuurissa. 

                                                           
2Goodley et al. 2004, preface. 
3 Valli & Aaltola 2015, 257. 
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Myös Walter Deningistä on julkaistu varsin vähän tutkimusta. Suurin osa häntä käsitte-

leviä tekstejä liittyy lähetystyöhön, ja hänet mainitaan usein kun käsitellään etenkin var-

haista lähetystyötä Hokkaidolla. Hänen kirjallisiin saavutuksiinsa ja lähetystyön ulkopuo-

liseen elämäänsä keskittyviä tekstejä on kuitenkin todella niukasti. Times-lehden elekt-

ronisessa aineistossa on luettavissa muutama Deningin kirjoittama artikkeli, sekä artik-

keli jossa hänet lyhyesti mainitaan. Jonkin verran Deningistä on kirjoitettu myös japa-

niksi, ja lisäksi jotain hänestä kertoo hänen oma laaja Japaniin keskittyvä tuotantonsa.  

Elämäkerta- ja narratiivinen tutkimus menettivät suosionsa 1900-luvun ensimmäisten 

vuosikymmenten jälkeen, mutta ovat nousseet 2000-luvulle tultaessa jälleen paljon käy-

tetyiksi metodeiksi etenkin sosiologian, mutta myös historiatieteiden parissa4. Ymmär-

tääkseni Deningiä kirjoittajana, olen hyödyntänyt jonkin verran elämäkertatutkimuksen 

perusteoksia, näistä keskeisimpänä HAKOSALON, JUNILAN, JALAGININ ja KURVISEN Historialli-

nen elämä: biografia ja historiantutkimus. Metodillisesti elämäkertatutkimus keskittyy 

kuitenkin tarkastelemaan ensisijaisesti elämäkerran kohdetta, eikä sen kirjoittajaa, 

minkä vuoksi olen joutunut hyödyntämään oppaita vain itselleni soveltuvin osin. 

Olen todennut vertailun selkeimmäksi metodiksi lähestyä aihettani, onhan lähdeaineis-

toni saman elämäkerran kaksi eri painosta. Vertailevalla tutkimusotteella pyrin hahmot-

tamaan elämäkertojen selkeimmät erot ja suurimmat toiseen painokseen tehdyt lisäyk-

set. Löytämiäni eroja tarkastelen ennen kaikkea painosten julkaisuvuosien välillä tapah-

tuneiden yhteiskunnallisten muutosten kautta. Vertailen siis toisiinsa elämäkerran kahta 

eri painosta, sekä vastaavasti näiden painosten kirjoittamiskonteksteja. 

Kritiikkinä tutkimukselleni on todettava, että kandidaatin työlle tunnusomaisesti se jät-

täytyy lähteiden ja tutkimuskirjallisuuden osalta pääasiallisesti suomen- ja englanninkie-

listen tekstien varaan. Dening käytti lähteinään lukuisia Toyotomi Hideyoshista kirjoitet-

tuja japaninkielisiä tekstejä, mutta valitettavasti joudun turvautumaan toisen käden tie-

toihin siinä, millaisia nämä tekstit sävyltään ja tyyliltään olivat. Tulen osoittamaan työs-

säni, että Deningin käyttämillä lähteillä oli merkittävä vaikutus myös elämäkerran kah-

den painoksen välisiin eroihin, ja jatkotutkimukselle olisikin ensiarvoisen tärkeää että se 

                                                           
4 Valli & Aaltola 2015, 257. 
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voisi kattavasti käsitellä myös Japaninkielistä materiaalia. Kenties seuraavat luvut voisi-

vat kuitenkin toimia osoituksena siitä, että jatkotutkimus aloittamastani aiheesta olisi 

historiatieteelle mielekästä.   
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1. Kirjailijan historia: Walter Deningin elämä heijastelee hänen tekstis-

tään 

 

Historiatieteiden klassikon, Edward Hallet Carrin kirjan Mitä historia on?5 ensimmäinen 

luku on otsikoitu ”Historiankirjoittaja ja hänen tosiasiansa”. Tässä teoksensa aloituslu-

vussa Carr puolustaa sitä tänäkin päivänä akateemisessa historiankirjoituksessa kes-

keistä tosiseikkaa, että historiankirjotus on aina tietyssä mielessä ”oman aikansa histo-

riaa”.6 Vaikka historiankirjoittajan tulee pyrkiä objektiivisuuteen, vaikuttaa kirjoittami-

seen aina hänen oma taustansa ja omat elinolosuhteensa. Tämän vuoksi myös elämä-

kertaa tutkittaessa on mielekästä aloittaa tutkimus sen kirjoittajasta ja hänen henkilö-

kohtaisesta historiastaan. 

Walter Dening syntyi vuonna 1846 maalaistaloon Devonshiressä, Englannissa. Hän opis-

keli anglikaanisen kirkon lähetystyöntekijäksi Lontoossa, ja aloitti työnsä Madagascarilla 

vuonna 1870. Vuonna 1873 Dening saapui Japaniin, Nagasakiin. Osoitettuaan aiemmin 

kielellisen lahjakkuutensa kääntämällä englanninkielisiä tekstejä Madagaskarin kielelle7, 

hän aloitti ahkeran japanin kielen opiskelun, mikä osoittautui ratkaisevan tärkeäksi hä-

nen myöhempien vaiheidensa kannalta.8 

Deningin innostus japanin kieleen, ja sen opiskelu, säilyivät hänen kirjallisista saavutuk-

sistaan päätellen hänen loppuelämänsä. Nagasakissa hän ei kuitenkaan viipynyt pitkään, 

vaan sai siirron Hakodateen jo joulukuussa 1873.9 Dening työskenteli Hakodatessa noin 

kymmenen vuotta, vaikka pitikin kaupunkia liian syrjäisenä, ja koki opetusmetodiensa 

sopivan paremmin Tokioon. Hän oli kuitenkin jatkuvasti tekemisissä paikallisten kanssa, 

ja alkoi havaita, että jotkin kristinuskon ajatusmallit olivat erittäin hankalia hahmottaa 

