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ESIPUHE 

Aloittaessani kuluvan vuosikymmenen alussa tutkimukseni amerikkalaisen 
kulttuurin leviämisestä tavoitteenani oli käsitellä aikaa suunnilleen Yhdys-
valtojen sisällissodasta ensimmäiseen maailmansotaan. Syynä oli hypo-
teesini, että amerikkalainen kulttuurivaikutus koki ensi vaiheensa juuri sil-
loin. Pian kävi kuitenkin selväksi, että kronologinen alku tuli siirtää aina 
Yhdysvaltojen itsenäistymiseen asti. Lisäksi katsoin ainoaksi hedel-
mälliseksi vaihtoehdoksi tarkastella koko pohjoisatlanttista kulttuuripiiriä, 
jossa Suomi on vain yksi osa. Kulttuurin innovatiivisen leviämisprosessin 
analysoiminen edellytti lisäksi laajahkoa länsimaisen kulttuuritilanteen 
selvittämistä, samoin Atlantin kummallakin puolen eläneiden ihmisten toi-
siaan koskevien käsitysten analysoimista. 

Näin tutkimus on laajentunut huomattavasti sekä kohteeltaan, krono-
logialtaan että kysymyksenasettelultaan. Se on paljolti läntisen kulttuuriyh-
teyden historiallinen analyysi ja soveltuu nähdäkseni hyvin kulttuurihisto-
rialliseen, synteesimäiseen käsittelytapaan. Tutkimuskohteen tähänastinen 
kartoittamattomuus Suomessa on johtanut toisaalta siihen, että ilmiön ym-
märtämiseksi on pitänyt tukeutua laajaan lähdetyöhön ja aineiston vank-
kaan dokumentointiin. Näin ollen tutkimuksella on myös »käsikirjamaista» 
tavoitetta, vaikka se primaaristi liittyy lähestymistavaltaan eurooppalai-
seen American Studies -traditioon. Tutkimus kuuluu johtamaani projek-
tiin, jossa selvitetään amerikkalaisen kulttuurin välittymistä meidän päi-
viimme asti. 

Tutkittavan ilmiön laajeneminen ensimmäistä maailmansotaa lähes-
tyttäessä aiheutti sen, että tarvitsin työn loppuun saattamiseksi aihepiiriin 
perehtyneen tutkimusassistentin. Turun yliopiston myöntämän projekti-
määrärahan avulla tämä onnistuikin mainiosti, ja tutkimuksen kolmas osa 
valmistui yhteistyönä filosofian kandidaatti Hanne Koiviston kanssa, joten 
kolmanteen osaan kuuluu myös hänen nimensä. Kolmannenkin osan meto-
diset ratkaisut perustuvat ensimmäisessä ja toisessa osassa omaksumaani 
lähestymistapaan. Kiitän Koivistoa asiantuntevasta ja innovatiivisesta yh-
teistyöstä viimeksi kuluneina puolenatoista vuotena. 
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Materiaalinkeruussa olen saanut apua myös FK Esko Heikkoselta ja 
FK Eero Kupariselta, jotka toimivat 1980-luvun alkupuolella Suomen Aka-
temian palkkaamina Amerikka-projektin tutkimusassistentteina. Omaa 
tutkimustyötäni helpotti Suomen Akatemian nuoremman tutkijan toimi 
vuosina 1980-1982; muuten olen tehnyt tutkimustyötä kulttuurihistorian 
professorin viran hoidon ohessa. Kirjeenvaihtoa olen käynyt usean yhdys-
valtalaisen ja kanadalaisen kollegani kanssa. Kiitän myös professori Veik-
ko Litzeniä ja professori Kalervo Hovia, jotka suosittelivat tutkimuksen 
julkaisemista ja esittivät varteenotettavia kommentteja käsikirjoituksesta. 

Suomen Historiallista Seuraa kiitän siitä, että se otti tutkimukseni jul-
kaistavakseen. Yhteistyö seuran toiminnanjohtajan, maisteri Rauno En-
denin kanssa on ollut mutkatonta. Tutkimuksen kieliasun hiomisesta olen 
kiitollinen maisteri Leena Rossille. Maisteri Totti Tuhkanen on asiantun-
tevasti ja vaivojaan säästämättä suorittanut tekstin tietokoneladonnan sekä 
tehnyt kirjan typografiset ratkaisut. Taloudellista tukea olen vielä saanut 
Turun Yliopistosäätiöltä, Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen ra-
hastolta sekä Oskar Öflunds Stiftelseltä. Näiden myöntämien apurahojen 
turvin olen voinut koota aineistoa ja tutustua tutkimustilanteeseen 
Yhdysvalloissa ja muutamissa Euroopan maissa. 

Turussa 16. joulukuuta 1987 

Keijo Virtanen 
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TUTKIMUSONGELMA: 
UUSI MAAILMA SUHTEESSA 

VANHAAN MAAILMAAN 

Tapanamme on ajatella dualistisesti, asetella vastakkaisuuksia: hyvä — huo-
no, mies — nainen, sielu — ruumis, luonnontieteellinen tai materiaalinen 
kulttuuri — henkinen kulttuuri, vanha maailma — uusi maailma, Euroop-
pa — Amerikka. Kontrastit auttavat muodostamaan käsitteitä, hahmotta-
maan kokonaisuuksia. Yksinkertaisuudessa on niiden etu, mutta myös hait-
ta, jos ne muuttuvat pelkkien yksinkertaistusten esittämiseksi. Historiassa 
se saattaa merkitä muutoksen, dynaamisuuden huomiotta jättämistä. 
Puhutaan — etenkin eurooppalaiset puhuvat — amerikkalaisten kansan-
luonteesta ikään kuin se ei olisi kokenut mitään muutoksia, ikään kuin se 
olisi paikalleen jähmettynyt. Ajatellaan — esimerkiksi monet amerikka-
laiset historioitsijat — dynaamista Amerikkaa ja staattista Eurooppaa. 

Lähdettäessä analysoimaan amerikkalaisen kulttuurivaikutuksen välit-
tymistä Eurooppaan lankeaa apuvälineeksi tällainen vastakohta: uusi maa-
ilma suhteessa vanhaan maailmaan. Niissä on eroa jo maantieteellisen etäi-
syyden vuoksi. Mutta niissä on myös runsaasti yhtäläisyyttä: Amerikka kas-
voi Englannista tai yleisemmin Euroopasta, ja Eurooppaan amerikkalaiset 
aina vertasivat kulttuuriaan väittäessään itseään erilaisiksi.1  Tämän tutki-
muksen tehtävänä ei ole kuitenkaan selvittää eurooppalaisen ja amerikka-
laisen kulttuurin eroja vaan analysoida sitä, miten uuden maan kulttuuri nä-
kyi Euroopassa ajanjaksona 1776-1917. Amerikka on tässä tutkimuksessa 
synonyymi Yhdysvalloille. Atlantin yhteys tarkoittaa Pohjois-Atlantin kult-
tuuripiiriä, läntistä kulttuuria, johon tässä sisällytetään läntisestä reunas- 

1. Cunliffe s.a., 27-28. 
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taan koko Eurooppa, vaikka käsittelyn painopiste onkin Länsi- ja Keski-Eu-
roopassa, Pohjolassa ja viime kädessä Suomessa. 

Kun tutkimuksen ajallinen jänneväli on lähes 150 vuotta, se joudutaan 
jakamaan kronologisiin jaksoihin. Niitä on kolme. Lähtöpiste on luonnolli-
nen sikäli, että Pohjois-Amerikan siirtokunnat itsenäistyivät vuonna 1776 ja 
aloittivat valtiona oman kansallisen identiteettinsä luomisen. 

1800-luvun puolivälissä Yhdysvallat murtautui modernina, teollistuva-
na yhteiskuntana eurooppalaiseen tietoisuuteen ensimmäisen maailman-
näyttelyn aikana Lontoossa vuonna 1851. Amerikkalaiset aatteelliset ja us-
konnolliset liikkeet alkoivat levitä Eurooppaan niin ikään tässä vaiheessa. 
Samoin Yhdysvaltojen henkisen kulttuurin saavutukset alkoivat saada laa-
jempaa kiinnostusta osakseen vuosisadan puolivälin jälkeen (esimerkiksi 
suomeksi ilmestyi ensimmäinen amerikkalainen romaani 1850-luvulla). 
Tässä vaiheessa Yhdysvallat alkoi lopulta muuttua mahdollisuuksien maak-
si Kalifornian kultalöytöjen sekä siirtolaisuutta lisänneiden höyryalusten 
myötä. 

Seuraava taitekohta voidaan ajoittaa vuoden 1890 tienoille. Tämän 
vuosikymmenen kuluessa Yhdysvaltojen ulkopolitiikka aktivoitui; sillä oli 
merkitystä myös kulttuurin kehitykselle seuraavina vuosikymmeninä. Sa-
maan aikaan »amerikkalaistuminen» alkoi muuttua iskusanaksi eri puolilla 
Eurooppaa. 1890-lukua edeltäneinä vuosikymmeninä amerikkalainen teol-
lisuus ja teknologia ottivat jättiharppauksen eteenpäin, loivat massatuotan-
toon ja standardointiin perustuvan materiaalisen kulttuurin puitteet. Vuo-
sisadan loppuvuosikymmeneltä alkaen uudet innovaatiot alkoivat kiihtyväl-
lä vauhdilla levittäytyä yli maan rajojen; niitä symboloivat elokuvat ja auto. 
Vuoden 1890 paikkeilla eurooppalaisen siirtolaisuuden rekrytointialue siir-
tyi Etelä- ja Itä-Eurooppaan. Siirtolaisuus alkoi muuttua teollisuusammat-
teihin ja -keskuksiin suuntautuvaksi edestakaiseksi työmatkaksi, mikä yh-
täältä ilmensi Yhdysvaltojen nopeata teollista kehitystä ja toisaalta maan 
asuttamisen päättymistä itä/länsi -suunnassa. Vuoteen 1890 mennessä Yh-
dysvallat oli pääosin asutettu; ilmaista maanviljelysmaata ei enää halukkail-
le ollut, ja Frederick Jackson Turner saattoi vuosikymmenen alussa esittää 
teesinsä »frontierin» merkityksestä Yhdysvaltojen historiassa. Vuoden 1893 
maailmannäyttelyn pitäminen Chicagossa heijasti paitsi materiaalisen kult-
tuurin asemaa myös sitä, että Yhdysvallat haluttiin nyt kokea Atlantilta Tyy-
nelle valtamerelle ulottuvana yhtenäisenä kansakuntana, jonka elämä ja 
kulttuuri levittäytyivät yli koko maan, ei enää vain itäosien keskuksiin. 

Tutkimus päättyy vuoteen 1917. Silloin Yhdysvallat liittyi ensimmäi-
seen maailmansotaan ja tuli mukaan Euroopan poliittiseen elämään. Sama-
na vuonna Suomi, jota tässä tarkastellaan atlanttisen kulttuuriyhteyden reu-
nimmaisena konkretisoitumana, aloitti valtiollisen itsenäisyytensä. Tutki- 
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muksen kolmas kronologinen vaihe alkaa siis vuodesta 1890, jota esimer-
kiksi GEOFFREY BARRACLOUGH pitää oman aikamme alkupisteenä.2  Näi-
nä vuosikymmeninä teollinen yhteiskuntamuoto eteni nopeasti: se ilmeni 
uusina keksintöinä, kaupungistumisena, kulttuurin käyttäjäkunnan laajene-
misena, kulttuurin kiihtyvänä eriytymisenä eri yhteiskuntaryhmien tarpei-
siin sopivaksi. Keskustelu eliitti- ja populaarikulttuurin suhteesta oli aiem-
paa kärkevämpää ja näkyvämpää; kommunikaatiovälineiden kehitys taas 
nopeutti ja helpotti sekä mantereiden yhteyttä että kulttuurin eri muotojen 
eriytymistä. Nämä prosessit johdattivat läntisen sivilisaation 1900-luvun 
maailmaan. 

Aikarajat eivät ole tietenkään ehdottomat, sillä käsittelyssä on otettava 
huomioon yhtäältä siirtokuntakauden kehityspiirteitä ja toisaalta jossain 
määrin myös ensimmäistä maailmansotaa seuranneita tapahtumalinjoja 
ja -prosesseja. Retrospektiivisesti omasta maailmastamme ja omasta ajas-
tamme katsottuna ns. moderni maailma alkaa nimittäin jostakin vaiheesta 
— maailma, joka on luonut välittömimmät edellytykset sille maailmankat-
somukselle ja sille mentaliteetille, jossa länsimainen ihminen elää 1900-lu-
vulla. Se maailma alkaa eri tulkinnoissa eri aikoina. Usein sen katsotaan al-
kavan ns. teollisuuden vallankumouksesta, jonka alku on Englannissa jo 
1700-luvun loppupuolella. Yhdysvallat ja koko atlanttinen kulttuuripiiri 
siirtyvät teolliseen yhteiskuntaan pääosin vasta 1800-luvun viimeisiltä vuo-
sikymmeniltä lähtien. Tätä jaksoa voidaan hyvin perustein pitää ns. moder-
nin maailman aloittajana — sen maailman, joka tuntuu nykypäivän näkökul-
masta katsottuna hyvin tutulta viimeistään 1920-luvulta lähtien. 

Ajanjaksona 1776-1917 Yhdysvallat loi joka tapauksessa kulttuuri- ja 
yhteiskuntaelämänsä perustusta. Mikä oli sen suhde Eurooppaan ja miten 
se tässä vaiheessa kykeni levittämään vaikutustaan tänne, on tutkimuksen 
keskeisenä kohteena. Vaikutuksen välittymisessä voidaan erottaa kolme as-
pektia: ensinnäkin Amerikan ja Euroopan välinen maantieteellinen etäi-
syys, toiseksi käsiteltävän ajanjakson tarjoamat edellytykset vaikutteiden le-
viämiselle ja kolmanneksi Yhdysvalloista tulevan kulttuuriaallon syvyys 
tilanteessa, jossa lähettävä yhteisö oli vasta hahmottamassa omaa identi-
teettiään.3  

Kirjoitettaessa amerikkalaisen kulttuurin leviämisestä joudutaan poh-
timaan kulttuurin käsitettä. Sitä on viime aikoinakin määritelty monin ta-
voin; niistä yhden — tähän sopivan — mukaan kulttuurin muodostavat ne 
ratkaisut ja toimintatavat, jotka ihmiset ovat kehittäneet vastauksena ympä- 

2. Barraclough 1973, 11-43. 
3. Vrt. Garvan 1962, 260-274; Mead 1969, 81. 
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ristöstä saamiinsa haasteisiin. Kulttuuri nähdään tällöin viestintänä, jossa 
ihmisten tavoiksi muotoutuneet reaktiot haasteisiin, vastausten kaavat ja it-
se vastaukset — henkiset ja aineelliset — muodostavat kulttuuriksi kutsu-
tun kokonaisuuden .4  Tässä laajassa merkityksessä kulttuurihistoriassa tut-
kitaan kansojen talous- ja yhteiskuntaoloja, tapoja sekä henkistä elämää sel-
laisena kuin se ilmenee oikeusjärjestyksessä, elämänkatsomuksissa, kirjal-
lisuudessa, taiteessa ja uskonnollisissa käsityksissä. Suppeammassa merki-
tyksessä kulttuurihistoria voidaan ymmärtää pelkästään ns. hengenelämän 
kehityksen historiana.5  Tämän tutkimuksen kannalta kulttuurin lavea mää-
ritelmä on hyödyllinen: ongelmaa yksinkertaistaen amerikkalainen kulttuu-
ri voidaan mieltää synonyyminä »amerikkalaisuudelle», jolloin amerikka-
laisen kulttuurin välittymisen tutkiminen on amerikkalaisuuden ja sen le-
viämisen tutkimista. 

Tutkimuksen lähestymistapa on kulttuurihistorian määritelmän mukai-
sesti kokonaisvaltaisuuteen pyrkivä. Kulttuurin tuotteet ja niiden leviämi-
nen nähdään kokonaisinnovaationa, jota yksittäiset uutuudet selittävät. 
Tutkimuksen tavoitteena on rakenteellisiin kokonaisuuksiin pyrkien selvit-
tää, mitä amerikkalaisuudesta levisi ja tuli eurooppalaiseen tietoisuuteen 
ennen 1920-lukua. Tutkimuksen kronologinen jänne ja vastapoolien dynaa-
misuus (Yhdysvallat/Eurooppa eri osineen) pyritään selvittämään kahdella 
tasolla liikkuvalla kolmivaiheisella analyysillä. 

Ensimmäinen taso on kronologinen, ja siinä erotetaan yllä esitetyt kol-
me jaksoa (1776-1850, 1851-1890, 1891-1917). Toinen taso on maantieteel-
linen, mutta samalla se on tutkimuksen lähestymistavan kannalta ratkaise-
va. Siinäkin on kolme vaihetta: kussakin kronologisessa vaiheessa analysoi-
daan ensin Yhdysvaltojen oma kulttuuritilanne, sen jälkeen amerikkalaisen 
kulttuurin välittyminen ja välittymisen edellytykset Euroopan keskukseen, 
lähinnä läntiseen Eurooppaan, ja lopuksi keskuksesta Suomeen. Näin Suo-
mi on sijoitettavissa laajan ilmiön kokonaiskehykseen. Näkökulma on siis 
globaalinen siinä mielessä, että Euroopasta katsottuna uudelta mantereel-
ta välittyy informaatiota vanhaan maailmaan, jonka kulttuurista reunaa 
edustaa Suomi. Periferiaksikin sitä voidaan kutsua nimenomaan eurooppa-
laisen kulttuuripiirin kannalta. Vastaavasti myös amerikkalainen kulttuuri 
on monissa suhteissa — etenkin henkisessä kulttuurissa — periferiaa tässä 
vaiheessa. Mutta kun kysymyksenasettelun ja tutkittavan ilmiön lähtökohta 
on Euroopasta katsottuna Atlantin toisella puolella, ei ole loogista pohtia, 

4. Kulttuurin ja kulttuurihistorian käsitteestä sekä yleensä kulttuurihistoriallisesta tutki- 
musotteesta huomattavasti laajemmin, ks. Virtanen 1987, passim; ks. myös Litzen 1981, 
8; Tommila 1981,18-20, 23. 

5. Ks. Virtanen 1979b, 80. 
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kumpi oli esimerkiksi »korkeakulttuurin» kannalta periferiaa, Suomi vai 
Yhdysvallat. Tutkimuksen tehtävänä on sen sijaan selvittää Yhdysvaltojen 
asema Euroopassa ja Suomessa ja vastaavasti Euroopan ja Suomen asema 
amerikkalaisten kuvina. 

Tutkimus on innovaatioiden leviämisen tutkimista; tällöin innovaati-
oksi on ymmärrettävä kaikki, mikä on uutta. Innovaatioiden leviämismalle-
ja on pyritty luomaan mm. siksi, että leviämisilmiön tuntemisesta on huo-
mattavaa taloudellista hyötyä esimerkiksi liiketoiminnalle. Varhaisimmat 
innovaatiotutkimukset ovat sosiologien, antropologien ja maantieteilijöi-
den työtä. Myöhemmin joukkoon ovat liittyneet taloustieteilijät, politologit, 
tiedotustutkijat, psykologit ja kauppatieteilijät. Näiden teorianmuodostuk-
sesta myös historioitsija voi soveltaa sopivia apuvälineitä. 

Ns. klassista leviämismallia on viime aikoina arvioitu uudelleen. Se ot-
ti huomioon yksittäisen uutuuden yksittäisen vastaanottajan kannalta. Läh-
tökohtana oli ajatus, että jokainen uutuus on hyvä: jos ihmiset tietävät siitä, 
he myös hyväksyvät ja omaksuvat sen. Klassinen teoria kohdisti huomionsa 
informaatiovirtoihin ja kommunikaatiotyyppeihin; sille riitti tieto, miten 
uutuus omaksuttiin. Uudemmat innovaatioteoriat ottavat huomioon leviä-
misprosessin eri vaiheissa vaikuttavat tekijät. Lähtökohta on sama kuin en-
nenkin: kaikkea uutena pidettävää voidaan pitää innovaationa — on sitten 
kyseessä uusi tuote, uusi tekniikka tai uusi idea. Mutta uutuudella ei ole 
merkitystä, ellei se leviä ja tule käyttöön. Innovaation leviäminen onkin pro-
sessi, jossa uutuudet leviävät henkilöltä henkilölle, organisaatioita toiselle, 
yhteisöstä yhteisöön ja alueelta alueelle. Yksittäiset innovaatiot on kytket-
tävä muihin uutuuksiin, jotta voidaan analysoida, miten amerikkalainen 
kulttuuri kokonaisuutena ilmenee esimerkiksi Ranskassa tai Suomessa.6  
Siksi tässä tutkimuksessa amerikkalaisen kulttuurin leviäminen nähdään 
kokonaisinnovaationa, laajana ilmiönä, joka koostuu monista yksittäisistä 
innovaatioista. 

Uutuus ei tule tyhjästä eikä se myöskään tule tyhjiöön. Se käy tietyn 
suodattimen läpi. Propagoijat ja markkinoijat vaikuttavat sen hyväksymi-
seen ja muokkaavat sitä. Tärkeätä on se, keillä on mahdollisuus ensin tutus-
tua uutuuksiin. Tämä eliitti vaikuttaa niiden leviämiseen muualle yhteis-
kuntaan. Toisaalta niihin vaikuttavat myös ihmisten odotukset ja valmiudet 
vastaanottamiseen. Näin uutuus muuttuu uudessa ympäristössä vastaanot-
tajan ehdoille sopivaksi. Viimeaikaisten innovaatioteorioiden mukaan tu-
lee myös selvittää uutuuksien vaikutuksia niiden omaksumisen jälkeen.?  On 

6. Iker 1981, 69-71; ks. myös Valkonen 1969, 1-14. 
7. Vrt. Rogers 1962, passim; Katz-Levin-Hamilton 1963, 237; Mead 1969, 84; Valkonen 

1969, 1-14; Wester 1977, 12-17; Tommila 1981, 21-25; Iker 1981, 69-71. 
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siis tunnettava ympäristö, jossa uutuus syntyy; on tunnettava itse innovaatio; 
on tunnettava vastaanottajan odotukset ja edellytykset; on tunnettava sen 
leviämistiet ja -mahdollisuudet; on tunnettava sen kronologinen, maantie-
teellinen ja sosiaalinen leviämisprosessi; ja on tunnettava sen vaikutus uu-
dessa ympäristössä. 

Tämä ajatus- ja teoriapohja merkitsee sitä, että yllä käsiteltyjen krono-
logisen ja maantieteellisen lähestymistason ohella on amerikkalaisen kult-
tuurin välittymistä tutkittaessa perehdyttävä lähettävän maan ja kulttuuri-
innovaatioiden leviämisen välissä olevaan kahteen muuttujaan: eurooppa-
laisiin käsityksiin ja tietoihin amerikkalaisesta yhteiskunnasta sekä amerik-
kalaisten asenteisiin ja kiinnostukseen Eurooppaa kohtaan. Vasta sen jäl-
keen ollaan »valmiit» kussakin kronologisessa jaksossa ja kussakin euroop-
palaisessa maantieteellisessä kohteessa analysoimaan itse vaikutteiden le-
viämistä ja niiden saamaa vastaanottoa. Tämä asetelma on kiteytetty kuvi-
oon 1. Se muodostaa metodiset puitteet tutkimukselle, jonka tavoitteena on 
synteesi tutkittavasta ilmiöstä. 

Kaavio 1. Amerikkalaisen kulttuurin leviäminen ja välittyminen: metodinen kehys 

Tutkimuskohde on erittäin laaja sekä ajallisesti että alueellisesti. Siksi 
ei ole järkevää tavoitella kattavuutta esimerkiksi dokumentoinnissa. Tär-
keintä on löytää tutkimusongelman kannalta olennaiset kehityspiirteet. 
Tutkimustilanne aiheuttaa toisaalta sen, ettei kulttuurin kaikilta alueilta ole 
tutkimuskirjallisuutta, vaan useiden osaongelmien ratkaisemiseksi tehdään 
myös perustutkimusta, koska näitä kysymyksiä ei ole aikaisemmin tarkastel-
tu. Käytetty lähteistö on tietenkin tutkijan valikoimaa, mutta sen monipuo-
lisuus takaa näkökulman kokonaisvaltaisuuden. 
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Lähdeaineisto koostuu ensinnäkin Yhdysvaltojen ja Venäjän/Suomen 
suhteita koskevasta diplomaattisesta asiakirjamateriaalista. Lisäksi on käy-
tetty runsaasti muuta alkuperäisaineistoa, lähinnä amerikkalaisten ja eu-
rooppalaisten diplomaattien, matkailijoiden ja kirjailijoiden tuottamaa ai-
neistoa sekä matkaoppaita. Saman tapaista materiaalia on aikalaiskirjalli-
suus, joka sisältää pääosin amerikkalaisten Eurooppaa koskevia kokemuk-
sia ja eurooppalaisten Amerikkaan liittyviä havaintoja. Se on luonteeltaan 
sekä raportoivaa että fiktiivistä, kaunokirjallista. Lehdistön Yhdysvaltoja 
koskeva kirjoittelu on erittäin tärkeää etenkin tutkimuksen kolmannessa 
kronologisessa vaiheessa, jolloin massakommunikaatio tavoittaa jo kaikki 
yhteiskuntaryhmät ja alkaa muokata asenteita aikaisempaa voimakkaam-
min. Amerikkalaisen kirjallisuuden leviämistä erityisesti Suomeen on selvi-
tetty pääasiassa bibliografioiden avulla, sillä niistä on arvioitavissa amerik-
kalaisen kirjallisuuden osuus muuhun kirjallisuuteen verrattuna. Ongelma-
na on amerikkalaisen ja englantilaisen kirjallisuuden toisistaan erottami-
nen.8  Lehdistön ja käännöskirjallisuuden käytössä on myös otettava huomi-
oon Valtionarkistossa säilytettävät luettelot kielletyistä ulkomaisista paino-
tuotteista. 

Tutkimusaineisto on yksityiskohtaisesti lueteltu lähdeluettelossa, joten 
tässä esitellään sitä vain eräiltä keskeisiltä osiltaan. Tutkimuskirjallisuus on 
erityisen tärkeässä asemassa siksi, että valittu tutkimusote edellyttää koko-
naisuuksien hahmottamista laajasta maantieteellisestä näkökulmasta. Sen 
voidaan kulttuurihistoriallisessa tutkimusotteessa lisäksi nähdä edustavan 
analyysin kohteena olevaa tutkimusaineistoa sinänsä. 

Lähestymistavaltaan tämä tutkimus sijoittuu myös eurooppalaiseen 
American Studies -suuntaukseen, joka toisen maailmansodan jälkeen on 
huomattavasti vilkastunut ja monipuolistunut. Tällä alalla on viime aikoina 
entistä enemmän käytetty kokonaisvaltaista kulttuurihistoriallista lähesty-
mistapaa.9  Yhdysvaltalaista kulttuuria koskevan tutkimussuuntauksen tär-
keimpiä edustajia on norjalainen SIGMUND SKARD. Vuonna 1958 hän jul-
kaisi laajan kaksiosaisen teoksen Amerikkaa koskevan tutkimuksen kehit-
tymisestä eurooppalaisissa yliopistoissa ja alemmissa oppilaitoksissa.'°  

Myöhemmin hän on mm. laatinut synteesin Yhdysvaltojen merkityksestä 
Norjan historiassa." Toinen norjalainen, HALVDAN KOHT on julkaissut 

8. Tälle tutkimukselle ovatkin hyödyksi selvitykset amerikkalaisen kirjallisuuden tulosta 
Suomeen (ks. erit. Durham-Mustanoja 1960, passim; Kaiponen 1985, passim). 

9. Ks. esim. Sykes 1963, 253-270; Thorsen 1981, 55-70; Lundestad 1982, 69-98. 
10. Skard: American Studies in Europe I-II. Bergen 1958. 
11. Skard: The United States in Norwegian History. Oslo 1976. 
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tärkeän kokonaisraportin Yhdysvaltojen ja Euroopan välisestä vuorovaiku-
tuksesta.12  Osittain samantyyppinen on amerikkalaisen ROBERT O. 
MEADin, Euroopassa pitkään vaikuttaneen tutkijan teos,13  joka on antanut 
hyödyllisiä virikkeitä tälle työlle. Amerikkalaisen kulttuurielämän alkuvai-
heen keskeisiin kuvauksiin kuuluu RUSSEL B. NYEn kirja The Cultural Life 
of the New Nation, 1776-1830; vuosisadan loppupuolen yleistilannetta on 
hyvin kiteyttänyt esimerkiksi VINCENT P. DE SANTIS.14  

Amerikkalaisten Euroopan matkailusta on kirjoittanut erityisesti FoS-
TER RHEA DULLES.i5  Amerikkalaisen kirjallisuuden Eurooppaan leviä-
mistä on tarkastellut esimerkiksi CLARENCE GOHDES.16  Lisäksi ovat kirjal-
lisuuden leviämistä tiettyihin maihin tutkineet useat kirjoittajat, joiden 
teokset käyvät ilmi lähdeluettelosta. Tässä on syytä erikseen mainita myös 
NIKOLAI SIVACHEVin ja NIKOLAI YAKOVLEVin Venäjän/Neuvostoliiton ja 
Yhdysvaltojen suhteita käsittelevä teos,17  koska se tuo neuvostoliittolaisen 
näkökulman kauteen, jolloin Suomi oli Venäjän valtakunnan osana. 

Amerikkalaisen kulttuurin välittymistä Suomeen ennen ensimmäistä 
maailmansotaa ei ole kokonaisuutena tutkittu. Sen sijaan joitakin osa-
kysymyksiä on selvitetty. Niihin kuuluu ERNEST J. MOYNEn väitöskirja Har-
vardin yliopistossa vuodelta 1947i8  sekä eräät hänen artikkelinsa amerikka-
laisten matkailijoiden ja kirjailijoiden yhteyksistä Suomeen.i9  Hyvää taus-
ta-aineistoa on antanut myös JUHANI PAASIVIRRAN tutkimus Suomen 
kuvasta Yhdysvalloissa.20  Osakysymyksistä kuten aatteellisten ja eräiden 
teknologisten innovaatioiden tulosta on niin ikään kirjoitettu hyödyllisiä ar-
tikkeleita sekä pro gradu -tutkielmia Turun yliopiston historian laitoksessa; 
ne ilmenevät yksityiskohtaisesti lähdeluettelosta. 

12. Koht: The American Spirit in Europe. New York 1970. 
13. Mead: The Atlantic Legacy. New York 1969. 
14. Nye 1960, passim; De Santis 1968, passim. 
15. Dulles:Americans Abroad. Binghamton 1964; Dulles: "A Historical View of Americans 

Abroad'. Philadelphia 1966. 
16. Gohdes: "The Reception of Some Nineteenth-Century American Authors in Europe'. 

Minneapolis 1950. 

17. Sivachev-Yakovlev: Russia and the United States. Chicago 1979. 
18. Moyne: Studies in Cultural Relations between Finland and America 1638-1938. Cambrid-

ge, Mass. 1947. 

19. Moyne: "American Travelers in Finland". Helsinki 1953; Moyne: "Thoreau and Emer-
son. Their Interest in Finland". Helsinki 1969. 

