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Lauri Ockenström

Ihmisten ja eläinten tai eri eläinlajien piirteitä 
yhdistelevät taruhahmot kuten satyyrit, ken-
taurit, harpyijat, aarnikotkat ja sfinksit ovat 
yleisiä lukuisissa taruperinteissä. Taidehis-
torian piirissä näitä risteymiksi eli hybrideiksi 
kutsuttuja hahmoja on perinteisesti käsitelty 
samassa yhteydessä toisaalta eläinkuvas-
ton, toisaalta muiden tavallisuudesta poik-
keavien hahmojen kuten kaukaisten seutujen 
ihmerotujen kanssa. Tämä koskee sekä kes-
kiaikaisia kirjoittajia että modernia tutkimus-
ta, jonka yhteydessä etenkin eläinkäsityksiä 
välittäneitä bestiaareja (lat. bestiarium)1 eli 
eräänlaisia eläin- ja hirviöoppaita ja maantie-
teellisen tradition välittämiä käsityksiä ihme-
roduista on tutkittu verrattain runsaasti.2

Astrologiaan ja oppineen magiaan perin-
teeseen sisältyvän kuvamagian monipuo-

Kotkan jalat, leijonan pää. 
Hybridihahmot keskiajan latinankielisessä kuvamagiassa

linen eläin- ja hybridikuvasto on sen sijaan 
jäänyt taidehistoriassa vähemmälle huomi-
olle varsinkin viime vuosikymmeninä. Kes-
kiajalta on säilynyt runsaasti astrologisia ja 
maagisia teoksia, joiden ikonografiset ku-
vaukset vilisevät vaihtelevia risteymähah-
moja ja muita kuriositeetteja. Astrologis-ast-
ronominen perinne ja kuvamagian kirjallinen 
perinne olivat läheisissä tekemisissä keske-
nään, eikä niiden erottelu olekaan kaikissa 
tapauksissa mielekästä: astrologisessa kir-
jallisuudessa esitellään usein ikonografista 
tietoutta ja kuvaohjeita, ja kuvamagiassa 
talismaanit yhdistettiin tavanomaisesti tai-
vaankappaleisiin. Toisaalta perinteestä on 
eroteltavissa selkeämmin kuvamagiaan 
kuuluva itsenäinen genre, joka keskittyy 
maagisesti vaikuttavien kuvatalismaanien 
valmistukseen.

Taidehistoriassa näiden ”okkulttien” la-
jityyppien tutkimus virisi suhteelliseen var-

hain, Aby Warburgin ja hänen seuraajiensa 
hyödynnettyä astrologian ja kuvamagian 
lähteitä 1900-luvun alkupuoliskolla. Etenkin 
muutamat keskiajan astrologisen kuvaston 
osa-alueet, kuten tähtimerkkien niin kutsu-
tut dekaanihahmot, dokumentoitiin melko 
tarkoin 1900-luvun kuluessa,3 mutta astrolo-
gisten lähteiden hybrideihin ei ole vuosikym-
meniin kohdistettu laajempaa tieteellistä mie-
lenkiintoa. Toisekseen keskiajan oppineen 
magian ja astrologian nykyinen tutkimuspe-
rinne – joka on vilkastunut uudelleen ja laa-
jentunut merkittävästi 1990-luvulta alkaen 
– on keskittynyt rituaalimagiaan ja käsikirjoi-
tustutkimukseen ja pitkälti laiminlyönyt talis-
maanioppaiden ikonografisen tutkimuksen. 
Tuloksena oppineen magiaan ikonografiaa ei 
ole tutkittu aikapäiviin, ja samalla sen sisäl-
tämien risteymäkuvatyyppien koko olemas-
saolo ja yhteydet muihin hybridikuvastoihin 
ovat jääneet tutkimuksessa huomiotta.
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Tämän artikkelin on tarkoitus valaista 
tutkimuksellista katvetta tarjoamalla yleis-
käsitys oppineen magian alalajissa kuva-
magiassa esiintyvistä hybridityypeistä ja 
tarjota pohjustusta kuvamagian hybridiku-
vaston jatkotutkimukselle.4 Käsittely koh-
distuu talismaaniohjeita sisältävien tekstien 
ikonografisiin kuvauksiin latinankielisissä 
lähteissä vuosina 1100–1500. Artikkelin 
päätehtävä on kartoittaa hybridejä sisältä-
vät kuvamagian lähteet ja esitellä niiden 
hybridiset kuvatyypit. Ohessa tarjotaan ly-
hyt yhteenveto hybridien esiintyvyydestä, 
konteksteista ja yleisyydestä kuvamagian 
genressä ja tarkastellaan alustavasti niiden 
suhdetta muuhun kuvamagian kuvastoon. 
Muutamat samaan tutkimusperinteeseen 
ja lähdeaineistoon läheisesti liittyvät hybri-
dejä sisältävät astrologiset kuvastot – esi-
merkiksi niin kutsutut dekaanit ja Sphaera 
barbarica sekä kuun huoneiden ikonografia 
– on jätetty tämän tarkastelun ulkopuolel-
le. Nämä on dokumentoitu seikkaperäisesti 
jo 1900-luvun tutkimuksessa, ja useimmat 
lähteet ovat helposti saatavilla tuoreiden 
editioiden ja käännösten välityksellä.5

Itse hybridin eli risteymän käsite on kulke-
nut tutkimuksessa häkellyttävän annettuna, 

eikä sen sisältöä ole useinkaan problema-
tisoitu. Perusmerkityksensä mukaan ristey-
mällä – englanninkielisessä tutkimuksessa 
”hybrid6” – viitataan taidehistoriassa useim-
miten olentoihin, joissa yhdistyy kahden 
eri lajin piirteitä. Tutkimuksessa hybridien 
luetteloon on tosin liitetty myös olentoja, 
joiden lajisekoitus on epäselvä (kuten lo-
hikäärme), ja maantieteellisen tradition ih-
merotuja, jotka koostuvat vain ihmisen ruu-
miinosista mutta poikkeuksellisella tavalla 
järjestyneinä.7 En ole myöskään nähnyt 
pohdittavan, ovatko esimerkiksi enkelit ja 
putto-hahmot, joiden kehossa on toisinaan 
siivet, hybridejä – ääneen lausumattomana 
lähtökohtana vaikuttaa olleen, että enim-
mäkseen eläimellisiä tai barbariaa edus-
tavia olentoja voidaan kutsua hybrideiksi, 
ylevöitettyjä hahmoja ei. Yhteismitallisen 
määritelmän puutteessa tässä artikkelissa 
hybrideinä tarkastellaan risteymähahmoja, 
joissa on piirteitä kahdesta tai useammas-
ta lajista, joko ihmisestä ja eläimestä tai 
kahdesta eri eläinlajista. Mukaan on luettu 
myös yksittäiset eläimelliset lisukkeet, ku-
ten siivet tai sarvet muutoin tavanomaises-
sa kehossa.