hänen täysin eri kulttuurista tulevalle kuulijakunnalleen. Tästä seurauksena Dening alkoi 

enenevissä määrin käyttää opetuksessaan japanilaisia termejä ja vertauksia, mikä ai-

heutti paheksuntaa useissa muissa hänen aikansa lähetystyöntekijöissä.10 

                                                           
5 What is History? 
6 Carr 1963, 22. 
7 Ion 2010, 385. 
8 Rosen 2003, 41. 
9 Ion 2010, 385. 
10 Ballatchet 1976, 40, 45–57, 53. 
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Vuoteen 1882 mennessä Deningin ajattelu erosi niin paljon hänen kollegoidensa näke-

myksistä, että hänet erotettiin lähetysseurastaan. Hän työskenteli vielä 18 kuukautta it-

senäisenä lähetystyöntekijänä Tokiossa11, mutta lopetti lähetystyön kokonaan vuonna 

1883. Vaikka Japani ei enää 1880-luvulla palkannut länsimaisia yhtä hanakasti opetus- ja 

konsulttitehtäviin kuin edellisinä vuosikymmeninä12, Dening vaikuttaa aloittaneen kir-

joittamis- ja opettamistyönsä vuoteen 1884 tultaessa.  

Vuonna 1885 Dening vetäytyi kokopäiväisestä opettamisesta, ja vuoteen 1888 hän työs-

kenteli pääsääntöisesti kirjoittaen lukion englanninoppikirjasarjaa English Readers: The 

High School Series sekä Japan in Days of Yore -kokoelmaa.13 Hän asui loppuelämänsä 

Japanissa, lukuun ottamatta Australiassa viettämäänsä aikaa vuodesta 1892 vuoteen 

1895. Myöhempinä vuosinaan Dening sai keisarillisen tunnustuksen palveluksistaan 

koulutukselle Japanissa, kirjoitettuaan muun muassa koulutusministeriön hyväksymät 

englannin kielen lukukirjat lukioihin.14 

Vaikka Deningin panosta Japanin koululaitokselle ei tule väheksyä, HAMISH ION esittää, 

että nykyään hänen suurimpina saavutuksinaan voidaan pitää hänen ansioitaan lähetys-

työssä, sekä hänen kirjallisia töitään. Ionin mukaan Deningin teoksista merkittävimpiä 

ovat kokoelma lyhyitä Japanilaisia tarinoita, Japan in Days of Yore, sekä nyt tarkastelussa 

oleva elämäkerta, The Life of Toyotomi Hideyoshi.15  

Ensimmäinen osa Toyotomi Hideyoshin elämäkerrasta ilmestyi vuonna 1888, minkä jäl-

keen hän käytti vielä seuraavat kaksi vuotta teoksen muiden osien kirjoittamiseen ja jul-

kaisemiseen. Dening itse kertoo The Life of Toyotomi Hideyoshin ensimmäisen osan esi-

puheessa, että ryhtyi työhön alun perin kustantajan pyynnöstä, ja se osoittautui huo-

mattavasti vaikeammaksi kuin hän alun perin aavisti16. Palaan seuraavissa luvuissa siihen, 

miksi kustantaja halusi julkaista Hideyoshin elämäkerran, ja keskityn tässä luvussa tar-

kastelemaan Deningin henkilökohtaisia motiiveja työhön ryhtymiseen. 

                                                           
11 Ion 2010, 390. 
12 Cortazzi 1987, 119; Hirakawa 2005, 117. 
13 Rosen 2003, 42. 
14 Rosen 2003, 42–44, 46. 
15 Ion 2010, 387. 
16 Dening 1888, i. (Preface) 
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Yksi tärkeitä syitä sille, miksi juuri Deningiä pyydettiin kirjoittamaan elämäkerta, ja miksi 

hän oli halukas ryhtymään työhön, oli varmasti hänen kielitaitonsa. Vaikka Dening ei ol-

lut ainoa aikansa länsimaalainen, joka osasi japania hyvin, ei sujuvasti kieltä lukevia ja 

kirjoittavia ulkomaalaisia ollut paljon. Dening oli osoittanut taitonsa jo paitsi Japan in 

Days of Yore -teoksellaan, jossa käänsi vanhoja japanilaisia tarinoita englanniksi, myös 

kirjoittamalla ja julkaisemalla japaninkielisiä tekstejä, kuten kirjan Sei-Shi-Ron vuonna 

188417.  

Deningin kiinnostus Japanin kieleen näkyy hänen kirjoittamansa elämäkerran molem-

missa painoksissa. Hän muun muassa selittää alaviitteissään sanojen kirjoitusmerkkejä 

ja ääntämistapoja, silloinkin, kun näiden tietäminen ei liity varsinaisen tekstin ymmärtä-

miseen mitenkään. Dening esimerkiksi kertoo kohtauksesta, jossa Oda Nobunaga tar-

joaa Hideyoshille kirjallista palkkiosopimusta tämän autettua erään linnoituksen pystyt-

tämisessä. Vaikka sopimuksen sisältö käy ilmi leipätekstistä, Dening on lisännyt alaviit-

teeseen sopimuksen japaninkielisen nimen sekä länsimaisin aakkosin, että japanilaisin 

kirjoitusmerkein.18 Nämä selitykset myös lisääntyvät entisestään toisessa painoksessa. 

Eräässä alaviitteessä Dening esimerkiksi kertoo Hideyoshin ajan avioerosopimuksen ja-

paninkielisen nimen taustasta.19  

Deningin merkitys japaniasiantuntijana on historian kuluessa unohtunut, mutta aika-

nansa hän on ollut arvostettu auktoriteetti. Tämä näkyy muun muassa hänen Times -

lehdessä julkaistussa kuolinilmoituksessaan, jossa hänen kerrotaan olleen ”tunnettu Ja-

panin historian ja kirjallisuuden asiantuntija” ja että hän oli yhdessä kapteeni Brinkleyn 

ja professori Chamberlainin kanssa yksi kolmesta ”englantilaismiehestä, joiden osaami-

nen vaikeassa suullisessa ja kirjallisessa japanin kielessä oli merkittävää perusteellisuu-

dessaan ja laajuudessaan”20. Luonnollisesti tämä Deningin kiinnostus Japanin kieleen ja 

kulttuuriin näkyy myös Hideyoshin elämäkerrassa ja sen uusitussa painoksessa. 