20. Paasivirta: Suomen kuva Yhdysvalloissa. Porvoo 1962. 
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1. OMAN KULTTUURIN HAHMOTTAMIS-
VAIHE AMERIKKALAISESSA YHTEIS-
KUNNASSA 

Yhdysvaltojen itsenäistyminen vuonna 1776 ei luonnollisestikaan merkin-
nyt kerralla tapahtunutta murrosta yhteiskunnallisessa ja kulttuurikehityk-
sessä. Trendi kohti selvästi havaittavaa amerikkalaista elämäntapaa oli al-
kanut jo siirtokuntakaudella 1600- ja 1700-luvuilla. Itsenäisen valtion synty-
minen antoi kuitenkin uuden pontimen omaleimaisen identiteetin etsi-
miselle. Suhtautuminen entiseen isäntään, Englantiin, oli määräävänä teki-
jänä, ja eurooppalainen kulttuuripiiri yleensäkin oli lähimmän vertailun 
kohteena Yhdysvaltain lähtiessä »luomaan» itseään. Sen useimmat asuk-
kaat olivat Euroopasta lähtöisin, ja eurooppalainen kulttuuri edusti heille 
korkeinta mitä oli nähtävissä. Vuodesta 1776 lähtien Eurooppa antoi ame-
rikkalaisille esikuvia, mutta aiheutti myös komplekseja; siihen oli kyettävä 
tekemään kulttuurinen »pesäero» oman identiteetin kehittämiseksi. Tämän 
vaiheen voi katsoa kestäneen aina 1800-luvun puoliväliin asti: Yhdysvallat 
oli pääosin vastaanottava osapuoli suhteessaan Eurooppaan. Vasta vuosisa-
dan toisella puoliskolla se kykeni aloittamaan maailman vähittäisen »ame-
rikkalaistamisen» muita nopeamman teknisen kulttuurikehityksensä an-
siosta. 

Jo pinnalta katsottuna amerikkalaiset ja eurooppalaiset näyttivät erilai-
silta 1700-luvun lopulla: he pukeutuivat eri tavalla, heidän tapansa olivat 
muotoutumassa toisistaan poikkeaviksi, heidän puheensa oli erilaista. Seu-
raavana puolena vuosisatana myös perustavalaatuisemmat eroavuudet tuli-
vat näkyviin. Näitä ovat etsineet ja pohjiaan myöten analysoineet erityisesti 
amerikkalaiset historioitsijat. RUSSEL B. NYE on löytänyt Yhdysvaltojen it-
senäistymisen jälkeisistä ensimmäisistä vuosikymmenistä viisi kehityspiir-
rettä, jotka ovat luoneet perustaa amerikkalaisten omaleimaiselle, Euroo-
pasta eroavalle kulttuurikehitykselle:1  

1. 	Nye 1960, 146-149. 
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1) amerikkalainen yhteiskunta kykeni kehittämään voimakkaan tunteen 
omasta menneisyydestään, 

2) syntyi vakaumus uuden aloittamisesta, eron tekemisestä eurooppalai-
seen vaikutukseen, 

3) suhtautuminen tulevaisuuteen tuli tärkeäksi, positiiviseksi elementiksi 
amerikkalaisessa yhteiskunnassa ja sen toiminnoissa, 

4) amerikkalainen yhteiskunta kehittyi hyvin liikkuvaksi niin fyysisesti, so-
siaalisesti kuin ideologisestikin, 

5) ja amerikkalainen yhteiskunta muotoutui ykseyden ja moninaisuuden 
omalaatuiseksi kombinaatioksi. 

Näitä piirteitä silmällä pitäen voimme saada kokonaiskuvan amerikkalai-
sesta ilmapiiristä 1800-luvun puoliväliin mennessä. Tämä ilmapiiri luo edel-
lytykset Yhdysvaltojen ja Euroopan väliselle kontaktille ja amerikkalaisen 
kulttuurivaikutuksen ensi vaiheelle Euroopassa. 

Uuden tasavallan johtavat vaikuttajat ymmärsivät menneisyytensä — 
sen, että heidän valtionsa oli pitkän, erityisesti englantilaisen ja yleisemmin 
eurooppalaisen prosessin seurausta. Kukaan amerikkalainen ei ollut kiin-
nostuneempi eurooppalaisesta sivistyksestä, kirjoista, ideoista tai historias-
ta kuin Thomas Jefferson; mutta samalla ei kukaan ollut niihin niin vähän 
sidottu kuin hän, kirjoittaa NYE.2  Toisin sanoen historiaa ei ollut nähtävä 
painolastina vaan uuden historian (tulevaisuuden) välineenä. Itsenäistymi-
sen jälkeen amerikkalaiset olivat tietoisia siitä, että he olivat erillään muus-
ta maailmasta. Uuden valtion tuli määritellä asemansa muuhun maailmaan. 
Mittatikkuna oli tällöin Eurooppa ja oma historia. Yhteiskunnan kehitystä 
arvioitiin kysymällä, onko tietty sosiaalinen asenne tai kulttuurin tuote 
parempi kuin siirtokuntakautena tai onko se peräti parempi kuin Eng-
lannissa ja Euroopassa. 

Henkisessä kulttuurissa ei tullut enää seurata eurooppalaisia vaikutuk-
sia: arkkitehtuurin, kuvataiteiden ja kirjallisuuden tuli olla tiedostetusti 
amerikkalaisia, tasavallan henkeä ja voimaa kuvaavia.3  Käytännössä eu-
rooppalainen vaikutus säilyi kuitenkin voimakkaana koko tarkasteltavan 
kauden ajan, koska oma traditio oli lyhyt ja koska eri taiteenalojen edusta-
jat ammensivat inspiraationsa ja tekniikkansa Euroopan kulttuurikeskuk-
sen tekemiltään matkoilta. Taiteilijoiden pyrkimykset korostaa oman valti-
on elinvoimaa, ominaislaatuisuutta ja merkitystä tulivatkin parhaiten näky-
viin aiheiden valinnassa. Aineistoa ammennettiin erityisesti historiallisista 
tapahtumista ja henkilöistä sekä Pohjois-Amerikan maantieteellisistä ja 

2. Nye 1960, 147. 

3. Handlin 1963, 186. 
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Kuva 1: 1800-luvun alussa amerikkalaiset taiteilijat ottivat tekniikalleen vaikutteet Eu-
roopasta, mutta aiheet kotimaastaan. Ostajat pitivät eniten muotokuvista, historiallisis-
ta aiheista ja maisemista. — Kuvassa J. Milbertin kaupunkikuva vuodelta 1828. 

maisemallisista olosuhteista.4  Eri taiteenlajien edustajilla oli 1800-luvun al-
kuvuosikymmeninä selvä käsitys siitä, että heidän taiteensa pitäisi kyetä il-
mentämään amerikkalaista kansallistunnetta ja yleensä amerikkalaista yh-
teiskuntaa. Aikakauden yleisilmapiiri antoi taiteelle romanttisen värin. Tai-
teilijoiden käsitys itse amerikkalaisuudesta ei NYEn mukaan ollut kui-
tenkaan vielä selkiintynyt, mikä osaltaan säilytti eurooppalaisen tradition 
vaikutuksen sekä kuvataiteissa että arkkitehtuurissa .5  

Kirjailija Ralph Waldo Emerson vaikutti merkittävästi amerikkalaisten 
identiteetin etsimiseen. 1840-luvulta alkaen hän kritikoi amerikkalaisen 
luovan toiminnan arkuutta, jäljittelevyyttä ja tavanomaisuutta. Hän kehotti 
amerikkalaisia kävelemään omilla jaloillaan, työskentelemään omilla käsil-
lään ja puhumaan omia ajatuksiaan. Emersonin ajatusten on katsottu ratkai-
sevasti vahvistaneen amerikkalaisten itseluottamusta, oman arvon tunnus-
tamista ja yksilöllisyyden korostamista.6  Ne näkyivät käytännössä vasta vuo-
sisadan loppupuolen amerikkalaisessa ekspansiivisuudessa, mutta ne osoit-
tavat yhteiskunnan jo aikaisemminkin tiedostaneen oman kulttuurinsa eri-
laisuuden Euroopan kulttuuriin verrattuna. 

Emerson ei suinkaan ollut ainoa »herättäjä». Bostonissakin ilmestynyt 
Edinburgh Review tuli suosituksi paljolti brittipappi Sydney Smithin kirjoi-
tusten ansiosta. Smithin kynä koski amerikkalaisten ylpeyteen ehkä enem- 

4. Boorstin 1974, 503. 

5. Nye 1960, 283-284, 292-294. 

6. Gabriel 1940, 40-41; Perry 1944, 141. 
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män kuin kenenkään muun aikalaisen kirjoitukset. Vuonna 1820 hän julkai-
si artikkelinsa amerikkalaisten henkisen elämän tilasta; hän kiitti heitä roh-
keudesta ja ahkeruudesta ja maan johtomiehiä kyvykkyydestä. Sen sijaan 
tieteen ja taiteen alalla amerikkalaiset eivät olleet hänen mielestään anta-
neet ihmiskunnalle mitään. Smith esitti joukon kysymyksiä:7  

»In the four quarters of the globe, who reads an American 
book or goes to an American play? or looks at an American 
picture or statue? What does the world yet owe to American 
physicians or surgeons? What new substances have their che-
mists discovered? or what the old ones have they analyzed?... 
Who drinks out of American glasses? or eats from American 
plates? or wears American coats or gowns? or sleeps in Ame-
rican blankets?» 

Miten vastaanottavaiseen maaperään Smithin kysymykset lankesivat, ha-
vaittiin täysin vasta myöhempien vuosikymmenten kuluessa. Eräät kysy-
mykset saivat osavastauksen muutamassa vuodessa; niitä käsitellään tarkas-
teltaessa amerikkalaisuuden leviämistä luvussa 4. 

Itsenäistymistä seuranneina vuosikymmeninä amerikkalaisten henki-
sen kulttuurin omaleimaisuuden etsiminen näkyi konkreettisesti poliittises-
sa elämässä, etenkin suhteessa ulkovaltoihin. Jo Washingtonin ja Jefferso-
nin ajoista alkaen Yhdysvallat oli tavoitellut mahdollisimman suurta poliit-
tista riippumattomuutta Euroopasta. Pyrkimysten loogisena huipentumana 
oli presidentti James Monroen julistus vuonna 1823. Se oli seurausta kah-
desta Yhdysvaltoja koskevasta poliittisesta ongelmasta, joista toinen koski 
Yhdysvaltojen ja Venäjän kaupallisia ja alueellisia kiistoja Pohjois-Ameri-
kan luoteisosissa. Julistuksen mukaan 8 

»the American continents, by the free and independent con-
dition which they have assumed and maintained, are hen-
ceforth not to be considered as subjects for future colonization 
by any European powers.» 

Toinen ongelma aiheutui amerikkalaisten pelosta, että Euroopan valti-
ot pyrkisivät valloittamaan takaisin Espanjasta irtautuneet ja itsenäisiksi ju-
listautuneet Latinalaisen Amerikan valtiot. Presidentti Monroe varoitti 
mahdollisesta interventiosta ilmoittamalla, että9  

7. Edinburgh Review, Vol. XXXIII (January 1820), 78-80. 

8. Significant Documents..., Vol. I 1969, 228-230; ks. myös Dictionary of American Histo-
ry IV 1940, 13. 

9. Significant Documents..., Vol. I 1969, 228-230; ks. myös Dictionary of American Histo-
ry IV 1940, 13. 
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»we could not view any interposition with the view of oppres-
sing them or controlling in any other manner their destiny by 
any European power, in any other light than as the manifes-
tation of an unfriendly disposition toward the United States.» 

Julistus otettiin Yhdysvalloissa innostuneesti vastaan, vaikka lyhyellä täh-
täimellä sillä oli vain vähän käytännön merkitystä, koska Euroopan valtiot 
eivät vakavasti harkinneet interventiota Latinalaiseen Amerikkaan. Myös-
kään Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteille sillä ei ollut huomattavaa merkitys-
tä, koska — venäläisen historiankirjoituksen mukaan — Pohjois-Amerikan 
luoteiset osat olivat 1820-luvulle tultaessa Venäjän alueellisissa intresseis-
sä enää vain perifeerisessä asemassa.'°  

Eleenä Monroen doktriini oli kuitenkin tärkeä Yhdysvaltojen identi-
teetin kehittymiselle. Siihen sisältyi halu varjella uuden valtion suvereeni-
suutta. Eristäytyminen tarkoitti kuitenkin vain poliittista elämää, ja siinä se 
sisälsi nimenomaan toimintavapauden koskemattomuuden.11  Eleenä Mon-
roen doktriini vaikutti ainakin pitkällä tähtäimellä merkittävästi myös Eu-
roopan suhteisiin. Se ärsytti Euroopan hallituksia. Yhdysvaltoja oli pidetty 
merkityksettömänä tekijänä maailmanpolitiikassa; nyt se ensi kertaa ju-
listautui maailman asioista kiinnostuneeksi valtioksi ja oman pallonpuolis-
konsa johtajaksi.12  Vaikka Monroen oppi tähdensi isolationismia, se toi-
saalta pienensi Atlantin valtamerta Euroopan ja Yhdysvaltojen välisessä 
vuoropuhelussa. 

NYEn kolmas peruspiirre amerikkalaisen kulttuurin kehityksessä, posi-
tiivinen suhtautuminen tulevaisuuteen, perustui käsitykseen, että amerik-
kalainen yhteiskunta ja sen jäsenet olivat muiden yhteiskuntien yläpuolella. 
Joillakin alueilla — kuten henkisessä kulttuurissa — tunnustettiin väliaikai-
nen alemmuuskin, joka ajan mittaan kuitenkin häviää. Amerikkalaisten pa-
remmuus perustui heidän itsensä mielestä heidän yhteiskuntansa sosiaali-
seen dynaamisuuteen, joka johtui siitä, ettei se ollut joutunut kärsimään 
feodalismin kiroista eikä siinä ollut luokkarajoja, ei etenkään muiden ylä-
puolella olevaa aatelistoa. Amerikkalainen yhteiskunta loi 1700-luvun lo-
pulla ja 1800-luvun alkuvuosikymmeninä itselleen utopian tulevaisuusus-
konsa avulla: amerikkalaisten maailma oli keskeneräinen rakennelma, jota 
jatkuvasti kehitetään, mutta joka ei koskaan tule valmiiksi.13  

10. Sivachev-Yakovlev 1979, 7-8. 

11. Paasivirta 1962, 12-13. 

12. Koht 1970, 26-33. 

13. Nye 1960, 148. 
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Kuva 2: Yhdysvaltojen kongressi aloitti toimintansa 4.3. 1789 ja teki jo säädettyyn pe-
rustuslakiin lisäykset mm. uskonnon ja toiminnan vapaudesta, kokoontumis-, paino- ja 
sananvapaudesta. Ne ilmensivät poikkeuksellisen suurta vapaamielisyyttä, sillä sa-
maan aikaan Euroopan valtioissa oli tarkat rajoitukset kaikista näistä oikeuksista. 
— Kuvassa asiakirja, jota kutsutaan termillä The Bill of Rights. 

Tätä elämäntapaa, joka perustui vallankumouksella saavutettuun de- 

mokratiaan, tuli levittää myös muiden kansojen keskuuteen. Pyhän Allians-
sin puristuksissa olevat Euroopan kansat ja vallankumoustaistelijat ottivat- 

kin amerikkalaisen demokratian esikuvakseen. Toisinaan ne menivät pi-
demmällekin jo 1800-luvun alkupuoliskolla: Amerikka nähtiin tulevan uni- 
versaalikulttuurin keskipisteenä. Vaikkei Monroen opin mukaisesti kan- 
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natettu poliittista yhteistyötä muiden kanssa, haluttiin omalla esimerkillä 
vaikuttaa maailman edistymiseen.14  Yhdysvallat otti itselleen »lähetysteh-
tävän» heti itsenäisen historiansa alkuvaiheessa. 

Ajanjakson lopulla oman esimerkin levittäminen muualle sai eksplisiit-
tisen ilmauksensa Democratic Review -aikakauslehden toimittajan John L. 
Sullivanin vuonna 1845 kirjoittamassa artikkelissa. Siinä hän ensi kerran 
käytti termiä »manifest destiny». Vaikka käsitteellä tarkoitettiin varsinai-
sesti Teksasin liittämistä Yhdysvaltoihin,15  se yhdistettiin hyvin nopeasti 
1840- ja 1850-lukujen keskustelussa muuhunkin kuin alueellisiin laajene-
mishankkeisiin. »Manifest destiny'n» kannattajat perustivat uskonsa Yhdys-
valtojen nopeaan väestönkasvuun — vaadittiin lisää alueita. Mutta lisäksi 
he olivat vakuuttuneita amerikkalaisen lahjakkuuden ja amerikkalaisten 
poliittisten instituutioiden ylivertaisuudesta. 6  

NYEn tähdentämä liikkuvuus amerikkalaisen yhteiskunnan muotoutu-
misvaiheen yhtenä pääpiirteenä ilmeni erityisesti maantieteellisesti. Asu-
tuksen ja viljelyksen rajaviivat siirtyivät jatkuvasti idästä länteen. Muutto 
länteen päin oli pitkään yksi keino ratkaista tai ainakin siirtää sosiaalisia on-
gelmia: jos yksilö oli tyytymätön yhdessä paikassa, hän saattoi aina koettaa 
onneaan muualla. Länsi nähtiin alkuperäisenä, köyhien ja alistettujen para-
tiisina, yksinkertaisten maata ja maanviljelystä rakastavien turvapaikkana.

17  

Välillisesti tästä oli seurauksena, että sivistyksellisesti ja kulttuurisesti itä ja 
länsi alkoivat muovautua erilaisiksi. »Valmiit» alueet löytyivät Atlantin ran-
nalta, varsinkin Uudesta Englannista. Nouseva älymystö ja sivistyneistö oli-
vat kotoisin juuri tältä alueelta, ja ne loivat ensimmäiset kontaktit euroop-
palaiseen kulttuurielämään.18  

Maan itäosat säilyttivät laajan väestöpohjansa, vaikka menettivätkin 
asukkaita länteen. Syynä oli Wienin kongressin jälkeen alkanut voimakas 
siirtolaisuus Länsi-Euroopasta. Vuonna 1800 Yhdysvalloissa asui neljä ja 
puoli miljoonaa valkoista ja miljoona mustaa. Olosuhteet monissa Euroo-
pan maissa olivat sekä poliittisesti että taloudellisesti ahdistavat. Yhdysval-
lat tarjosi vapautta, halpaa maata ja paljon työtä kaikille. Muuttamisen pa-
hin vaihe oli itse matka, joka 1800-luvun alkuvuosikymmeninä kesti pur-
jealuksilla Englannin satamista jopa 12 viikkoa; kulkutaudit verottivat 

14. Paasivirta 1962, 14. 

15. Democratic Review, Vol. XVII (July-August 1845), 5-10. 

16. The Making of American Democracy I 1952, 281; Dictionary of American History III 
1940, 332; ks. myös Merk 1963, 3-227. 

17. Nye 1960, 121. 

18. Paasivirta 1962, 15-16. 
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matkalaisia tuhansin. Kuitenkin vuoteen 1836 mennessä saapui vuosittain 
100 000 siirtolaista Euroopasta,19  ja tulijoiden määrä kasvoi jatkuvasti 1840-
luvulle tultaessa ja siitä edelleen kohti vuosisadan loppua. Vuosina 1820-
1860 Yhdysvaltoihin tuli yhteensä noin kuusi miljoonaa siirtolaista.20  

Uusien asukkaiden suuri määrä mahdollisti maan asuttamisen. Lisäksi 
se oli välttämätön edellytys maatalouden ja teollisuuden kehitykselle. Sa-
malla eri kansallisuuksia edustavat siirtolaiset — vaikka he tässä vaiheessa 
tulivatkin lähinnä Brittein saarilta ja Euroopan mantereen länsiosista — 
toivat oman tärkeän elementtinsä amerikkalaisuuteen. He edustivat erilai-
sia arvoja ja tapoja, säilyttivät niitä ja pitivät amerikkalaisen yhteiskunnan 
jatkuvassa liiketilassa. 

Vuosien 1776-1860 Yhdysvallat olikin ykseyden ja moninaisuuden 
omalaatuinen kombinaatio, niin kuin NYE kokonaisanalyysinsä päätteeksi 
esittää. Sen tavoitteena oli yhtäältä pysytellä erillään kansainvälisistä selk-
kauksista ja luoda omaa kulttuuriaan, mutta toisaalta se tiedosti kulttuuri-
sen yhteytensä Eurooppaan: se ei voinut tulla toimeen ilman eurooppalai-
sia esikuvia. Yhteiskunnan sävyn määräsi demokraattinen hallintotapa, 
kaikki olivat teoriassa tasavertaisia, mutta samalla yksilö ja hänen vapauten-
sa olivat demokraattisen enemmistöajattelun vastapainona. Eri siirtolais-
kansallisuudet toivat vielä moninaisuutta korostavan lisämausteensa »suu-
reen sulatuspataan», joka onnistui tehtävässään vain osittain. Yksilö oli tär-
keä, mutta myös ryhmä. Poliittisten johtajien tavoitteena oli taas stabiilin, 
yhtenäisen kansakunnan luominen. 

Yhdysvallat oli tänä kautena sekä muotoutumassa oleva kansakunta et-
tä kokoelma osavaltioita ja osia. Niitä sitoivat yhteen termit »amerikkalai-
nen» ja »amerikkalaisuus». Tässä mielessä uuden liittovaltion motto »E plu-
ribus unum» ei ollut perusteetta valittu. Toisaalta eurooppalaisuus ei mis-
sään vaiheessa hävinnyt, se oli jatkuvasti Amerikassa itsessään maan itse-
näistymisestä huolimatta. Siirtolaisuus lisääntyi koko ajan ensimmäisten 
vuosikymmenien kuluessa, samoin kauppa; kulttuuriyhteyttä piti yllä ame-
rikkalainen sivistyneistö, ja eurooppalaiset alkoivat entistä enemmän vie-
railla Yhdysvalloissa. Jo tänä kautena Atlantin valtamerestä tuli »läntisen 
sivilisaation sisäjärvi», jatkuvasti kehittyvien ja lisääntyvien keskinäisten yh-
teyksien väylä. 

19. Nye 1960, 121-123. 
20. Ks. Caroli 1973, 15. 
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2. METROPOLEISTA POHJOLAN PERU-
KOILLE: EUROOPPALAISTEN ERILAI-
SET KÄSITYKSET JA TIEDOT AMERIK-
KALAISESTA YHTEISKUNNASTA JA 
KULTTUURISTA 

Vuoden 1776 tapahtumat Pohjois-Amerikassa eivät suinkaan katkaisseet 
eurooppalaisten kiinnostusta uuden maanosan oloihin. Seuraavina vuosi-
kymmeninä yksistään tekninen kehitys loi uusia edellytyksiä yhteyksien 
lisääntymiselle. Siirtokuntakaudella vallinnut staattinen kuva amerikkalai-
sista ja heidän maastaan alkoi saada vivahteita, jotka muuttuivat suhteelli-
sen nopeasti ja joissa positiiviset ja negatiiviset väritykset vaihtelivat riip-
puen siitä, ketkä arvioita laativat. Aiempi yliromanttinen vaikutelma Ame-
rikasta idyllisenä ja eksoottisena maana, sorrettujen turvasatamana alkoi 
muuttua moniin eri suuntiin vallankumousta seuranneina vuosina. 

Luonnollisestikaan ei ollut olemassa tiettyä, yhtä eurooppalaista käsi-
tystä amerikkalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista. Yhdysvallat oli oma 
maailmansa, joka koostui monista kansoista, teollisuuskaupungeista ja lä-
hes asumattomasta maaseudusta, Uuden Englannin Eurooppaan suuntau-
tuneista kulttuuripiireistä ja keskilännen kaivosalueiden koulutusta saamat-
tomista asukkaista. Vastaavasti Euroopan kansat olivat keskenään aivan lii-
an heterogeenisia, jotta niillä olisi voinut olla yhtenäinen käsitys 
Amerikasta. Jokaisella kansalla oli oma historiallinen yhteytensä Pohjois-
Amerikkaan, ja lisäksi eri sukupolvien ja sosiaalisten ryhmien käsitykset 
vaihtelivat.1  Kotimaassaan köyhissä oloissa 1800-luvun alkupuolella asunut 
irlantilainen saattoi kadehtia New Yorkissa asuvaa maanmiestään, joka 
Skandinaviasta tulleen siirtolaisen mielestä asui slummissa. Skandinaavi 
taas piti keskilännen farmialueita parhaana mahdollisena paikkana, ja rans-
kalainen sääli häntä siksi, ettei hänellä ollut mahdollisuutta teatteri- tai 
konserttinautintoihin eikä hän voinut osallistua kirjallisiin piireihin. 

1. 	Wagner 1977, 19. 
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Eurooppalaiset ovat joka tapauksessa väsymättä pyrkineet luomaan ku-
vaa valtameren takana olevasta uudesta sivilisaatiosta. Nämä yritykset eivät 
ole näytelleet osaa vain Euroopan historiassa; ne ovat samalla muovanneet 
amerikkalaisten käsityksiä itsestään. »Kuva» tai »myytti» tai »stereotyyppi» 
ei 1800-luvun puoliväliin mennessä — kuten ei myöhemminkään — perus-
tunut pelkästään todellisuuteen. Arviot syntyivät varsin pinnallisten ja niuk-
koihin faktoihin perustuvien käsitysten pohjalta .2  Toisaalta ei tärkeätä ole-
kaan arvioiden todenperäisyys vaan se, että ne ovat vaikuttaneet historialli-
seen kehitykseen. Eurooppalaisten käsitykset amerikkalaisesta kulttuuri-
elämästä vaikuttivat siihen, miten uudelta mantereelta tuleviin innovaatioi-
hin suhtauduttiin; innovaatio sinänsä oli tietysti tärkeä, mutta sen vastaan-
ottoon vaikuttivat huomattavasti ne asenteet ja ajatukset, joita vastaanotta-
jilla oli innovaation lähettäneestä yhteiskunnasta. Tämän vuoksi on voitava 
muodostaa käsitys eurooppalaisten Amerikka-ajatuksista ajanjaksona 1776-
1850, niiden vaihteluista ja niihin vaikuttaneista tekijöistä. Nämä, peri-
feerisen Suomen kannalta varhaiset käsitykset muovasivat osaltaan myös 
suomalaisten vasta vuosisadan toisella puoliskolla vahvemmin esiin tulleita 
ajatuksia amerikkalaisuudesta. 

Voimme erottaa ainakin neljä tekijää, jotka ovat toimineet arvioiden 
kehyksinä vuodesta 1776 lähtien: niitä ovat olleet Pohjois-Amerikan maan-
tieteellinen laajuus ja neitseellisyys, käsitys Yhdysvalloista demokratian ja 
vapauden maana, käsitys amerikkalaisista »valittuna» kansana sekä kulttuu-
rin (henkisen kulttuurin) puute.3  Näistä kriteereistä käsin eurooppalaiset 
loivat 1800-luvun puoliväliin mennessä sekä myönteisiä että kielteisiä mie-
lipiteitä valtameren takaisesta sivilisaatiosta. 

Muutosta aikaisempaan, lähes paikallaan pysyneeseen stereotyyppi-
seen kuvaan Amerikasta vapauden ja tulevaisuuden maana alkoi syntyä he-
ti vuoden 1776 jälkeen. Jos Amerikka oli alusta alkaen ollut idyllinen, 
rousseaumainen maa, miksi siellä tapahtui kumous ja miksi siellä tarvittiin 
sosiaalinen ja poliittinen demokratisoituminen ja vapautuminen? Miksi 
Amerikka päätti kiskaista itselleen vapauden kumouksella, jos sillä jo en-
nenkin oli sitä?4  Tällaiset kysymykset alkoivat muuttaa eurooppalaisten kä-
sityksiä realistisemmille, arkipäiväisemmille tasoille. 

Itse vallankumous herätti innostusta eurooppalaisten radikaalien pii-
rissä. Ranskatar, Madame de Stael katsoi, että Amerikasta tuli ihmiskunnan 
edelläkävijä. Mutta Ranskan vallankumouksen jälkeen Amerikka jäi taka- 

2. Skard 1968, 455-456; Wagner 1977, 19-20. 

3. Wagner 1977, 20-21, 24. 

4. Mead 1969,10-11. 
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Kuva 3: Niagaran 
putous oli amerik-
kalaisten ylpeyden 
aihe, osa heidän 
kansallista identi-
teettiään. Se ikuis-
tettiin maalauksiin, 
sen pauhu antoi ai-
heen sävellyksiin. 
Siitä tuli myös eräs 
merkittävimmistä 
matkailukohteista 
ja eurooppalaisten 
parhaiten tuntemis-
ta nähtävyyksistä 
Yhdysvalloissa. Lä-
hes jokaisessa mat-
kakertomuksessa 
oli omistettu luku 
Niagaran putouk-
selle. — Viereinen 
kuva on julkaistu 
eräässä saksalaises-
sa Amerikan-ku-
vauksessa. 



alalle radikaalien ajatuksissa: eihän Franklin sittenkään voinut olla todelli-
nen kumouksellinen. Vuosisatojen vaihteen jälkeen konservatiivit alkoivat 
esittää kritiikkiä amerikkalaisia kohtaan. Alettiin epäillä liittovaltion perus-
tusten pysyvyyttä, liian demokraattisen hallinnon viisautta sekä kulttuurit-
tomuutta, jonka katsottiin johtuvan siitä, ettei Amerikassa ollut perimysjär-
jestelmään perustuvaa eliittiä. Nousivat esiin ensimmäiset epäilyt amerik-
kalaisten ylenpalttisesta kiinnostuksesta rahaan ja materiaalisiin arvoihin, 
samoin kritiikki orjuutta kohtaan. Amerikka nähtiin vielä lapsena, jonka 
kasvamista oli odotettava. »Valistunut» kultti Amerikasta universaalina 
mallina alkoi kadota.5  Wienin kongressin vuosiin tultaessa valtamerenta-
kainen maa ja sen kansa alettiin nähdä vain yhtenä kansakuntana monien 
muiden joukossa; siinä oli sekä hyvää että huonoa, eikä sitä voitu kuvailla 
yksiselitteisin käsittein. 