Keskiajan kuvamagia: tausta, teks-
tikorpus ja kuvatyypit
Magian jako kategorioihin on ehtinyt kokea 
monia muutoksia. Vanhahtava jako mus-
taan ja valkoiseen magiaan on jäänyt pois 
tutkimuskäytöstä, samoin D. P. Walkerin 
1950-luvulla tekemä renessanssin magian 
jako spirituaaliseen ja demoniseen.8 Sen si-
jaan David Pingreen 1990-lukulainen tiettyjä 
keskiajan oppineen magian tekstejä koskeva 
jaottelu hermeettiseen ja salomoniseen ma-
giaan on yhä käytössä.9 1990-luvulta alkaen 
yksi magian tutkimuksen päälinjoista on 
keskittynyt juuri keskiajan oppineeseen ma-
giaan, jolla tarkoitetaan kirjallisissa manuaa-
leissa levinnyttä, useimmiten latinankielistä, 
silloisten opillisten rakennelmien kuten pto-
lemaiolaisen kosmologian avulla perusteltua 
taikuutta. Perinteelle oli luonteenomaista 
pyrkiä tekemään pesäeroa taikauskoon, ke-
rettiläisyyteen ja ei-suotavaan ”taikuuteen” ja 
esiintyä hyväksyttävänä tieteen tai uskonnon 
osa-alueena. 2000-luvulla Benedek Láng on 
esittänyt suhteellisen laajasti hyväksytyn 
keskiajan oppineen magian nelijaon luon-
nonmagiaan, kuvamagiaan, rituaalimagiaan 
ja divinaatioon eli selvänäköön. Näistä ri-
tuaalimagian tekstit olivat kontekstiltaan juu-
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talais-kristillisiä ja päätyivät käsikirjoituksissa 
uskonnollisten tekstien yhteyteen. Luonnon-
magian ja kuvamagian tekstit taas pyrkivät 
saamaan jalansijaa luonnontieteiden kaa-
nonissa ja kiersivät samoissa käsikirjoituk-
sissa kivi- ja yrttioppaiden, lääkinnällisten 
manuaalien, astronomian ja astrologian 
kanssa.10 Sisällön sijaan käsikirjoitusperin-
teiden erillisyyteen perustuva jako välttelee 
tiukkoja rajanvetoja ja tunnustaa perinteiden 
raja-alueiden määrittelyyn liittyvät haasteet.11 
Joustavuudessaan ja aineistolähtöisyydes-
sään Lángin jaottelut ovatkin monia aiempia 
käyttökelpoisimpia.

Tutkimuksellisen katveen vuoksi kuvama-
gian tekstien korpuksesta ei ole olemassa 
kattavaa listausta. Láng ja Frank Klaassen 
ovat esittäneet kuitenkin suuntaviivoja kuva-
magian määritelmästä ja tekstien kokonai-
suudesta. Kuvamagialla tarkoitetaan lähtö-
kohtaisesti magian oppaita, joissa esitellään 
kuvan sisältävien talismaanien valmistusta, 
ja jotka miellettiin keskiajalla omaksi kirjal-
liseksi perinteekseen. Onkin mahdotonta 
alleviivata liikaa oppineen kuvamagian kir-
jallista luonnetta. Euroopan keskiajalta on 
säilynyt hädin tuskin kourallinen ei-kristilli-
siä talismaaneja, joten käytännössä lähes 

kaikki tieto talismaaneihin kohdistuvista kä-
sityksistä perustuu kirjalliseen jäämistöön. 
Lähdepohja oli moninainen: monet keskeiset 
tekstit olivat antiikin kulttuurin tuotteita, joista 
osa oli välittynyt keskiajalle suoraan latinaksi 
tai kreikaksi, osa arabialaisen kulttuurin suo-
dattamina ja muokkaamina. Osa teksteistä 
oli kokonaan arabialaisen kulttuurin tuotteita 
(jos kohta antiikin, Lähi-idän ja Intian perin-
teiden innoittamia), osa taas suoraan lati-
naksi syntyneitä manuaaleja, joita koottiin ja 
muokattiin aiempien mallien pohjalta.12

Tässä artikkelissa jaottelen talismaanioh-
jeita sisältävät kuvamagian tekstit kahteen 
ryhmään talismaanien roolin pohjalta: 1) 
teksteihin, jotka keskittyvät kuvatalismaa-
nien valmistamiseen ja eritoten kuvien sisäl-
töön (kuvamagian ryhmä 1), sekä 2) tekstei-
hin, jotka keskittyvät muihin aiheisiin mutta 
esittelevät jonkin verran talismaaneja (kuva-
magian ryhmä 2). Láng laskee kuvamagiaan 
vain ryhmän 1 tekstejä, joita voisi nimittää 
kuvamagian ydinryhmäksi.13 Useimmat ryh-
män 1 edustajista on tiettävästi käännetty 
arabiankielisistä alkuteksteistä latinaksi ny-
kyisen Espanjan alueella 1100- ja 1200-lu-
vuilla. Toinen ryhmää 1 yhdistävä linkki on 
latinan kielen termi imago (kuva), käännös 

arabian talismaania tarkoittavasta sanas-
ta tilasm, joka oli puolestaan laina kreikan 
telesma-termistä. Ydinryhmän tekstien taus-
talla oli toisin sanoen rikas arabiankielinen 
talismaanimagian perinne, joka kääntyi lati-
nankieliseksi ”kuva”magiaksi.14 Arabialaises-
sa magiassa talismaanioppailla oli toistuvat 
tunnuspiirteensä, jotka siirtyivät latinankie-
lisen kuvamagian ydinryhmään. Keskiössä 
on talismaanin valmistus, johon liittyi luon-
nonmagian elementtejä (eläinten ja kasvien 
osia, suitsukkeita, käsityksiä kivien ja metal-
lien salaisista ominaisuuksista) sekä rituaa-
limagian piirteitä (henkien kutsumista, puh-
distautumisriittejä, rukouksia). Astrologinen 
yhteys taivaankappaleisiin oli vahva, minkä 
vuoksi ryhmää on nimitetty myös astrologi-
seksi magiaksi.

Kuvamagian ryhmän 1 tekstit voi edel-
leen jakaa teoksiin, joissa ei kutsuta hen-
kiolentoja (tyyppi 1), sekä niihin joissa hen-
kiä kutsutaan (tyyppi 2). Edellisiä edustavat 
esimerkiksi arabioppinut Thābit ibn Qurran 
De imaginibus ja Ptolemaiokselle attribuoitu 
pseudepigrafinen Opus imaginum, jotka oli-
vat keskiajalla laajalle levinneitä.15 Henkien 
kutsumisformuloita sisältävät tekstit (tyyppi 
2) olivat harvinaisempia ja käsittävät muu-
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toinkin runsaasti seremoniallisia elementte-
jä. Monet näistä lähteistä on attribuoitu Her-
meelle ja muutamille muille hermeettiseen 
perinteeseen linkitetyille pseudonyymeille. 
Tutkimuksessa tekstiryhmä onkin haluttu 
luokitella (toisinaan hieman epätarkoituksen-
mukaisesti) hermeettiseksi kirjallisuudeksi, 
ja etenkin italialaisessa tutkimusperinteessä 
ryhmää on kutsuttu ”seremonialliseksi her-
meettiseksi magiaksi.”16 Tähän ryhmään voi-
daan laskea kuuluviksi muutaman tunnetum-
man tekstin, kuten osia Picatrix-kokoelmasta 
ja Belenus-pseudonyymille attribuoidut Liber 
lune -tekstit, sekä joukon hermeettisiä har-
vinaisuuksia, kuten Toz Graecuksen Liber 
Veneris.17 Kuvamagiasta tavattavat hybridi-
hahmot keskittyvät tähän lähderyhmään. 