                                                           
17 Rosen 2003, 42. Conerning Life and Death. Vapaasti suomennettuna ”elämästä ja kuolemasta”. 
18 Dening 1889, 86; Dening 1904, 72. 
19 Dening 1904, 44. 
20 Times 24.12.1913. Well-known authority on Japanese history and literature. - - With the late Captain 
Brinkley (Correspondent of The Times) and Professor B. H. Chamberlain (now retired to Geneva) Mr. Den-
ing formed one of a remarkable trinity of Englishmen whose knowledge of the difficult and spoken Japa-
nese language was remarkable in profundity and extent. 
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Myös Deningin taustasta lähetystyöntekijänä on löydettävissä piirteitä, jotka heijastele-

vat Hideyoshin elämäkertoihin. Church Missionary Society, lähetysjärjestö, jonka alai-

suudessa Dening alun perin tuli Japaniin, antoi viisi yleistä ohjetta läheteilleen. Näistä 

ensimmäinen oli ”Opiskele sen kansan kansallista luonnetta, jonka parissa työskentelet, 

ja suhtaudu mitä suurimalla kunnioituksella sen eriskummallisuuksiin”21. Vaikka Dening 

myöhemmin erosi lähetysjärjestöstä, antaa The Life of Toyotomi Hideyoshi ymmärtää, 

että hän todella noudatti tätä ohjetta antaumuksellisesti. Jo ensimmäisessä osassa 

Dening kirjoitti Hideyoshista hyvin kunnioittavasti ja jopa ihannoiden, todeten heti te-

oksensa alussa, että ”harva elämä on ollut yhtä merkityksellinen”22.  

                                                           
21 Fox 1969, 513. Study the national character of the people among whom you labour, and show the ut-
most respect for national peculiarities. 
22 Dening 1888, 8. Few more remarkable lives than that of Toyotomi Hideyoshi have been lived. 
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2. Sankari ja sensuuri: Deningin kynänjälkeen vaikuttivat Tokugawa-ai-

kaiset lähdeteokset  

 

Valtaan noustuaan Tokugawa Ieyasu oli jo vuonna 1615 poistanut käytöstä Hideyoshin 

kunniaksi pystytetyn temppelin lopettaakseen uskollisuudenosoitukset edellistä hallitsi-

jaa kohtaan. Tästä huolimatta kuuluisimmat Hideyoshin elämäkerroista kirjoitettiin To-

kugawa-kaudella. 23 Vaikka Tokugawojen hallintokausi oli edellisiin sisällissotien vuosiin 

verrattuna rauhaisa, kansa koki silti olevansa shogunaatin – aikansa hallituksen – alis-

tama, ja muisti Hideyoshin aikaa eräänlaisena valtionjohdollisena ideaalina. Tätä ajatte-

lua ruokkivat Hideyoshin elämäkerrat, joissa hänet esitettiin kansan sankarina, ja fiktio 

nousi faktaa tärkeämmäksi.24 

Hideyoshi itse tilasi ensimmäisen elämäkertansa, Tenshōkin. Teos on tyyliltään imarte-

leva25, eikä täysin vapaa fiktiosta, mutta seuraa Hideyoshin vaiheita todenmukaisessa 

järjestyksessä26.  Berryn mukaan Tenshōkiin oli kuitenkin tarkkaan valikoitu, mitkä koh-

dat Hideyoshin elämästä kerrotaan ja mitkä jätetään kirjan ulkopuolelle. Teoksen tapah-

tumat alkavat pian Oda Nobunagan kuoleman jälkeen, ja näin kirjasta jää kokonaan pois 

Hideyoshin tausta maanviljelyksestä elävänä alemman luokan samurain poikana. Vas-

taavasti Tenshōki päättyy vuoteen 1592, jättäen kokonaan pois Hideyoshin toisen valloi-

tusyrityksen Koreaan ja sen kuinka hän surmautti sisarenpoikansa.27 

Kaksi kenties tunnetuinta Hideyoshin elämäkertaa Japanissa kirjoitettiin pian Tenshōkin 

valmistumisen ja Hideyoshin kuoleman jälkeen. Yksi Hideyoshin entisistä alaisista, Ota 

Gyuuichi kirjoitti Taikōkungin, ja vuoden 1625 aikoihin tutkija ja lääkäri Oze Hoan julkaisi 

Taikōkin. Siinä missä Taikōkungi koostuu vain kahdesta luvusta ja keskittyy Hideyoshin 

elämän loppupäähän, on Taikōki puolestaan täyspitkä, 22 lukua kattava elämäkerta. 

Myös tämä teos on kuitenkin suurilta osin fiktiivisesti sävyttynyt ja lisäksi voimakkaan 

                                                           
23 Berry 1982, 1, 243. 
24 Kowada 1985, 30, 12. 
25 Berry 1982, 6. 
26 Kowada 1985, 14-16. 
27 Berry 1982, 64–65, 222. 
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Kungfutselaisvaikutteinen, mitkä seikat tulivat hallitsemaan Hideyoshin elämäkertojen 

kirjallista tyyliä vuosikymmeniä.28 

Ei ole yllättävää, että yhteiskunnassa, jossa syntyperällä oli suuri merkitys, Hideyoshi ha-

lusi jättää alhaiset sukujuurensa Tenshōkin ulkopuolelle. Myöhemmille sukupolville juuri 

alhainen syntyperä oli kuitenkin yksi suurimpia syitä Hideyoshin suosioon. Hänen tari-

nansa maanviljelijän pojan noususta koko maan hallitsijaksi, persoonallisuutensa ja 

myötätuntonsa vähempiosaisia kohtaan olivat elämäkerroissa jatkuvasti esillä, samoin 

kuin hänen sotilaalliset saavutuksensa ja korostettu älykkyytensä.29 

Vaikka The Life of Toyotomi Hideyoshin ensimmäisessä painoksessa ei ollut juuri lainkaan 

lähdetietoja saatavilla, Dening lisäsi listan käyttämistään vanhoista japanilaisista teks-

teistä toisen painoksensa loppuun30. Tätä lähdeluetteloa tutkimalla on selvää, että To-

kugawa-kaudella kirjoitetut elämäkerrat olivat merkittävänä vaikuttajana Deningin te-

okseen, ja listassa ensimmäisenä onkin ylempänä mainittu Taikōki. Parhaiten lähteiden 

vaikutus Deningin teokseen näkyy kuitenkin sen tyylissä ja sävyssä. 