Seuraavien kolmen vuosikymmenen kuluessa valtameret avautuivat en-
tistä vapaammalle liikkumiselle, ja tiedot alkoivat lisääntyä. Eurooppalai-
nen arvomaailma oli ajautunut ristiriitaan: Pyhä Allianssi merkitsi konser-
vatiivisuuden aaltoa hallituksissa, mutta toisaalta Amerikan ja Ranskan val-
lankumoukset olivat herättäneet kansallistunteen sekä ihailun vapautta ja 
demokraattisuutta ja niitä edistäviä liikkeitä kohtaan.6  Tästä syystä amerik-
kalainen yhteiskunta tuntui hämmentävältä. Se poikkesi nyt radikaalisti sii-
tä, mitä oli totuttu odottamaan. Arvioijan omasta asennemaailmasta riippui, 
miten valtamerentakaisia tosiasioita tulkittiin ja käytettiin. Myönteiset tai 
kielteiset käsitykset pohjautuivat lähinnä propagandatyyppiseen kirjallisuu-
teen; objektiivisiin analyyseihin ei yleensä pyritty. Amerikkaa koskevat mat-
ka- ym. kirjoitukset muuttuivat ideologisiksi aseiksi Euroopan labiilissa po-
liittisessa tilanteessa.7  

Positiivisissa katsantokannoissa Yhdysvallat säilyi 1800-luvun ensim-
mäisellä puoliskolla demokratian ihannemaana. Garibaldin sanoin se oli 
vapauden johtotähti, suojavarustus eurooppalaista despotismia vastaan.8  
Monroen doktriini9  1820-luvulla vahvisti tätä asennetta omalta osaltaan, 
kun se julisti estävänsä kolonialismin leviämisen omalla mantereellaan. Ai-
na sisällissotaan (vuosina 1861-1865) asti Yhdysvaltojen demokratia osoitti 
Euroopan liberaaleille kykenevänsä toimimaan rauhanomaisesti »tasaval- 

5. Skard 1968, 458-459. 
6. Ks. esim. Virtanen 1982, 57-59. 
7. Koht 1970, 34-35. 
8. Skard 1968, 460. 
9. Ks. s. 24-25. 
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tana ilman giljotiinia».10  Rauhallinen kehitys lisäsi myös taloudellista kas-
vua ja väestön vaurautta. Konkreettisen osoituksen tästä eurooppalaiset 
Amerikan ihailijat saivat ensimmäisessä maailmannäyttelyssä, joka pidet-
tiin Lontoossa vuonna 1851. Uudet amerikkalaiset tekniset innovaatiot ja 
niiden sovellukset näyttivät maailmalle — amerikkalaisten itsensä mu-
kaan — , että tekninen kehitys oli tarkoitettu massojen, ei harvalukuisen 
eliitin hyödyksi.11  

Myös siirtolaisuus, joka lisääntyi Napoleonin sotien jälkeen merkittä-
västi, toi oman dimensionsa siihen positiiviseen käsitykseen, joka eurooppa-
laisilla oli Yhdysvalloista. Siirtolaisten lukuisat kirjeet »vanhaan maahan» 
olivat yleissävyltään myönteisiä: Amerikka oli tavalliselle ihmiselle — jos ei 
paratiisi — niin kuitenkin erinomainen asuinpaikka. »Amerikan rikas se-
tä»-myytti sai alkunsa näinä vuosikymmeninä. 

1700-luvun perua ollut romanttissävyinen mieltymys uuden maan oloi-
hin ei myöskään hävinnyt 1800-luvun alkuvuosikymmeninä; elettiinhän 
Euroopassa romantiikan kautta. Yhdysvallat oli yhä villin asumattoman län-
nen, pilaantumattoman luonnon maa. 1820-luvulla Euroopassa voittokul-
kunsa aloittaneet James Fenimore Cooperin romaanit vahvistivat näitä ste-
reotypioita.i2  Vuosisadan puolivälin Kalifornian kultalöydöt siirsivät tällai-
set ajatukset myös seuraavalle kaudelle, 1800-luvun loppupuoliskolle. 
Yhdysvallat nähtiin jatkuvasti tulevaisuuden maana.13  

Myönteisten käsitysten vastapainoksi ilmaantuivat negatiiviset arviot 
amerikkalaisesta yhteiskunnasta. Pyhän Allianssin taantumukselliset legiti-
mistit tuomitsivat jyrkästi amerikkalaisen demokratian. Vuonna 1825 Venä-
jällä hirtettiin viisi dekabristia, joista neljä oli tunnettuja Yhdysvaltojen 
ihailijoita. Suhtautuminen ei ollut juuri myönteisempää läntisessä Euroo-
passakaan. Yhdysvaltojen ennustettiin tallautuvan enemmistön jalkoihin, 
ellei aristokraattista hallitusta kyettäisi saamaan aikaan.14  

Mutta tavallaan vaarallisempaa oli eurooppalaisten liberaalien ja äly-
mystön suunnanmuutos vuosisadan puoliväliä lähestyttäessä. »Puhukaam-
me vähemmän Robespierrestä ja enemmän Washingtonista», oli Victor Hu-
go kirjoittanut.15  Samoin Goethe (k. 1832) oli viimeisinä vuosinaan tar- 

10. Skard 1968, 460. 
11. Ks. esim. Woodruff 1975, 108-110. 

12. Amerikkalaisen kirjallisuuden leviämistä Eurooppaan, myös Suomeen, käsitellään yk-
sityiskohtaisesti luvussa 4. 

13. Wagner 1977, 25. 

14. Skard 1968, 461. 

15. Skard 1968, 462. 
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Kuva 4: George Washington (1732-1799) kuului syntyperältään virginialaiseen maa-
laisaristokratiaan. Hänet valittiin itsenäisyystaistelun puhjettua siirtokuntien armeijan 
ylipäälliköksi. Virginian edustajana hänet valittiin sodan jälkeen ensin kongressiin ja 
myöhemmin Yhdysvaltojen ensimmäiseksi presidentiksi. Tässä toimessa Washington to-
teutti laajoja uudistuksia hallinnon, puolustuslaitoksen ja koulun alalla. Hänen presi-
denttikautensa kesti vuoteen 1797, minkä jälkeen hän vetäytyi maatilalleen. 
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Kuva 5: Yhdysvaltojen varhaisimpaan kauteen kuuluvat puhvelit, metsästäjät ja loputto-
mat erämaat. Kun puhvelit oli surmattu rautatierakennuksen tieltä ja Davy Crockett ja 
muut hänen kaltaisensa seikkailijat syrjäytetty maanviljelyn ja teollisuuden levittyä yli 
mantereen, tuli niistä nostalgisten kertomusten aiheita ja amerikkalaisen myytin ainek-
sia Euroopassa. — Kuvassa Thomas B. Allenin näkemys menneisyyden sankareista. 

kastellut Amerikkaa ihmiskunnan tulevaisuuden toivona.16  1830-luvulta 
lähtien eurooppalainen älymystö alkoi esittää entistä voimakkaampaa kri-
tiikkiä massojen demokratiaa kohtaan. Arvostelu kohdistui nimenomaan 
amerikkalaisten kulttuurittomuuteen, rahan palvontaan ja dollarien kerää-
miseen. Heinrich Heine, joka ei tosin koskaan vieraillut Yhdysvalloissa, kir-
joitti, että maallisen hyödyn tavoittelu on heidän uskontonsa, raha heidän 
Jumalansa.17  Charles Dickens teki 1840-luvun alussa matkan Amerikkaan 
tutustuakseen sikäläisiin vankilareformeihin ja rangaistusjärjestelmään, 
mutta myös hänen kokemuksensa uudesta maailmasta olivat varsin nega-
tiiviset. Hänen Amerikallaan oli »dull and gloomy character», ja hän kir-
joitti American Notes -teokseensa:18  

»It would be well, there can be no doubt, for the American 
people as a whole, if they loved the Real less, and the Ideal 
somewhat more.» 

16. Ks. Wagner 1977, 25. 
17. Heine (1971), 39. 

18. Dickens 1842(1907), 245-246. 
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Joillekin henkisen kulttuurin edustajille Amerikka antoi kuitenkin 
myönteisen vaikutelman. Esimerkiksi sopii englantilainen kirjailija William 
Thackeray, jonka kaksi Amerikan matkaa osuivat käsittelemämme jakson 
päättymisvaiheeseen, vuosiin 1852-53 ja 1856. Hänestä New Yorkin naiset 
olivat hoikkia kuin vinttikoirat, yhtä hyvin pukeutuneita kuin ranskalaiset 
näyttelijättäret. Hän arvosteli Dickensiä American Notes -kirjan kriittisestä 
sävystä ja katsoi, ettei Amerikasta voi kirjoittaa ilman vähintään viiden vuo-
den kokemusta tässä maassa. Thackeray kuului itse siihen joukkoon, joka 
1800-luvun alkupuoliskolla ja puolimaissa teki hyvin palkattuja luentomat-
koja Yhdysvaltojen eri osiin. Mutta hän halusi poiketa monista kollegois-
taan siinä, ettei hän palannut takaisin arvostelemalla uuden maan kulttuu-
ria. Rahaa hänellä sen sijaan oli palatessaan taskut täynnä niin kuin monil-
la hänen kollegoillaankin.19  Näin hän amerikkalaisia kuvaili:20  

»Now, what impresses me here is that I find homes as pure as 
ours, domestic virtues as gentle; the English language, though 
the accent be a little different, with its homelike melody... 
There's a rush and activity of life quite astounding, a splendid 
recklessness about money which has in it something admirable 
too. You get an equality which may shock ever so little at first, 
but has something hearty and generous in it.» 

Tyytyväisenä Thackeray palasi Englantiin — jopa niin tyytyväisenä, että 
maanmiehet katsoivat hänen hieman liioittelevan Amerikan ihailuaan, kun 
hän vielä kotimaassa piti kellonsa New Yorkin ajassa 21 

1830- ja 1840-lukujen ristiriitaiset käsitykset amerikkalaisesta yhteis-
kunnasta saivat objektiivisen kokoajan ranskalaisesta aatelismiehestä Ale-
xis de Tocquevillesta, joka 26-vuotiaana vuonna 1831 lähti yhdeksän kuu-
kautta kestäneelle Amerikan matkalleen. Tuloksena oli teos De la Democ-
ratie en IÅmerique, joka ilmestyi kokonaisuudessaan vuosien 1835 ja 1840 
välisenä aikana. Vuoteen 1850 mennessä siitä oli otettu 13 painosta Rans-
kassa, ja se oli käännetty aikakauden merkittäville sivistyskielille — englan-
niksi, saksaksi, italiaksi, espanjaksi, tanskaksi, venäjäksi jne 22  Se on vaiku-
tukseltaan merkittävin teos, jossa eurooppalainen kirjoittaja on analysoinut 
amerikkalaista yhteiskuntaa. Vielä 20. vuosisadan lopulla se kuuluu amerik-
kalaisen koulujärjestelmän lukusuunnitelmiin. Pitkällä aikavälillä teos on- 

19. Mead 1969, 37. 

20. Ks. Stevenson 1947, 270-272. 

21. Mead 1969, 38. 
22. Koht 1970, 35. 

36 



kin tullut merkittävämmäksi amerikkalaisille itselleen kuin eurooppalaisil-
le.23  Omana aikanaan sitä juhlittiin myös Euroopassa aikansa tärkeimpänä 
demokratian analyysinä. Ranskassa katsottiin, että puhuminen demokra-
tiasta oli yhtä kuin puhuminen Tocquevillen kirjasta. 44  Kirjan sivujen väli-
tyksellä Amerikka kykeni puhumaan itsestään Euroopalle voimakkaammin 
ja tehokkaammin kuin milloinkaan vuoden 1776 vallankumouksen jälkeen. 

Mitä Tocqueville halusi kirjallaan julistaa? Hän itse kirjoitti, että hänen 
tarkoituksenaan oli osoittaa Amerikan esimerkillä, kuinka lait ja varsinkin 
tavat pystyvät pitämään demokraattisen kansan vapaana. Demokratia oli 
onnistunut Amerikassa, mutta siihen eivät yksinään olleet syynä demokraat-
tiset instituutiot vaan ne onnekkaat olosuhteet, joissa amerikkalainen de-
mokratia syntyi. Amerikan ei tarvinnut pelätä invaasiota eikä sen tarvinnut 
pitää yllä kallista armeijaa. Amerikka oli homogeenisen keskiluokan yhteis-
kunta, joka oli tottunut paikalliseen itsehallintoon ja jossa ei ollut levoton-
ta köyhälistöä niin kuin Euroopassa. Demokratian huonoihin puoliin kuu-
lui mahdollinen enemmistön tyrannia. Sitä paitsi Tocqueville ei voinut 
ymmärtää, miksi amerikkalaiset valitsivat johtajikseen henkilöitä, jotka oli-
vat typerämpiä kuin he itse. Miksi lahjakkaat miehet karttavat julkisia teh-
täviä, hän kysyi. Tocqueville ennusti, että historiallinen kehitys kulkisi 
Euroopassa samaan suuntaan, siis kohti demokratiaa, mutta että kehitys ei 
tulisi olemaan yhtä helppo kuin Amerikassa. Amerikkalaisten saavutuksia 
ei voitu suoraan soveltaa eurooppalaisiin olosuhteisiin, koska feodalismin 
perintö oli Euroopassa vielä voimakas ja väestö jakaantui etuoikeutettuun 
ja köyhään osaan. 5  

Kokonaisuutena Tocqueville suhtautui myönteisesti amerikkalaiseen 
yhteiskuntajärjestelmään — ainakin sen instituutioihin, joskaan ei varauk-
setta sen toteuttajiin. Hänen viileä objektiivisuutensa ja kriittisyytensä tar-
josivat arsenaalia myös niille eurooppalaisille, jotka vihasivat tai arvosteli-
vat Amerikkaa. Eurooppalainen mielipide otti kuitenkin teoksen välittä-
män käsityksen amerikkalaisuudesta vastaan varsin myönteisesti. 

Mitä lähemmäksi 19. vuosisadan puoliväliä tultiin, sitä suuremmaksi 
kasvoi Amerikkaa koskevien kirjallisten tuotteiden määrä Euroopassa. 
Useasti ne olivat neutraaleja matkakertomuksia, joissa kirjoittajat kertoivat 
omista matkakokemuksistaan. Siirtolaisuuden jatkuvasti lisääntyessä infor-
maation tarve kasvoi samassa suhteessa. Matkaa suunnittelevat halusivat 
saada tietoja uuden maanosan oloista, lähinnä sen taloudellisista mahdolli- 

23. Mead 1969, 35. 

24. Koht 1970, 35. 

25. Tocqueville 1835-40(1948), passim; ks. myös This Was America... 1969, 169-179. 
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suuksista. Esimerkiksi saksaksi ilmestyi Yhdysvaltoja kuvailevia teoksia 
1820- ja 1830-luvuilla yli 50 kappaletta. 46  Saksalaiset muodostivatkin mer-
kittävän osan ns. vanhasta siirtolaisuudesta, jossa etsittiin pysyvää uutta ko-
timaata Yhdysvalloista 1800-luvun alkupuolella.27  

Erityisen suuren kohun aiheutti vuonna 1829 ilmestynyt Gottfried Du-
denin kirja Bericht einer Reise nach den westlichen Staaten Nordamerikas 
und eines mehrjährigen Aufenthalts am Missouri (1824-1827) oder das Leben 
im Innern der Vereinigten Staaten und dessen Bedeutungf ir die häusliche und 
politische Lage der Europäer.28  Siinä tekijä asetti vastakkain amerikkalaisen 
vapauden ja oman maansa huonot sosiaaliset ja taloudelliset olosuhteet. 
Kerjäläiset olivat kirjan mukaan tuntemattomia Amerikassa, ja jopa kor-
keampi koulutus oli yhtä korkealla kuin yliopistoistaan tunnetussa Saksas-
sa. Dudenin kirja lisäsi saksalaisten siirtolaisuutta. Se taas aiheutti vastakir-
joituksia, joista merkittävimmän kirjoitti saksalainen diplomaatti Gustav 
Körner, joka oli saapunut Yhdysvaltoihin vuonna 1833. Dudenin olikin?ak-
ko perääntyä ja ilmoittaa, että hänen teoksensa oli ymmärretty väärin. 9  

Matkakertomukset vaikuttivat siirtolaisvirran volyymiin, mutta loivat 
myös myyttejä, joista huomattava osa elää yhä. Jo 1800-luvun alkuvuosista 
lähtien saksalaiset loivat matkakertomuksissaan ja fiktiivisessä kirjallisuu-
dessaan kestävän »kuvan» Amerikan intiaaneista. Osa kirjoittajista laati 
tuotteensa omakohtaisen kokemuksen perusteella, osa ammensi tietonsa 
tarjolla olevasta kirjallisesta aineistosta ja omasta mielikuvituksestaan. 
Edellisiin kuului Karl Postl alias Charles Sealsfield, joka oli vuosisadan al-
kupuoliskon tunnetuin saksalainen amerikkalaisen erämaan kuvaaja, »sak-
salaisten James Fenimore Cooper». Kirjoissaan hän osoitti sympatiaa inti-
aaneja kohtaan.30  Mutta vasta hänen maanmiehensä Karl May, joka ei kos-
kaan edes käynyt Yhdysvalloissa, loi vuosisadan toisella puoliskolla myytin 
jalosta villistä — ja itselleen maailmanmaineen intiaaniromaanien kir-
joittajana. 

Saksalaisessa kulttuuripiirissä vuosisadan alkupuoliskolla muodostu-
nut kuva amerikkalaisesta yhteiskunnasta on merkittävä, kun siirretään tar-
kastelun painopiste eurooppalaiseen sivumaastoon, Pohjois-Eurooppaan. 

26. Price 1966, 30. 

27. "Vanhan" siirtolaisuuden vastapooliksi syntyi vuosisadan lopulla "uusi" siirtolaisuus, 
jonka katsottiin olevan lähtöisin Etelä- ja Itä-Euroopasta ja jonka nähtiin olevan väli-
aikaista luonteeltaan (ks. tark. Virtanen 1979a, 219-227). 

28. Duden 1829, passim. 
29. Ks. Price 1966, 31. 

30. Ashliman 1977, 833-839. 
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Kuva 6: Samaan aikaan, kun muuttoliike Yhdysvaltoihin 1800-luvun alussa voimistui, 
alettiin julkaista Amerikkaa käsitteleviä matkakertomuksia ja oppaita siirtolaisiksi aiko-
ville. Varsin yksityiskohtaisesti kirjoitetut teokset lisäsivät eurooppalaisten tietoutta uu-
desta maailmasta, ja samalla ne synnyttivät positiivisia asenteita etenkin alemmissa yh-
teiskuntaluokissa. Alettiin uskoa, että Amerikka oli maa, jossa jokainen saattoi menestyä. 

1800-luvun puoliväliin mennessä siirtolaisuus Skandinavian maista — eten-
kin Norjasta — oli alkanut, joten kiinnostus uuden mantereen oloihin oli 
syntynyt. Sen sijaan Suomi oli tässä vaiheessa vielä selvästi jäljessä muusta 
Pohjolasta. Muuttoliike joukkoilmiönä alkoi täältä 1860-luvun lopulla; to-
sin 1840-luvun kuluessa maan läntisten satamakaupunkien merimiehiä jäi 
amerikkalaisiin satamiin. Mutta vasta vuosisadan puolivälin kultalöydöt 
Kaliforniassa aiheuttivat selvemmin suomalaisten merimiesten karkaamisia 
laivoista.31 

Suomalainen sivistyneistö saattoi kuitenkin tutustua valtameren takai-
sen maan olosuhteisiin lukemalla Ruotsissa julkaistua matkakirjallisuutta, 
josta tyypillinen esimerkki on C.D. Arfwedsonin vuonna 1835 kirjoittama 
kaksiosainen teos Yhdysvalloista ja Kanadasta. Se on varsin puhdas matka-
kertomus, jossa tekijä esittelee Pohjois-Amerikan maantieteellisiä oloja, 
kuvailee matkansa varrelle osuneita kaupunkeja, intiaaneja ja vankiloita, 
antaa tilastotietoja osavaltioiden asukkaista sekä luettelon kaikista Yhdys-
valtojen kaupungeista. Saapuessaan New Yorkiin hän luo katsauksen ame-
rikkalaiseen teatteriin, maalaustaiteeseen ja kirjallisuuteen, joiden hän kat-
soo olevan eurooppalaisen vaikutuksen alaisena. Amerikkalaisten omaeh- 

31. Ks. Virtanen 1979a, 23. 
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toinen maalaustaide on toistaiseksi »kapaloissaan», mutta jotkut kirjailijat 
ovat sen sijaan Euroopassakin tunnettuja. Sanoma- ja aikakauslehdistö ovat 
hyvin kehittyneitä, ja niillä on Arfwedsonin mielestä suuri vaikutus ylei-
söön; niistä on syytä ottaa oppia myös Euroopassa 32 

Ruotsin kautta tuli suomalaisen sivistyneistön tietoon myös Tocquevil-
len amerikkalaista demokratiaa käsittelevä teos, joka ruotsinnettiin 1840-
luvun alussa ja joka MATTI KI,INGEn mukaan teki Tocquevillestä demo-
kraattisen kansalaisyhteiskunnan tärkeimmän apostolin Suomessa Snellma-
nin ohella. Erityisesti ylioppilaat lukivat Tocquevillen kirjaa. Se oli ainakin 
Helsingin yliopiston Savo-karjalaisen, pohjalaisen ja uusmaalaisen osakun-
nan kirjastoissa. Sensuuri tosin kielsi sen jo vuonna 184133  Ylioppilaiden 
kiinnostus Tocquevilleen johtui ilmeisesti pääasiassa hänen demokratia-kä-
sityksistään eikä niinkään siitä, että kirjassa analysoitiin amerikkalaista 
yhteiskuntaa. 

Vuosisadan puoliväliin mennessä ei Suomessa vielä ehtinyt syntyä 
myyttiä Amerikasta eikä varsinaista Amerikka-kuvaa, sillä sekä fyysiset et-
tä henkiset yhteydet valtamerentakaiseen maailmaan olivat välilliset ja 
satunnaiset. Siirtolaisuuden päästyä vauhtiin vuosisadan toisella puoliskol-
la sepitettiin (monesti mielikuvitukseen perustuvia) tarinoita suomalaisten 
jo vuosisadan alkupuoliskolla kokemista seikkailuista Amerikassa. Osa 
kertomuksista oli tarua ja osa totta,34  mutta niiden amerikkalaisesta yhteis-
kunnasta luoma kuva välittyi Suomeen vasta tarkastelemamme kauden jäl-
keen. 

Eräiden, suomalaista sivistyneistöä edustaneiden Amerikan matkat, 
joista on tietoa jo 1700-luvun alusta alkaen, eivät nekään levinneet niin laa-
jaan tietoisuuteen, että varsinaista Amerikka-kuvaa olisi syntynyt. Syytä on 
kuitenkin mainita kaksi 1700-luvun Amerikan kävijää, jotka kumpikin toi-
mivat Turun Akatemiassa. Vanhempi heistä, Pehr Schaefer suoritti tutkin-
tonsa vuonna 1688. Uskonnollisesti poikkeavien ajatustensa vuoksi hän jou-
tui lähtemään Suomesta ja päätyi Pennsylvaniaan vuonna 1694. Hän harjoit-
ti uskonnollis-mystistä opetustoimintaansa eri paikkakunnilla ja käännytti 
intiaaneja, mutta palasi saamansa sisäisen käskyn ajamana Turkuun vuonna 
1701. Tämän jälkeiset vuotensa hän joutui viettämään Suomen ja Ruotsin 
vankiloissa.35  

32. Arfwedson 1835, passim, erit. 600-608. 
33. Klinge I 1967, 125, 221; Klinge II 1967, 86 nootti 3. 
34. Eräiden suomalaisten menestymisestä Amerikassa 1800-luvun alussa alkoi Suomessa 

kiertää perintökiistojen vuoksi tarinoita, mutta vasta vuosisadan toisella puoliskolla 
(ks. Kero 1971, 147-162). 

35. Moyne 1947, 63-72. 
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Pehr Kalmin 1750-luvulla julkaisema En resa till Norra America osoit-
tautui vuosikymmenien kuluessa yhdeksi tärkeimmistä eurooppalaisista 
Amerikka-kuvauksista. Teos pohjautui hänen Turun Akatemian opettajana 
tekemäänsä tutkimusmatkaan Yhdysvaltoihin ja Kanadaan vuosina 1748-
1751. Se käännettiin nopeasti saksaksi, englanniksi ja hollanniksi, mikä toi 
välittömän eurooppalaisen maineen tekijälleen.36  

Kalmin matkan tarkoituksena oli tutkia pohjoisamerikkalaista kasvi- ja 
eläinkuntaa, joten on odotettua, että hänen matkakirjansa käsittelee run-
saasti näitä koskevia havaintoja. Mutta samalla hän havainnoi myös yhteis-
kunnallista ja kulttuuriympäristöään, tutki Delawaren ruotsalaisia ja suo-
malaisia sekä heidän jälkeläistensä elinoloja. Hän tapasi matkojensa aikana 
monia tunnettuja amerikkalaisia kuten Benjamin Franklinin, joka julkaisi 
Pennsylvania Gazette'ssa hänen lähettämiään, amerikkalaista luonnontie-
dettä käsitteleviä kirjeitä. Hän luonnehti amerikkalaisten ja eurooppalais-
ten terveydentilan eroja, suurten kaupunkien kuten Philadelphian, Bosto-
nin ja New Yorkin asemakaavaa ja asukkaita, neekeriorjien asemaa sekä eri 
etnisiä ryhmiä, joita hän matkoillaan tapasi.37  Kalmin teos oli suosittu vielä 
1800-luvulla sekä suuren yleisön että tiedemiesten ja kirjailijoiden kes-
kuudessa: hän kykeni yhdistämään luonnontieteelliset ja yleiset amerikka-
laista yhteiskuntaa koskevat havaintonsa yhdeksi kokonaisuudeksi 38  

Tasan sata vuotta myöhemmin (vuosina 1849-1851) kirjailija Fredrika 
Bremer teki matkan Amerikkaan. Hän oli syntynyt Piikkiössä vuonna 1801, 
mutta muuttanut vanhempiensa mukana Ruotsiin 3-vuotiaana. Toisin kuin 
Kalm Bremer oli Amerikkaan saapuessaan jo jonkin verran tunnettu senti-
mentaalisista, naiiveista ja moraalisista romaaneistaan, joita oli käännetty 
englanniksi. Näin hän onnistui matkallaan tutustumaan maan merkittävim-
pun intellektuelleihin kuten kirjailijoihin James Russell Lowelliin, Ralph 
Waldo Emersoniin ja Nathaniel Hawthorne'iin.39  

Bremerin kirjoittama kolmiosainen Hemmen i den nya verlden, joka il-
mestyi vuosina 1853-1854, oli aikansa tunnetuimpia matkakuvauksia. Kir-
jallaan hän edisti merkittävästi naisasialiikkeen leviämistä Eurooppaan ai-
na Suomea myöten. Sen lisäksi hän vaikutti amerikkalaisten kirjailijoiden 
tunnetuksi tulemiseen Euroopassa. Tässä suhteessa hänen vaikutuksensa 

36. This Was America... 1969, 14. 

37. Kalm I-III 1753-1761(1904-15), passim; This Was America... 1969, 15-36; ks. myös Mo-
yne 1947, 72-113. 

38. Kalmin teoksen tuntemusta amerikkalaisten piirissä 1800-luvun ensimmäisellä puolis-
kolla käsitellään luvussa 3.2. 

39. This Was America... 1969, 219; ks. myös Price 1966, 102; Ryan 1977, 14. 
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oli huomattava erityisesti Pohjolassa.40  Hänen kirjeenvaihtonsa on osoit-
tanut, että hän myös matkansa jälkeen pyrki edistämään amerikkalaisen 
kirjallisuuden julkaisemista 41  Kirjallaan hän teki tunnetuksi mm. Harriet 
Beecher-Stowen Uncle Tom's Cabin 'ia, joka ilmestyi Yhdysvalloissa vuonna 
1852. Varmasti ainakin osaltaan Bremerin kirjan seurausta oli Uncle Tom's 
Cabin 'in ilmestyminen suomeksi vuonna 1856.42  

Kronologisesti Bremerin matka osui tässä tarkasteltavan periodin pää-
tekohtaan, joten hänen Hemmen i den nya verlden -teoksensa vaikutus ajoit-
tuu jaksoon 1850-luvulta eteenpäin. Samalla se kuitenkin osoittaa, että Eu-
roopan takamailla Suomea myöten alkoi esiintyä entistä suurempaa mielen-
kiintoa Yhdysvaltoja kohtaan juuri vuosisadan puolivälissä. Bremerin toi-
minta oli tässä suhteessa yksi kiinnostusta lisäävä tekijä. 

Vuosina 1776-1850 suomalaiset eivät tienneet kovin paljon amerikka-
laisesta elämäntavasta eikä se heitä kiinnostanutkaan. Kun omaa suoraa yh-
teyttä ei ollut, tiedot Amerikasta tulivat Keski-Euroopan ja viime kädessä 
Ruotsin kautta. Yksittäisten vaikuttajien rooli oli tässä vaiheessa hyvin tär-
keä, minkä olemme yllä voineet havaita. Suomalaisten käsitys uudesta maa-
ilmasta pysyi kuitenkin koko tarkastelukauden ajan hatarana, mutta se loi 
toisaalta pohjaa vähän myöhemmin varsinaisesti alkunsa saaneille kontak-
teille. 

Laajemmalla eurooppalaisella foorumilla kiinnostus Amerikkaa koh-
taan lisääntyi jatkuvasti. Amerikka oli konkreettista todellisuutta, ja se sai 
osakseen sekä negatiivisia että positiivisia arvioita. Itsenäisyystaistelu teki 
Yhdysvalloista tasa-arvon ja vapauden luvatun maan, ja Wienin kongressin 
jälkeen alkanut massasiirtolaisuus teki siitä eurooppalaisten mielissä todel-
listen mahdollisuuksien maan. Nämä kaksi tekijää ohjasivat Yhdysvaltoja 
koskevia arvioita pitkälle 1900-luvulle asti, ja niiden värittämä myytti Ame-
rikasta sai eri vuosikymmeninä erilaisia vivahteita. Niihin pohjautuivat 
myös vähättelevät arvioinnit, joiden taustalla oli amerikkalaisen kulttuurin 
nuoruus. 

40. Bremer I-III 1853-1854, passim; ks. myös This Was America...1969, 219-231; Ryan 1977, 
14. 

41. Berg 1925, 161-164. 

42. Suom. Setä Tuomon tupa. 
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3. 	AMERIKKALAISTEN KIINNOSTUS 
EUROOPPAA KOHTAAN 

3.1. Mielenkiinnon painottuminen läntisen Euroopan 
kulttuurikeskuksiin 

Edellä on jo käynyt ilmi, miten amerikkalaisten eristäytymiseen muusta 
maailmasta liittyi yhtenä osana tunne siitä, että heidän maailmansa oli mo-
nissa suhteissa parempi kuin Eurooppa. Heidän arvioihinsa sisältyi korkein-
taan arvostusta niitä kansoja kohtaan, joihin oltiin jossain määrin kosketuk-
sissa ja joilta tunnettiin jotain saadun. Enemmistö asennoitui kuitenkin 
vieraisiin kansoihin välinpitämättömästi tai niitä »vaistomaisesti» arvos-
tellen.1  Arviot muotoutuivat hyvin kaavamaisiksi eikä niiden sisältö kovin 
helposti saanut uusia vivahteita pitkälläkään aikavälillä. Lisäksi ne olivat 
monesti virheellisiä. Sekoitettiin Ruotsi ja Sveitsi (Sweden — Switzerland), 
Geneve ja Genova (Geneva — Genoa), ajateltiin kaikkien sveitsiläisten 
olevan kelloseppiä ja jodlaajia, kaikkien ranskalaisten kiihkeitä rakastajia ja 
kaikkien skottien penninvenyttäjiä.2  

Yhdysvaltojen itäosissa asuva sivistyneistö oli kuitenkin jatkuvasti kiin-
nostunut eurooppalaisesta kulttuurista. Eurooppalaiset yliopistot saivat 
runsaasti amerikkalaisia opiskelijoita jo 1800-luvun ensipuoliskolla, ja eng-
lantilaisten kirjailijoiden kuten Dickensin teoksista ilmestyi suuria painok-
sia. Kiinnostuksen pääkohteena olikin englantilainen kulttuuri, mutta myös 
Ranska ja Saksa saivat osansa, myöhemmin vuosisadan kuluessa myös 
länsimaisen kulttuurin alkuperämaat, Kreikka ja Italia.3  

1. Paasivirta 1962, 15. 
2. Mead 1969, 191. 

3. Paasivirta 1962, 16.4. 
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Kuva 7: 1800-luvun alussa New Yorkissa oli 77 000 asukasta. Vaikka kaupunki olikin 
Yhdysvaltojen liike-elämän ja kaupan keskus, säilyi siinä vielä pitkään pikkukaupungin 
leima. Rakennukset olivat matalia, samankaltaisia kuin Euroopassa ja ilmapiiri melko 
idyllinen. Muutenkin Yhdysvaltojen itärannikon kulttuuri oli tässä vaiheessa vielä hyvin 
eurooppalaisvaikutteista. — Kuva on Wall Streetiltä, jonka varrella jo vuosisadan alus-
sa toimi useita pankkeja ja kauppahuoneita. 