Láng lukee ydinryhmään myös muutamia 
muita manuaaleja, kuten De septem quadra-
turis planetarum -tekstin, josta Albrecht Dü-
rer sai innotuksen Melencolia I:n (1514) ruu-
dukolle.18 Listalle voisi lisätä pienen joukon 
sisällöltään samankaltaisia teoksia, joista ei 
ole toistaiseksi julkaistu tutkimusta, kuten 
pseudo-Zaelin talismaanioppaat. Kaikkiaan 
kuvamagian ryhmään 1 voi tähänastisen tut-
kimuksen pohjalta laskea vähintään noin 20 
tekstinimikettä.

Kuvatalismaaneja sivuaiheena käsitte-
levät tekstit – kuvamagian ryhmä 2 – muo-
dostavat kiinnostavan välikategorian. Láng 
lukee useimmat teksteistä luonnonmagiaan, 
mutta Klaassen pitää niitä kuvamagian osi-
na.19 Esimerkiksi Kyranides, tunnettu antii-
kista periytyvä lääkinnällisen luonnonmagian 
teksti, keskittyy kasvien ja eläinten salaisiin 
ominaisuuksiin, mutta esittelee myös kuhun-
kin kasveihin ja eläimiin liittyviä talismaane-
ja, joihin tulee esittävä kuva.20 Tämän ohella 
kuvaohjeita esiintyy lapidariumeissa, kiviop-
paissa, joissa esitellään kivien ominaisuuk-
sia. Esimerkiksi Damigeron-pseudonyymille 
attribuoitu kiviopas esittelee kymmeniä kiviä, 
joista noin viiteen opastetaan kaivertamaan 
esittävä kuva vaikutuksen vahvistamiseksi. 
Klaassen nostaa suosituimpien kuvama-
gian tekstien joukkoon myös Thetel-nimisen 
pseudoauktorin nimissä kulkevan teoksen 
(tai teokset).21 Thetelille attribuoidut tekstit 
ovat muodoltaan lapidariumeja mutta käy-
tännössä talismaanioppaita, jotka voisi las-
kea myös kuvamagian ryhmään 1. Thetel 
on toistaiseksi ainoa löytämäni tämän ryh-
män lähde, joka sisältää hybridihahmoja. 
Kaikkiaan kuvamagian ryhmään 2 sisältyy 
vähintään kymmenkunta runsaasti talismaa-

niohjeita sisältävää tekstiä. Mikäli mukaan 
luetaan myös yksittäisiä talismaaneja sisäl-
tävät tekstit, nousee kokonaismäärä huo-
mattavasti. Selkeästi kuvamagiaksi luettavat 
keskiaikaiset latinankieliset tekstit muodos-
tavat kaikkiaan siis noin 30-40 nimikkeen 
korpuksen.

Kuvamagian käsikirjoitukset ovat äärim-
mäisen harvoin kuvitettuja, joten ikonografi-
nen aineisto koostuu tekstimuotoisista talis-
maanikuvien kuvauksista tai teko-ohjeista. 
Kuvaston voi jakaa viittaussuhteen perus-
teella kahteen ryhmään. Osalla kuvista on 
ikoninen tai indeksinen yhteys talismaanin 
vaikutukseen tai kohteeseen: esimerkiksi 
lehmiä paimennetaan lehmän kuvalla, lintuja 
pyydystetään lintutalismaanilla ja skorpione-
ja häädetään skorpionin kuvalla. Kuvatyyp-
pien joukossa esiintyy myös kasveja joko 
itsenäisesti tai yhdessä ihmis- ja eläinhah-
mojen kanssa. Tämänkaltaiset kuvatyypit 
ovat yleisiä etenkin Thābit ibn Qurran ja 
Pseudo-Ptolemaioksen laajalle levinneissä 
kuvaoppaissa (ryhmä 1, tyyppi 1). 

Toisen ryhmän muodostavat astronomi-
sesti motivoidut kuvat. Niillä on suora viit-
taussuhde taivaankappaleeseen, josta ku-
van voima oli oletuksen mukaan peräisin. 
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Yleensä kiveen jäljennettävässä kuvassa 
esitettiin taivaankappaleen (planeetan tai 
kiintotähden) personifikaatio tai zodiakin 
merkin tai muun tähtikuvion konventionaa-
linen esitys. Varsinkin kuvamagian ryhmän 
1 tyypissä 2 kuvat ovat pääsääntöisesti ast-
ronomisia ihmis-, eläin tai hybridihahmoja. 
Usein talismaaniin oli tarkoitus lisätä kirjoi-
tusta, kuvamagian ryhmässä 1 myös ”karak-
tereiksi” kutsuttuja symbolisia merkkejä, joil-
la uskottiin olevan okkultteja yhteyksiä. 

Muut keskiajan hybridi- ja eläinkuvas-
tot: keskeiset lähteet ja allegorisen 
perinteen kehitys
Sydänkeskiajan bestiariumien ja muun kes-
kiaikaisen eläinkuvaston taustalla oli useita 
antiikista juontuvia kirjallisia perinteitä. ”Idän 
ihmeitä” eli kaukaisten maiden eriskum-
mallisia eläimiä ja ihmisheimoja esittele-
vän maantieteellisen tradition matkakirjat, 
oppaat, ensyklopediat ja ihmekertomukset 
on huomioitu taidehistoriassa 1900-luvun 
alkupuoliskolta alkaen. Keskeisiä antii-
kin lähteitä edustavat esimerkiksi Ktesias, 
Megasthenes, Plinius ja Solinus.22 Hybri-
dit ovat näissä lähteissä harvinaisuuksia 
”koirankuonolaisen” ja yksisarvisen kaltai-

sia poikkeuksia lukuun ottamatta. Eläin- ja 
hybridikäsityksiä esiintyi taajaan myös an-
tiikin myyteissä, joita keskiajalle välittivät 
Ovidiuksen ohella mytografiset lähteet kuten 
Hyginus Mythographus.23 Kolmannen, eten-
kin ikonografista aineistoa tarjonneen läh-
detyypin muodostavat antiikin astronomiset 
lähteet kuvituksineen, esimerkiksi Aratoksen 
monet latinannokset. Tähtikuviokuvastossa 
esiintyi säännönmukaisesti muutamia hybri-
dejä kuten kentauri ja kauriin merkki, joka 
kuvattiin kalanpyrstöisenä vuohena.24

Neljäntenä lähdetyyppinä voi maini-
ta Physiologuksen ja Horapollon kaltaiset 
myöhäisantiikin allegoriset lähteet, joissa 
eläimille annettiin vertauskuvallisia merki-
tyksiä. Pääosin kristillisiä allegorioita esi-
tellyt Physiologus niitti keskiajalla suosiota, 
mutta hybridejä siitä löytyy vain muutama, 
esimerkiksi ”aasi-kentauri” ja yksisarvinen.25 
Physiologus toimi keskeisenä lähteenä mo-
nille keskiaikaisille bestiaareille, jotka perivät 
sen allegorisen perusvireen.26 Viidenneksi 
voi lukea jo mainitun astrologis-maagisen 
perinteen, joka saapui Eurooppaan etupääs-
sä arabiasta käännettynä ja kiersi astrologi-
sissa ja maagisissa yhteyksissä eristyksissä 
muista eläinkuvastoista.