Tyyliin ja sävyyn viitannee myös Stephen Turnbull mainitessaan omassa esityksessään 

Toyotomi Hideyoshista The Life of Toyotomi Hideyoshin ennen kaikkea ”historiallisena 

kuriositeettina”31. Elisabeth Berry avaa tätä ajatusta pidemmälle ja toteaa viitetekstis-

sään, että Deningin kirja Hideyoshista on ”mielenkiintoinen englanninkielinen versio” 

samanlaisesta lähestymistavasta kuin Taikōkissa. Berryn mukaan Hideyoshi on 

Taikōkissa kuvattu ”selvänä johtajana, joka menestyy vahvan persoonansa avulla”32, ja 

tämä kuvaus vastaa todella myös Deningin piirtämää kuvaa sotapäälliköstä.  

Berryn mainitsema tyylillinen yhteys Taikōkiin saa elämäkerran ensimmäinen painoksen 

vaikuttamaan jopa käännösmäiseltä, etenkin verrattuna toiseen painokseen tehtyihin 

muutoksiin.  Dening kuvailee Hideyoshia miehenä, jonka elämä oli “yksi suuri mielen 

                                                           
28 Berry 1982, 243. 
29 Kowada 1985, 3, 6–8. 
30 Dening 1904, 406. 
31 Turnbull 2010, 63. Historical curiosity. 
32 Berry 1982, 256. Interesting English version. 
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voitto materiasta, tai jopa suuremman mielen voitto vähäisemmistä”33, ja maalaa Hidey-

oshista kuvaa vertaansa vailla olevana sankarina. Deningin Hideyoshi vaikuttaa miltei yli-

inhimilliseltä, ja ohittaa kirjoittajansa silmissä saavutuksissaan seuraajansa Tokugawa 

Ieyasun, ja suurelle osalle lukijoistaan todennäköisesti tutumman Napoleon Bonapar-

ten34. 

Dening on rakentanut kirjansa niin, että se muistuttaa lähinnä kaunokirjallista teosta. 

Hideyoshin vaiheet syntymästä kuolemaan on kuvattu juuri pysähtymättä, ja mikäli 

Dening on halunnut lisätä tekstiin jonkin oman ajatuksensa tai mielipiteensä, on se usein 

alaviitteessä. Toisaalta välillä Dening pysähtyy kohdistamaan lukijan huomion johonkin 

tiettyyn seikkaan tekstissä tai piirteeseen Hideyoshissa, tai vertaamaan käsillä olevaa 

asiaa johonkin aikalaisille tyypilliseen ilmiöön.35 Ennen kaikkea The Life of Toyotomi Hi-

deyoshi on kuitenkin nopeatempoinen tarina joka ei juuri pysähdy perustelemaan ole-

massaoloaan. 

Samoin kuin jo aikaisella Tokugawa-kaudella kirjoitetuissa elämäkerroissa, Dening ko-

rostaa Hideyoshia henkilönä, joka omin avuin nousi Japanin vaikutusvaltaisimpaan ase-

maan. Dening, kuten kansa Tokugawa-kaudella, näki Hideyoshin alhaisen syntyperän 

vain tämän suuruutta lisäävänä tekijänä, todeten hänen ”aloittaneen aivan tikapuiden 

juurelta”36. Voidaankin sanoa että korostaen Hideyoshin juuria maata viljelleen samu-

rain poikana, Dening tahallisesti tai tahattomasti jatkoi kerronnallista perinnettä Hidey-

oshista tavallisen kansan sankarina ja miehenä joka toimi luokkarajojen ulkopuolella. 

Deningin kerronnassa on myös useita esimerkkejä aiemmin mainitusta Hideyoshin myö-

tätunnosta heikompi ja vähäosaisempia kohtaan. Dening muun muassa kuvailee kuinka 

Nobunaga antoi Hideyoshille tehtäväksi valvoa linnoituksen pystyttämistä vihollisalu-

eelle, ja kuinka Hideyoshi lupasi työmiehille poikkeuksellisen suuren palkkion, jotta työ 

valmistuisi nopeammin. Deningin mukaan hän maksoi kyseisen palkkion jakamalla työ-

                                                           
33 Dening 1904, 121. One grand triumph of mind over matter, or, if we so prefer to view it, of a superior 
mind over inferior ones. 
34 Dening 1904, 355, 395. 
35 Dening 1904, esim. 42, 85, 167, 317. 
36 Dening 1904, 11. Commenced at the very bottom of the ladder. 
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miehille kaiken rahan jonka sai Nobunagalta tehtävänsä suorittamisesta, lukuun otta-

matta summaa, jonka käytti maksaakseen velan, ja jättämättä mitään itselleen.37 Juuri 

tällaiset tarinat olivat lisänneet Hideyoshin suosiota aiempina vuosisatoina, ja Dening 

säilytti saman sävyn kääntäessään niitä kieleltä toiselle. 