Sillanrakentajina toimivat yksittäiset henkilöt vallankumousvuosista al-
kaen. Erityisesti diplomaateilla oli tässä suhteessa tärkeä rooli, kun he mo-
nissa tapauksissa olivat samalla merkittäviä tiedemiehiä ja taiteilijoita.4  
Thomas Jefferson, Benjamin Franklin ja ehkä John Adamskin kuuluivat tä-
hän kategoriaan. Sama yhteys diplomatian sekä tieteen ja taiteen välillä jat-
kui uuden vuosisadan alkupuolella. Kirjailijat Washington Irving, James Fe-
nimore Cooper, Nathaniel Hawthorne ja James Russell Lowell ovat esi-
merkkejä diplomaateista, jotka erityisesti kirjoillaan lähensivät euroop-
palaista ja amerikkalaista kulttuuripiiriä toisiinsa. He yhdistivät faktat ja 
fiktion kuvatessaan eurooppalaisille amerikkalaista yhteiskuntaa ja omille 
maanmiehilleen eurooppalaisia.5  

Suorittamiensa pitkien Euroopan matkojen seurauksena tämän äly-
mystön jäsenet ryhtyivät myös tarkasti seuraamaan vanhan mantereen po-
liittista kehitystä. JUHANI PAASIVIRRAN mukaan arviot olivat useimmiten 

4. Heidän osuuttaan amerikkalaisen kulttuurin levittäjinä käsitellään tarkemmin luvussa 4. 

5. Dulles 1964, 8-25; Mead 1969, 40. 
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Kuva 8: Pyöräilyä alettiin harrastaa jo 1800-luvun alkupuolella niin Euroopassa kuin 
Amerikassakin. Erityisen hyvin se sopi amerikkalaiseen elämäntapaan: vapaaseen seu-
rusteluun, ulkoiluun ja urheiluun. Ennen pitkää amerikkalaisturistit pyöräilivät myös Eu-
roopassa. — Kuvan herrasmies on vuodelta 1819. 

ideologissävytteisiä; ajatusmallit otettiin siirtokuntien itsenäisyystaistelus-
ta. 1820-luvulla ilmennyt kiinnostus Kreikan vapaustaistelua kohtaan oli 
kuvaava esimerkki tällaisesta suhtautumisesta. Katsottiin, että länsimaisen 
kulttuurin klassiset luojat olivat nyt asettuneet puolustamaan vapauttaan. 
Samaa aatteellista pohjaa oli nähtävissä amerikkalaisen älymystön innos-
tuksessa Euroopan vuoden 1848 kumousliikkeisiin. Monarkioita kritisoitiin 
taantumuksellisina ja etsittiin yhteyttä Euroopan tasavaltalaisiin ja demo-
kraattisiin suuntauksiin.6  ROBERT 0. MEAD on puolestaan sitä mieltä, että 
amerikkalaisia eivät vuoden 1848 eurooppalaiset tapahtumat juurikaan 
kiinnostaneet; Kalifornian kultakuume vangitsi heidän mielenkiintonsa.?  
Jälkimmäinen arvio lienee tarkoittanut amerikkalaisten enemmistöä, kun 
taas edellinen näkemys koski Yhdysvaltojen älymystöpiirejä. 

Selvimmin amerikkalaisten kiinnostus Euroopan eri osia kohtaan ilme-
ni matkailijoiden matkareittien suuntautumisessa. Itsenäistymisestä lähtien 
amerikkalaiset ovat tehneet Eurooppaan niin työ-, opiskelu- kuin huvimat- 

6. Paasivirta 1962, 16-18. 
7. Mead 1969, 35. 
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kojakin. 1800-luvun puoliväliin ulottuneen jakson kiteytti North American 
Rewiew'n avustaja vuonna 1856:8  

»Americans have a special call to travel. It is the peculiar pri-
vilege of their birth in the New World, that the Old World is 
left them to visit.» 

Jo 1700-luvun loppuvuosikymmeninä Lontoossa ja Pariisissa oli diplo-
maattien, liikemiesten ja taiteilijoiden muodostama amerikkalainen yhtei-
sö. Lisäksi diplomaatit kiertelivät ympäri Eurooppaa, Pietarista Madridiin, 
etsimässä tukea uudelle tasavallalle. Mutta Englanti oli tärkein keskus. 
John Adamsin vaimo Abigail huudahti vuonna 1784 Lontoossa:9  

»I hardly know how to think myself out of my own country, 
I see so many Americans about me.» 

Varsinainen turismi pääsi alkuun vasta Napoleonin sotien jälkeen. Ai-
kataulun mukainen liikenne New Yorkin ja Liverpoolin välillä alkoi vuon-
na 1818. Alan pioneeri, Black Ball Line sai muutamassa vuodessa puolisen 
tusinaa kilpailijaa.'°  Matkailijoiden määrät alkoivat nopeasti lisääntyä. Al-
kuvaiheen muutamasta sadasta vuosittaisesta matkustajasta edettiin 1840-
luvulla noin 30 000:een amerikkalaisten tekemään Euroopan matkaan vuot-
ta kohden." Turismia lisäsi matkustusolojen paraneminen etenkin sen jäl-
keen, kun höyryalukset tulivat 1840-luvun liikenteeseen. Koko ajanjakson 
matkustaminen säilyi kuitenkin vain varakkaiden amerikkalaisten etuoi-
keutena. Matka Eurooppaan oli hyvin kallis siksi, että perillä viivyttiin 
yleensä useita kuukausia. Silti amerikkalaiset matkustelivat Euroopassa jo 
tässä vaiheessa huomiota herättävän paljon. Kirjailija Nathaniel Hawthor-
ne näki vuosisadan puolimaissa maanmiehiensä lähtevän ja palaavan toi-
miessaan Liverpoolissa Yhdysvaltojen konsulina. »I saw that no other peop-
le on earth have such vagabond habits as ours», hän kirjoitti.12  

1800-luvun ensi vuosikymmeninä amerikkalaisten matkat Euroopassa 
vakiintuivat tiettyyn muotoon. Ns. Grand Tour oli normaali reitti Euroopan 
sisällä. Siitä näemme, mihin Euroopan osiin matkustajien kiinnostus suun-
tautui. Ensin he kiersivät Englantia, »entistä kotiaan». Sieltä he siirtyivät 

8. Ks. Dulles 1966, 11-12. 
9. Dulles 1964, 8; Dulles 1966, 12. 
10. Dulles 1964, 26. 
11. Woodruff 1975, 64. 
12. Dulles 1966, 12; Woodruff 1975, 64. 
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Ranskan pääkaupunkiin aistiakseen hienostunutta eurooppalaista kulttuu-
ri-ilmastoa. Matka jatkui edelleen Italiaan ja sen taideaarteita täynnä ole-
viin kaupunkeihin. Sitten edettiin Sveitsiin ja Reinin laaksoon, mutta vain 
harvat3jatkoivat Pohjois-Saksaan, Espanjaan tai muualle manner-Euroop-
paan.l  Tällainen matka Euroopan kulttuurikeskuksiin ja suurkaupunkei-
hin oli 1800-luvun alkupuolella osa varakkaiden perheiden lasten kasvatus-
ta ja kuului siis sivistykseen.14  Varsinaisen yliopisto-opiskelun keskuspaik-
koja olivat Heidelberg ja Göttingen. 

Ajanjakson lopulla, 1840-luvulla, höyrylaivoihin tuli toinen luokka, mi-
kä vähensi matkakustannuksia ja lisäsi entisestään amerikkalaisten määrää 
Euroopassa. Toisen luokan merkitys näkyi konkreettisimmin vasta vuosisa-
dan jälkipuoliskolla. Matkustusolosuhteet Euroopan mantereella säilyivät 
sen sijaan pitkään muuttumattomina. Huomattava osa matkoista tehtiin he-
vosten vetämissä vaunuissa ja yleensä yövyttiin pienissä hotelleissa tai 
majataloissa. Kielivaikeudet aiheuttivat hankaluuksia ja tullimuodollisuu-
det olivat matkailijoiden ainaisena riesana, kun siirryttiin vähän väliä maas-
ta toiseen. Matka hidastui, koska matkatavaroita oli paljon. Harriet Bee-
cher-Stowe teki Euroopan matkan vuonna 1853 propagoidakseen vuotta ai-
kaisemmin ilmestynyttä kirjaansa Uncle Tom's Cabin. Matka osoittautui 
menestykseksi, mutta matkustusoloissa oli kuitenkin sijaa myös miedolle 
kritiikille:15  

»Nothing but the consideration that we were traveling for 
pleasure, could for a moment have reconciled us to such in-
conveniences.» 

Epämukavuudet ja niistä puhuminen eivät kuitenkaan hillinneet ame-
rikkalaisten matkustushalua, ja tarjosipa Eurooppa miten hyvät olot tahan-
sa vierailleen, näiden arviot kallistuivat aina isänmaan eduksi. Yhdysvalto-
ja ja Eurooppaa vertailtiin toisiinsa alinomaa. Rein oli vain pieni puro Mis-
sissippin tai jopa Hudson-joen rinnalla, eivätkä Lontoo ja Pariisi sittenkään 
voineet kilpailla New Yorkin ja Bostonin kanssa.16  

Ajanjaksona 1776-1850 Eurooppa, vaikkakin vain rajoitettu osa Eu-
rooppaa, kiinnosti joka tapauksessa niitä amerikkalaisia, jotka ylipäätään 
olivat kiinnostuneita vieraista maista ja saivat tilaisuuden vierailla niissä. 

13. Dulles 1966, 13. 
14. Henriksson 1982a, 4. 
15. Dulles 1964, 55; Dulles 1966, 14. 
16. Ks. Henriksson 1982a, 5. 
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1800-luvun puolimaissa heidän lukumääränsä oli kuitenkin vielä vain muu-
tamia kymmeniä tuhansia vuodessa. Kun vain murto-osa tästä joukosta 
poikkesi Grand Tourin reitiltä, saamme sopivan lähtökohdan siirtyessämme 
tarkastelemaan amerikkalaisten matkoja ja kiinnostusta Euroopan pohjoi-
siin osiin sekä heidän tietämystään näistä alueista. 

3.2. Kaukainen Suomi amerikkalaisten arvioissa 

Suomen kuuluminen Venäjän valtakuntaan 1800-luvun ensimmäisen kym-
menluvun lopulta lähtien määräsi amerikkalaisten kiinnostuksen puitteet 
vuosisadan puoliväliin mennessä. Pohjois-Amerikan siirtokuntien itsenäis-
tyminen merkitsi uuden, komplisoidun tekijän ilmaantumista Venäjän ul-
kopolitiikkaan, sillä Katariina II ja hänen alaisensa pitivät Amerikan vallan-
kumousta loukkauksena legitimiteettiperiaatetta vastaan. Kun tietyissä pii-
reissä ilmeni innostusta uutta amerikkalaista tasavaltaa kohtaan, oli hal-
litsevien piirien huoli ymmärrettävä. Venäläisten historioitsijoiden SIVA-
CHEvin ja YAKOVLEVin mukaan Venäjän ja Yhdysvaltojen erilaiset poliit-
tiset järjestelmät eivät kuitenkaan sinänsä aiheuttaneet hankaluuksia mai-
den välisiin suhteisiin; ideologiset seikat jäivät reaalisten kansallisten int-
ressien alle.1  Alkuvaiheen epäluuloisuus ilmeni kuitenkin siinä, ettei Kata-
riina ottanut vastaan itsenäistyneiden siirtokuntien ensimmäistä virallista 
edustajaa, Francis Danaa vuonna 1780. Dana oli tullut luomaan perustaa 2  

»for a good understanding between both countries and for 
friendly intercourse to the mutual advantage of both nations.» 

Mutta Danan matka osoittautui merkittäväksi sikäli, että hän onnistui luo-
maan perustan kaupallisille suhteille,3  jotka tulivat näyttelemään keskeisin-
tä osaa maiden kanssakäymisessä seuraavan vuosisadan puoliväliin asti. 

Yhdysvaltojen ja Venäjän diplomaattiset suhteet luotiin vuonna 1809, 
kun Venäjän hovi tunnusti John Quincy Adamsin Yhdysvaltojen Pietarin 
edustuston johtajaksi.4  Vuonna 1832 maat solmivat kauppa- ja purjehdusso- 

1. Sivachev-Yakovlev 1979, 2-3. 

2. Wharton IV 1889, 683-684 (Francis Danan lähettämä kirje 1.9.1781). 

3. Wharton II 1889, 280-283; ks. myös Sivachev-Yakovlev 1979, 4. 

4. Babey 1938, 4. 
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pimuksen, mikä yhä vahvisti niiden taloudellisia yhteyksiä. Samalla sopimus 
merkitsi, että amerikkalaiset saattoivat varsin vapaasti matkustella Venäjäl-
lä liikeasioissaan. Myös poliittiset suhteet pysyivät hyvinä aina Yhdysvalto-
jen sisällissotaan (vuosina 1861-1865) asti. Eivät edes vuoden 1848 kumous-
liikkeet ja tsaarin toimet niiden tukahduttamiseksi heikentäneet maiden vä-
lisiä yhteyksiä, sillä vuonna 1849 pitämässään puheessa presidentti Zachary 
Taylor ilmoitti Yhdysvaltojen edelleen ylläpitävän ystävällisiä suhteita Ve-
näjään niin kuin muihinkin Euroopan valtioihin.5  

Vasta vuosisadan puolivälin jälkeen maiden väliset suhteet alkoivat vii-
letä. Harriet Beecher-Stowen kirja synnytti 1850-luvulla venäläisten kes-
kuudessa kritiikkiä neekeriorjuutta kohtaan.6  Amerikkalaiset alkoivat puo-
lestaan arvostella tsaarillista hallitusjärjestelmää: Yhdysvaltoihin Venäjältä 
muuttaneet kertoivat juutalaisten vainosta, ja koko itsevaltius asetettiin 
kyseenalaiseksi, koska se kavensi poliittista ja muuta vapautta. Näin Venä-
jä, joka aikaisemmin oli eksoottisuudellaan kiinnostanut amerikkalaisia, tu-
li vuosisadan lopulla amerikkalaisten pyhinä pitämien ihanteiden vastakoh-
daksi.7  

Yhdysvaltojen ja Venäjän positiiviset suhteet vuosisadan puoliväliin as-
ti loivat periaatteessa edellytyksiä myös amerikkalaisten Suomea kohtaan 
tuntemalle kiinnostukselle. Suomen manner toimi yhteydenpidon välietap-
pina, koska yksi informaatioväylä kulki Länsi-Euroopasta Skandinavian 
kautta Pietariin. Wienin kongressin jälkeen Suomen kulttuurielämä orien-
toitui toisaalta saksalaiseen, mutta myös venäläiseen maailmaan .8  Toisaal-
ta Venäjä pyrki 1800-luvun ensi puoliskolla eristämään valtakunnan osat 
mahdollisimman tiukasti Länsi-Euroopasta.9  Vuonna 1840 vietetyt Suomen 
ainoan yliopiston 200-vuotisjuhlat ilmensivät selvästi Suomen ja sen emä-
maan henkistä yhteyttä. Yksittäiset henkilöt pyrkivät 1840-luvulla välittä-
mään tietoja Suomen kulttuurikehityksestä Venäjälle ja vastaavasti levittä-
mään venäläistä kulttuuria Suomeen. Tämä aktiivisin vaihe jäi kuitenkin ly-
hyeksi; KLINGEn mielestä oli jo ennen vuosisadan puoliväliä havaittavissa, 
että kulttuurissa Venäjä-orientaation sijaan nousi sittenkin Suomi-orien-
taatio.1°  

5. Sivachev-Yakovlev 1979, 8-9. 
6. Sivachev-Yakovlev 1979, 10. 
7. Paasivirta 1962, 18-19; Sivachev-Yakovlev 1979,12-18. 
8. Klinge 1980a, 26. 
9. Paasivirta 1963, 11. 
10. Klinge 1980a, 26-27. 
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Suomen asema amerikkalaisten mahdollisen mielenkiinnon kannalta 
oli siten yhtäältä positiivinen, koska maa sijaitsi suhteellisen lähellä Venä-
jän valtakunnan pääkaupunkia ja koska se näin ollen oli »matkan varrella», 
vaikka muitakin teitä Pietariin oli tietysti käytössä. Toisaalta Suomi ei toi-
minut aktiivisesti kansainvälisessä politiikassa, koska se ei ollut itsenäinen 
valtio. Ennen vuosisadan loppua se ei myöskään joutunut missään vaihees-
sa erityisen kansainvälisen huomion kohteeksi. Suomi sijaitsi periferiassa, 
vaikka maan nimi »Finland» olikin esiintynyt englantilaisessa kartassa jo 
1500-luvulla.11  1800-luvun alkupuolen kartoissa ei Suomea erotettu edes 
poikkeavalla värillä Venäjästä, vaikka »Finland» toisinaan olikin merkit- 

12 

Ennen vuosisadan puoliväliä suomalaisten ja amerikkalaisten kosketus 
oli hyvin vähäistä. Suhteiden »virallista» alkamista merkitsi juuri vuonna 
1850 Helsinkiin perustettu, pääasiassa kaupallisista asioista huolehtivan 
Yhdysvaltojen konsulin toimi.13  Alku oli siinäkin hankala, sillä ensimmäi-
nen konsuli, Reynold Frenckell sai seuraavan vuoden alussa Washingtoniin 
lähettämässään kirjeessä korjata virheen, joka hänen sukunimessään oli ni-
mityskirjeessä.14  

Konkreettisia tietoja Suomesta amerikkalaiset saivat niiden henkilöi-
den kirjoituksista, jotka syystä tai toisesta kävivät täällä. Jotkut heistä kir-
joittivat matkakirjoja, jotkut lähettivät raportteja ja kirjeitä toimeksiantajil-
leen. Venäjälle tulijat voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: diplomaatteihin, 
turisteihin ja muista syistä matkustaviin (liikemiehet, taiteilijat, tiedemie-
het). Kokonaisuutena heidän määränsä oli kuitenkin pieni, koska Pietari ei 
kuulunut esimerkiksi Grand Tourin ohjelmaan. Vuodesta 1809 lähtien dip-
lomaattien virta oli kuitenkin jatkuva. Sen sijaan turismi oli vähäistä; ensim-
mäinen kirjallisia jälkiä jättänyt ja »huvin» vuoksi Venäjällä vieraillut ame-
rikkalainen oli lakimies J.L. Stephens, joka teki matkansa vuonna 1838. 
Useimmat amerikkalaiset Venäjän-kävijät olivat ANNA M. BABEYn vuon-
na 1938 suorittaman tutkimuksen mukaan Yhdysvaltojen »sivistyneestä» 
itäosasta, Massachusettsin, New Yorkin ja Pennsylvanian osavaltioista. 
Matkustajia kiinnostivat yleensä ainoastaan Pietarin ja Moskovan nähtävyy-
det matkan varsinaisen tarkoituksen lisäksi.15  Suomi oli käytännöllisesti 

11. Ks. Mead 1963, 244. 
12. Paasivirta 1962, 22. 
13. Diplomatic Instructions of the Department of State 1801-1906. Russia. Vol. 14. 

25.9.1850 (National Archives, Washington). 
14. Despatches from the United States Consuls in Helsingfors 1851-1906. 15.1.1851 (Na-

tional Archives, Washington). 
15. Babey 1938, 1-2, 5,125. 
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katsoen aina vain välttämätön läpikulkupaikka, johon ei juurikaan huo-
miota kiinnitetty. 

Ensimmäinen amerikkalainen Suomen-kävijä, josta on tietoja säilynyt, 
oli ERNEST J. MOYNEn mukaan John Quincy Adams, Yhdysvaltojen Pieta-
rin lähetystön ensimmäinen johtaja vuodesta 1809 alkaen ja myöhemmin 
Yhdysvaltojen kuudes presidentti. Jo 13-vuotiaana (vuonna 1781) hän kävi 
ensi kertaa Venäjällä Francis Danan sihteerinä. Hän palasi Pietarista Kes-
ki-Eurooppaan seuraavan vuoden lopulla matkaten Suomen läpi Tukhol-
maan. Kirjeessään Danalle Pietariin vuonna 1783 hän kuvaili matkaansa lä-
pi Suomen seuraavasti:16  

»The only thing worth seeing in that road is the fortress of 
Sweaborg near Helsingfors but to see that you must have a 
permission from the governor of Helsingfors (Count Posse) 
but as you are no Russian or Dane, it will be easy to get a Per-
mission, by paying a visit to Count Posse.» 

Vuonna 1787 amerikkalainen John Ledyard kulki halki Suomen. Hä-
nen päämääränään oli ylittää Siperia ja saapua Pohjois-Amerikan luo-
teisosiin suorittamaan turkiskauppoja. Ledyard ylitti Suomen Tornion kor-
keudelta talviaikaan ilman kulkuneuvoja eikä hän kokemuksestaan jättänyt 
paljoakaan jälkeensä: Suomi oli »kehittymätön ja karu».i7  Vuotta myöhem-
min John Paul Jones, jonka tarkoituksena oli liittyä Katariina II:n laivas-
toon, suunnitteli matkaa Suomen halki. Laivamatkansa aikana hän näki ai-
noastaan Suomen rannikon, mutta joutui astumaan maihin Suomenlahden 
eteläpuolella, josta hän jatkoi matkaansa Pietariin.18  

1800-luvun alkupuoliskolla useat amerikkalaiset diplomaatit ja muut 
matkalaiset kulkivat Suomen halki Venäjälle. Mutta vain harvat jättivät 
Suomen kokemuksistaan kirjallisia jälkiä. Amerikkalainen diplomaatti Joel 
Roberts Poinsett saapui Tukholmasta Suomen rannikolle talvella 1806 kuu-
si päivää kestäneen vaivalloisen merimatkan jälkeen. Matkatessaan Suo-
men halki hän tapasi muutamia suomalaisia upseereita, joita hän katsoi tar-
peelliseksi valistaa muun Euroopan tapahtumista, koska nämä tuntuivat 
olevan aivan tietämättömiä maailman menosta.19  

Amerikkalaisten Suomen tuntemuksen kannalta ensimmäinen merkit-
tävä matka tapahtui vuonna 1840. Tällöin näet raittiusaatteen levittäjänä 

16. Moyne 1953, 67-69. 
17. Sparks 1828, 265, 281; ks. myös Babey 1938, 6-7. 
18. Babey 1938, 6; Moyne 1953, 70-71. 
19. Chandler 1935, 11. 
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Kuva 9: John Quincy Adams, Yhdysval-
tojen kuudes presidentti, vaikutti myös 
Amerikan ja Euroopan välisen vuorovai-
kutuksen kehittymiseen. Ennen presi-
denttikauttaan (v. 1809-1817) hän työs-
kenteli lähettiläänä Lontoossa ja Pieta-
rissa. Suomessa hän vieraili jo nuoru-
kaisena vuonna 1783. 

tunnetuksi tullut Robert Baird py-
sähtyi sekä Turkuun että Helsin-
kiin matkallaan Tukholmasta Pie-
tariin. Vuonna 1841 hän julkaisi 
New Yorkissa kaksiosaisen teok-
sen matkastaan: Visit to Northern 
Europe: or Sketches (Descriptive, 
Historical, Political and Moral) of 
Denmark, Norway, Sweden and 
Finland, and the Free Cities of 
Hamburg and Lubeck.20  Kirja kä-
sittää kaikkiaan noin 700 sivua, 
joista alle 20 on omistettu kirjoitta-
jan Suomea koskeville kokemuk-

sille.21  Tämä oli kuitenkin ensimmäinen amerikkalaisen kirjoittama kuvaus 
Suomen maantieteestä, kulttuurista ja historiasta. 

Baird kuvailee aluksi laivamatkaansa Tukholmasta Turkuun havaiten 
Ahvenanmaan saaret matkansa varrelta. Turku eli »Abo (or Obo, as it is 
pronounced)» osoittautuu varsin moderniksi kaupungiksi, jota kirjoittaja 
ehtii kokonaisen päivän tarkastella. Kaupungin ympäristöä hän pitää ta- 

sais2
na ja monotonisena, eikä itse kaupungissakaan ole juuri muuta nähtä- 
2 vää 

»but a large old Cathedral, built of dingy bricks, about whose 
towers plenty of rooks were constantly flying, and a famous 
observatory, which stands on the southern side of the city on 
a hill composed wholly of rocks.» 

20. Baird I-II 1841, passim. 
21. Baird II 1841, 326-342. 

22. Baird II 1841, 330. 
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Tämän jälkeen kirjoittaja esittelee lukijoilleen Suomen maantiedettä ja his-
toriaa, elinkeinoja ja kauppaa. Ilmasto on kylmä ja aiheuttaa runsaasti sai-
rauksia. Erityisesti maan pohjoisosien asukkaat ovat köyhiä, ja ruoan puute 
lisää sairastumisalttiutta. Kuitenkin ihmiset näyttävät olevan ystävällisiä, 
kärsivällisiä ja uutteria. Tavoiltaan he muistuttavat ruotsalaisia, kirjoittaa 
Baird. Suomalaisten ulkonäköä hän kuvaa seuraavasti: 23 

»flat countenances, with sunken cheeks, dark-grey eyes, a thin 
beard, brownish-yellow hair, and a swarthy complexion. They 
are of small size, but robust.» 

Erikseen hän kiinnittää huomiota suomalaisten viinan käyttöön ja toivoo, 
että hänen raittiusaatetta käsittelevä kirjansa julkaistaisiin Suomessa. Niin 
tapahtuikin jo vuonna 1843, kun suomeksi ilmestyi lyhennelmä Bairdin kir-
jan saksankielisestä käännöksestä 24 

Suomen esittelynsä viimeiset kolme sivua Baird omistaa Helsingille, 
sen nähtävyyksille ja sen asemalle Suomen pääkaupunkina. Useat julkisista 
rakennuksista ovat suuria ja komeita; uusi yliopistorakennus saa erikoisesit-
telyn. Opiskelijoiden luku on noin 600, joista lähes 150 on teologian opiske-
lijoita. Useat professoreista ovat tiedoiltaan ja lahjoiltaan erinomaisia. 
Arkkitehtonisesti Helsinki on tyypillisen venäläisen kaupungin kaltainen, 
kokonaisuutena »pleasant little city».25  

Bairdin kirja päättyy koko Skandinaviaa (Suomi mukaan lukien) koske-
viin kokoaviin kommentteihin. Kirjallisuus ja tieteet kukoistavat kirjoitta-
jan mukaan erityisesti Tanskassa ja Ruotsissa; yhteiskunnallisia uudistuksia 
on tehty runsaasti vuosisadan alkuvuosikymmenien aikana. Maiden asemaa 
Euroopassa parantaisi huomattavasti niiden poliittinen yhdistyminen, yh-
teinen hallitus, jonka pääkaupunkina olisi Kööpenhamina. Kaksi estettä täl-
laisen unionin tiellä kuitenkin on: erilainen kieli ja eri kansojen pitkään jat-
kunut keskinäinen vihamielisyys, vaikka se onkin pehmentynyt viime aikoi-
na. Baird havaitsee esittämänsä yhdistymisen kuitenkin hyvin vaikeaksi ja 
päättää kirjansa toteamalla, että »here our speculations must end.»26  

Bairdin havainnot Suomesta olivat samantapaisia kuin niissä matkakir-
joissa, joissa Suomea alettiin laajemmin esitellä vuosisadan jälkipuoliskol-
la. Lisäksi sen suhtautumistapa oli selvästi positiivinen. Sen merkitystä ei 

23. Baird II 1841, 336. 
24. Kertomus Robert Bairtin... 1843, passim. 
25. Baird II 1841, 339-342. 
26. Baird II 1841, 344-350. 
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kuitenkaan ole syytä liioitella, koska se jäi oikeastaan ainoaksi amerikkalai-
seksi Suomi-kuvaukseksi ennen 1800-luvun puoliväliä. 

Englantilaiset matkakirjat tosin saattoivat myös eksyä amerikkalaisten 
käsiin, ja niissä oli toisinaan viittauksia Suomeen. Suomalaiset sekoitettiin 
usein lappalaisiin, sillä jo 1700-luvulta alkaen anglosaksisissa maissa Ame-
rikkaa myöten tunnettiin kiinnostusta napapiirin pohjoispuolisten alueiden 
mystisyyttä kohtaan. Lapin tuntemus levisi matkakertomusten välityksellä; 
näistä tunnetuimpiin kuuluivat italialaisen G.Acerbin ja englantilaisen E.D. 
Clarken julkaisemat kuvaukset 27  Ensimmäinen Suomea koskeva englanti-
lainen matkakirja oli ilmestynyt jo vuonna 1561,28  ja 1600- ja 1700-lukujen 
aikana niitä julkaistiin joitakin lisää, mutta aina niiden kohde rajoittui Lap-
piin.29  

1800-luvun alkupuolen Suomi pysyi matkakirjoissa siten lähes tunte-
mattomana paikkana amerikkalaisille. Bairdin kirja oli oikeastaan ainoa, 
jossa pyrittiin antamaan todellista informaatiota matkustajille. Pari vuotta 
aiemmin, vuonna 1839, oli Lontoossa ilmestynyt matkaopas, jossa niin ikään 
parikymmentä sivua oli omistettu suomalaisille, mutta sen sävy oli kieltei-
sempi kuin Bairdin kirjan: kokonaisarviona kirjoittaja katsoi, että »nervous 
people should not visit Finland.»30  

Niihin tiedonjyväsiin, joita amerikkalaiset saattoivat saada Suomesta, 
eurooppalaisesta periferiasta, kuuluivat myös eräiden amerikkalaisten kau-
nokirjailijoiden tuotteet. Näissäkin viittaukset suomalaisiin ovat harvinaisia 
ennen 1800-luvun puoliväliä ja paljolti vielä myöhemminkin. 