Allegoriat, vertauskuvat ja symbolit kuu-
luivat moniin antiikin kulttuurin osatekijöihin 
eri kulteista ja uskonnoista kuvataiteiseen, 
faabeleihin ja poliittiseen propagandaan. 
Keskiajalle perinne kulkeutui kristillistetys-
sä muodossa. Varsinkin Physiologus välitti 
eläinten raamatullis-allegorisen tulkintamal-
lin, mikä näkyy myös sen harvoissa hybri-
deissä. Sekä seireeniin että aasi-kentau-
riin liitettiin petollisuus, ja lisäksi molemmat 
edustivat paholaisen hahmoa. Yksisarvinen 
taas liitettiin hyveisiin ja pelastukseen.27 
”Idän ihmeitä” käsitellyt maantieteellinen 
traditio ei puolestaan sisältänyt vertausku-
vallista tulkintaa ennen karolingista aikaa, 
jolloin Rabanus Maurus antoi allegorisia se-
lityksiä aiemmin neutraaleille hirviöhahmoil-
le. 1200-luvulta alkaen ”ihmeotuksia” liitettiin 
säännönmukaisesti bestiaareihin, joissa ne 
saivat monia vertauskuvallisia merkityksiä: 
pygmit saattoivat edustaa esimerkiksi nöy-
ryyttä, koirankuonolaiset riitaisuutta. Allego-
riat levisivät myös muihin tekstityyppeihin 
kuten moralisoiviin faabeleihin.28 Vertaus-
kuvallisuus ilmeni 1200-luvun alkupuolel-
ta alkaen voimakkaana myös kristillisissä 
saarnoissa ja kristillistä oppia selventävis-
sä exempla-teksteissä, joissa hyveitä, pa-
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heita ja syntejä havainnollistettiin eläinten 
avulla.29

Eläimet sinällään kuvasivat usein syntiä, 
mutta positiiviset konnotaatiot kulkivat usein 
rinnan negatiivisten kanssa. Physiologuksen 
tapaan myös hybridien konnotaatiot saattoi-
vat olla niin positiivisia kuin negatiivisiakin, 
ja yleisesti ottaen tulkinnat eläin- ja hirviö-
hahmojen merkityksistä vaihtelivat hyvinkin 
tapauskohtaisesti.30 Myös suhtautuminen 
”ihmerotuihin” oli mainitusti aluksi neutraalia 
tai positiivista.31 Tutkimuksessa eniten esillä 
ovat olleet kuitenkin eläinten, hybridien ja hir-
viörotujen negatiiviset tulkinnat etenkin myö-
häiskeskiajan ja renessanssin maailmassa. 
Eläimet ja hybridit kuvasivat ensinnäkin bar-
baarista vierautta suhteessa sivistykseen ja 
totuttuun.32 Toisekseen eläimet, risteymät ja 
groteskit hahmot kuvasivat tyypillisesti ihmi-
sen alempaa, eläimellistä puolta. Moraalinen 
dimensio oli vahva: epämoraalisuus alensi 
ihmistä ja aiheutti metamorfoosin eläimeksi. 
Varsinkin hybridit liitettiin usein epänormaa-
liin ja synnilliseen toimintaan.33 Kaiken kaik-
kiaan hybrideihin kohdistuvien negatiivisten 
mielleyhtymien ja kritiikin määrä oli varsin 
suuri, ja sen taustalla oli monia perusteita. 
Tuomitsevaa asennetta voi pitää määrää-

vimpänä tapana, jolla hybrideihin keskiajan 
ja uuden ajan alun kirjallisissa kannanotois-
sa suhtauduttiin.

Hybridejä sisältävät latinankieliset 
talismaanitekstit
Latinankielisen kuvamagian teksteissä hybri-
dihahmoja esiintyy kolmessa ryppäässä: Pi-
catrix-kokoelmassa, kolmessa siihen linkitty-
vässä hermeettisessä talismaanioppaassa 
sekä kahdessa suositusta, usein yhdessä 
kiertäneessä lapidariumissa. Latinankielinen 
Picatrix on eräänlainen keskiaikaisen magian 
opus magnum, jonka Warburg toi taidehisto-
rian tutkimukseen.34 Teos pohjautuu arabian-
kieliseen tekstikokoelmaan Ghāyat al-Hakīm 
(”Viisaan päämäärä”), jonka nykyarvioiden 
mukaan kokosi ja editoi Maslama b. Qāsim 
al-Qurtubī 950-luvulla islamilaisessa Espan-
jassa. Kokoelma sisältää teoreettisia osuuk-
sia sekä sadoittain maagisia reseptejä, ri-
tuaaleja, rukouksia ja talismaaniohjeita. Teos 
käännettiin kansankielelle Kastilian Alfonso 
X:n hovissa vuosien 1256–1258 välisenä ai-
kana ja pian sen jälkeen latinaksi nimellä Pi-
catrix. Kokonaisuus tarjoaa laajan näkymän 
arabialaisessa maailmassa kiertäneisiin 
maagisiin teksteihin ja käsityksiin. Latinan-

kielinen versio on joiltain osin lyhennelmä – 
esimerkiksi osa talismaaneista puuttuu – ja 
toisinaan sisällöt ovat muuttuneet käännös-
prosessissa. Latinankielisen version kopioin-
nista ja lukemisesta ei kuitenkaan ole vahvoja 
merkkejä ennen 1400-luvun puoliväliä, eikä 
se tiettävästi vaikuttanut kuvamagian kehityk-
seen Euroopassa 1200–1300-luvuilla.35 