Deningin lähteisiin liittyen mainittava on myös yksi kuuluisimpia sensuuritapauksia 

ukiyo-e:n – kaupallisten puupiirrosten – historiassa. Vuonna 1804, siis noin 70 vuotta 

ennen Deningin saapumista Japaniin ja noin 50 vuotta ennen Tokugawa-kauden päätty-

mistä, joukko Hideyoshia esittäviä puupiirroksia vedettiin pois markkinoilta. JULIE NELSON 

DAVISIN mukaan tässä tapauksessa sensuurin syynä oli näennäisesti huoli siitä, millaisena 

Hideyoshi näissä piirroksissa esitettiin. Ukiyo-e-kuvat olivat viihteellisiä, ja käsittelivät 

usein fiktiivisiä hahmoja ja seksuaalisuutta, ja shogunaatti ei halunnut Hideyoshia esitet-

tävän tällaisessa kontekstissa tämän kunnian vuoksi.  

Todellisuudessa Davis esittää, että Hideyoshin kunniaa painavampi syy sensuurille oli 

kuitenkin huoli siitä, että Hideyoshin esittäminen suositussa ja vapaan viihteellisessä 

kontekstissa nostaisi menneisyydestä esille seikkoja, jotka eivät sopineet Tokugawa-

kauden historiankirjoitukseen. Jos Hideyoshista tehtäisiin viihteellinen ja naurettava 

hahmo, saattaisi se johtaa myös Tokugawa-hallituksen arvokkaan aseman kyseenalais-

tamiseen.38 Kyseessä olivat siis samantyyliset motiivit kuin Tokugawa Ieyasulla kun hän 

sulki Hideyoshille osoitetun temppelin: Hideyoshin esittämisen vääränlaisessa valossa 

pelättiin heikentävän senhetkisen hallitsijan asemaa. 

Tälle tutkimukselle sensuuritapauksesta tekee relevantin se, että Dening käytti ainakin 

elämäkertansa toisessa painoksessa lähteenä samaa teosta, joka inspiroi nämä sensu-

roidut ukiyo-e piirrokset.  Ehon Taikōki, joka löytyy A New Life of Toyotomi Hideyoshin 

lähdeluettelosta nimellä Yehon Taikōki, julkaistiin vuosina 1797–1802. Tämä vanhan 

Taikōkin uusittu ja kuvitettu versio levisi laajalle ja saavutti suurta suosiota, jopa siinä 

määrin että sen pohjalta tehtiin näytelmiä. Kirja kuitenkin kiellettiin ja sen levitys estet-

tiin samassa yhteydessä kuin sen pohjalta tehdyt Ukiyo-e piirrokset.39 

                                                           
37 Dening 1904, 190, 72–73.  
38 Davis 2007, 311. 
39 Davis 2007, 287. 
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Koska Dening ei tekstinsä sisällä käytä lähdeviittausta tai muuten kerro, mistä mikäkin 

tieto ja tarina on peräisin, on ilman tarkkaa perehtymistä japaninkielisiin lähteisiin han-

kalaa sanoa, mikä osa Ehon Taikōkilla oli hänen työssään. Toisin kuin The Life of To-

yotomi hideyoshiin, A New Life of Toyotmi Hideyoshiin on sisällytetty joitakin kuvia ja 

karttoja, mutta näidenkään yhteydessä ei ole lähdeviittauksia. Vielä saman vuosisadan 

alkupuolella sensuroidun kirjan oleminen saatavilla lähdemateriaaliksi kertoo kuitenkin 

hallinnon muuttuneesta asenteesta Hideyoshia kohtaan, mitä seuraava luku tarkemmin 

käsittelee.  
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3. Nationalismin airut: Hideyoshin asema 1800-luvun Japanissa 

 

1800-luvun alkupuoliskolla Japanissa tyytymättömyys Tokugawa-hallintoa kohtaan kas-

voi ja maassa esiintyi yhä enemmän avoimia mielenilmauksia ja levottomuuksia. Ame-

rikkalaisten saapuminen Japanin rannikolle vuonna 1853 vauhditti yhteiskunnan mur-

rosta, ja vuonna 1868 Tokugawojen vastustajat julistivat edellisen hallinnon lakanneen, 

ja vallan ”palautetun keisarille”. Walter Deningin saapuessa Japaniin vuonna 1873 sitä 

johti sisällissodan voittanut uusi hallitus, joka sekä sisä- että ulkopolitiikassaan haki vai-

kutteita lännestä.40 

 Vallan vaihduttua oli tärkeää esittää uusi hallinto parannuksena edelliseen nähden, ja 

yksi tähän käytetyistä välineistä oli Toyotomi Hideyoshi. Tokugawa-kaudella kansan juh-

limasta ja hallinnon vieroksumasta hahmosta tehtiin nyt nationalismin esitaistelija. Hä-

nestä kertovia tekstejä käytettiin kouluissa opetuksessa, ja poliittisessa keskustelussa 

häntä käytettiin nationalistisen ajattelun puolustamisessa.41 Tämän lisäksi Hideyoshista 

tekivät ajankohtaisen muun muassa Japanin, Kiinan ja Venäjän väliset kiistat Korean nie-

mimaasta ja ulkomailla kasvava kiinnostus Japania ja sen historiaa kohtaan. 

Mielenkiintoisesti nationalismin vaikutus Denigin kirjoittamiin elämäkertoihin näkyy en-

nen kaikkea A New life of Toyotomi Hideyoshissa. Kuten aiemmissa luvuissa mainittiin, 

on The Life of Toyotomi Hideyoshi pitkälti käännösmäinen, ja näin kuvaa parhaiten asen-

noitumista Hideyoshiin Denigin käyttämissä Tokugawa-kauden aikaisissa lähteissä. Kor-

jatun painoksen uudistuksista suuri osa käsittelee kuitenkin Hideyoshin ajankohtai-

suutta, ja teoksessa voikin katsoa olevan myös joitakin nationalismisvaikutteisia sävyjä.   