Englantilainen W.R. MEAD on tarkastellut jonkin verran englantilaista 
ja amerikkalaista kaunokirjallisuutta viime ja tältä vuosisadalta ja päätynyt 
neljään yleistävään toteamukseen, jotka luonnehtivat kirjallisuudessa suo-
malaisista annettua kuvaa. Ensinnäkin suomalaisia on englanninkielisessä 
kaunokirjallisuudessa käsitelty niin kuin yleensä muukalaisia. He ovat ol-
leet stereotyyppisiä, kaavamaisia henkilöitä, joille kirjailija ei ole uhrannut 
taiteellista mielikuvitustaan. Toiseksi, suomalainen on esitetty negatiivise-
na henkilötyyppinä pitkälle 1900-luvulle asti. Kolmanneksi, Suomi on näh-
ty eräänlaisena kokonaisuutena kronologiselta kannalta: Suomi on aina sa-
ma, se ei muutu ajan mukana, sillä ei ole vuodenaikoja. Ja neljänneksi, Suo- 

27. Ks. Paasivirta 1962, 31. 
28. George North: The Description of Swedland, Gotland and Finland (ks. Moyne 1947, 

332 ). 
29. Ks. Moyne 1947, 332-333. 
30. John Murray: Handbook for Northern Europe (ks. Mead 1963, 244). 
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mi on ollut kirjallisuudessa eniten esillä kriisikausina, lähinnä Napoleonin 
sotien aikana, Krimin sodan aikana, ns. sortokausien aikana, kansalaissodan 
aikana ja talvisodan aikana.31  MEADin typologia muodostaa sopivan kehyk-
sen lähtiessämme tarkastelemaan, miten Suomi ja suomalaiset ovat tulleet 
esiin amerikkalaisessa kaunokirjallisuudessa ennen 1800-luvun puoliväliä. 

Kun William Penn ja kveekarit saapuivat 1680-luvun alussa Ame-
rikkaan, suomalaisia ja ruotsalaisia oli asunut Delaware-joen rannoilla jo yli 
40 vuoden ajan Uuden Ruotsin siirtokunnassa. Kun kveekarit tulivat alueel-
le, siirtokunta oli jo ehtinyt lakata olemasta tällä nimellä jouduttuaan hol-
lantilaisten ja englantilaisten aluevaatimusten kohteeksi 32  Kveekarit ja De-
lawaren suomalaiset liittyvät toisiinsa siksi, että juuri kveekarit kuvaavat 
suomalaisia ensi kerran (1680-luvulla) amerikkalaisessa kirjallisuudessa. 
Kyseessä ei kuitenkaan ollut proosakirjallisuus tiukimmassa merkitykses-
sään; suomalaiset eivät suinkaan esiintyneet fiktionomaisina henkilöinä, 
vaan kirjoittajat kuvasivat heitä henkilökohtaisten havaintojensa pohjalta 
kirjeissä ja ajankuvauksissa. Mutta myös kahdessa runomuotoisessa tekstis-
sä suomalaiset esiintyvät jo ennen 1700-luvun alkua. Toisen kirjoitti John 
Holme 1680-luvun lopulla ja toisen Richard Frame vuonna 1692. Kummas-
sakin runossa mainitaan ruotsalaiset ja suomalaiset Delawaren alueen en-
simmäisinä asuttajina. MOYNE ei pidä runojen taiteellista arvoa mainittava-
na — hän ei pidä niitä edes varsinaisina runoina — vaan katsoo niiden vain 
osoittavan, että kveekarit oppivat suomalaisilta kaskeamisen taidon.33  

Koko 1700-luvun suomalaisia ei lainkaan mainita amerikkalaisten kir-
jallisissa tuotteissa. Syynä kiinnostuksen täydelliseen puuttumiseen oli se, 
ettei suomalaisia siirtolaisia tullut 1600-luvun puolivälin jälkeen. Varsinai-
nen kaunokirjallisuus, jossa suomalaiset ovat pää- tai sivuosassa, alkaakin 
vasta siirtokuntien itsenäistymisen jälkeen. Mutta itsenäistymisestäkin ehtii 
kulua lähes puoli vuosisataa ennen kuin ensimmäinen teos ilmestyy. Se on 
James Kirke Pauldiin Konigsmarke. The Long Finne. A Story of the New 
World vuonna 1823. Se on monissa suhteissa poikkeava ja samalla merkit-
tävä teos. Ennen 1800-luvun puoliväliä se on ainoa amerikkalainen kirja, 
jossa suomalainen esiintyy sankarina. Kirja käsittelee 1600-luvun Delawa-
ren alueen asukkaita, mikä osoittaa Pauldingin oivaltaneen, että amerikka-
lainen kirjallisuus saattoi 1800-luvun alkupuoliskolla ammentaa aiheensa 

31. Mead 1963, 260-262. 
32. Johnson I-II 1911, passim. 
33. Ks. Moyne 1947, 5-12 ja siinä mainitut lähteet. 
34. Paulding 1823 (1836), passim; ks. myös Herold 1926, 15-30; Moyne 1947, 14-28; Mead 

1963, 251-253. 
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kansakunnan omasta menneisyydestä. Se on osoitus amerikkalaisten pyrki-
myksistä etsiä aiheillaan omaa identiteettiä ja historiaa, tehdä »pesäeroa» 
muihin kulttuureihin. 

Vaikka Pauldingin kuvauskohteena olivat Delawaren asukkaat, hänen 
tekstinsä osoittaa, ettei hän ollut perehtynyt kovin hyvin alueen historiaan. 
Aikakauden yleisen ilmapiirin mukaisesti teoksen käsittelytapa oli romant-
tinen. Kirjan sankari oli Suomessa syntynyt, lähes kuusi jalkaa (180 cm) pit-
kä. Lisäksi hän oli35  

»straight, and well proportioned, with a complexion almost 
too fair for a man, and eyes of light blue. His hair was some-
what too light to suit the taste of a present day, ...» 

Kirjan sivuilla esiintyy myös muita suomalaisia sekä ruotsalaisia hahmoja. 
Sankarin rakastettu, Christina, on suomalainen, ja teos päättyy onnellisesti, 
kun rakastavaiset monien seikkailujen jälkeen saavat toisensa. Paulding ei 
kykene kuvaamaan Delawaren asukkaiden oloja uskottavasti, mutta suoma-
laisten esiintyminen varsin tiuhaan kirjan sivuilla tekee siitä ainakin suoma-
laisten kannalta tärkeän teoksen, vaikka hahmot ovatkin hyvin kaavamaisia 
ja todellisuudelle vieraita. Amerikkalaisen kirjallisuuden merkkiteoksena 
sitä ei pidettykään, ja Pohjolassakin se sai varsin pidättyvän vastaanoton; 
Pauldingilta katsottiin puuttuvan hänen aikalaistensa Washington Irvingin 
viljelemä huumori ja James Fenimore Cooperin luonnontuntemus 36 

Suomalaiset olivat vuoden 1823 jälkeen niminä mukana amerikka-
laisessa kaunokirjallisuudessa ja ehtivät esiintyä siinä vielä joitakin kertoja 
ennen vuosisadan puoliväliä. Sankarin rooliin he eivät kuitenkaan enää yl-
täneet vaan olivat yleensä vähäisissä sivuosissa. Vuonna 1835 ilmestyneessä 
kirjassa Blackbeard. A Page from the Colonial History of Philadelphia, jonka 
kirjoittaja MOYNEn mukaan oli luultavasti Lemuel Sawyer, suomalaiset 
esiinvät nimettöminä hahmoina 1600-luvun Delawaressa ja Philadelphi-
assa."N eljä vuotta myöhemmin ilmestyi Sawyerin samaa aikaa käsittelevä 
Printz Hall: A Record of New Sweden. Kirjassa suomalaiset ovat ruotsalais-
ten orjia ja palvelijoita. Yksi heistä on kääpiö nimeltä Argol, »by birth, a 
Fin; by condition, a slave.» Ruotsalaisten orjina suomalaiset asuvat erillään; 
paikka on täynnä lyhyitä, leveäharteisia suomalaisia. He palvelevat »pimey-
den jumalaa» päämiehenään Argol, jolla on salaisia voimia. Lopulta suoma- 

35. Paulding 1823 (1836), 35. 
36. Berg 1925, 155. 
37. Moyne 1947, 28, 34. 
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laiset saavat vapautensa Argolin ansiosta.38  Sawyerin kirja kuvaa todenmu-
kaisimmin Delawaren ruotsalaisten ja suomalaisten historiaa amerikkalai-
sessa fiktiossa ennen 1800-luvun puoliväliä, vaikka esimerkiksi suomalaisis-
ta kirjoittaja näyttää tietävän varsin vähän. Osittain siksi maaginen ja mysti-
nen aines suomalaisten kuvauksessa saa keskeisen osan historiallisten 
tosiasioiden sijasta. Sawyerin kirjan jälkeen Delawaren suomalaiset katoa-
vat amerikkalaisesta kaunokirjallisuudesta 30 vuodeksi.39  

Delawaren suomalaisten lisäksi amerikkalaisia kirjailijoita kiinnostivat 
eräissä yksittäisissä tapauksissa suomalaiset merimiehet. Vuoden 1809 jäl-
keen suomalaiset merimiehet alkoivat karkailla laivoistaan työskennelläk-
seen amerikkalaisissa aluksissa, joissa sai parempaa palkkaa. Useat muutti-
vat nimensä englanninkielisiksi, joten heidän jäljittämisensä oli hyvin vai-
valloista sekä viranomaisille että myöhemmille historioitsijoille ja muille 
heistä kiinnostuneille. Ennen vuosisadan puoliväliä tällaisten tapausten 
määrä oli kuitenkin hyvin vähäinen, sillä vasta Kalifornian kultakuume, Kri-
min sota ja Yhdysvalt je n sisällissota aiheuttivat merimiesten karkaamista 
laajemmassa mitassa. 

Tärkeimmät teokset, joissa suomalaisia merimiehiä näkyi ennen vuosi-
sadan puoliväliä, olivat Richard Danan Two Years before the Mast vuodelta 
1840 ja Herman Melvillen Omoo: A Narrative of Adventures in the South 
Seas vuodelta 1847. Molemmat kuvaavat suomalaisia niin kuin muitakin 
vierasmaalaisia merenkävijöitä voimakkaan taikauskon kehyksissä.41  Da-
nan romaani perustuu hänen omiin kokemuksiinsa merimiehenä laivassa, 
jossa miehistöön kuului myös suomalainen, Danan mukaan voimakas mies. 
Laivan kokilla, afrikkalaisella mustalla oli varma tieto, että suomalaiset 
ovat noitia, jotka kykenevät ohjaamaan luontoa, etenkin tuulia. Kaikki mat-
kan aikaiset vaikeudet johtuivat hänen mielestään siitä, että laivalla oli suo-
malainen paholainen. Dana itse koetti protestoida mustan miehen mielipi-
dettä vastaan, mutta tuloksetta. Myös Melvillen Omoo perustuu kirjailijan 
omiin kokemuksiin. Hänen merimatkallaan oli mukana suomalainen nimel-
tään Van, jolla oli yliluonnollisia kykyjä. Van ennusti kirjan mukaan, että 
laivan miehistö tulisi lähiviikkoina vähenemään korkeintaan neljännek-
seen. Kun näin tapahtui (suuri osa miehistä joutui vankilaan Tahitilla), ei 
ihmetytä, että monet merimiehet uskoivat suomalaisten maagisiin kykyihin. 

38. Sawyer 1839, passim, erit. 50-55. 

39. Moyne 1947, 42. 

40. Ks. Virtanen 1979a, 23. 

41. Dana 1840 (1869), passim; Melville 1847 (1922), passim; ks. myös Moyne 1947,130-137; 
Mead 1963, 248-249. 
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Vakavimmin 1800-luvun alkupuolen amerikkalaisista kirjailijoista suh-
tautui suomalaisiin runoilija Henry Wadsworth Longfellow, Song of Hiawat-
ha'n isä. Toisella Euroopan matkallaan vuonna 1835 hän tapasi Ruotsissa 
suomalaisia, jotka esittelivät hänelle Suomea ja sen kulttuuria ja jotka sa-
malla opettivat hänelle jonkin verran suomen kieltä. Erityisesti hän kiinnos-
tui Kalevalasta, jonka ensimmäisiä näytteitä ilmestyi ruotsiksi juuri vuonna 
1835.42  Vuonna 1835 pitämänsä päiväkirjan mukaan Longfellow tutustui 
Ruotsissa mm. A.I. Arwidssoniin ja G.H. Melliniin, joista jälkimmäinen 
kiinnitti hänen huomionsa suomen kieleen. Erityisesti kirjailijan romanttis-
sävyistä mieltä oli kiinnostanut sen vokaalien runsaus. Jo tässä vaiheessa 
Longfellow omisti joitakin suomalaisia kirjoja, ja myöhemmin hänellä oli 
niitä varsin runsaasti, mm. Kalevala suomeksi, sen ruotsinnos ja saksan-

43 

Myöhempinäkään vuosina ei Longfellow'n kiinnostus Suomeen päässyt 
katoamaan, sillä vuonna 1849 hän tapasi Amerikkaan saapuneen Fredrika 
Bremerin, joka toimitti hänelle suomalaista kirjallisuutta, mm. Runebergin 
Fanrik Ståls sägner. Kesäkuun alussa 1854 hän kirjoitti päiväkirjaansa: 45 
am reading with great delight the Finnish Epic, Kalevala. It is charming.» 
Luultavasti hän luki tällöin vuonna 1852 ilmestynyttä Uuden Kalevalan 
saksannosta. Ja vain pari viikkoa myöhemmin hän kirjoitti 46  

»I have at length hit upon a plan for a poem on the American 
Indians, which seems to me the right one, and the only.» 

Longfellow'n eepos Song of Hiawatha ilmestyi vain vuotta myöhemmin, 
ja siinä havaittiin heti yhtymäkohtia Kalevalaan. Kirjailijaa syytettiin plagi-
oinnista;47  kiista huipentui vasta tätä käsittelylukua seuraavana ajanjakso-
na. Longfellow oli joka tapauksessa tunnetuin ja merkittävin amerikkalai-
nen kirjailija, joka oli kiinnostunut Suomesta ja kykeni tuomaan amerikka-
laisten tietoisuuteen suomalaista kulttuuria — ainakin sen yhtä keskeistä 
yksityiskohtaa. 

Lopuksi on vielä mainittava kirjailijat Ralph Waldo Emerson ja Henry 
David Thoreau, joiden 1840-luvun tuotannosta on löydetty viittauksia suo-
malaisiin ja lappalaisiin.48  Kirjailijat asuivat kaksi vuotta yhdessä Concor- 

42. Ks. Moyne 1947, 156-158. 
43. Ks. Mustanoja 1952, 2-3. 
44. Ks. Moyne 1947, 160-161; ks. myös tämän tutkimuksen s. 41-42. 
45. Life of Henry Wadsworth Longfellow II 1891, 273. 
46. Life of Henry Wadsworth Longfellow II 1891, 273. 
47. Ks. Moyne 1947, 162. 
48. Ks. Moyne 1969, 738-750 ja siinä mainitut lähteet. 
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dissa, Mass. Muistoksi yhdessäolosta Thoreau kirjoitti runon »The Depar-
ture» vuonna 1843: 

»When first his bark stood inland 
to the coast of that far Finland, 

Sweet-watered brooks came tumbling to the shore 
The weary mariner to restore.» 

Osittain Thoreau ehkä käytti sanaa »Finland» loppusoinnun vuoksi, 
mutta osittain myös kuvatakseen kaukaisuutta ja mysteerisyyttä. Emerson 
oli maininnut suomalaiset ja lappalaiset samantapaisessa yhteydessä erääs-
sä kaksi vuotta aikaisemmin ilmestyneessä runossaan. Myöhemmin — 1870-
luvulla — Emerson tunsi Kalevalan hyvin. Thoreau oli puolestaan erityisen 
kiinnostunut Pehr Kalmin 1750-luvulla ilmestyneestä matkakirjasta,4  joka 
ilmestyi englanniksi 1770-luvun alussa Lontoossa. Thoreaun tiedetään lai-
nanneen Harvard Collegen kirjastosta mainitun teoksen vuonna 1851. Hä-
nen päiväkirjansa osoittaa hänen tunteneen Kalmin teoksen perinjuurin ja 
ihastelleen erityisesti sen luonnontieteellisiä ja tapoihin liittyviä havaintoja. 
Päiväkirjamerkinnät osoittavat hänen arvostaneen Kalmia tutkijana ja luot-
taneen kirjan lähdearvoon. ADOLPH B. BENSON onkin katsonut, että Kal-
min muistiinpanot ovat ainakin jossain määrin olleet Thoreaun ohjenuora-
na tämän perehtyessä Yhdysvaltojen itäosien maantieteellisiin, kasvitie-
teellisiin, eläintieteellisin, arkeologisiin ja antropologisiin piirteisiin.50  

Kokonaisuutena ottaen amerikkalaisten kiinnostus Suomeen ja tiedot 
suomalaisista olivat erittäin vähäisiä ennen 1800-luvun puoliväliä. Matkai-
lijoiden ja kirjailijoiden välittämä tieto levisi vain suppeaan piiriin. Sekä 
matkakuvauksissa että kaunokirjallisissa teoksissa Suomi esitettiin kau-
kaisena maana, ja suomalaiset ja lappalaiset sekoitettiin usein toisiinsa. 
Missä oli magiaa ja noitia, siellä suomalaisetkin saattoivat tulla näkyviin 
amerikkalaisessa kirjallisuudessa. Poikkeuksiakin toki oli kuten olemme yl-
lä havainneet: Robert Bairdin matkakirja 1840-luvun alussa, James Paul-
dingin suomalaissankari 1820-luvulla, Henry Longfellow'n Kalevala-kiin-
nostus 1830-luvulta alkaen ja Henry Thoreaun Kalm-ihastus vuosisadan 
puolivälissä. 

W.R. MEADin esittämän (1800- ja 1900-lukujen englantilaista ja ame-
rikkalaista kirjallisuutta käsittelevän) »Suomi-imago»-typologian51  mukai-
sesti suomalaiset esiintyivät 19. vuosisadan puoliväliä edeltäneessä amerik- 

49. Ks. s. 41. 
50. Benson 1952, 254-256. 
51. Ks. s. 54-55. 

59 



kalaisessa kaunokirjallisuudessa kaavamaisina, stereotyyppisinä hahmoina, 
jotka olivat lähes aina samanlaisia ulkoiselta olemukseltaan ja tavoiltaan. 
Jos taikauskoisuus, yliluonnollisuus ja mystisyys katsotaan negatiivisiksi 
piirteiksi, he täyttävät myös MEADin toisen kriteerin. Lisäksi suomalaiset 
esiintyivät yleensä kirjojen »alemmissa» rooleissa; vain Konigsmarke'ssa 
suomalainen oli kirjan sankari. Suomi pysyi maantieteellisesti katsottuna 
MEADin typologian mukaisesti staattisena, muuttumattomana paikkana, 
jossa Lappi ja muu Suomi usein sekoittuivat keskenään. Faktinen tieto Suo-
mesta oli hatara; Suomi oli pohjoinen, kaukainen ja kylmä maa. MEADin 
neljäs kriteeri, suomalaisten esiintyminen kirjallisuudessa etenkin kriisi-
kausina, on tarkastelemamme jakson osalta vielä epärelevantti. Sen voi kui-
tenkin todeta, etteivät MEADin mainitsemat Napoleonin sotien vuodet nos-
taneet suomalaisia koskevaa kiinnostusta esiin. Ajanjakso oli liian aikainen 
amerikkalaisesta kirjallisuudesta puhuttaessa; ensimmäinen varsinainen 
kaunokirjallinen tuote, Pauldingin teos, ilmestyi vasta vuonna 1823. Sekin 
vähäinen kiinnostus, jota kirjallisuudessa Suomea kohtaan osoitettiin, pai-
nottui jakson loppuun, 1820-, 1830- ja 1840-luvuille. 
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4. 	AMERIKKALAISEN KULTTUURIN 
KONKREETTINEN VÄLITTYMINEN 
EUROOPPAAN 

4.1. Rintamaat: Lontoosta Tukholmaan 

Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä vallitsi voimakas kulttuuriyhteys vuosien 
1776 ja 1850 välisenä kautena. Sen olemme havainneet edellisissä luvuissa. 
Uusi maanosa oli kuitenkin selvästi vastaanottajan asemassa, joten amerik-
kalaisen kulttuurin konkreettisten saavutusten ja uutuuksien leviäminen 
Eurooppaan oli rajallista. Yhdysvallat loi vielä omaa kulttuuri-identiteetti-
ään, eikä se siksi pystynyt »täydellä» intensiivisyydellä vaikuttamaan mui-
hin. Nuoren kulttuurin asema valtakulttuurien joukossa on tietysti aina 
problemaattinen, sillä nuoruus ei edusta perinnettä eikä sillä sen vuoksi kat-
sota olevan merkittävää positiivista vaikutusta muihin. Tällainen oli paljol-
ti kokonaistilanne myös Yhdysvaltojen ja Euroopan kanssakäymisessä en-
nen 19. vuosisadan puoliväliä. 

1700-luvun lopun ja 1800-luvun alkupuoliskon mannerten välinen 
maantieteellinen etäisyys oli pitkä. Matka ennen höyryaluksia kesti useita 
viikkoja, joten henkilökohtainen yhteydenpito ja vaikuttaminen eivät suju-
neet helposti. Samoin uutisten kulku Euroopan ja Amerikan välillä kesti 
kauan. 1700-luvun lopun tilannetta valaisee Thomas Jeffersonin ulkominis-
terinä Madridiin lähettämä kirje, jossa hän valitti, ettei hän ollut saanut 
minkäänlaista raporttia edustajaltaan viimeksi kuluneina kahtena vuotena; 
hän toivoi saavansa tietoja ennen kuin kolmas vuosi kuluisi umpeen. Lon-
toolainen sanomalehti puolestaan ilmoitti tehneensä ennätyksen rapor-
toidessaan Waterloon taistelusta vain neljä päivää tapahtuman jälkeen. Tie-
to Napoleonin kuolemasta tuli Eurooppaan kahden kuukauden kuluttua. 
Vuoden 1810 paikkeilla uutinen Euroopasta Yhdysvaltoihin kesti lähes 
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kuukauden. 1830- ja 1840-luvuilla Yhdysvaltojen alueella käytettiin jo len-
nätintä, mutta mannerten välillä vasta vuodesta 1866 alkaen. 

Pitkä välimatka ja hitaat yhteydet viivästyttivät myös kulttuurin le-
viämistä. Tähän vaikutti vielä pohjoisamerikkalaisen kulttuurin nuoruus. It-
se kulttuuriaalto ei ollut kovin syvä, eivätkä eurooppalaiset vastaanottajat 
suhtautuneet siihen täysin varauksetta. Englanti oli kulttuurivaikutteiden 
vastaanottajien etulinjassa sekä maantieteellisistä että kulttuurisista syistä. 
Sieltä vaikutteet levisivät edelleen manner-Eurooppaan ja suhteellisen nä-
kyvästi myös Skandinaviaan ennen 1800-luvun puoliväliä. Norjan tilanne 
kuvaa yleisemminkin katsottuna kronologista kehitystä. 1800-luvun alussa 
maan kulttuurikontaktit Amerikkaan olivat vielä hyvin vähäiset. Sanoma-
lehdissä julkaistiin toisinaan kirjoituksia, joista norjalaiset saivat jonkin ver-
ran informaatiota uudesta kulttuurista. Jo 1820- ja 1830-luvuilla norjalaiset 
alkoivat siirtyä valtameren taakse ensimmäisinä pohjoismaalaisina. Vaikka 
muuttoliike oli määrältään vähäistä, se kasvatti kiinnostusta Yhdysvaltojen 
oloihin. Symbolisena yhteyden osoituksena SKARD näkee vuonna 1821 ta-
pahtuneen Norjan lipun valinnan. Ehdotusten joukossa oli monta Yhdysval-
tojen tähtilipun variaatiota. Lopulta tähdet jätettiin pois, mutta jäljelle jäi-
vät »vapauden värit»: punainen, valkoinen ja sininen. Amerikka muuttui 
norjalaisille todellisuudeksi kolmena vuosikymmenenä ennen 1800-luvun 
puoliväliä.2  Vastaavanlaisia kehitysvaiheita voisimme havaita muissa Länsi-
Euroopan maissa. 

Kulttuurin levittämisen tärkeinä väylinä vuosina 1776-1850 toimivat Yhdys-
valtojen viralliset edustustot, lähetystöt (legations) ja konsulaatit (consula-
tes). Yhdysvaltojen Department of Foreign Affairs perustettin vuonna 
1781, ja se laajennettiin Department of State'ksi vuonna 1789. Nuoren val-
tion kyvykkäimmät henkilöt lähetettiin vuosisatojen vaihteessa Euroop-
paan 3 Kulttuurin kannalta oli tärkeätä, että myös 1800-luvun alkuvuosi-
kymmeninä tunnetut tiedemiehet ja taiteilijat toimivat Yhdysvaltojen viral-
lisina edustajina Euroopan suurkaupungeissa .4  Näin tapahtui osittain siksi, 
että poliitikkojen huomio kiinnittyi Monroen doktriinin julistamisen jäl-
keen maan sisäisiin asioihin. 

1. Mead 1969, 82. 
2. Skard 1976, 35-36, 42-44. 
3. Blancke 1969, 6-7, 9. 
4. Ks. s. 43-44. 
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Vuonna 1790 Yhdysvalloilla oli vain kaksi lähetystöä, mutta vuonna 
1830 jo 15, vuonna 1850 27 ja vuonna 1860 33. Vaikka poliittinen mielen-
kiinto oli poissa Euroopasta, kaupalliset yhteydet vaativat edustustojen jat-
kuvaa lisäämistä. Tärkeinä nähtiin erityisesti konsulaatit, joita vuonna 1830 
oli yhteensä 141 ja 30 vuotta myöhemmin kaksinkertainen määrä.5  Ajanjak-
sona 1821-1850 yli 70 % Yhdysvaltojen viennistä suuntautui Eurooppaan ja 
71i 60 % tuonnista tuli Euroopasta.6  Kauppayhteydet olivat tärkeässä roolis-
.,a ensimmäisten kontaktien luomisessa Yhdysvaltojen ja ulkomaailman vä-
lillä myös esimerkik-,i Lähi-idässä.7  Niillä oli huomattavaa merkitystä myös 
kulttuurin tuntemuksen leviämisessä. Uusien diplomaattisten edustustojen 
määrää lisäsi 1840-luvulta lähtien niin ikään Yhdysvaltojen omaksuma lähe-
tystehtävä, »manifest destiny», joka ulottui alueellisesta laajenemispyrki-
myksestä yleensä amerikkalaisuuden levittämiseen eri puolille maailmaa.8  

Amerikkalaisen kulttuurin lähettiläinä toimivät myös eurooppalaisissa 
yliopistoissa opiskelevat nuoret. Suurinta kiinnostusta Amerikkaan osoitti-
vat saksalaiset opinahjot 1700-luvun lopulta alkaen. Vuosien 1777 ja 1797 
välisenä aikana kolme saksalaista tieteellistä aikakauskirjaa keskittyi Ame-
rikkaa koskevaan tutkimukseen. Toisin kuin Englannin ja Ranskan yliopis-
toja monia saksalaisia yliopistoja elähdytti valistusaate, ja samalla niitä kiin-
nostivat oman ajan ongelmat ja kehityspiirteet. Napoleonin sotien jälkeen 
saksalaisetkin yliopistot muuttuivat konservatiivisemmiksi, mutta jo 1820-
luvulla liberalismi nosti jälleen päätään, vaikka opintojen klassisuus toisaal-
ta säilyi: oppilaitokset ilman latinan opetusta nähtiin materialismin, ateis-
min ja kumouksellisen tottelemattomuuden pesäpaikkoina. Koko Euroo-
pan näkökulmasta tarkasteltuna Amerikan tutkimus oli kuitenkin hyvin 
vähäistä ennen 1800-luvun puoliväliä. Yhtään oppituolia ei perustettu pel-
kästään Amerikkaan kohdistuvalle tutkimusalalle. Pitkälle vuosisadan lo-
pulle eurooppalaiset yliopistot toimivat vallassa olevien yhteiskuntapiirien 
ja heidän ihanteidensa ehdoilla. Yhdysvaltojen katsottiin edustavan muu-
tosta, johon sisältyi tasavaltainen hallitusmuoto, joten ei nähty mitään syytä 
siirtää opetuksen ja tutkimuksen painopistettä siihen suuntaan.9  

Toisaalta amerikkalainen sivistyneistö oli vakuuttunut, että eurooppa-
laiset yliopistot olivat keskeisiä uuden kansakunnan parhaiden voimien 
kouluttamisessa. Saksalaiset yliopistot olivat suosituimpia osittain siksi, et- 

5. Blancke 1969, 11; Barnes-Morgan 1978, 349 Appendix 4. 
6. Woodruff 1975, 268-269 Table XVII. 
7. Daniel 1964, 72-73. 

8. Ks. s. 27. 
9. Skard 1961, 16, 20-24, 31. 
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tä ne osoittivat toiminnassaan kiinnostusta Yhdysvaltoja kohtaan, ja osittain 
siksi, että niissä opiskeleminen oli ehtinyt muodostua traditioksi. Benjamin 
Franklin vieraili Göttingenissä jo vuonna 1766, ja Benjamin Smith Barton 
saavutti siellä lääketieteellisen tutkinnon vuonna 1799. Napoleonin sotien 
jälkeen amerikkalaiset alkoivat opiskella erityisesti Göttingenissä, Ber-
liinissä, Jenassa, Hallessa ja Heidelbergissä. Ennen vuotta 1830 viisitoista 
amerikkalaista oli Göttingenin yliopiston kirjoissa. Yleensä he palasivat ko-
timaahansa täynnä uusia ideoita, joilla amerikkalaista korkeamman opetuk-
sen järjestelmää voitaisiin kehittää. He ihailivat saksalaisten yliopistojen 
tieteellistä traditiota, opetuksen tehokkuutta ja professorien vaatimaa tiuk-
kaa järjestelmällisyyttä. Opiskelijoiden 12 tunnin työpäivät olivat innovaa-
tio sinänsä, kun amerikkalaiset palasivat takaisin kehittääkseen omaa yli-
opistosysteemiään.10  

Amerikkalaiset opiskelijat levittivät puolestaan eurooppalaisiin opin-
ahjoihin tietoa oman maansa kehityksestä ja kiinnostusta siihen. Vaikka vai-
kutus 1800-luvun oloissa oli suhteellisen hidasta ja asteettaista, sillä oli kui-
tenkin merkitystä tulevan nopeamman kehityksen pohjustajana. Amerikka-
laiset opiskelijat löysivät vastaanottavaista maaperää Euroopan liberaa-
leista piireistä, joita löytyi erityisesti yliopistoympäristöstä, vaikka hallitse-
va, konservatiivinen ilmasto pyrkikin niitä alistamaan ja pitämään poissa nä-
kyvistä. Liberaalit olivat vuosisadan alkupuoliskolla yksi tärkeä ryhmä, joka 
edisti monien aatteellisten liikkeiden leviämistä Yhdysvalloista. Näitä oli-
vat 1) uskonto, 2) rauhanliike, 3) naisasialiike ja 4) raittiusliike. 