Samankaltaisia hybridejä esiintyy kolmes-
sa kuvamagian ryhmän 1 tyypin 2 tekstissä, 
jotka on luokiteltu (seremonialliseksi) her-
meettiseksi magiaksi tekstien attribuution 
perusteella.36 Ne ovat tyypillisiä arabiasta 
käännetyn talismaanimagian edustajia, jois-
sa esitellään talismaanin materiaalit, ikono-
grafia, käyttötarkoitukset sekä rituaalit, joihin 
sisältyi suitsutuksia, puhdistautumisriittejä, 
rukouksia, henkien kutsumista ja eläinuhre-
ja. Kaikista kolmesta löytyy kuvatyyppejä, 
joilla on läheinen paralleeli Picatrixissa ja 
Ghāyassa. Erityisen mielenkiintoisia lähteis-
tä tekee se, että kaikki ovat säilyneet vain 
yhtenä kappaleena samassa 1400-luvun jäl-
kipuoliskolla kopioidussa käsikirjoituksessa. 
Tämä ilmeisesti italiassa kopioitu koodek-
si37 sisältää pelkästään oppineen magian 
tekstejä luonnonmagiasta hermeettiseen 
kuvamagiaan ja salomoniseen rituaalima-
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giaan. David Pingreen arvauksen mukaan 
kaikki käsikirjoituksen kuvamagian tekstit 
käännettiin latinaksi viimeistään 1200-luvun 
alkupuoliskolla, mutta ajoitusta on hankala 
vahvistaa.38 Kyseisistä teksteistä ensimmäi-
nen, Liber Mercurii (Mercuriuksen kirja, foliot 
24v–26r) sisältää rituaaliformulan ja kaksi ta-
lismaaniohjetta Mercuriuksen talismaanien 
valmistukseen39. Jälkimmäisessä ohjeessa 
kuvatyyppi on hybridi. Tämän jälkeen (26rv) 
käsikirjoituksessa on anonyymejä tekstiottei-
ta, kaksi ohjetta Saturnuksen ja yksi Venuk-
sen sormuksen valmistukseen. Venuksen 
sormuksen kiveen (26v) tulee hybridinen 
kuva. Hieman myöhemmin käsikirjoitukses-
sa seuraa nimillä Liber planetarum ja Liber 
Saturni (Planeettojen / Saturnuksen kirja) 
tunnettu laaja manuaali (33r–38r). Se sisäl-
tää noin 20 mitaltaan suuresti vaihtelevaa 
sormusohjetta, jotka jakautuvat Saturnuk-
sen, Jupiterin ja Marsin sormuksiin.40 Sor-
muskiviin tulee ohjeiden mukaan kuvata 
planeetan personifikaatio tai muu esittävä 
kuva, joista muutamat ovat hybridejä. Liber 
planetarum sisältää siinä määrin paralleele-
ja yhden Thetelille attribuoidun lapidariumin 
kanssa, että kyse on todennäköisesti saman 
tekstityypin hyvin erilaisista versioista.

Kaksi hybridejä sisältävää kiviopasta ovat 
mainittu Thetelin lapidarium ja usein sen 
kanssa samoissa käsikirjoituksissa esiinty-
vä pseudonyymi Azareuksen teos. Thete-
lille attribuoituja pseudepigrafisia opuksia 
löytyy kymmenistä käsikirjoituksista, joten 
sitä voi pitää keskiajan mittapuulla yleises-
ti tunnettuna. Useiden versioiden prologin 
mukaan tekstit esittelevät kiviä, joita israe-
lilaiset kaiversivat erämaassa exoduksen 
aikana. Tekstit on laadittu tavanomaisen 
latinankielisen, kristilliseen kulttuuriin so-
peutetun lapidariumin muotoon. Niissä esi-
tellään keskimäärin 20–25 kiveä, joihin on 
kaiverrettu kuva. Ohjeissa esitellään kuvien 
vaikutukset ja useissa tapauksessa rituaa-
leja, joiden avulla kuva tehdään toimivaksi. 
Tähänastisessa tutkimuksessa on elänyt kä-
sitys yhdestä kivioppaasta, jonka kirjoittaja-
na esiintyy Thetel, Techel, Theel, Chael tai 
muu muoto samasta nimestä. Tutkimuskir-
jallisuudessa puhutaan yleisimmin Thetelistä 
tai Techelistä.41 Tosiasiassa kyse on vähin-
tään neljästä erillisestä itsenäisestä teks-
tistä, joilla on muutamia yhteisiä osuuksia, 
mutta selkeästi itsenäiset ja erilliset tekstitra-
ditiot.42 Kutsun keskeisimpiä versioita nimil-
lä Thetel A43, Thetel B44, näiden yhdistelmä 

BA45, sekä usein Thomas Cantimprélaisen 
De natura rerum -teoksen mukana kulkenut 
”Thomas-versio”46. Kaikissa versioissa on 
muutamia hybridihahmoja. Thetel A käsittää 
lähes samat talismaanit samassa järjestyk-
sessä kuin edellä mainittu Liber planetarum, 
mutta siitä puuttuvat hermeettiselle magialle 
ominaiset rituaalit, astrologia, rukoukset ja 
symboliset merkit. 

Monien Thetelin lapidariumeiden yhtey-
dessä käsikirjoituksissa esiintyy samanta-
painen kiviä ja kuvia esittelevä pseudepigra-
finen lapidarium. Kirjoittajana esiintyy joskus 
myyttinen Azareus tai Acatengi, joskus teksti 
on taas anonyymi. Otsikko esiintyy useim-
miten muodoissa De lapidibus (”Kivistä”) tai 
De sculpturis lapidum (”Kivien kaiverruksis-
ta”). Tutkimuksessa käytetyn tavan mukaan 
puhun Azareuksen lapidariumista.47 Tekstin 
kopiot esittelevät vaihtelevan määrän ki-
viin kaiverrettavia kuvia, joista valtaosa on 
palautettavissa antiikin astronomisen kir-
jallisuuden mallien mukaisiin tähtikuvioihin. 
Teos oli keskiajalla varsin suosittu: se oli si-
sällytetty esimerkiksi Thomas Cantimprélai-
sen, Albertus Magnuksen ja Arnoldus Saxon 
kivioppaisiin ja kiersi lisäksi itsenäisesti.48
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Hybridihahmot kuvamagian lähteissä
Kuvamagian merkittävin hybridien lähde Pi-
catrix ja sen alkuteos Ghāyat al-Hakīm koos-
tuvat neljästä temaattisesti rakentuneesta 
kirjasta. Tämän tutkimuksen kannalta kes-
keiset hybridit49 esiintyvät kahdessa planee-
tarista talismaani-ikonografiaa esittelevässä 
jaksossa toisen kirjan lopulla (Picatrix 2.10). 
Ensimmäinen jakso, jota kutsun ”ikonografi-
seksi osuudeksi”, kuvailee ptolemaiolaisen 
järjestelmän seitsemän planeetan personi-
fikaatiot neljän lähteen mukaisesti. Ghāy-
an mukaan lähteet ovat Utāridin (Hermeen 
arabialainen vastine) teos ”Kivien hyöty”, 
Apollonius, Kritonin teos pneumaattisista 
talismaaneista Bu(i)qrātīs-nimisen auktorin 
kääntämänä sekä ”muu lähde”.50 Picatrixissa 
nimet ovat kääntyneet muotoon Mercurius, 
Beylus, Picatrix ja ”muut viisaat.” Apollonius 
ja Beylus viittavat antiikissa vaikuttaneeseen 
Apollonius Tyanalaiseen, Mercurius Her-
mes Trismegistokseen.51 Toinen jakso (tästä 
eteenpäin ”talismaaniosuus”) sisältää joukon 
kunkin planeetan nimiin liitettyjä talismaa-
niohjeita.52

Kaikkiaan Picatrixin kappaleessa 2.10 
esiintyy 28 ikonografista kuvausta ja 39 ta-
lismaaniohjetta. Osa ikonografisen osuuden 

kuvatyypeistä esiintyy myös talismaaniosuu-
dessa. Mukana on yhdeksän hybridiksi 
tulkittavaa hahmoa muiden kuvatyyppien 
koostuessa tavanomaisemmista, joskin iko-
nografisesti rikkaista, eksoottisista ja pai-
koin groteskeista ihmis- tai eläinhahmoista. 
Viidelle seuraavalle Picatrixin sisältämälle 
hybridille ei toistaiseksi ole löytynyt parallee-
lia muualta latinankielisestä kirjallisuudesta. 