Yksi 1800-luvun lopun poliittiseen tilanteeseen selkeästi liittyvistä lisäyksistä A New Life 

of Toyotomi Hideyoshissa, ovat sen loppupuolelta löytyvät kaksi sivua otsikolla ”Kunni-

anosoitukset Meiji-kaudella”42. Näillä sivuilla Dening kertoo, kuinka  

 

                                                           
40 Tipton 2008, 21-26, 36, 54. 
41 Kowada 1985, 182–186, 190–191. 
42 Dening 1904, 372-373. Honours paid him in the Meiji Era. 
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Vuonna 1868, kun keisarille palautettiin hänelle kuuluvat oikeudet, yksi Hä-

nen Majesteettinsa ensimmäisistä toimista oli käskeä uudelleenrakennet-

tavaksi Hideyoshin kunniaksi pystytetty Kioton temppeli, jonka eräs To-

kugawa-shoguneista oli tuhonnut. Samaan aikaan annetussa Keisarilli-

sessa Julistuksessa todetaan, että Hideyoshin ansiona oli järjestyksen pa-

lauttaminen valtioon pitkään jatkuneen konfliktin jälkeen, että hän oli teh-

nyt maan sotilaallisen voiman tunnetuksi ulkomailla, ja että hän oli kruu-

nun uskollinen palvelija ja arvollinen esikuvaksi tuleville sukupolville. 43 

 

Vaikka Hideyoshin asemaa 1800-luvun lopun Japanissa avoimesti kuvaileva osuus A New 

life of Toyotomi Hideyoshissa on vain kaksi sivua pitkä, tulee siinä selkeästi esille lukuisia 

kirjan syntyyn ja sävyyn vaikuttaneita tekijöitä. Jo sivujen otsikko kertoo muuttuneesta 

virallisesta asenteesta Hideyoshia kohtaan, mistä myös nykytutkimus puhuu. Vallan 

vaihdon myötä keisari ja hänen kunnioittamisensa oli jälleen tärkeä osa politiikkaa44 ja 

siksi myös Hideyoshista kerrottiin henkilönä, joka tuki keisaria aikana, jona se ei ollut 

itsestäänselvyys.  

Dening mainitsee muualla kirjassaan keisarin vain muutaman kerran, eikä pyri erityisesti 

tuomaan tätä esille. Hänen lukijansa olivat ulkomaalaisia, eikä hänen tarkoituksensa ol-

lut ajaa eteenpäin japanilaista nationalismia, vaan ennemminkin markkinoida Japania 

ulkomaailmaan. Yllä lainatun katkelman sanamuodoista käy kuitenkin ilmi kirjoittajan 

kunnioitus oleskelumaansa hallitsijaa kohtaan. Teksti osoittaa myös uuden hallituksen 

onnistuneen esittää vallanvaihto siinä valossa, että Deningkin ulkopuolisena koki, että 

kyse oli oikeutetusta vallan palauttamisesta eikä laittomasta kaappauksesta. 

                                                           
43 Dening 1904, 372. But in 1868, when the Emperor once more was placed in possession of his rights, 
one of the first steps His Majesty took was to order the erection of Kyoto shrine in honour of Hideyoshi 
which had been destroyed by one of the Tokugawa Shōguns. In the Imperial Edict on this subject it is as-
serted that Hideyoshi had the merit of restoring order to the country after a long period of civil strife, 
that he had caused the country’s power to be known in foreign lands, that he was a faithful servant of 
the crown and was worthy of being held up as a model to after-generations. 
44Tipton 2008, 69–72. 
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Hideyoshia koskevassa keisarillisessa julistuksessa mainitaan Denigin mukaan myös, että 

Hideyoshi teki Japanin sotilaallisen voiman tunnetuksi ulkomailla. Tässä viitataan toden-

näköisesti myös Japanin yhdistämiseen, mutta sitäkin enemmän kahteen Hideyoshin yri-

tykseen valloittaa Kiina hyökkäämällä Koreaan. Nämä valloitusyritykset tapahtuivat vuo-

sina 1592–1593 ja 1597–1598, jolloin koko Japani oli jo Hideyoshin hallitsema45. 1800-

luvun lopulla suhde Koreaan oli tärkeä osa maan politiikkaa. Kiista siitä, tulisiko Japanin 

vallata Korea, aiheutti hallituskriisin jo vuonna 1873, mutta avoimeksi konfliktiksi tilanne 

kehittyi vasta kahden vuosikymmenen päästä. Vuosina 1894–1895 käytiin Kiinan–Japa-

nin sota, ja vuosina 1904–1905 Venäjän–Japanin sota. Molemmissa sodissa kiistakapu-

lana oli maiden asema Korean niemimaalla.46  

Dening ei Hideyoshin elämäkerran ensimmäisessä versiossa kiinnitä tämän Korean val-

loitusyrityksiin sen suurempaa huomiota kuin muihinkaan tapahtumiin sotapäällikön 

elämässä. Uusitussa painoksessa hän on kuitenkin lisännyt yksityiskohtia kerrontaansa 

Korean tapahtumista, sekä mainitsee, että Hideyoshin toimet Koreassa ovat erittäin kiin-

nostavia etenkin ajatellessa sitä roolia, joka Korealla on ollut ja tulee olemaan Japanin 

politiikassa. Hän on myös lisännyt kirjaansa noin kahden sivun mittaisen Koreaa käsitte-

levän otteen japanilaisesta sanomalehdestä. Artikkelissa todetaan Deningin mukaan 

muun muassa, että Korea ja Japani ovat kytkeytyneet toisiinsa salaperäisellä tavalla.47 

On selvää, että Japanin, Kiinan ja Venäjän väliset kiistat Koreasta vaikuttivat siihen, mitä 

painoarvoa Dening kirjoittamassaan elämäkerrassa antoi Hideyoshin valloitusyrityksille. 

On hyvin mahdollista, että nämä poliittiset tapahtumat olivat tärkeä syy myös Deningin 

halulle kirjoittaa kirjastaan uusittu painos. Tapahtumat Koreassa tekivät Hideyoshista 

ajankohtaisen, ja voi olla, että Dening uskoi hänen englanninkielisellekin elämäkerral-

leen olevan kysyntää aikana, jolloin sotapäällikön merkitys Japanin politiikassa oli niin 

suuri. 