1) Amerikkalaisten uskonnollinen lähetystyö oli vilkasta jo 1800-luvun 
alkupuoliskolla, mutta se suuntautui suurimmaksi osaksi Euroopan ulko-
puolelle. Saksalaisen ja englantilaisen esimerkin mukaan American Board 
of Comissioners for Foreign Missions perustettiin vuonna 1806.11  Ajanjak-
son lähetystyö oli protestanttista, ja ensimmäinen työntekijä lähetettiin 
vuonna 1813 Burmaan, seuraava vuonna 1819 Ceylonille. Afrikka tuli toi-
minnan kohteeksi 1820-luvulla12  ja Lähi-itä vuodesta 1820 alkaen.13  

10. Nye 1960, 191. 
11. Woodruff 1975, 58; vrt. Latourette 1966, 22 (hän ilmoittaa perustamisvuodeksi vuoden 

1810). 
12. Woodruff 1975, 58-59; vrt. Latourette 1966, 22 (ensimmäiset lähetystyöntekijät lähtivät 

hänen mukaansa v. 1812). 

13. Daniel 1964, 76. 
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Nopeasti amerikkalaiset protestanttiset lähetystyöntekijät ottivat itsel-
leen myös muita kuin pelkästään uskonnollisia tehtäviä. He ryhtyivät kehit-
tämään sairaanhoitoa ja lääketieteellistä asiantuntemusta, perustivat koulu-
ja, edistivät maataloutta.14  ROBERT L. DANIEL katsookin, että ylivoimai-
sesti tärkein amerikkalainen kulttuurivaikutus tuli Lähi-itään, lähinnä 
Turkkiin, juuri lähetysasemien perustamisen kautta. Ne eivät ainoastaan le-
vittäneet amerikkalaista elämäntapaa vaan toivat innovaatioita myös koulu-
tukseen: amerikkalainen opettaja opetti vanhimpia oppilaita, jotka puoles-
taan siirtyivät opettamaan nuorempia. Pääasialliset oppiaineet olivat luke-
minen, kirjoittaminen ja aritmetiikka. 1840-luvulle tultaessa tarvittiin jo 
perusopetuksen jälkeisiä kouluja (secondary schools), joiden ainevalikoima 
oli huomattavasti monipuolisempi. 15  

Euroopan puolella amerikkalaisten uskonnollinen toiminta tuli voi-
makkaasti esiin vasta 1800-luvun jälkipuoliskolla. Vuonna 1830 perustettu 
mormonikirkko aloitti lähetystyönsä Englannissa tosin vuonna 1837, ja vuo-
teen 1850 mennessä siinä oli noin 35 000 englantilaista jäsentä. Manner-Eu-
rooppaan liike levisi hieman hitaammin; esimerkiksi Ruotsiin saapui ensim-
mäinen mormoni käännytystehtäviin vuonna 185016  ja Norjaan vuonna 
1857.17  

2) Rauhanliike otti alkuaskeleensa Napoleonin sotien seurauksena 
vuonna 1815, jolloin David L. Lodge perusti New York Peace Society'n. He-
ti seuraavana vuonna Englantiin syntyi ensimmäinen eurooppalainen yhdis-
tys; ranskalaiset aloittivat vuonna 1821 ja sveitsiläiset vuonna 1830. Sekä 
amerikkalaiset että eurooppalaiset levittivät informaatiota, jossa useimmi-
ten oli uskonnollinen perussävy, satojen tuhansien lentolehtisten avulla.18  
Rauhanyhdistysten organisatorinen pohja tiivistyi, kun vuonna 1828 perus-
tettiin Yhdysvalloissa maanlaajuinen kattojärjestö. Sen perustaja William 
Ladd selitti tarkoitusperiään näin: 

»I felt it a duty which I owe to God and my fellow-creatures 
to do something to hasten the glorious era when men shall 
learn war no more... We believe the custom of war to be cont-
rary to the principles of the Christian religion, subversive of 
the liberty of mankind and destructive to their happiness.» 

14. Latourette 1966, 23-24. 
15. Daniel 1964, 76, 79-80. 
16. Wengreen 1968, 7, 12-14. 
17. Skard 1976, 55. 

18. Koht 1970, 40; Virtanen 1982, 58. 
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Kuva 10: Brigham Young valittiin mor-
monien profeetaksi vuonna 1844, ja hän 
oli liikkeen hengellinen johtaja usean 
kymmenen vuoden ajan. Eniten hän sai 
Euroopassa kuuluisuutta moniavioisuu-
tensa vuoksi; hänellä kerrottiin olleen 
185 vaimoa. 

1830-luvun puolimaista alkaen katsottiin oltavan valmiita rauhanliik-
keen kansainväliseen yhteistyöhön. Vuonna 1843 Peace Society of London 
kutsui eri maiden yhdistysten edustajia kokoukseensa; amerikkalaiset olivat 
jo tätä ennen osallistuneet monien eurooppalaisten yhdistysten kokouksiin. 
Vuoden 1843 kokouksen noin 100 edustajasta suurin osa oli englantilaisia, 
mutta lisäksi Yhdysvallat oli lähettänyt neljätoista edustajaa ja Ranska kuu-
si. Kansainvälistä järjestöä ei kuitenkaan syntynyt. Seuraavina vuosina ame-
rikkalainen Elihu Burritt toimi kansainvälisen rauhanliikkeen kokoavana 
voimana. Helmikuun vallankumouksen jälkeen (vuonna 1848) hän saapui 
kahdeksan vuoden ajaksi Eurooppaan ja organisoi useita rauhankongresse-
ja, joihin saapui osanottajia Espanjaa ja Italiaa sekä Skandinavian maita 
myöten.19  Juuri 1850-luvulla rauhanliike aktivoitui esimerkiksi Norjassa.2°  

HALVDAN KOHT katsoo, että Burritt — enemmän kuin kukaan amerik-
kalainen ennen häntä — kykeni vaikuttamaan eurooppalaiseen yleiseen 
mielipiteeseen. Hän käytti toiminnassaan hyväksi eri maiden lehdistöä le-
vittäessään rauhanajatuksiaan. Samalla hän siirsi rauhanliikkeen uudelle, 
ei-uskonnolliselle tasolle. Hän antoi sille käytännön tavoitteet yhdistämäl-
lä sen aikakautensa liberalistisiin virtauksiin. Hänen toimintansa ansiosta 

19. Koht 1970, 40-45. 

20. Skard 1976, 55. 
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eurooppalainen rauhanliike saattoi edetä itsenäisesti 1850-luvun lopulta 
lähtien, z1  ja Ranskasta käsin kansainvälinen rauhanliike konkreettisesti or-
ganisoituikin 1860-luvulta alkaen.22  

3) Myös naisasialiike alkoi amerikkalaisessa yhteiskunnassa. Euroop-
palaiset Amerikan kävijät havaitsivat jo 1700-luvun lopulla, että myös nai-
silla oli siellä ajattelun ja toiminnan vapaus. Feminismi on usein selitetty 
teollisen vallankumouksen seurauksena. Jos näin olisi ollut, sen olisi odot-
tanut alkavan Englannista ja ehkä työläisnaisten piiristä. Todellisuudessa 
liikkeen panivat alulle keskiluokkaa edustavat naiset, joilla 1800-luvun 
alkupuolelta lähtien oli entistä enemmän aikaa kouluttaa itseään, kun ko-
din hoitamiseen liittyvät tekniset keksinnöt levisivät. Yhdysvalloissa sekä 
lait että tavat aiheuttivat naisten sosiaalisen toiminnan aloittamiselle vä-
hemmän esteitä kuin Euroopassa.23  

Naisten korkeamman koulutuksen pioneeri oli amerikkalainen Emma 
Willard, joka vuonna 1819 julkaisi kirjan Plan for Improving Female Educa-
tion. Tämä teos — samoin kuin hänen muita kirjallisia tuotteitaan — kään-
nettiin monille Euroopan kielille. Lisäksi hän itse luennoi ja opetti eri puo-
lilla Eurooppaa. Vuonna 1833 naiset hyväksyttiin Ohion Oberlin Collegeen, 
ja siitä alkoi asteettainen kehitys kohti naisten pääsyä opiskelijoiksi yliopis-
toihin eri puolilla maailmaa. Jo vuonna 1820 Yhdysvalloissa perustettiin Fe-
male Peace Society, 1830-luvulla Female Anti-Slavery Society. Tiedot niis-
tä levisivät Eurooppaan, jossa vastarinta naisten toimintaa vastaan oli huo-
mattavasti voimakkaampaa.24  

Varsinaisen feministiliikkeen katsotaan alkaneen vuoden 1848 Seneca 
Fallsin julistuksesta, kun siinä lähdettiin vaatimaan naisille tasa-arvoa 
yleensä eikä vain tietyissä yksittäiskysymyksissä. Esivaihetta oli merkinnyt 
vuonna 1840 Lontoossa pidetty maailmanlaajuinen orjuuden vastustamis-
kokous, jonne amerikkalaisia naisia ei päästetty heidän sukupuolensa vuok-
si. Siksi Lucretia Mott ja Elizabeth Cady Stanton organisoivat kokouksen 
Seneca Fallsiin, New Yorkin osavaltioon. Tarkoituksena oli keskustella 
naisten sosiaalisista, uskonnollisista ja kansalaisoikeuksista. Kokouksen 
päätteeksi annetussa julistuksessa todettiin mm.: 

»The history of mankind is a history of repeated injuries and 
usurpations on the part of man toward woman, having in di-
rect object the establishment of an absolute tyranny over her.» 

21. Koht 1970, 45. 
22. Virtanen 1982, 60. 
23. Vrt. Western Civilization... II 1975, 234-235. 
24. Koht 1970, 46-48. 
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Tämän jälkeen lueteltiin laajasti esimerkkejä siitä, miten miehet sortavat ja 
ovat sortaneet toista sukupuolta_ Lopuksi esitettiin parannusvaatimuksia, 
joista keskeisessä todettiin, että2  

»That woman is man's equal — was intended to be so by the 
Creator, and the highest good of the race demands that she 
should be recognized as such.» 

Lyhyellä tähtäimellä julistuksen tulokset jäivät suhteellisen vaatimattomik-
si. Tosin jotkut osavaltiot liberalisoivat lakeja taatakseen naisille oikeuden 
omaisuuteensa avioliiton solmimisen jälkeenkin. Eräät koulut avasivat 
ovensa tytöille, ja eräät professorit alkoivat ottaa naisopiskelijoita26  Kui-
tenkin pitkällä tähtäimellä julistuksen vaikutus oli merkittävä; se kanonisoi-
tui järjestäytyneen naisasialiikkeen alkupisteeksi, joten tulevina vuosikym-
meninä siihen vedottiin usein niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. 

Vuosisadan puoliväliin mennessä Seneca Fallsin julistus ei ehtinyt juu-
rikaan vaikuttaa, mutta heti seuraavan kauden alussa, vuonna 1851, Mrs. 
John Stuart Mill kirjoitti Englannissa Westminster Review 'ssa pitkän artik-
kelin naisten asemasta käyttäen esikuvanaan amerikkalaisen naisasialiik-
keen tavoitteita ja iskulauseita 27  Pohjolassa Fredrika Bremer, joka oli vuo-
sina 1849-1851 tehnyt matkansa Amerikkaan, nousi keskeiseen asemaan 
naisten aseman puolestapuhujana. Hänen mielestään naisten asema Yhdys-
valloissa oli huomattavasti vapaampi kuin Euroopassa, ja siksi siitä oli kai-
kissa suhteissa otettava oppia.28  Bremerin vaikutus konkretisoitui 1850-lu-
vulta alkaen, ja koko Euroopankin näkökulmasta katsottuna feminismi ko-
hosi huomattavaan merkitykseen vasta 1860-luvulla. Liikkeen pohja oli 
kuitenkin luotu ennen 1800-luvun puoliväliä, ja sen ensimmäiset innovaati-
ot ilmestyivät Euroopan näyttämölle juuri kauden lopussa. 

4) Vielä neljännessä aatteellisessa liikkeessä amerikkalaiset toimivat 
käyntiinpanevana voimana ja esikuvana eurooppalaisille ennen 19. vuosisa-
dan keskivaihetta. Kyseessä oli raittiusliike. Myös rauhanliikkeessä, nais-
asialiikkeessä ja protestanttisen uskonnon levittämisessä amerikkalaiset 
olivat paljolti tienraivaajia, mutta selvimmin raittiusliikkeessä he olivat 
myös liikkeen ideologian luojia. Tosin on lisättävä, että raittiutta lienee lä-
hes aina historian kulussa pidetty hyveenä. Varsinainen lähtölaukaus uu- 

25. The History of Woman Suffrage I 1881, 70-73; The Making of American Democracy I 
1952, 266-268; Significant Documents..., Vol. I 1969, 272-275. 

26. The Making of American Democracy I 1952, 268. 
27. Koht 1970, 50-51. 
28. Skard 1976, 55; Bjöl I 1979, 292-293; ks. myös tämän tutkimuksen s. 41-42. 
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simman ajan raittiusliikkeen synnylle oli philadelphialaisen Benjamin 
Rushin Sermon to Gentlemen upon Temperance and Exercise (vuodelta 
1772), joka painettiin sekä Philadelphiassa että Lontoossa. Siinä hän käsit-
teli viinin ja vahvempien juomien oikeaa ja väärää käyttöä. Hän katsoi, et-
tei alle 40-vuotiaiden tulisi lainkaan juoda alkoholia. Kansa, joka käyttää 
väkijuomia, ei ole kauan vapaa kansa, hän totesi 29 

Ensimmäiset raittiusseurat perustettiin Yhdysvaltojen itäosiin uuden 
vuosisadan ensimmäisellä neljänneksellä. Niistä aktiivisin, vuonna 1826 pe-
rustettu seura, toimi Bostonissa. Se pohjusti toimintansa uskonnollisille pe-
riaatteille ja ryhtyi nopeasti propagoimaan aatettaan Eurooppaan. Ensim-
mäiset raittiusseurat syntyivät Brittein saarille vuonna 1829.3  Amerikkalai-
sella raittiusliikkeellä oli Brittein saarten ohella eniten vaikutusta 
Pohjolassa, ennen vuosisadan puoliväliä erityisesti Ruotsissa ja Norjassa. 
Viinan poltto ja käyttö olivat huomattavia ongelmia kummassakin maassa 
vuosisadan ensipuoliskolla. Jo 1830-luvulla Ruotsin viranomaiset pyysivät 
amerikkalaisilta raittiusseuroilta niiden sääntöjä ja julkaisuja malliksi. 
Kruununprinssi Oskar julistautui kaikkien perustettavien raittiusseurojen 
suojelijaksi.31  

Lisävauhtia antoi amerikkalainen raittiusaatteen puolestapuhuja Ro-
bert Baird,32  joka matkusteli Pohjois-Euroopassa 1830-luvun jälkipuolis-
kolla ja 1840-luvun alussa. Vuonna 1836 hän kirjoitti ranskaksi amerikka-
laisten raittiusseurojen historian, ja se käännettiin nopeasti mm. saksaksi ja 
ruotsiksi. Ruotsalainen versio jaettiin maan jokaiseen seurakuntaan.33  Mat-
kallaan Pohjolassa Baird havaitsi esimerkiksi norjalaisten juovan viinaa kol-
men päivittäisen aterian yhteydessä, minkä hän katsoi aiheuttavan suuren 
osan rikoksista ja rettelöistä.34  

Aika oli otollinen ensimmäisten raittiusseurojen perustamiseen: Nor-
jaan syntyi ensimmäinen yhdistys vuonna 1836 ja Svensk Nykterhetssällska-
pet perustettiin vuotta myöhemmin Kummassakin maassa yhdisykset otti-
vat esikuvansa Yhdysvalloista, vaikkakin brittien välityksellä.3  Norjassa 
viinan vuosittainen kulutus oli vuonna 1833 noin 16 litraa asukasta kohti, 
vuonna 1843 noin 11 litraa ja vuonna 1865 enää noin neljä ja puoli litraa. 

29. Koht 1970, 56-57. 

30. Koht 1970, 57. 

31. Seventh Report of the American Temperance Society 1834, 33-34. 

32. Ks. s. 51-53. 
33. Scott 1946, 39. 

34. Baird II 1841, 68-69. 

35. Scott 1946, 39; Koht 1970, 57-58; ks. myös Skard 1976, 54-55. 
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Viinan katsottiin vuosisadan puolivälissä menettäneen kansallisjuoman 
asemansa kahville 36 

Käsittelemiemme joukkoliikkeiden leviäminen osoittaa, että amerik-
kalaiset olivat selvästi eurooppalaisten edellä »yhden asian liikkeiden» or-
ganisoimisessa ympäri maailmaa. Ideat sinänsä eivät välttämättä olleet hei-
dän keksintöään, mutta he markkinoivat niitä tehokkaasti jo viime vuosisa-
dan alkupuolella. Tavallaan tämä oli luonnollinen kehityskulku, koska 
ilmaisun ja toiminnan vapaus olivat Yhdysvalloissa pisimmälle kehittyneitä. 
Jos eurooppalaiset jotakin saattoivat uudelta mantereelta odottaa, oli se 
juuri uudenlaiseen demokraattisuuteen liittyvää edistyksellisyyttä. Siksi he 
olivat »valmiita» ottamaan vastaan niin rauhanliikkeen, naisasialiikkeen 
kuin raittiusliikkeenkin, vaikka kunkin aktiivisin leviämisvaihe siirtyikin 
vuosisadan jälkipuoliskolle. Uutuuksien keksiminen sinänsä ei välttämättä 
kuulunut amerikkalaisten »erikoisalaan» vaan niiden levittäminen ja muut-
taminen todellisuudeksi. 

Näin oli osittain asian laita myös teknisten uutuuksien levittämisessä. 
Amerikkalaiset oppivat tekemään sovelluksia, jotka hyödyttivät suuria 
joukkoja. Niiden leviäminen huomattavassa mittakaavassa oli kuitenkin 
vuosisadan loppupuoliskon ilmiö, sillä vasta vuonna 1851 Lontoossa pide-
tyssä maailmannäyttelyssä amerikkalaiset ensi kerran hämmästyttivät Eu-
rooppaa teknisillä innovaatioillaan. Suurta huomiota herätti ompelukone, 
mutta tärkeimmiksi uutuuksiksi osoittautuivat uudet maatalouskoneet, 
etenkin uudenlainen leikkuukone. Kaikkialla Euroopassa Pohjolaa myöten 
kirjoitettiin artikkeleita Lontoon maailmannäyttelystä sekä amerikkalais-
ten uudesta maatalousteknologiasta.37  

Ennen vuosisadan puoliväliä eurooppalaiset huomasivat amerikkalais-
ten valmiudet lähinnä merenkulkua helpottavassa tekniikassa. Ensimmäi-
nen höyryalus Savannah tuli Liverpooliin 25 päivässä vuonna 1819, mutta se 
käytti höyryä vain osan aikaa matkasta. Laivan omistaja yritti myydä tuot-
teensa ja suuntasi matkansa Tukholman kautta Pietariin asti, muttei saanut 
ostajia vakuuttuneiksi ja joutui palaamaan takaisin Yhdysvaltoihin. Matkal-
laan hän teki kuitenkin propagandaa uuden innovaationsa puolesta niin hy-
vin, että höyryalukset alkoivat seuraavina vuosina nopeasti lisääntyä. Seu-
raava Atlantin ylitys höyryaluksella, tällä kertaa Englannista Yhdysvaltoi-
hin, tapahtui kuitenkin vasta vuonna 1838. Vuodesta 1847 lähtien eng-
lantilaiset ja amerikkalaiset yhtiöt alkoivat rakentaa höyrylaivoja siirtolais-
kuljetuksia varten. 

36. Scott 1946, 39 erit. nootti 9. 
37. Koht 1970, 92-98; Skard 1976, 44-45: Allwood 1977, 13-41. 

38. Koht 1970, 81-84. 
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Kuva 11: Itsenäisyytensä alkuvuosikymmeninä Yhdysvallat oli maatalousmaa. Teolli-
suuttakin oli jonkin verran. Rauta- ja tekstiilitehtaat, samoin kuin konepajat ja lihanja-
lostuslaitokset tuottivat oman maan tarpeisiin. — Kuvassa kankaita valmistaneen Mer-
rimack Manufacturing Co:n mainos vuodelta 1822. 

Jo ennen vuosisadan puoliväliä Yhdysvaltojen tekninen kehitys oli ot-
tanut pitkiä askeleita, mikä oli kaikkien nähtävissä Lontoon maailmannäyt-
telyssä. Itse näyttelyä seuranneet vuodet aiheuttivat uutuuksien läpimurron 
Euroopassa, ja siitä lähtien maailma alkoi vähitellen »amerikkalaistua» ai-
neellisen kulttuurin alueella. Henkisen kulttuurin kehitys oli hitaampi, el-
lemme ota huomioon yllä käsiteltyjä joukkoliikkeitä. Taiteista lähinnä kir-
jallisuus sai eurooppalaisten huomiota ja osittaisen hyväksynnän osakseen. 
Amerikkalainen maalaustaide ja musiikki eivät tulleet juuri lainkaan tunne-
tuiksi Euroopassa ennen 1800-luvun loppua. Stephen Foster, joka 1840-1u-
vulta lähtien sävelsi mustien musiikista saamiensa vaikutteiden pohjalta 
lauluja kuten »Oh, Susanna», sai Euroopassa nimensä esiin vasta 1890-1u-
vulla.39 Amerikkalaiseen maisemaan ja ihmisten jokapäiväiseen elämään 
kohdistunut romanttissävytteinen maalaustaide ei myöskään kiinnostanut 
eurooppalaisia, vaikka monet amerikkalaiset taiteilijat viettivät pitkiä aiko-
ja Euroopan kulttuurikeskuksissa opiskelemassa. 

39. Ks. Koht 1970, 100-101; Skard 1976, 56. 
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»Who reads an American book», oli Sydney Smith kysynyt vuonna 1820 
arvioidessaan amerikkalaista kulttuuria. Samana vuonna tuli kysymyk-
seen osittainen vastaus, kun Washington Irving julkaisi kirjansa Sketch 
Book.41  Teos osoittautui menestykseksi Euroopassa merkiten alkua ame-
rikkalaisen kirjallisuuden laajemmalle tuntemukselle. 

Samoihin aikoihin potentiaalisten lukijoiden määrä alkoi ainakin Eu-
roopan läntisissä osissa kasvaa lisääntyvän koulutuksen myötä. Amerikka-
lainen kirjallisuus vetosi nimenomaan uusiin lukijaryhmiin, tavalliseen kan-
saan sekä nuorisoon. Kirjojen leviämistä edisti lisäksi kansainvälisen teki-
jänoikeuslain puuttuminen. Vasta vuonna 1891 sellainen saatiin aikaan, 
mutta sitä ennen eurooppalaiset kirjat virtasivat amerikkalaisille mark-
kinoille ja amerikkalaiset eurooppalaisille täysin vapaasti. Amerikkalaisia 
kirjoja painettiin Euroopassa ilman, että kirjailija itse hyötyi niistä mitään. 
Samoin tekivät sanoma- ja aikakauslehtien julkaisijat painaessaan ilman 
kontrollia osia kirjoista, runoja jne. Kukaan ei kyenne koskaan laatimaan 
listaa kaikista amerikkalaisista kirjallisista tuotteista, jotka löysivät tiensä 
ulkomaisiin julkaisuihin joko kokonaisina tai katkelmina 42 

Vaikka kriitikot koko 1800-luvun ajan suhtautuivat yleisesti ottaen var-
sin pidättyvästi amerikkalaiseen kirjallisuuteen,43  ei heidän mielipiteillään 
ollut kovin suurta vaikutusta sen leviämiseen, koska yleisön saatavilla oli 
amerikkalaisia kirjoja, joihin se saattoi perehtyä omien mieltymystensä mu-
kaan. Englanti oli amerikkalaisen kirjallisuuden tärkein vastaanottajamaa 
jo siksi, että kielivaikeudet eivät olleet kirjojen leviämisen esteenä. Lisäksi 
kaupalliset ja liikenneyhteydet New Yorkin ja Bostonin sekä Lontoon ja Li-
verpoolin välillä olivat läheiset jo 1800-luvun alkuvaiheessa. Tiedot amerik-
kalaisesta kirjallisuudesta tulivat manner-Eurooppaan yleensä Lontoon 
markkinoiden välityksellä. Saksasta välittyi informaatiota Itävaltaan ja 
Sveitsiin sekä myös Skandinaviaan, Ranskasta taas Etelä-Euroopan mai-
hin.44  Niin tärkeä oli Englannin asema amerikkalaisen kirjallisuuden 
välittäjänä, että esimerkiksi 1840-luvun Ruotsissa kirjojen kritiikki monesti 
otti mallinsa englantilaisesta kritiikistä. Amerikkalaisten kirjojen arvostelu 
oli usein satiirista ja vähättelevää niin kuin yleensä amerikkalaisen henki-
sen kulttuurin saavutusten arviointi tässä vaiheessa. Lehdistö sisälsi run- 

40. Edinburgh Review, Vol. XXXIII (January 1820), 78-80; ks. myös tämän tutkimuksen s. 
23-24. 

41. Ks. Price 1966, 81; Koht 1970, 103. 
42. Gohdes 1950,106-108, 111. 
43. Gohdes 1950, 108; Anderson 1957, 15. 
44. Gohdes 1950, 109-110. 
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saasti myös ihastelevia kirjoituksia uudesta maanosasta, mutta ihailu koh-
distui Yhdysvaltojen yhteiskuntaelämään.45  

Kokonaisuutena ottaen amerikkalainen kirjallisuus nousi euroop-
palaiseen tietoisuuteen 1820-luvulla Washington Irvingin ja James Fenimo-
re Cooperin romaanien ansiosta, mutta vasta 1850-luvulta alkaen voidaan 
sen katsoa saaneen yleisempää tunnustusta osakseen. Tosin jo edellisen 
vuosisadan lopulla Benjamin Franklinin kirjoitukset tulivat tunnetuiksi Eu-
roopassa, mutta hänen tuotantonsa ei varsinaisesti ollut kaunokirjallisuut-
ta. Ruotsissa hänen kasvatuksellinen oppaansa Poor Richard's Almanac 
käännettiin jo ennen vuosisadan vaihdetta46  Saksaksi käännettiin vuosi-
satojen vaihteen tienoilla ainakin kaksi amerikkalaista romaania, mutta si-
käläisessäkin kulttuuripiirissä amerikkalainen kirjallisuus pysyi lähes tunte-
mattomana 1820-luvulle asti.47  

Amerikkalainen kirjallisuus eli tässä vaiheessa esiromanttista kautta 
saaden vaikutteensa Englannista. Sen sävy oli kuitenkin varsin propagandis-
tinen, mikä oli seurausta itsenäistymisestä ja välittömästä identiteetin luo-
misen tarpeesta. Amerikkalainen romaani sai varsinaisesti alkunsa aivan 
1700-luvun viimeisinä vuosina, samoin näytelmäkirjallisuus.48  Amerikka-
laisen romantiikan kausi alkoi 1820-luvulla Irvingin, Cooperin ja Edgar Al-
lan Poen tuotannon myötä, ja sitä kesti vuosisadan puoliväliin asti, jolloin 
realistisempi suuntaus alkoi kilpailla sen kanssa. Romantiikkakin tuli Yh-
dysvaltoihin Englannista sekä siirtolaisten että Euroopassa oleskelleiden 
kirjailijoiden mukana. Tämä kirjallinen vaihe säilyi Yhdysvalloissa valtavir-
tauksena pidempään kuin Englannissa lähinnä siksi, että lähimenneisyydes-
sä saavutettu itsenäisyys »luonnostaan» johdatti paneutumaan oman maan 
luonnon, historian ja vapauden ihannoimiseen. 

Irvingin Sketch Book oli heti ilmestymisensä jälkeen (vuonna 1820) me- 
nestysteos Englannissa. Häntä pidettiin englantilaisena kirjailijana, joka oli 
sieltä saanut monia vaikutteita. Hän oli saapunut Englantiin jo vuonna 1815 
ja viipyi siellä peräti 18 vuotta Englantilainen yleisö ihaili häntä; hän oli 
»the goldsmith of our age», totesi eräs kriitikko. Vuonna 1822 englantilai-
nen New Edinburgh Review kirjoitti: 

»The Sketch Book has roused us, on this side of the water, to 
a new interest in the progress of transatlantic talent, taste and 
genius.» 

45. Berg 1925, 155. 
46. Anderson 1957, 15-16. 
47. Price 1966, 81. 
48. Cunliffe 1967, 43-44. 
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Teoksen suosioon vaikutti osaltaan se, että Irving kykeni suvereenisti ku-
vaamaan sekä amerikkalaista että englantilaista yhteiskuntaelämää. 
Teos — samoin kuin hänen seuraavatkin kirjansa — levisi nopeasti muual-
le Eurooppaan. Hänen koottuja teoksiaan alkoi ilmestyä saksaksi vuodesta 
1826 alkaen, ja vuoteen 1842 mennessä hänen kirjoistaan ilmestyi Ranskas-
sa ainakin 38 painosta. Vielä nykyään Sketch Book kuuluu parhaiten tunnet-
tuihin amerikkalaisiin romaaneihin Saksassa. Irvingin teosten ensimmäiset 
ruotsinkieliset käännökset ilmestyivät jo vuonna 1827, ja vuosisadan puoli-
väliin mennessä niistä otettiin Ruotsissa kaikkiaan 15 painosta, pelkästään 
Alhambra 'sta kahdeksan painosta. Etelämpänä, esimerkiksi Espanjassa, Ir-
ving ei sen sijaan osoittautunut yhtä suosituksi, vaikka hän käytti teoksissaan 
espanjalaista aineistoa hyväkseen. Alhambra 'sta julkaistiin siellä katkelmia 
jo vuonna 1833, mutta koko kirja painettiin vasta yli puoli vuosisataa myö-
hemmin.49  

Myös kirjallinen kritiikki oli suopea Irvingiä kohtaan. Vuonna 1825 
ranskalainen Le Globe ylisti hänen tyyliään.50  Samoin Ruotsissa hänet otet-
tiin lämpimästi vastaan, vaikka häntä pidettiin enemmän kosmopoliittina 
kuin amerikkalaisena. Vuonna 1834 ruotsalainen kriitikko Vilhelm Fredrik 
Palmblad katsoi Yhdysvalloissa vaikuttavan vain kaksi huomattavaa kirjai-
lijaa: Irving ja Cooper 51  Cooper hyötyi eittämättä Irvingin Euroopassa saa-
masta maineesta. Mutta hän valloitti eurooppalaisen yleisön vielä kes-
tävämmin kuin Irving ja sai enemmän lukijoita kaikkialla Euroopassa. Kir-
jailijoiden toisistaan poikkeava tyyli ja aiheet saivat aikaan sen, että Irving 
oli lähinnä sivistyneistön suosikki, Cooper massojen. 