Yksi Venuksen talismaaneista esittää sii-
vekästä naista, joka pitää kahta poikalasta 
sylissään. Talismaanin kantaja voi vaeltaa 
vaivatta. Ghāyan alkuperäisversiossa siive-
tön nainen pitelee siivekkäitä pikkupoikia, 
mikä lienee antiikin Venus ja amoriinit -kuva-
tyypin toisinto.53 Picatrixissa naishahmo on 
muuntunut hybridiksi ilmeisesti pelkän kopi-
ointi- tai käännösvirheen seurauksena. Kuun 
ensimmäinen talismaani esittää Ghāyassa 
sauvaan nojaavan linnunpäisen miehen, 
jonka edessä on kukka. Picatrixin vastinees-
sa, joka kielii jälleen tekstien välittämisen 
haasteista monikielisissä olosuhteissa, lin-
nunpäinen mies tasapainoilee sauvan päällä 
kukka kädessään. Kuvan kantaja voi vaeltaa 
uupumatta.54 Eräs toinen kuun talismaani 
kuvaa lapislazuliin leijonan, jolla on ihmisen 
pää ja kuun symboli selässään. Talismaani 

parantaa lasten sairaudet.55 Ikonografisessa 
osuudessa ”Viisaan Picatrixin” mukaan Mer-
curius on siivekäs mies, jolla on kukon töyh-
tö; kokonaisuus vaikuttaa tulkinnalta antiikin 
Hermeestä.56 Ghāyassa Kuu on Utāridin 
mukaan kauniskasvoinen sarvekas nainen, 
joka on kauttaaltaan vyötetty käärmeillä ja 
lohikäärmeillä. Picatrixin riisutussa kuvauk-
sessa sarvekas nainen on vyötetty lohikäär-
meellä. Sarvet ovat mahdollisesti muistuma 
antiikin Hekate-jumalattaren kuunsirpistä.57

Kahdella muulla Picatrixin hybridityypil-
lä on kiinnostavia paralleeleja latinankie-
lisessä kirjallisuudessa. Nämä esiintyvät 
sekä ikonografisessa että talismaaniosuu-
dessa. Ghāyassa Buqrātīin kääntämän 
”Kritonin teoksen” mukaan Mercurius on 
valtaistuimella istuva mies, jolla on kotkan 
jalat, kukko pään päällä ja haukka oikeas-
sa kädessä. Picatrixissa kuvaus on siirtynyt 
”viisaan Mercuriuksen” nimiin: muilta osin 
vastaavan hahmon vasemmassa kädessä 
on liekki, oikeassa ei mitään.58 Sama kuva-
tyyppi esiintyy talismaaniosuudessa Mercu-
riuksen talismaanien joukossa: Smaragdiin 
(Ghāyassa vihreään krysoliittiin) kuvataan 
istuva kotkanjalkainen mies. Ghāyassa va-
semmassa kädessä on haukka, Picatrixissa 
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liekki. Talismaani vapauttaa vangit vankilois-
ta.59 Lisäksi kuvatyypin variantti löytyy Liber 
Mercurii -tekstin (BNCF II.iii.214, 25v) toises-
ta talismaanista. Siinä smaragdiin kuvataan 
vastaava valtaistuimella istuva hybridihah-
mo, jonka vasemmassa kädessä on tähti60, 
oikeassa liekehtivä paperi. Ohje sisältää 
rituaaleja ja pitkän rukouksen, jossa pyyde-
tään henkeä suomaan kuvan tekijälle mitä 
tämä haluaa. Samaa kuvatyyppiä lainasi 
sittemmin esimerkiksi renessanssihumanisti 
Marsilio Ficino 1400-luvun lopulla.61

Toinen useissa lähteissä toistuva kuva-
tyyppi on linnunpäinen Venus, jossa yhdistyy 
kaksi Picatrixin ikonografisen osuuden ku-
vausta. Viisaan Picatrixin (Buqrātīs) mukaan 
naishahmoinen Venus pitelee omenaa sekä 
taulua muistuttavaa kampaa, johon on kirjat-
tu merkit ΟΛΟΙΟΛ. Mercuriuksen (Utārid) ku-
vauksessa Venus on ihminen, jolla on linnun 
kasvot ja pää sekä kotkan jalat.62 Kuvatyypit 
yhdistyvät yhdessä Venuksen talismaaneis-
ta Picatrixin talismaaniosuudessa:

”Jos teet Venuksen hahmoista naisen hahmon, 
jolla on ihmisvartalo, linnun pää ja kotkan jalat; 
oikeassa kädessä tämä pitelee omenaa, vasem-
massa taulun kaltaista puista kampaa johon 
nämä merkit on kirjoitettu: ΟΛΟΙΟΛ. Tämän 
[talismaanin] kantaja otetaan suopeasti vastaan 
ja kaikki pitävät hänestä.”63

Firenzen käsikirjoituksen anonyymin tekstin 
Venus-talismaani toistaa jotakuinkin saman 
ikonografian64. Lisäksi kerrotaan materiaali 
(punainen vaski), astrologinen ajoitus ja ku-
vaillaan pitkä rituaali, joka sisältää esimer-
kiksi leivonnaisen leipomisen ja kyyhkysuh-
rin. Tarkoituksena on saada haluttu henkilö 
rakastumaan rituaalin tekijään. Kuvatyyppi 
esiintyy vielä kolmannessa, hieman yllättä-
vässä lähteessä. 1200-luvun alkupuoliskolla 
vaikuttaneen Arnoldus Saksilaisen (Arnoldus 
Saxo) De virtutibus gemmarum -teokseen on 
liitetty Azareuksen lapidarium. Azareuksen 
teos ei yleensä sisällä kyseistä Venus-talis-
maania, mutta Arnolduksen teokseen liite-
tystä tekstistä sama kuvatyyppi löytyy. Myös 
tässä tapauksessa se edistää rakkauden ta-
voittelua.65