A New Life of Toyotomi Hideyoshi ilmestyi samana vuonna, kuin Venäjän–Japanin sota 

alkoi. Kirjan viimeisessä kappaleessa Dening toteaa, että Hideyoshia tapausesimerkkinä 

                                                           
45 Berry 1982, 209–214, 233–236. 
46 Tipton 2008, 78. 
47 Dening 1904, 323–326.  
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tutkimalla voidaan nähdä, kuinka Japanin voimavarana yhdistyvät suuret henkiset ja mo-

raaliset lahjat sekä länsimaiset aseet ja laitteet. ”Varustelu ja luonteenlaatu – näihin, 

lyhyesti sanoen, perustuvat modernin Japanin saavutukset sodassa ja rauhassa.”48 Mo-

lempien painosten viimeistä sivua vertaamalla huomaa selvästi sen sävyeron, joka teok-

sissa on. Poliittinen tilanne kahden painoksen välisenä aikana on kehittynyt. Siinä missä 

ensimmäinen painos päättyy Hideyoshin ylistykseen vailla vertaistaan japanilaisten jou-

kossa, päättyy toinen painos koko Japanin sotilasmahdin tunnustamiseen lisää odotta-

vin äänenpainoin.  

Siitä, miksi ulkomaalaisten olisi tärkeää tuntea Hideyoshi, Dening lisäsi kolme sivua teks-

tiä heti kirjansa ensimmäisen luvun alkuun. Hän kertoo, kuinka japanilaiset eroavat 

muista ”aasialaisista roduista” ja kuinka heidän ”yläluokkaansa liittyy monia meidän ylä-

luokkaamme verrattavia piirteitä”49. Dening jatkaa kuvaamalla kuinka japanilaisessa ja 

eurooppalaisessa historiassa on monia yhtäläisyyksiä, ja vertaamalla bushidoa – samu-

raiden elämäntapaa – Euroopan ritareiden sääntöihin. Hänen mukaansa ”tämä itsessään 

tuo erityistä mielenkiintoa elämäkerrallisille luonnoksille, jollaista olen ryhtymässä kir-

joittamaan”50 

Deningin mukaan yläluokkien samankaltaisuus mahdollisti sen, että japanilaiset voivat 

todella omaksua länsimaisen ajattelutavan, ja että ”Japanin tutkiminen on kansallisen 

luonteen ytimeen pyrkimistä, sen selvittämistä, mikä tarkalleen on japanilainen ide-

aali.”51 Koko uusitun painoksen ensimmäisten sivujen teema tuntuukin olevan kirjan 

olemassaolon perusteleminen. A New Life of Toyotomi Hideyoshi säilyttää ensimmäi-

sessä painoksessa esiintyneen “Japanin suurimman sankarin”52 ylistyksen, mutta sisäl-

tää enemmän lähdekritiikkiä ja Deningin omia kommentteja. Lisäksi keskeisiä uudistuk-

sia ovat kirjan loppuun lisätyt 17 sivua yleistä tietoa Hideyoshista ja tämän merkityksestä 

                                                           
48 Dening 1904, 398. Equipment and character – these, in a word, account for the achievements of mod-
ern Japan in peace and war. 
49 Dening 1904, 1. There are many characteristics in their higher life which correspond to those of our 
higher life. 
50 Dening 1904, 1. This in itself gives special interest to biographical sketches such as that I am now 
about to pen. 
51 Dening 1904, 2–3. To study old Japan is to get at the essence of national character, to find out what 
precisely is the Japanese ideal. 
52 Dening 1904, 9. Japan’s greatest hero. 
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Deningin aikana, sekä aiempaa näkyvämpi aikalaiskirjoituksiin ja -tapahtumiin viittaami-

nen ja niiden kanssa keskustelu.  

Yksi merkittävä aikalaiskirjoitus, johon Dening ei viitannut, mutta joka varmasti vaikutti 

hänen lukijakuntaansa, oli NITOBE INAZON Philadelphiassa vuonna 1900 julkaisema 

Bushido: The Soul of Japan -teos. Deningin kannalta teoksesta tekee merkittävän se, että 

se nousi erittäin suosituksi, ja teki Japania tunnetuksi aiempaa suuremmalle joukolle 

englanninkielisiä lukijoita. Näin myös Deningin lukijamäärä kenties kasvoi, ja tämä mah-

dollisuus saattoi osaltaan vaikuttaa siihen, että Dening päätti julkaista uuden version Hi-

deyoshin elämäkerrasta. Teos on Deningin kannalta mielenkiintoinen myös siinä suh-

teessa, että sen kirjoitti japanilainen, joka asui englanninkielisessä maassa ja jonka suu-

rena ansiona akateemisissa piireissä Japanissa ja lännessä pidettiin hänen huomioitaan 

läntisestä kulttuurista. Nitobe oli siis eräässä mielessä ikään kuin japanilainen versio 

Deningistä. Hän tosin kirjoitti kirjansa aiheena oma kulttuurinsa, mutta vieraalla kielellä, 

kun taas Dening kirjoitti äidinkielellään vieraasta kulttuurista. Kuitenkin Dening käytti 

japanilaisia lähteitä, ja Nitobe puolestaan turvautui ulkomaalaisiin, mikä liittyi hänen 

kasvatukseensa.53 

Japanilaisista juuristaan huolimatta Nitobe oli itse asiassa kasvanut vahvassa läntisessä 

vaikutuksessa, ja tunsi englannin kielen japania omemmaksi. Vaikka Bushido: The Soul 

of Japan nousi Japanin–Venäjän sodan jälkeen bestselleriksi, ja 1980-luvulla merkittä-

vimpänä pidetyksi bushido-aiheiseksi teokseksi, ilmestymisensä jälkeen kirjaa arvostel-

tiin Japanissa ankarasti. Länsimaisiin lukijoihin se kuitenkin vetosi, mikä johtuu pitkälti 

siitä, että Nitobe kirjoitti teoksensa nimenomaan heitä ajatellen. Hän haki jatkuvasti 

kulttuureista yhtäläisyyksiä ja vertailukohtia, toisin kuin japanilaiset aikalaisensa, jotka 

pitivät bushidoa täysin läntisistä vaikutteista ja ilmiöistä erillisenä.54 

Japanilaisten ilmiöiden rinnastaminen länsimaiseen kulttuuriin ja perinteeseen on yhtei-

nen ominaisuus Nitoben ja Deningin kirjoissa. Dening viittaa bushido-käsitteeseen teks-

tissään joitakin kertoja, mutta keskittyy enemmän muun muassa vertaamaan Hideyos-