Cooperin romaani Spy ilmestyi vuonna 1821 vain vuotta Irvingin 
Sketch Book'in jälkeen ja saavutti välittömästi suuren menestyksen Englan-
nissa. Kirja kertoi englantilaisesta vakoojasta Pohjois-Amerikan siirtokun-
tien itsenäisyystaistelussa. Nopeassa tahdissa Cooper kirjoitti uusia menes-
tysromaaneja, joista erityisesti hänen Nahkasukka-sarjansa viisi teosta le-
visivät eri puolille Eurooppaa. Sarja alkoi vuonna 1823 teoksesta Pioneer ja 
päättyi vuonna 1841 Deerslayer'iin. Parhaiten menestyi kuitenkin vuonna 
1826 julkaistu The Last of the Mohicans. Käännöksiä Cooperin teoksista al-
koi tulla tiuhaan etenkin »Mohikaanin» ilmestymisen jälkeen. Ranskassa 
hänen romaanejaan alettiin kääntää vuodesta 1823, Saksassa 1824, Ruotsis-
sa 1825, Espanjassa 1827 ja Tanskassa 1828.52  

49. Gohdes 1950, 111-112; Koht 1970, 103-106; Price 1966, 85; Ryan 1977, 14. 
50. Ks. Price 1966, 82. 
51. Ks. Berg 1925, 151; Ryan 1977, 14. 
52. Berg 1925, 152; Gohdes 1950, 112-113; Price 1966, 85; Mead 1969, 42-43; Koht 1970, 

107-108; Ryan 1977,14. 
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Jos arvosteluissa oli Irvingiä pidetty osittain eurooppalaisena kirjailija-
na, jopa eurooppalaisen tyylin plagioijana, niin vastaavasti Cooper nähtiin 
ensimmäisenä puhtaana Pohjois-Amerikan kuvaajana. Jotkut arvioijat piti-
vät hänen kuvauksiaan romanttisina, jotkut realistisina.33  Hänen Nahkasuk-
ka-kirjansa olivat sekä kriitikoiden että etenkin lukevan yleisön suuressa 
suosiossa. Eräänä syynä olivat niiden aiheet, joissa käsiteltiin primitiivisten 

Kuva 12: James Fenimore Cooper toi kirjoillaan intiaanit eurooppalaisille tutuiksi jo 
1820-luvulla. 

ihmisten ja ns. sivilisaation vastakohtaa, erämaan ja asutuskeskusten kont-
rastia, ja joissa elävästi kerrottiin uudisraivaajien elämästä. Samuel Morse 
kirjoitti 1830-luvulla:54  

»In every city of Europe that I visited the works of Cooper we-
re conspicuously placed in the windows of every bookshop. 
They are published as soon as he produces them in thirty-four 
different places in Europe. They have been seen by American 
travelers in the languages of Turkey and Persia, in Constan-
tinople, in Egypt, at Jerusalem, at Ispahan.» 

53. Price 1966, 89; Koht 1970, 109. 
54. Ks. Gohdes 1950, 112. 
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SKARD raportoi, että vuonna 1835 »jokaisessa sivistyneessä norjalaisessa 
kodissa luetaan ja jopa omistetaan Scottin, Cooperin, Schillerin ja Goethen 
teoksia.»5' Espanjalainen tietosanakirja arvioi, että Cooperin teokset lisää-
vät saksalaisten ja englantilaisten siirtolaisuutta?6  

Irving ja Cooper onnistuivat saamaan tunnustusta myös oman aikansa 
eurooppalaisilta kirjailijoilta. Heinrich Heine luki Irvingin kirjoja ja sai niis-
tä PRICEn mukaan vaikutteita omiin teoksiinsa.'7  Goethella ei ennen vuot-
ta 1807 ollut juuri minkäänlaista käsitystä uudesta maailmasta, mutta 1820-
luvulla hän ryhtyi innokkaasti seuraamaan Amerikkaa koskevia artikkelei-
ta pariisilaisesta Le Globe -aikakauslehdestä. Kirjailijoista häntä kiinnos-
tivat erityisesti Franklin, Irving ja Cooper. Hän tunnusti Cooperin kirjalli-
sen tekniikan ja vertasi sitä aikansa muiden huomattavien kirjailijoiden tek-
niikkaan. Goethen on myös arveltu ottaneen siitä vaikutteita omaan tuotan-
toonsa.58  

Muut amerikkalaiset romaanikirjailijat jäivät Euroopassa verrattain 
tuntemattomiksi ennen 1800-luvun puoliväliä. Samoin amerikkalainen ru-
nous levisi eurooppalaisten tietoisuuteen varsin hitaasti. William Cullen 
Bryantin eräitä runoja käännettiin saksaksi 1840-luvulla, 9  mutta hän ei saa-
vuttanut koskaan erityistä suosiota Euroopan puolella. Tunnetuimmat ame-
rikkalaiset runoilijat olivat tässä vaiheessa Henry Wadsworth Longfellow ja 
Edgar Allan Poe. 

Longfellow alkoi saada mainetta Englannissa 1830-luvulla, mutta vasta 
hänen eeppiset runoelmansa Evangeline (1847) ja Song of Hiawatha (1855) 
tekivät hänet tunnetuksi Euroopan mantereella. Hänen tuotantoaan alet-
tiinkin kääntää esimerkiksi saksaksi ja ruotsiksi vasta 1850-luvulla. Hänen 
suosiotaan Euroopassa osoittaa se, että esimerkiksi Saksassa hänen ru-
noutensa käsitti noin puolet kaikesta saksaksi käännetystä amerikkalaises-
ta runoudesta 1800-luvun kuluessa.60  Hänen suosionsa painopiste keskittyi 
1850-, 1860- ja 1870-lukuihin. Sen jälkeen Poe, joka kuoli jo vuonna 1849, 
tuli tärkeimmäksi runoilijaksi Euroopassa. Ennen 1800-luvun puoliväliä, ts. 
elinaikanaan, Poe ehti saada jonkin verran nimeä ainoastaan Ranskassa 61 

55. Skard 1976, 36. 

56. Ks. Gohdes 1950, 113. 

57. Price 1966, 83. 
58. Ks. Wukadinovic 1909, passim. 
59. Price 1966, 60. 
60. Berg 1925, 165; Price 1966, 61; Koht 1970, 115; Mead 1969, 45-46. 

61. Berg 1925, 169-170; Koht 1970, 116-118. 
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Walt Whitman 

Ralph Waldo Emerson 

Herman Melville 

Edgar Allan Poe 
	 Nathaniel Hawthorne 

Kuvat 13-17: Ensimmäisiä merkittäviä amerikka-
laisia kirjailijoita olivat Nathaniel Hawthorne, 
Edgar Allan Poe, Ralph Waldo Emerson, Walt 
Whitman ja Herman Melville. Heidän ansiostaan 
amerikkalainen kirjallisuus alkoi kehittyä itsenäi-
seen suuntaan. Siihen kuului yhtä hyvin kuoleman 
runoutta ja kauhutarinoita kuin filosofista mietis-
kelyä, vapaamitallista lyriikkaa ja realistista ker-
tomusperinnettäkin. 

Vaikka amerikkalainen kirjallisuus tuli Euroopassa näkyviin vain muu-
tamina harvoina niminä ennen 1800-luvun puoliväliä, näiden nimien vaiku-
tus on ulottunut 1900-luvulle asti. Erityisesti Cooperin romaanit olivat tär- 
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keitä: aluksi niitä luettiin niiden informatiivisuuden vuoksi, mutta 1860-lu-
vulta alkaen ne muuttuivat poikien lukemistoiksi. Cooper antoi virikkeen ja 
sysäyksen myös eurooppalaiselle Amerikan länttä ja sen asukkaita koske-
valle kirjallisuudelle. Erityisen runsas se oli saksalaisessa kulttuuripiirissä. 
1820-luvun lopulla itävaltalainen entinen munkki Karl Postl aloitti kirjaili-
januransa Cooperin ja oman Amerikan matkansa inspiroimana. Jo ennen 
vuosisadan puoliväliä hän sai useita kollegoja, ja erityisesti vuosisadan toi-
sella 6a puoliskolla lännen- ja intiaaniromaanit kukoistivat Keski-Euroopas-
sa. 

~ 

Itsenäisyytensä ensimmäisinä 70-80 vuotena Yhdysvallat ei kyennyt »ame-
rikkalaistamaan» Eurooppaa millään muotoa, mutta tässä oman kulttuurin-
sa hahmottamisvaiheessa se loi kuitenkin perustan myöhemmälle invaasiol-
leen. Ennen 19. vuosisadan puoliväliä se sai itsensä näkyviin ensinnäkin dip-
lomaattisten edustustojensa välityksellä ja toiseksi sellaisten »yhden asian» 
joukkoliikkeiden kautta, joiden katsottiin ilmentävän amerikkalaisen yh-
teiskunnan perusihanteita: vapautta ja tasa-arvoisuutta. Kolmantena väylä-
t oli kaunokirjallisuus, joka erityisesti Irvingin ja Cooperin teosten myötä 
tunkeutui Eurooppaan. Mutta ilman näitä kahta nimeä amerikkalainen kir-
jallisuus ja yleensäkin taiteet olisivat jääneet tuntemattomiksi eurooppalai-
selle yleisölle. 

Tutkimusongelmamme kannalta on tärkeä huomata, että ne amerik-
kalaisen kulttuurin saavutukset ja innovaatiot, joita Eurooppaan levisi en-
nen 1800-luvun puoliväliä, ulottivat kulkunsa Pohjolaan asti aina Tukhol-
maa myöten. Uutuudet levisivät sinne Englannin ja manner-Euroopan kaut-
ta varsin nopeasti. Euroopan läntiset osat (pohjois-etelä -suunnassa suun-
nilleen Ruotsi-Italia-akselilla) olivat amerikkalaisen kulttuurin vastaanotta-
jia melko yhtenäinen alue, joka nopeasti omaksui tai ainakin sai informaa-
tiota amerikkalaisen kulttuurin alkuvaiheen keskeisistä saavutuksista. 

62. Ks. Price 1966, 90-92; Ashliman 1968, 81-83; Ashliman 1977, 833-839; ks. myös tämän 
tutkimuksen s. 38. 
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4.2. Periferia: Suomi 

Amerikkalaisen kulttuurivaikutuksen leviämisessä Suomeen ennen 1800-
luvun puoliväliä Pohjanlahti osoittautui merkittäväksi esteeksi. Suomi kuu-
lui 1800-luvun ensi vuosikymmenen lopulta Venäjään, jonka politiikan kan-
nalta oli olennaista luoda Suomesta puskuri länteen, jotta sen uskollisuu-
teen kansainvälisessä kriisitilanteessa voitaisiin luottaa. Nähtiin soveliaana 
elvyttää suomalaista kansallistunnetta ja solmia kulttuuriyhteyksiä itäisiin 
kielisukulaisiin. Pelko pan-fennistisistä ajatuksista tuli venäläisten piirissä 
esiin vasta vuosisadan puolimaissa. Uutena valtiona Suomi joutui arvioi-
maan oman tilanteensa uusista lähtökohdista, mikä merkitsi, että suomalai-
sen kulttuurin rakentajat joutuivat lähtemään ikään kuin alusta. Vanha si-
vistyskieli ruotsi ja uusi virkakieli venäjä eivät olleet vakavia vaihtoehtoja; 
sellainen oli rahvaan käyttämä suomi. Tässä vaiheessa omaa suomenkielistä 
kirjallisuutta ei paljoa ollut eikä oikeastaan selvää näkemystä omasta histo-
riastakaan.1  Suomen kulttuurinen intressikenttä oli suuntautunut yhtäältä 
itään, emävaltaan, ja toisaalta oman identiteetin ja kulttuurin synnyttämi-
seen. Kun Yhdysvallat samaan aikaan vasta hahmotti omaa maailmaansa, ei 
täällä voitu olla kovin kiinnostuneita sen kulttuurista. 

Vuosisadan alkupuoliskolla ei Suomella ja Yhdysvalloilla ollut min-
käänlaisia virallisia kontakteja, vaikka Venäjän ja Yhdysvaltojen viralliset 
diplomaattiset suhteet solmittiin vuonna 1809.2  Yhdysvaltojen konsulaatti 
Helsinkiin perustettiin vuonna 1850 kehittämään maiden välisiä kaupallisia 
suhteita niin kuin yllä on mainittu .3  Suomen asemaa kuvastaa se, että Yh-
dysvaltojen ulkoministeriön Venäjää koskevassa asiakirja-aineistossa on 
ennen vuosisadan puoliväliä ainoastaan yksi kirje, joka edes osittain koskee 

1. Honko 1981, 8. 
2. Ks. s. 48. 
3. Diplomatic Instructions of the Department of State 1801-1906. Russia. Vol. 14. 

25.9.1850 (National Archives, Washington); ks. myös tämän tutkimuksen s. 50. 
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Suomea: se on vuodelta 1838 ja käsittelee Suomenlahden ja Pohjanlahden 
majakoita.4  Mielenkiinto alkoi hieman kasvaa 1860-luvulta alkaen.5  

Myös informaatiokanavat Suomen suuntaan olivat hitaat. Vuonna 1830 
uutiset tulivat Suomen lehdistöön Pietarista kuudessa päivässä, Tukholmas-
ta noin kahdessa viikossa, Pariisista ja Lontoosta keskimäärin kuukaudessa 
ja New Yorkista vajaassa kahdessa kuukaudessa. Näin esimerkiksi tieto Na-
poleonin kuolemasta vuonna 1821 saapui Lontooseen kaksi kuukautta ta-
pahtuman jälkeen; siitä kesti vielä runsaat kolme viikkoa ennen kuin uuti-
nen oli suomalaisissa lehdissä .6  Informaatiota amerikkalaisesta yhteiskun-
nasta eivät välittäneet myöskään esimerkiksi opiskelijat kuten Keski-
Euroopan keskuksissa. Tosin Pehr Kalmin tiedetään 1750-luvulla — Ame-
rikan matkansa jälkeen — ohjanneen ainakin puoli tusinaa Amerikkaa kos-
kevaa tutkielmaa; ne lienevät olleet enimmiltä osiltaan luonnontieteelli-
siä.7  Suomi oli syrjässä anglosaksisesta kulttuuripiiristä myös kielisuhtei-
densa vuoksi. Latinalla oli 1800-luvulla täällä vielä sija koulujen kielten 
opetuksessa.Vuosisadan puolivälissä sen tuntimäärä väheni, ja uusien kiel-
ten ja reaaliaineiden luku lisääntyi, mutta kielinä olivat lähinnä saksa, venä-
jä ja ranska, ei englanti .8  

Merkittävistä amerikkalaisista »yhden asian» liikkeistä Suomeen levisi en-
nen 1800-luvun puoliväliä tietoa vain raittiusliikkeestä. Amerikkalainen 
naisasialiike ei ennen vuosisadan puoliväliä ehtinyt vaikuttaa Suomessa, 
vaikka naisten roolista yhteiskunnassa keskusteltiin julkisestikin jo 1700-1u-
vun lopulla. Suomalaiseen naisasialiikkeeseen antoi varsinaisen sysäyksen 
Fredrika Bremerin Amerikan matka vuosisadan puolivälissä .9  Ja kun Sene-
ca Fallsin julistuskin annettiin vasta vuonna 1848, ei amerikkalainen vaiku- 

4. Notes to Foreign Legations in the United States from the Department of State 1834-
1906. Russia. 10.10.1838 (National Archives, Washington). 

5. Ks. Diplomatic Instructions of the Department of State 1801- 1906. Russia (National 
Archives, Washington); Notes to Foreign Legations in the United States from the De-
partment of State 1834-1906. Russia (National Archives, Washington); ks. myös Des-
patches from the United States Consuls in Helsingfors 1851-1906 (National Archives, 
Washington). 

6. Tommila 1960, 83, 85; ks. myös tämän tutkimuksen s. 61-62. 
7. Skard II 1958, 453. 
8. Skard II 1958, 454; Isosaari 1973, 16, 28. 

9. Gripenberg IV 1909, 17-25. 
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tus voinut tulla Suomessa esiin tässä vaiheessa kuten ei muuallakaan Poh-
jois-Euroopassa. Vuodesta 1856 lähtien Fredrika Runeberg alkoi kiLjoittaa 
ensimmäisenä suomalaisena naisena oman sukupuolensa asemasta.1  Ruot-
sissa vuonna 1850 alkanut mormonien käännytystyö ulottui Suomeen vasta 
vuonna 1876.11  

Sitä vastoin raittiusliike oli Suomessakin »ajan tasalla» hyvin nopeasti. 
Ei voida suoraan osoittaa, mikä osuus amerikkalaisella raittiusliikkeellä oli 
suomalaisen toiminnan synnyssä. Vaikutusta tuli myös välillisesti lähinnä 
Englannin ja Ruotsin kautta. Lisäksi voidaan katsoa, että juuri raittiusliik-
keessä kotimainen perintö antoi oman lisämausteensa. Näin on periaat-
teessa asian laita yleensäkin innovaatioiden leviämisessä ja omaksumisessa, 
mutta 1800-luvun alkupuolen raittiusaatteen kohdalla ongelma näyttää eri-
tyisen komplisoidulta eri vaikutussuhteiden painoa punnittaessa. Sitä paitsi 
vuosisadan alkupuoliskolla Eurooppaan levisi ainakin kolmenlaista rait-
tiusaatetta: uskonnollisiin liikkeisiin kytkeytyvä aate, ns. klassinen aate, jo-
ka edusti kohtuutta, ja ns. moderni aate, joka pyrki kieltämään alkoholi-
juomat täydellisesti. 

Jo vuonna 1831 Tidningar från Helsingfors julkaisi artikkelin amerikka-
laisten raittiusseurojen työtavoista. Samaan aikaan Pietarissa oleskeli VIL-
Jo HYTÖSEN mukaan amerikkalainen raittiusaatteen puolestapuhuja, jon-
ka aloitteesta käännettiin viroksi ja venäjäksi kirjanen Juopumuxen erin-
omaiset edut. Sitä levitettiin Suomeenkin ehkä viitisen tuhatta kappaletta.12  

Vuonna 1834 Elias Lönnrot perusti Suomen ensimmäisen raittiusseuran 
Kajaaniin »amerikkalaisen mallin» mukaan. Se pohjautui kohtuullisuuden 
periaatteeseen ja pyrki levittämään valistuskirjallisuutta. Lönnrot ei salan-
nut sitä, että hän sai ideansa amerikkalaista raittiusliikettä koskevista lehti-
kirjoituksista. Hänen seuransa ei elänyt kuin muutaman vuoden, mutta se 
oli joka tapauksessa luonut pohjan aatteesta käytävälle keskustelulle.13  

Raittiusliikkeen alkamisessa Suomi ei siten millään muotoa ollut periferi-
aa, koska Brittein saarilla ensimmäiset yhdistykset oli perustettu 1820-lu-
vun   lopussa ja Ruotsissa ja Norjassa seuraavan vuosikymmenen puolimais-
sa. 

Seuraavina vuosikymmeninä Suomessa käytiin varsin vilkasta julkista 
keskustelua viinan vaaroista. Lönnrot julkaisi useita kirjoituksia aiheesta, 

10. Gripenberg IV 1909, 25-26. 
11. Wengreen 1968, 127. 
12. Hytönen 1911, 197. 
13. Immonen 1973, 202-203. 
14. Ks. s. 69. 
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mm. vuonna 1847 Litteraturblad'issa »väkijuomista ja raittiusseuroista». 
Vuonna 1835 Henrik Renqvist julkaisi kirjan Viinan kauhistus, jossa hän 
poikkesi kohtuullisuuden periaatteesta ajamalla absoluuttisen raittiuden 
hyvettä, siis »modernia» raittiusaatetta. Ideat toiminnalleen hän sai Ruot-
sista, mutta hänen kirjoituksissaan näkyy samalla myös amerikkalaista vai-
kutusta; Ruotsi toimi aatteen välittämisessä väliportaana.15  

Tärkeän sysäyksen suomalaiselle raittusliikkeelle antoi amerikkalaisen 
Robert Bairdin käynti Suomessa vuonna 1840. Hän kiinnitti huomiota suo-
malaisten runsaaseen viinankäyttöön, joka oli suunnilleen yhtä huomatta-
vaa kuin muuallakin Pohjolassa.16  Vuonna 1843 ilmestyi ensi kerran suo-
meksi hänen amerikkalaista raittiusaatetta käsittelevä kirjansa, ja siitä otet-
tiin uudet painokset vielä vuosina 1848 ja 1850. Kirjanen alkaa vetoavasti 
»Rakkaat Suomalaiset!» -otsikolla ja jatkuu kuvailemalla amerikkalaisen 
raittiustoiminnan historiaa. Sen jälkeen esitetään kohta kohdalta viinan 
haittoja: 1) viina ei ole tarpeellista, 2) se ei ole hyödyllistä, 3) se on myrkky, 
4) se vie järjen, 5) se vie työkyvyn, 6) se johtaa rikoksiin, ja 7) se turmelee 
sielun ikuisiksi ajoiksi. Siksi on paras vaihtoehto kieltää viinan valmistami-
nen ja myyminen. Kääntäjä vetosi kirjasen lopussa suomalaisiin, että nämä 
ymmärtäisivät luopua kokonaan paheestaan. Suomennos oli siis varsin va-
paa; Bairdin teksti oli vain pohjana propagandan tekemiselle »oikean» asi-
an puolesta.17  

Ennen vuosisadan puoliväliä ilmestyi myös eräitä muita raittiuskirjasia, 
mutta ne eivät olleet amerikkalaista alkuperää. Vuoteen 1839 mennessä sa-
nomalehdissä oli julkaistu muutamia kirjoituksia raittiudesta, ja 1840-luvul-
la niiden lukumäärä oli jo varsin huomattava. Samaan aikaan maahan perus-
tettiin useita »kohtuuden» seuroja myös maaseutupaikkakunnille.18  Näin 
Yhdysvalloista Suomeen väliportaiden kautta tiensä löytänyt liike sai mer-
kittävän aseman suomalaisessa järjestöelämässä vuosikymmenien ajaksi. 
Vuosisadan lopulla työväenliike lisäsi osaltaan raittiusliikkeen merkitystä, 
ja kehitys huipentui vuonna 1919 alkaneeseen kieltolakiin. 

Pääselitys sille, että raittiusliike levisi nopeasti Suomeen, lienee viinan 
käytön perinteen varjopuolilla. Juopottelu oli uuden innovaation nopealle 
leviämiselle otollinen maaperä. Uutuus joutui siis vain osittain tekemään it- 

15. Hytönen 1911, 197-202; Immonen 1973, 203-204. 

16. Baird II 1841, 334, 338-339; ks. myös tämän tutkimuksen s. 51-53. 

17. Kertomus Rob. Bairtin Saksan-Kielisestä Kirjasta, kuinka Pohjois-Amerikan Yhdys-Wal-
takunnissa, Kohtuullisuuden Seurat owat eistyneet 1843, passim. Vuoden 1843 versio 
painettiin Pietarissa, vuoden 1848 Sortavalassa ja vuoden 1850 Helsingissä. 

18. Hytönen 1911, 202-203; Immonen 1973, 204. 
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seään tunnetuksi. Innovaation vastaanottajat olivat itse aktiivisia ja innok-
kaita saamaan selkoa liikkeestä, vaikka informaation kulku oli hidasta 1800-
luvun alkupuoliskolla ja vaikka tieto levisi esimerkiksi lehdistön kautta vain 
suppeisiin piireihin. 

Lehtien lukijoita oli 1800-luvun alkupuoliskolla vähän ja niiden levikit pie-
niä. Asukaslukuun verrattuna Suomessa ei ilmestynyt läheskään niin monta 
lehteä kuin useimmissa Euroopan maissa. TOMMILAn mukaan lehtimäärän 
ja asukasluvun suhde oli Länsi-Euroopan maihin nähden noin 20 vuotta jäl-
jessä. Siksi ei ollut ihme, että jatkuvasti oltiin huolestuneita maan lehdistön 
heikkoudesta. Vasta vuosisadan puolivälin jälkeen levikit alkoivat kasvaa 
oltuaan sitä ennen vain muutaman sadan luokkaa. Sekä sanoma- että aika-
kauslehtien lukijakunnassa oli lähinnä ruotsinkielistä sivistyneistöä, jonka 
lukevana yleisönä on arvioitu olleen vuonna 1815 noin 20 000 henkeä ja 
vuonna 1860 noin 30 000 henkeä. Vasta 1840-luvun kuluessa lukuharrastus 
kohosi suomenkielisen väestön parissa. 1850-luvun alussa on arvailtu tie-
teellisellä kirjallisuudella olleen noin 400 ostajaa ja 1 000 lukijaa sekä 
kaunokirjallisuudella 3 000 ostajaa ja 20 000 lukijaa. Kirjan normaali myyn-
timäärä oli tällöin vain 200-300 kappaletta.19  

Sanoma- ja aikakauslehdistön toimintaa haittasi myös postinkulun hi-
taus sekä sensuuriasetus vuodelta 1829 (joka sinänsä ei ollut kovin ankara, 
mutta jota voitiin soveltaa hyvinkin tiukasti lehtiin). Vasta vuosisadan puo-
livälin jälkeinen yhteiskunnan spesialisoituminen loi edellytyksiä eri alojen 
aikakauslehdistön kehittymiselle.20  Tällaisessa tilanteessa vuosisadan alun 
Yhdysvaltoja koskevat kirjoitukset olivat harvinaisia. Åbo Tidningar ehti 
kyllä jo vuonna 1794 julkaista kirjoituksen Philadelphian vankilalaitokses-
ta, mutta mielenkiinto uutta maailmaa kohtaan pysyi vähäisenä aina seuraa-
van vuosisadan puoliväliin asti. Kirjoitukset koskivat yleensä Pohjois-Ame-
rikan maantieteellisiä oloja tai yhteiskuntaa. Vankilalaitoksesta kirjoitettiin 
myös myöhemmin; samoin eräät uudet aatteet kuten erityisesti raittiusaate 
saivat hiukan palstatilaa 1830-luvulta lähtien.21  Vastaavanlainen oli tilanne 
vähäisessä suomalaisessa aikakauslehdistössä. Merkittävimpiin lehtiin kuu-
lui Lönnrotin Mehiläinen, joka ilmestyi vuosina 1836-1837 sekä vuosina 

19. Tommila 1963,110-112, 312-315, 326-327 liite II. Erityisesti Snellman oli huolissaan kan-
san lukutaidosta 1840-luvulla (ks. Saima 15/1845). 

20. Tommila 1980a, 280-283, 288-289. 

21. Kortisto Suomessa ennen vuotta 1891 ilmestyneistä Amerikkaa koskevista lehtiartikke-
leista (Helsingin yliopiston kirjasto). 
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1839-1840 ja jolla alkuinnostuksen aikana oli 550 tilaajaa. Se sisälsi run-
saasti uudent'yppistä aineistoa, jota ei kuitenkaan omana aikanaan täysin 
ymmärretty.2  Ainoastaan kerran, heinäkuussa 1836, lehdessä viitattiin 
amerikkalaiseen vaikutukseen: kerrottiin tupakan leviämisestä ja vaikutuk-
sesta terveyteen. Kirjoituksen mukaan tupakka oli levinnyt Amerikasta Eu-
rooppaan, jossa sitä oli aluksi pidetty hyödyllisenä aineena tauteja vastaan. 
Se oli artikkelin mukaan kuitenkin epäterveellistä sellaisille henkilöille, joi-
ta jokin sairaus muutenkin vaivaa; sen sijaan kohtuullisesti polttaville ter-
veille ei siitä katsottu olevan haittaa.23  

ERNEST J. MOYNE pitää kirjallisuutta kahden kansakunnan kulttuurisen 
yhteydenpidon keskeisimpänä välineenä, jota kaikki muut kulttuurin tuot-
teet vain täydentävät.24  Mielipiteestä voidaan olla monta mieltä, ja mitä lä-
hemmäs nykyaikaa tullaan, sitä enemmän kulttuuriyhteyttä ylläpitäviä fak-
toreita voimme löytää. Sen sijaan 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alkupuo-
lella painetulla sanalla oli kieltämättä erittäin keskeinen asema Amerikan 
ja Euroopan välillä niin kuin olemme aikaisemmissa luvuissa havainneet: 
kaunokirjallisuus alkoi levitä Yhdysvalloista Eurooppaan, amerikkalaiset 
kirjailijat ottivat aiheitaan eurooppalaisesta ympäristöstä, matkailijat jul-
kaisivat matkakertomuksia — niin amerikkalaiset Euroopasta kuin euroop-
palaiset Amerikasta. Tässä vaiheessa maanosien välinen yhteys oli paljolti 
kirjallinen, ja amerikkalainen kaunokirjallisuus — jota MOYNE lähinnä tar-
koittanee — aloitti saapumisensa Eurooppaan juuri tänä kautena Washing-
ton Irvingin ja James Fenimore Cooperin teosten johdolla. Edellisessä ala-
luvussa ehdimme seurata niiden leviämistä Pohjanlahden länsirannalle asti 
ja havaita, että Skandinavian maissa käännettiin suosituimpia amerikkalai-
sia teoksia sangen lyhyellä viiveellä muuhun Länsi-Eurooppaan nähden. 

Kun nyt lopuksi käsittelemme amerikkalaisen kirjallisuuden leviämistä 
Suomeen ennen 1800-luvun puoliväliä, voimme heti alkuun todeta, ettei tä-
nä kautena ilmestynyt suomeksi ainuttakaan amerikkalaisen kaunokirjalli-
suuden tuotetta. Irvingin ja Cooperin teoksia alettiin suomentaa vasta 1870-
luvulla.25  Sen sijaan Suomessa julkaistiin ruotsiksi vuosina 1830-1831 Irvin-
gin The Conquest of Granada (ruots. Krönika öfver Granadas eröfning) 

22. Tommila 1980a, 289; 15 vuosikymmentä... 1981, 12. 

23. Mehiläinen, heinäkuu 1836. 
24. Moyne 1947, 414. 

25. Ks. Durham-Mustanoja 1960,137-138,148-149. 

84 



kahdessa osassa. Suomeksi käännettiin muuta amerikkalaista kirjallisuutta 
kaikkiaan kahdeksan nimikettä, ja ne käsittelivät kasvatus- ja siveysoppia, 
raittiusaatetta sekä uskontoa. Tänä kautena ei ruotsiksi julkaistu Suomessa 
muita kuin mainittu Irvingin teos 26 

Ensimmäinen suomeksi ilmestynyt amerikkalainen kirja oli Benjamin 
Franklinin Poor Richard's Almanac27  (suom. Vanhan Richardin aave- ja 
neuvokirja); se julkaistiin ensi kerran vuonna 1826. Myöhemmin se painet-
tiin vielä kolmeen otteeseen uudestaan, aina eri nimillä 28  Luonteeltaan se 
oli lähinnä kasvatuksellinen. Franklin tunnettiin muutenkin Suomessa, jo-
ten ei ole ihmeteltävää, että hänestä tuli amerikkalaisen kulttuurin pionee-
ri. Vuonna 1794 perustetussa Vaasan lukukirjastossa oli melkein heti 
Franklinin elämäkerta käytettävissä.29  

Kaikkiaan amerikkalaista kirjallisuutta julkaistiin Suomessa siis kym-
menen nimikettä, jos Irvingin teoksen kaksi osaa lasketaan eri kirjoiksi. Ai-
noastaan Irvingin teos voidaan lukea kaunokirjalliseksi tuotteeksi. Anglo-
saksinen kirjallisuus oli muutenkin niukasti esillä tässä vaiheessa: englanti-
laisia kirjoja ilmestyi suomeksi 19, joista yksi oli kaunokirjallisuutta, ja 
ruotsiksi 10, joista puolet oli kaunokirjallisuutta. Vastaavasti saksalaista, 
pelkästään kaunokirjallisuutta, julkaistiin suomeksi neljä ja ruotsiksi yhdek-
sän nimikettä vuoteen 1850 mennessä. Näistä luvuista voimme päätellä sen, 
että suomalaisten lähimmät kontaktit olivat tässä vaiheessa saksalaiseen 
kulttuuripiiriin, jos vertailun kohteena ovat ainoastaan yllä todetut kolme 
maata. Selvästi kaukaisin oli niistä Yhdysvallat. 