Kymmenkunta Ghāyassa ja Picatrixissa 
esiintyvää kuvatyyppiä esiintyy myös Fi-
renzen käsikirjoituksesta löytyvässä Liber 
planetarum -tekstissä. Näistä kaksi sisältää 
risteymiä. Buqrātīin ja Picatrixin ikonografi-
sissa kuvauksissa Saturnus on korpinkas-
voinen ja kamelinjalkainen istuva mies, joka 
pitelee käsissään sauvaa ja keihästä.66 Liber 
planetarumissa Saturnuksen toinen sormus 
esittää tästä variantin: Saturnus-hahmolla 

on korpin kasvot, karitsan jalat sekä sauva ja 
kallo käsissään.67 Ikonografisessa osuudes-
sa Jupiter on samojen lähteiden mukaan lei-
jonankasvoinen ja linnunjalkainen mies, joka 
jahtaa peitsellä monipäistä lohikäärmettä. 
Ghāyan esittämä Jupiterin toinen talismaa-
ni (joka puuttuu latinankielisestä Picatrixis-
ta) esittää saman kuvatyypin. Vaikutuksena 
mainitaan vihamiesten pakenevan talismaa-
nin kantajaa.68 Liber planetarumissa Jupite-
rin toinen sormus toistaa kuvatyypin. Siellä 
sormuksen valmistukseen liittyy pitkä sere-
monia, ja myös sen vaikutukset ovat moni-
naisia: se esimerkiksi parantaa lukuisia sai-
rauksia, komentaa henkiolentoja ja löytää 
kätkettyjä aarteita.69 Liber planetarumista 
löytyy lisäksi kolmas hybridi, jolla ei ole vasti-
netta Ghāyassa ja Picatrixissa: Saturnuksen 
10. sormukseen kuvataan ihmiskasvoinen 
lintu.70

Kaksi Liber planetarumin kolmesta hybri-
distä esiintyy myös kahdessa Thetelin la-
pidariumissa (Thetel A ja BA), joiden väli-
tyksellä ne saivat laajan levikin keskiajan 
Euroopassa. Kristalliin kuvattu leijonankas-
voinen Jupiter, joka uhkaa aseella kaksi-
päistä lohikäärmettä, esiintyy näissä ikono-
grafisesti hyvin samankaltaisena kuin Liber 



65

Tahiti 2-3/2020 | Artikkelit | Ockenström: Kotkan jalat, leijonan pää

planetarumissa. Myös talismaanin vaikutuk-
set ovat pitkälti samat.71 Lisäksi ihmiskasvoi-
sen linnun sisältävä talismaaniohje kulkee 
Thetelin lapidariumeissa kieliasua myöten 
lähes samankaltaisena kuin hermeettisessä 
paralleelissa.72

Hybridihahmoja esiintyy kohtalaises-
ti myös muissa Thetelille attribuoiduissa 
teksteissä. Thetel B:ssä näitä on neljässä 
kaikkiaan noin kahdestakymmenestä ta-
lismaanista: figuuri joka on ”puoliksi nauta” 
(ja hieman epäselvän kuvauksen mukaan 
mahdollisesti puoliksi oinas), nainen joka on 
puoliksi kala (talismaani tekee kantajastaan 
näkymättömän), ”basiliski” joka on puolik-
si nainen, puoliksi käärme ja suojaa myr-
kyiltä, sekä mies, jolla on naudan pää ja 
kotkan jalat.73 Thomas Cantimprélaisen De 
natura rerumin mukana kulkeneessa versi-
ossa on puolestaan viisi hybridiä, joista ka-
lan ja naisen yhdistelmä sekä ”basiliski” ovat 
variaatioita Thetel B:n vastaavista hahmois-
ta. Näiden lisäksi Thomas-versiossa esiintyy 
hahmo, joka on puoliksi mies, puoliksi nau-
ta, sekä kaksi antiikin mytologiaan viittaavaa 
hahmoa: siivekästä miestä esittävä kaupan-
käynnissä auttava talismaani, joka vaikuttaa 
muistumalta antiikin Hermes-Mercuriukses-

ta, sekä kentauri joka pitelee käsissään sau-
vaa ja jänistä.74

Azareuksen lapidariumin muutamat hybri-
dit liittyvät planeettoihin ja tähtikuvioihin. 
Tekstissä esiintyvät oinaanpäinen Jupiter, 
Mercurius jolla on antiikin kuvastoa mu-
kaillen siivet kantapäissä, jänistä kantava 
kentauri sekä antiikin taruston merihirviö ja 
tähtikuvio Cetus, jolla on kalan alaruumis ja 
harjaksinen käärmeenpää.75

Kaikkiaan oppineen kuvamagian lähteis-
sä esiintyy 19 hybridistä kuvatyyppiä, jois-
ta monet useaan kertaan ja useassa eri 
lähteessä. Näistä kahdeksan edustaa sel-
keästi planeettojen personifikaatioita ja/tai 
antiikin kulttuureiden jumalhahmoja (Venus 
ja pikkupojat, siivekäs Mercurius, sarvekas 
Kuu, kotkanjalkainen Mercurius, omenaa 
kantava Venus, korpinkasvoinen Saturnus, 
leijonankasvoinen Jupiter, oinaanpäinen 
Jupiter). Tekstilähteet liittävät planeettoihin 
myös linnunpäisen miehen (Kuun talismaa-
ni), leijonanpäisen miehen (Kuun talismaani) 
ja ihmiskasvoisen linnun (Saturnuksen sor-
mus), jos kohta yhteys planeettojen perso-
nifikaatioihin vaatii näissä tapauksissa lisä-
tutkimusta. Kuvatyypeistä kaksi juontuu taas 
yksiselitteisesti astronomisista tähtikuvioista 

(Kentauri, Cetus). Lisäksi useimmilla muil-
la Thetelin Thomas-version ja Azareuksen 
lapidariumin hybrideillä on todennäköinen 
yhteys tähtikuvioihin tai taivaankappaleisiin 
– vain ”basiliski” ja naudanpäinen mies eivät 
liity länsimaisen konvention mukaiseen täh-
titaivaaseen.

Tutkimuksen perusteella hybridejä sisäl-
tävät tekstit kuuluvat voittopuolisesti kuva-
magian tyyppiin (ryhmän 1, tyyppi 2), jossa 
kuvilla on yhteys taivaankappaleisiin ja hen-
kiolentoihin. Myös Thetel A ja Azareuksen la-
pidarium sisältävät samankaltaista kuvastoa 
ja vastaavia talismaaneja, vaikka astronomi-
nen yhteys onkin Thetel A:ssa vähäisempi. 
Kaiken kaikkiaan astronominen konteksti 
on dominoiva, sillä lähes kaikki kuvamagian 
hybridit ovat planeettajumalten personifikaa-
tioita tai tähtikuvioiden esityksiä tai esiintyvät 
planeetoille omistetuissa talismaaneissa.