                                                           
53 Benesch 2014, 91–92. 
54 Benesch 2014, 91–95. 
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hia Napoleoniin ja muihin eurooppalaisiin neroihin, kuten Scipioon ja jopa Shake-

speareen, antiikin ajattelijoihin ja Herculekseen55. On mahdollista, että Nitoben teoksen 

kasvava suosio innoitti Deningiä uudelleenjulkaisemaan omansa, mutta hän ei uudessa-

kaan painoksessa antanut yletöntä painoarvoa bushidolle. Dening kuitenkin useaan ot-

teeseen toteaa kirjansa merkityksen olevan siinä, että Hideyoshin kautta on mahdollista 

ymmärtää japanilaista luonteenlaatua, todennäköisesti siis samoja piirteitä, joita Nitobe 

sittemmin klassikoksi nousseessa teoksessaan kutsui bushidoksi. 

Sille, että Dening päätti julkaista teoksestaan uusitun painoksen, vaikuttaa siis olleen 

useita syitä. Koska Dening ei toisin mainitse, on oletettava, että työ ei kuitenkaan ollut 

kustantajan tilaama. Ensimmäisen painoksen tilauksen taustalla oli todennäköisesti län-

nen kasvava kiinnostus Japania kohtaan, ja toisaalta Hideyoshin ajankohtaisuus japani-

laisessa yhteiskunnassa. 1800-luvun loppu ja 1900-luvun alku olivat aikaa, jolloin sekä 

ulkomaalaiset tutkijat, että Japanilaiset kirjailijat tekivät Japania tunnetuksi elämäkerto-

jen muodossa56. Mikäli kyseessä oli suosittu ilmiö jolle oli kysyntää, ei ole yllättävää, että 

kustantaja tilasi siihen sopivan teoksen ajankohtaisesta henkilöstä.  

Dening mainitsee teoksensa toisessa painoksessa, että vuonna 1898 tuli itse asiassa ku-

luneeksi 300 vuotta Hideyoshin kuolemasta57. Tässä tutkimuksessa jää kuitenkin arvai-

lun varaan oliko tällä vaikutusta elämäkerran ensimmäisen painoksen tilaamiseen. Toi-

sen painoksen kustantaja on eri kuin ensimmäisen, eikä ole perusteetonta esittää, että 

siinä missä The Life of Toyotomi Hideyoshi oli tilattu ja käännösmäinen, oli A New Life of 

Toyotomi Hideyoshi kirjoittajalleen henkilökohtaisempi, kirjoitettu toisaalta elannon 

hankkimiseksi, mutta toisaalta kirjoittajan omasta halusta osoittaa lukijoille teoksen 

merkitys ja ajankohtaisuus aikansa yhteiskunnassa.  

 

  

                                                           
55 Dening 1904, 12, 270–271, 351, 365. 
56 Linhart 1992, 13. 
57 Dening 1904, 372–373. 
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Loppulause 

 

Walter Dening kirjoitti Toyotomi Hideyoshin elämäkerrat informaatioksi aikalaisilleen 

henkilöstä, joka eli kolmesataa vuotta näitä ennen. Kirjojen synnylle keskeisiä tausta-

syitä olivat Deningin oma japanintuntemus, sekä Hideyoshin ajankohtaisuus Japanin po-

litiikassa. Nykyään kirjojen arvo on kuitenkin siinä, mitä ne kertovat Deningistä ja hänen 

ajastaan. Tutkittuani The Life of Toyotomi Hideyoshia ja sen toista painosta, voin todella 

yhtyä luvussa yksi mainitsemiini Edward Hallet Carrin sanoihin: historiankirjoitus on aina 

oman aikansa historiaa.  

Mahdollisuus verrata kahta viisitoista vuotta toisistaan erillään kirjoitettua teosta toi nä-

kyviin teosten kirjoittamisajan poliittisen murroksen. Hakosalo et al. toteavat kirjassaan, 

että elämäkerroilla on jo pitkään ollut roolinsa vallankäytön välineinä ja osana kansal-

lista politiikkaa58. Deningin kirja on hyvä esimerkki siitä, kuinka lopulta pienillä lisäyksillä 

pelkkä ylistävä sankaritarina kaukaisen maan sotasankarista sai paikoittain poliittisen sä-

vyn. Kirjan päähenkilö muuttui tapausesimerkiksi, joka kirjailijan mukaan edusti koko-

naisen kansakunnan yhteistä luonteenlaatua.  

Suurmieselämäkertojen kirjoittajilla on suuri vastuu. Suuret hahmot herättävät usein 

suuria tunteita, kenties myös kirjoittajassa itsessään. Tämä on varmasti haaste perintei-

selle elämäkertatutkimukselle, joka pyrkii – kuten kaikki historiankirjoitus – rakenta-

maan puolueettoman ja objektiivisen kuvan kirjoittamisensa kohteesta. Silloin tällöin on 

kuitenkin tilanteita, jolloin on mahdollista oppia enemmän ottamalla suurennuslasin alle 

tutkija itse. Toivottavasti tämä tutkielma voi toimia tästä esimerkkinä. 

Vaikka kirjoittaja parhaansa mukaan pyrkisi objektiivisuuteen, näkyy hänen kynänsä jäl-

jessä silti aina jotain hänestä itsestään, hänen käyttämistään lähteistä ja vallitsevasta 

yhteiskunnasta. Voi olla, että nämä jäljet eivät nykypäivän akateemisella historiantutki-

jalla ole yhtä selviä kuin elämäkertakirjailijalla sata vuotta sitten, mutta toisaalta, paras-

kaan historian tuntija ei tiedä tulevasta.  

  

                                                           
58 Hakosalo et al. 2014, 17. 
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