Hybridejä sisältäviä lähteitä yhdistää 
myös se, että lähes kaikki ovat käännöksiä 
arabiasta: Picatrix varmuudella, kolme her-
meettistä manuaalia ja Thetel A hyvin suu-
rella todennäköisyydellä. Nykykäsityksen 
mukaan arabialainen kuvamagia yhdisti su-
juvasti monia aiempia perinteitä kuten kreik-
kalais-roomalaista antiikkia sekä Egyptin, 
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Syyrian, Mesopotamian, Persian ja Intian 
astrologisia ja ikonografisia perinteitä tuot-
taen niistä uusia muunnelmia.76 Monimuotoi-
sen taustan vuoksi myös kuvamagian ristey-
mähahmojen voi olettaa juontuvan useasta 
perinteestä. Antiikin kulttuureiden mytolo-
gia ja mytologisoiva astronominen perinne 
muodostavat selkeästi yhden vaikutuska-
navan. Siivekkäät ja mahdollisesti myös 
linnunjalkaiset Mercurius-hahmot vaikutta-
vat antiikin Hermes-kuvaston mukaelmilta. 
Muutamat Picatrixin hybridit, kuten siivekäs 
Venus ja sarvekas Kuutar, voivat olla puh-
taasti virhetulkintoja antiikin kuvastosta. 
Antiikin astronomiassa hybrideinä esitetyt 
konstellaatiot, kuten kentauri-hahmo (Jou-
simiehen tavanomainen kuvatyyppi) ja Ce-
tus, esiintyvät lähes sellaisinaan myös kes-
kiajan talismaanioppaissa.

Hybridit kuvamagian kuvastojen osa-
na
Hybridien kokonaisosuus kuvamagian ku-
vastossa on suhteellisen vähäinen. En-
sinnäkin hybridejä on vain murto-osassa 
teksteistä. Latinankielisen kuvamagian kor-
pukseen voidaan laskea yli 30 tekstiä, joista 
vain Picatrix, kolme Hermeettistä manuaalia 

sekä Thetelin ja Azareuksen lapidariumit si-
sältävät hybridejä. Myöskään tilastollises-
ti hybridit eivät dominoi lähteitä, joissa ne 
esiintyvät. Esimerkiksi Picatrixin kappaleen 
2.10 talismaaniosion kuvista 10,3 % (4/39) 
on hybridejä. Liber planetarumin kohdalla 
vastaava luku on 15,0 % (3/20), ja Thetelille 
attribuoitujen manuaalien kuvastojen osalta 
14,1 % (9/64). Hybridien voi siis sanoa ol-
leen harvinaisehko, joskaan ei täysin margi-
naalinen osa teosten kuvastoja. 

Hybridejä sisältävät talismaaniohjeet ei-
vät myöskään erityisesti poikkea verrok-
kiryhmiensä ikonografisesta yleisilmeestä 
muutoin kuin olemalla hybridejä. Teosten 
kuvamaailma on yleisesti ottaen rikas ja 
moni-ilmeinen: hahmoilla on runsaasti ek-
soottisia tai groteskeja attribuutteja, joiden 
seurassa leijonanpäinen tai kotkanjalkainen 
ihmishahmo ei ole hätkähdyttävä poikkeus. 
Esimerkkinä voi mainita Liber planetarumin 
ja Thetel A:n ensimmäisen talismaanin:

”Jos siis löydät kivestä tähän tapaan kaiverre-
tun sinetin (sigillum) ja tämän kuvan, jossa on 
parrakas, pitkäkasvoinen mies, jolla on käyrät 
kulmakarvat. Hän istuu auran päällä kahden 
härän välissä pidellen korppikotkaa kädessään. 
Hänen kaulassaan on ihmisen pää ja ketun 
pää.”77

Myöskään hybridejä sisältävien talis-
maanien valmistusrituaalit ja käyttötavat ei-
vät poikkea manuaalien yleisestä linjasta. 
Useimmat vaikutukset ovat positiivisia, esi-
merkiksi profylaktisia, suojelevia tai muutoin 
terveyttä edistäviä tai onnea tuottavia. Vaiku-
tukset eivät ole millään muotoa ”diabolisia” 
verrattuna muihin talismaaneihin. Konnotaa-
tiot paheisiin tai negatiivisessa valossa esi-
tettyyn eläimellisyyteen loistavat niin ikään 
poissaolollaan.

Kuvamagian hybridit keskiajan ku-
vaston kokonaisuudessa
Viimeksi kuvatussa mielessä kuvamagian 
hybridit muodostavat poikkeuksen keskiai-
kaisten hirviö- ja hybridikuvastojen tulkinta-
mallien joukossa. Lähdeteksteissä niihin ei 
sisälly moralisoivaa tendenssiä, eivätkä kuvat 
liity syntiin, moraliteetteihin, turmelukseen tai 
barbariaan. Kuvamagiassa käytetyt eläinmo-
tiivit vaikuttavat pikemminkin liittyvän voimak-
kaisiin ja vahvoihin symbolieläimiin, kuten lei-
jonaan. Positiiviset konnotaatiot juontunevat 
pohjimmiltaan Intian, Mesopotamian ja Egyp-
tin rikkaista eläin- ja hybridikuvastoista

Kuvamagian hybridit eroavat muusta Län-
si-Euroopassa keskiajalla tunnetusta hybri-
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dikuvastosta myös ikonografisesti. Vastaavia 
hahmoja ei ole juurikaan tavattu mainittujen 
lähteiden ulkopuolelta ennen 1400–1500-lu-
kujen vaihdetta, jolloin esimerkiksi Marsilio 
Ficino ja Cornelius Agrippa kopioivat etu-
päässä Picatrixin välittämiä planetaariju-
maluuksia maagis-astrologisten teostensa 
osiksi. Muutamien tunnettujen tähtikuvioiden 
ohella vain kalan ja naisen yhdistelmänä esi-
tetty seireeni, ihmispäällä varustettu leijona 
ja käärme, jolla on naisen pää (”basiliski”), 
esiintyvät muissa perinteissä kuten bestiaa-
reissa. 

Tähänastisen tutkimuksen perusteella 
vaikuttaa siltä, ettei kuvamagian hybridi-
en ja muiden hybridikuvastojen välillä ole 
ollut todennettavaa vuorovaikutusta vielä 
1200–1300-luvuilla. Hybridikuvastoltaan 
rehevimmät kuvamagian lähteet, Picatrix 
ja hermeettiset manuaalit, olivat ennen 
1400-lukua Euroopassa lähes tuntematto-
mia, mikä osaltaan selittää kuvatyyppien 
vähäisiä yhteyksiä muihin keskiaikaisiin 
hybridikuvastoihin. Kuvamagian hybridit, ku-
ten koko kuvamagian ydinryhmä itsessään, 
vaikuttaakin muodostaneen keskiajan ja uu-
den ajan alun kirjallisessa ja visuaalisessa 
kulttuurissa kiintoisan isolaatin: kuvamagian 

tekstejä kopioitiin ja luettiin, ja niitä kohtaan 
tunnettiin ilmiselvää mielenkiintoa, mutta nii-
den kuvasto ei harvoja poikkeuksia lukuun 
ottamatta päässyt murtautumaan oman pe-
rinteensä ulkopuolelle. 
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