Vuosina 1821-1850 suomeksi julkaistiin Vaseniuksen Suomalainen kir-
jallisuus -bibliografian mukaan 259 kirjaa, joten amerikkalaiset kirjat muo-
dostivat kolmisen prosenttia kokonaismäärästä, englantilaiset seitsemisen. 
Ruotsiksi julkaistiin Elmgrenin Öfversigt af Finlands litteratur -bibliografian 
mukaan vuosina 1810-1862 1176 kirjaa: amerikkalaisten kirjojen osuus oli 
alle puoli prosenttia ja englantilaisten hiukan yli prosentin. Syynä ruotsiksi 
julkaistujen amerikkalaisten ja englantilaisten kirjojen vielä pienempään 
osuuteen suomeksi julkaistuihin kirjoihin verrattuna oli se, että ruotsinkie-
linen sivistyneistö luki vieraskielistä kirjallisuutta alkukielellä tai hankki 

26. Elmgren 1865, passim; Vasenius 1878, passim. Jatkossa viittaukset amerikkalaisen kir-
jallisuuden määrään ja sen suhteeseen muuhun kirjallisuuteen perustuvat näihin kah-
teen bibliografiaan, ellei erikseen toisin mainita. 

27. Sen julkaisemisesta Ruotsissa, ks. s. 73. 
28. Vuonna 1832 Rikkauden avain ja onnen ohjat, vuonna 1843 Neuvoja ja vuonna 1862 

Neuvoja kaikille säädyille rikkaaksi ja onnelliseksi päästäksensä. 
29. Mellberg 1946, 104-105. 
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Kuva 18: Suomen merkittävin kirjakauppa 1800-luvun ensipuoliskolla oli Waseniuksen 
kirjakauppa. Se oli tunnettu hyvästä ulkomaisen kirjallisuuden osastostaan, ja siitä tuli-
kin tärkeä kanava eurooppalaisen ja jossain määrin myös amerikkalaisen kirjallisuuden 
leviämiselle Suomeen. 

ruotsinkielisiä painoksia suoraan Ruotsista 30  Esimerkiksi Vaasan lukiolai-
set harrastivat 1840-luvulla kansainvälistä kaunokirjallisuutta, tosin opetta-
jiltaan piilossa. GUNNAR SUOLAHTI kertoo heidän lukeneen »Cooperin in-
tiaanikirjoja ja Marryatin merielämän kuvauksia, Walter Scottin, Washing-
ton Irvingin ja George Jamesin romaaneja» 31  Näistä syistä suomalaiset 
kustantajat eivät olleet innostuneita ainakaan ruotsinkielisten painosten 
julkaisemiseen ulkomaisista teoksista. 

Amerikkalaisen käännöskirjallisuuden vähyydelle oli useita syitä sen li-
säksi, että suomenkielisen rahvaan parissa lukutaito oli suhteellisen rajoi-
tettu ennen kansakoululaitoksen tuloa. Ennen vuotta 1850 Suomessa oli hy-
vin vähän kirjankustantajia. Merkittävimpiä yksityisistä kustantajista olivat 
Henrik Renqvist, Alexander C. Öhman ja Johan Wilhelm Lillja. Renqvist 
oli erikoistunut uskonnollisen kirjallisuuden julkaisemiseen ja suomenta-
miseen, Öhman taas ruotsinkielisen kirjallisuuden kustantamiseen. Vasta 
1850-luvulla kirjojen markkinointi oli niin pitkällä, että voitiin perustaa 
Suomen Kustannusyhdistys (1858).32  Lisäksi toimi kirjallisuusseuroja, jois- 

30. Hellemann 1970, 421-423. 
31. Suolahti 1933, 72. 

32. Akiander VII 1863, 59-60, 81-82, 86; Tommila 1980a, 262-264. 
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ta tärkeimmät olivat Suomalaisen Kirjallisuuden Seura vuodelta 1831,33  

Viipurin Suomalainen Kirjallisuus-Seura vuodelta 184534  ja Suomalaisen 
Kauniskirjallisuuden Yhdyskunta vuodelta 1849.35  Niiden tehtävänä oli 
edistää suomalaisten lukuharrastusta, viimeksi mainitun erityisesti ulko-
maisen kirjallisuuden kääntämistä, mutta vuoden 1850 sensuuriasetus mitä-
töi aikeet. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran perustaman yhdyskunnan 
syntyminen osui ajanjakson lopulle, joten se ei olisi tässä vaiheessa edes eh-
tinyt vaikuttaa, vaikka se olisikin voinut toimia vapaasti. 

Ruotsin vallan ajan päättyessä Suomessa oli ainoastaan yksi kirjakaup-
pa, mutta vuodesta 1819 lähtien niiden luku alkoi hitaasti kasvaa. Vuonna 
1850 niitä oli 17, joista merkittävimmäksi kohosi helsinkiläisen G.O. Wa-
seniuksen vuonna 1823 perustama liike. Kirjakaupan perustaminen oli en-
nen vuosisadan puoliväliä varsin vaikeata, koska sensuuriylihallitus antoi jo-
kaisesta anomuksesta lausunnon senaatille, joka ratkaisi asian. Vuoteen 
1860 mennessä edellinen antoi yli puolesta hakemuksista kielteisen lausun-
non, ja vaikka senaatti oli liberaalimpi, ei kirjakauppojen luku päässyt kas-
vamaan kovinkaan suureksi. Kaikki perustetut kirjakaupat sijaitsivat lisäksi 
kaupungeissa, joten kirjakauppaverkosto oli tässä vaiheessa varsin kehit-
tymätön. Lisäksi haittasivat heikot tietoyhteydet: esimerkiksi Turussa ei 
tunnettu Helsingin kirjakauppojen valikoimia 37 

Kirjastot olivat yleensä lukukirjastoja, joista teoksia ei lainattu ulos. 
Niiden ohella toimi amerikkalaisen esikuvan mukaisia lukuseuroja, joiden 
jäsenet voivat lainata seuralle hankittua kirjallisuutta. Niiden toimintaa vai-
keutti kuitenkin vuoden 1829 sensuuriasetuksen jälkeen toimeenpantu kiel-
letyiksi katsottujen kirjojen takavarikointi.38  Varsinaiset kansankirjastot al-
koivat syntyä vasta vuosisadan puolivälin jälkeen, joten kokonaisuutena ot-
taen tavallisen kansan mahdollisuudet lukea muuta kuin uskonnollista 
kirjallisuutta olivat varsin heikot. 

Ulkomaisen kirjallisuuden leviämisen esteenä oli myös tiukka sensuu-
ri. Vuoden 1829 sensuuriasetus valvoi erityisesti Ruotsista Suomeen tulevia 
kirjoja, koska sieltä katsottiin levitettävän venäläisvastaista ja skandinavis-
mia sisältävää kirjallisuutta. Silti kiellettyä kirjallisuutta pääsi jonkin verran 
maahan leviämään, mikä on havaittavissa eräiden kirjastojen kokoelmista. 

33. Honko 1981,10-11. 

34. Virtanen 1958, 129. 

35. Hellemann 1970, 423; 15 vuosikymmentä... 1981, 40. 

36. Virtanen 1958, 22, 52, 63; Ellilä 1959, 38-42; Tommila 1980a, 266. 

37. Virtanen 1958, 90. 

38. Karjalainen 1977, 10-13; Tommila 1980a, 269. 
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1830-luvulla tarkastettiin yli 11 000 kirjaa, joista viitisen prosenttia kiellet-
tiin.39  1840-luvulla luku oli noin 2 600 teosta, joista kiellettiin noin 17%. 
Yhtään amerikkalaista kirjaa kielletyissä teoksissa ei ollut, englantilaisia 
kylläkin.40  Vuonna 1850 tuli voimaan uusi sensuuriasetus, joka kielsi jul-
kaisemasta suomeksi muuta kuin uskonnollista ja taloudellista kirjallisuut-
ta. Harvoin ovat vallanpitäjät arvioineet kansankielisen kirjallisuuden mer-
kityksen niin suureksi kuin silloin. Sensuuriasetus oli täysitehoisena voimas-
sa vain vuoteen 1854 asti, ja se kumottiin vuonna 1860.41  

Ulkomaisen kirjallisuuden leviämistä haittasi lopulta suomalaisen kir-
jallisuuden oma tila. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura perustettiin vuonna 
1831 kehittämään nimenomaan omakielistä kirjallisuutta, levittämään tie-
toa isänmaasta ja sen historiasta sekä edistämään suomen kielen käyttöä. 
Historia, kieli ja kirjallisuus olivat ne kolme tukipylvästä, joiden varaan 
Suomi tuli rakentaa 42  Kun oma kirjallisuus oli aivan alkutekijöissään, ei 
voitu odottaa, että kiinnostusta ja kykyä ulkomaisen kirjallisuuden kääntä-
miseen olisi suuremmin ollut. Lisäksi vastustettiin käännöskirjallisuuden 
julkaisemista, koska ajateltiin sen haittaavan suomalaisen kirjallisuuden 
esiin pääsyä 43 

Toisaalta mielipiteet pehmenivät vähitellen. Vuonna 1848 J.V. Snell-
man suositti Litteraturblad'issa ulkomaisen kirjallisuuden parhaiden tuot-
teiden julkaisemista suomeksi, koska ne esikuvallaan edistäisivät kotimai-
sen kirjallisuuden kehittymistä.44  Vuosikymmenen lopulla kiinnostusta al-
koikin ilmetä, mutta se kohdistui enemmän saksalaiseen ja ranskalaiseen 
kuin amerikkalaiseen ja englantilaiseen kirjallisuuteen. Vuoden 1850 sen-
suuriasetus katkaisi kuitenkin kiinnostuksen muutaman vuoden ajaksi. 

Edellytykset amerikkalaisen kirjallisuuden leviämiselle Suomeen oli-
vat siis hyvin heikot ennen 1800-luvun puoliväliä. Uuden mantereen kauno-
kirjalliset tuotteet alkoivat levitä vasta Stowen Uncle Tom's Cabin 'in suoma-
laisella käännöksellä vuonna 1856. 

39. Silander 1936, 256-263. 

40. Silander 1939, 274-293. Näissä luvuissa ovat vain ne teokset. jotka Helsingin sensuuri-
komitea vaati tarkastettavaksi. 

41. 15 vuosikymmentä... 1981, 62. 

42. Honko 1981, 10-11. 

43. Hellemann 1970, 419. 

44. Litteraturblad... 1848, 57-62. 

88 



Tässä luvussa on osoitettu, että amerikkalainen kulttuurivaikutus oli 
Suomeen varsin vähäinen verrattuna muuhun Eurooppaan ja muuhun Poh-
jolaan. Vasta jakson lopulla alkoi amerikkalainen yhteiskunta tulla tunne-
tuksi jossain määrin lehtikirjoitusten perusteella. Samoin raittiusliike sai 
esikuvia uudesta maailmasta, vaikkakin välikäsien kautta. Mutta kun siirto-
laisuuden luomaa kontaktia ei vielä ollut ja kun suomalainen yhteiskunta 
suuntautui lähinnä itseensä ja emämaahansa, vasta vuosisadan loppupuoli 
toi Amerikan selvemmin esiin. Vuosisadan alkupuoliskolla kontaktit joka 
tapauksessa alkoivat muutamilla kulttuurin alueilla, ja ne pitivät yllä perin-
nettä myös seuraavana kautena. MOYNEn käsit%s kirjallisuudesta kansojen 
välisen yhteydenpidon keskeisimpänä tekijänä 5  on oikeaan osunut sikäli, 
että kirjallisuudessa ja kaikilla muillakin kulttuuri- ja yhteiskuntaelämän 
alueilla amerikkalaiset innovaatiot ja niiden vaikutus oli vasta hahmottu-
massa: kulttuurivaikutuksen perusta ehti syntyä, mutta sillä ei ollut vastaan-
ottavan yhteisön, Suomen, kannalta tässä vaiheessa erityistä merkitystä. 

45. Ks. s. 84. 
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5. PIONEERIVAIHEEN KOKONAISUUS 

Yhdysvallat otti vuosina 1776-1850 ensi askeleitaan oman itsenäisen kult-
tuurinsa kehittämisessä. Sen vuoksi sen kiinnostus muita kulttuureja koh-
taan ja kyky levittää omaansa olivat varsin rajalliset. Se pyrki selvään oma-
leimaisuuteen, mutta joutui samalla ottamaan huomioon Euroopasta saa-
mansa henkisen perinnön. Voidaankin sanoa, että tänä kautena Yhdysvallat 
oli Atlantin valtameren yhdistämässä kulttuuripiirissä selvemmin ottavana 
kuin antavana osapuolena. Sen Eurooppaan välittämä kulttuuri oli suh-
teellisen niukkaa: etäisyys Eurooppaan oli tässä vaiheessa sekä fyysisesti et-
tä henkisesti pitkä, jos katsomme asiaa amerikkalaisen kulttuurin leviämi-
sen kannalta. 

Eurooppalaiset osoittivat alusta alkaen suurta kiinnostusta uutta tasa-
valtaa kohtaan, mikä loi edellytykset yhteyksien laajenemiselle 1800-luvun 
jälkipuolelta alkaen — eli sen jälkeen, kun amerikkalaisten henkinen ja tek-
ninen kulttuuri saavuttivat tason ja laajuuden, joka eurooppalaisten oli otet-
tava huomioon. Ennen 1800-luvun puoliväliä Euroopassa esiintyi sekä po-
sitiivisia että negatiivisia käsityksiä uuden maan yhteiskunta- ja kulttuu-
rielämästä lähinnä sen mukaan, pitikö arvioitsija amerikkalaista demo-
kratiaa hyvänä tai huonona hallitustapana. Suurin merkitys oli Alexis de 
Tocquevillen ajanjakson loppupuolella tekemillä havainnoilla. Jossain 
määrin ne levisivät kaukaiseen Suomeen asti, mutta vuosisadan puoliväliin 
mennessä Suomessa ei vielä varsinaista Amerikka-kuvaa ehtinyt syntyä, 
koska »suoraa» yhteyttä esimerkiksi siirtolaisuuden muodossa ei ollut. Sen 
sijaan läntisessä Euroopassa Amerikka oli jo tässä vaiheessa kiinnostavaa 
todellisuutta, mikä edisti eräiden kulttuurin saavutusten leviämistä. 

Amerikkalaisten kiinnostus Eurooppaa kohtaan rajoittui lähinnä maan 
itäosien sivistyneistöpiireihin. Valtaosa väestöstä suuntasi energiansa län-
nen valloittamiseen; sen toiminnassa ns. frontier-ajattelu ehkäisi kiinnos-
tuksen vanhaan maanosaan. Amerikkalaisten Euroopan intressien väylinä 
toimivat Euroopassa sijaitsevat diplomaattiset edustustot, ja kulttuurin le-
viämisen kannalta oli tärkeätä, että 1800-luvun alkupuoliskolla diplomaat-
teina toimi useita tunnettuja kulttuurielämän edustajia kuten kuvataiteili-
joita ja kirjailijoita. Amerikkalaisia diplomaatteja, huvimatkailijoita ja liike- 
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miehiä kiinnosti läntinen Eurooppa ja vain suhteellisen harvoin esimerkik-
si Euroopan pohjoiset osat. Suomi oli läpikulkupaikka Tukholman ja Pieta-
rin välillä. Amerikkalaisessa kaunokirjallisuudessa suomalaisiin viitattiin 
harvoin ja silloinkin lappalaisiin rinnastaen. Muutamat yksittäiset henkilöt 
- lähinnä Robert Baird matkailijana ja raittiusaatteen edistäjänä, James Kir-
ke Paulding kirjailijana, Henry Wadsworth Longfellow Kalevalasta kiinnos-
tuneena ja Henry David Thoreau Kalmin ihailijana - osoittivat syvempää 
mielenkiintoa Suomea kohtaan 1820-luvulta alkaen, mutta heidänkin välit-
tämänsä informaatio levisi vain suppeisiin piireihin. 

Amerikkalaisten kulttuuri oli nuorta, ja eurooppalaiset väheksyivät si-
tä, joten sen konkreettinen leviäminen pääsi tässä vaiheessa vasta rajoite-
tusti vauhtiin. Eniten eurooppalaisiin vetosivat »yhden asian» aatteet kuten 
rauhanaate, raittiusaate, naisasia-aate sekä jossain määrin eräät uskonnol-
liset liikkeet. Amerikkalaiset kykenivät organisoimaan niiden levittämisen 
varsin tehokkaasti jo 1800-luvun alkupuolen olosuhteissa, vaikkakaan aat-
teiden ideat eivät olleet välttämättä heiltä lähtöisin. Uudenlaista kansanval-
taa edistävät liikkeet olivat juuri sitä, mitä eurooppalaiset osasivat odottaa 
amerikkalaisilta. Suomessa niistä ehti varsinaisesti saada jalansijaa ainoas-
taan raittusliike ennen vuosisadan puoliväliä. 

Muulla henkisen kulttuurin alueella vain amerikkalainen kirjallisuus 
sai tunnustusta Euroopan keskuksissa, mutta lähes pelkästään Washington 
Irvingin ja James Fenimore Cooperin ansiosta. Suomeen asti ei suomennet-
tu amerikkalainen kaunokirjallisuus ehtinyt levitä lainkaan ennen vuosisa-
dan puoliväliä. Sen sijaan eräitä muita amerikkalaisia kirjallisia tuotteita 
julkaistiin kansan valistamiseksi. 

Suomalainen yhteiskunta loi tässä vaiheessa oman kulttuurinsa perus-
taa, mm. omaa kirjallisuuttaan, joten ulkomainen vaikutus oli vähemmän 
tärkeässä asemassa. Lisäksi maan kulttuurinen orientoituminen suuntautui 
angloamerikkalaisen kulttuuripiirin ulkopuolelle, lähinnä venäläiseen ja 
saksalaiseen ympäristöön. Sitä vastoin muu Pohjola kykeni melko valppaas-
ti seuraamaan niitä amerikkalaisuuden saavutuksia, jotka yleensä pääsivät 
vaikuttamaan läntisen Euroopan keskuksissa ennen 19. vuosisadan puolivä-
liä. 

Tässä tutkimuksessa käytettävä kolmivaiheinen analyysi (amerikka-
laisten oma kulttuuritilanne, sen leviäminen läntisen Euroopan keskuksiin 
ja lopulta Suomeen) osoittaa, että Suomi oli amerikkalaisen kulttuurivaiku-
tuksen suhteen eurooppalaista takamaata. Pohjanlahti oli tärkeä erottava 
tekijä. Tosin muuallakaan Euroopassa ei amerikkalainen kulttuuri vielä täs-
sä vaiheessa kyennyt »amerikkalaistamaan» yhteiskuntia ja ihmisiä. Tämä 
jakso oli kuitenkin siinä mielessä tärkeä, että silloin syntyivät ne välineet ja 
edellytykset, jotka kouriintuntuvasti ilmenevät kulttuurisaavutusten leviä- 
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misenä tämän periodin jälkeisinä kahtena jaksona, vuosina 1851-1890 ja 
1891-1917. 

Ensimmäisessä vaiheessa yksittäisten henkilöiden merkitys kulttuurin 
levittämisessä oli erittäin keskeinen. Näin oli asianlaita erityisesti Suomen 
kaltaisilla reuna-alueilla, missä vaikutus oli vähäistä. Vasta seuraavana kau-
tena voitiin odottaa amerikkalaisuuden leviämisen muuttuvan kollektiivi-
semmaksi Yhdysvaltojen nopeiden teknisten harppausten, henkisen kult-
tuuritradition pitenemisen ja Euroopasta tulevan siirtolaisuuden ansiosta. 
Silloin Atlantin yhteyden syvenemiselle oli edellytykset entistä laajemmas-
sa osassa Eurooppaa. Vuosien 1776-1850 hahmottumisperiodi muodostaa 
monessa mielessä ja hyvin perustein erityisen kokonaisuutensa, pioneeri-
vaiheen. 
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II OSA : 
VUOROVAIKUTUKSEN 

KIINTEYTYMINEN 
[VUODET 1851-1890] 



- 



1. 	YHDYSVALTOJEN MUUTTUMINEN 
AGRAARIYHTEISKUNNASTA TEOL-
LISUUSVALTIOKSI 

Viime vuosisadan puoliväliin mennessä Yhdysvallat täytti maantieteellisen 
laajuutensa perusteella voimakkaan valtion edellytykset. Sellainen se ei kui-
tenkaan ollut, ja voidaankin pohtia, oliko se vielä kansakunta lainkaan, kos-
ka liittovaltion eri osat olivat erillään toisistaan ja varsin itsenäisiä. Tästä 
huolimatta Yhdysvallat ja amerikkalaiset muodostivat vuosisadan puolivä-
lin paikkeilla yhden kiintoisimmista puheenaiheista Euroopassa. Vuosisa-
dan toisella puoliskolla maa alkoi jo olla huomioonotettava poliittinen, ta-
loudellinen ja kulttuurinen tekijä. 

Tämä kehityksellinen murroskausi voidaan perustellusti ulottaa vuo-
den 1890 tienoille. Vuosisadan puoliväliin asti vain suhteellisen harvoilla oli 
mahdollisuus saada suoraa ensi käden informaatiota uudesta maailmasta. 
Vuosisadan toisella puoliskolla yhteys vilkastui selvästi massasiirtolaisuu-
den ja teknisen kehityksen ansiosta. Kun Yhdysvallat oli asutettu 1890-lu-
vun alkuun mennessä, alkoivat amerikkalainen teollisuus ja pääoma toden 
teolla levittäytyä maan rajojen ulkopuolelle.1  Näin maailman » amerik-
kalaistuminen» alkoi kiinnostaa ja osittain huolestuttaa tiedemiehiä ja mui-
ta tarkkailijoita.2  Vuoteen 1890 mennessä Yhdysvallat kohosi merkittäväk-
si maailmanmahdiksi nivoutuen samaan aikaan yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Vuonna 1893 Chicagossa pidetty maailmannäyttely osoitti näkyvästi, että 
elämää, ajatuksia ja kulttuuria oli myös lännempänä kuin itäreunan suuris-
sa kaupungeissa.' Lännen valloittaminen alettiin nähdä Yhdysvaltojen ke-
hityshistorian keskeisenä tekijänä, kun historioitsija Frederick Jackson Tur-
ner esitti 1890-luvun alussa teesinsä artikkelissa »The Significance of the 

1. Koht 1970, 207; Bondy 1977, 85. 
2. Mead 1969, 102. 
3. Smith 1967, xv-xvi. 
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Frontier in American History». Hänen mielestään siirtyminen länteen, ei 
Euroopasta tullut vaikutus, oli muovannut amerikkalaisten yhteiskuntaa. 
Merkittävää itsetunnon kohottamistarvetta osoitti myös Harvardin yliopis-
ton presidentin, Charles William Eliotin vuonna 1896 pitämän puheen 
otsikko »Five American Contributions to Civilization».5  Turnerin ja Eliotin 
näkemyksiin palataan edempänä,6  mutta tässä yhteydessä on tärkeätä huo-
mata heidän osuutensa perusteltaessa amerikkalaisen yhteiskunnan ja kult-
tuurin yhden kehitysvaiheen ulottuneen juuri vuoden 1890 tienoille. 

Miten Yhdysvallat kehittyi tänä jaksona, jolloin sen asema maailmassa 
tuli entistä tärkeämmäksi? Vastaus kysymykseen luo välttämättömät edel-
lytykset seuraavien käsittelylukujen ymmärtämiselle. Vuodesta 1850 vuo-
teen 1890 Yhdysvaltojen väkiluku kohosi lähes kolminkertaiseksi (23:sta 63 
miljoonaan)7, mikä jo sinällään selittää maan poliittista, taloudellista ja 
tutkimustehtävämme kannalta keskeistä kulttuurikehitystä. 

Ulkopoliittisesti tämä kausi ei vielä ollut merkittävän aktiivisuuden ai-
kaa, koska maa koki silloin historiansa pahimman sisäpoliittisen kriisin, si-
sällissodan (vuosina 1861-65) ja sen seuraukset. Ulkopoliittisen voiman 
edellytykset — taloudellinen, teollinen ja teknologinen läpimurto — muo-
dostuivat myös vasta tässä historian vaiheessa. Varsinainen poliittinen maa-
ilmanvalta Yhdysvalloista alkoi hahmottua vuosisatojen vaihteessa; sitä en-
nen sen kiinnostus kohdistui Monroen opin mukaisesti lähinnä Latinalai-
seen Amerikkaan. 

Kysymys Yhdysvaltojen pohjois- ja eteläosien erilaisuudesta oli ollut 
esillä jo 1800-luvun alkupuolella. Erityisesti maan koillisosat olivat teolli-
suuden, kaupan ja pankkitoiminnan keskuksia. Etelän talous perustui ensi 
sijassa puuvillaan, jonka kasvattajat rikastuivat nopeasti käyttäessään hal-
paa mustaa orjatyövoimaa. 1850-luvulla puuvillan tuotanto kaksinkertais-
tui, ja sille riitti markkinoita niin pohjoisessa kuin etelässäkin. Puuvilla oli 
pohjoisen tekstiilitehtaiden tärkeä raaka-aine, ja sen vienti kattoi yli puolet 
Yhdysvaltojen kokonaisviennin arvosta 1800-luvun puolimaissa. Maan kes-
kiosat olivat niin ikään maatalousvaltaisia, mutta ne erosivat etelävaltioista 
siinä, että maata viljelivät itsenäiset, Euroopasta saapuneet farmarit ja hei-
dän jälkeläisensä. 1840-luvun puolivälistä lähtien orjakysymys syrjäytti kai-
ken muun Yhdysvaltojen sisäpolitiikassa. Poliittisesti ongelma pyrittiin rat- 

4. Ks. Smith 1967, xvi; Mead 1969, 27. 
5. Julkaistu teoksessa Eliot:American Contributions to Civilization and Other Essays and 

Addresses. New York 1907. 

6. Ks. s. 103-104, 114-116. 
7. US Census of Population 1850-1890. 
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Kuva 19: Yhdysvaltain historian pahin sisäpoliittinen selkkaus, sisällissota, käytiin vuo-
sina 1861-1865. Kumpikin armeija oli huonosti varustautunut, joten sodasta tuli pitkä ja 
tuhoisa. — Kuvassa pohjoisvaltioiden tykistökomppania taisteluiden lomassa. 

kaisemaan ns. kompromissien avulla, joita laadittiin vuosina 1820 ja 1850. 
Pysyviin ratkaisuihin ei kuitenkaan päästy. Kun orjuuden vastustajana tun-
nettu Abraham Lincoln valittiin presidentiksi, kärjistyi tilanne nopeasti ja 
johti vuonna 1861 aseelliseen selkkaukseen pohjoisen ja etelän välillä. 
Kummatkin osapuolet olivat huonosti valmistautuneet yhteenottoon, mikä 
pitkitti sotaa. Lopulta, huhtikuussa 1865, sota päättyi pohjoisvaltioiden voit-
toon, ja orjuus kiellettiin perustuslain lisäyksellä (Amendment XIII) vuo-
den 1865 lopulla .8  

Sisällissodan alkamisesta lähtien amerikkalaiset historioitsijat ja muut 
kirjoittajat ovat pohtineet, mikä lopulta kriisin aiheutti. Oliko se tapahtuma 
ketjussa, jota ei kerta kaikkiaan voitu välttää — tapahtuma, joka amerikka-
laisten oli kohdattava? Etelävaltioiden näkökulmasta asiaa tarkastelevat 
ovat katsoneet, että sota aiheutui osavaltioiden oikeuksien rajoittamispyr-
kimyksistä, ei niinkään orjuudesta. Taloudellisia premissejä korostavat ovat 
puolestaan pitäneet sotaa teollisen tulevaisuuden ja maataloudellisen tule-
vaisuuden konfliktina. Eräät historioitsijat ovat menneet vielä pidemmälle 
ja katsoneet, että pohjoinen ja etelä olivat kehittyneet kahdeksi kulttuurik-
si, ja arvomaailmaltaan erilaisiksi sivilisaatioiksi. Kronologisesti viimeisin 
selitysmalli on se, että pohjoisen ja etelän ihmiset olivat muodostaneet toi-
sistaan todellisuutta vastaamattoman kuvan ja että tämä »väärä tietoisuus» 
aiheutti sodan: sota syttyi emootioiden, ei todellisuuden pohjalta.9  

8. Ks. An Outline... s.a., 76-92. 

9. Ks. Potter 1968, 202. 

4 Atlantln Owes 
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Kaikilla selityksillä on reaalinen perustansa ja olennaista on se, että or-
juus on ainakin implisiittisesti mukana jokaisessa selityksessä, vaikka pää-
motiiviksi on katsottu jokin muu tekijä. DAVID M. POTTER katsookin, että 
on vaikeata kuvitella sisällissodan syttymistä ilman orjakysymystä, joka ai-
heutti niin taloudellisia, poliittisia, kulttuuriin liittyviä kuin eettisiäkin 
ongelmia. »Omaleimainen etelän sivilisaatio» oli paljolti orjatyövoiman va-
rassa; orjuus loi esimerkiksi plantaasisysteemin, joka puolestaan oli etelän 
elämäntyylin keskipiste.10  

Sodan seurauksena liittovaltion ote osavaltioista tiukkeni ja maa alkoi 
muuttua entistä selvemmin yhdeksi kokonaisuudeksi. Sodan seurauksena 
Yhdysvalloista kehittyi myös nopeasti johtava teollisuus- ja talousmahti. 
Etelän tunteman katkeruuden vähitellen hävitessä myös alueelliset epäluu-
lot hälvenivät ajan mittaan. Tästä kaikesta aiheutui lopulta se, että Yhdys-
vallat muuttui 1900-luvulle tultaessa yhdeksi ideologiseksi kokonaisuudek-
si. Osaltaan tähän vaikutti mustien voimakas muuttoliike pohjoisen teolli-
suuskaupunkeihin heti orjien vapautumisen jälkeen. Yhdysvallat joutui 
kyllä myöhemminkin kokemaan alueellisia eriytymispyrkimyksiä, mutta si-
sällissodan seurauksena syntyi joka tapauksessa kiinteä liittovaltiokokonai-
suus. Näin ollen sisällissodan käymisellä oli kauaskantoinen merkitys ame-
rikkalaisen yhteiskunta- ja kulttuurijärjestelmän kehitykselle. Siksi ei ole 
yllättävää, että sota on saanut monenlaisia tulkintoja ja jatkuvaa mie-
lenkiintoa osakseen amerikkalaisten historioitsijoiden keskuudessa. 

Sisällissodan sukupolvi ratkaisi ongelmansa omaksi ajakseen. Pidem-
mällä tähtäimellä kipeä orjuuskysymys oli kuitenkin jatkuvasti esillä ro-
tuerottelun vuoksi. Itse asiassa se aiheutti ongelmia jo heti sodan jälkeen ns. 
jälleenrakennuksen kautena. 1860-luvun lupulta alkaen Ku Klux Klan -jär-
jestö levisi eri puolille etelävaltioita. Naamioidut ratsastajat herättivät kau-
hua mustan väestön keskuudessa. Vaikka järjestön aktiivinen kausi päättyi 
nopeasti, muistutti sen olemassaolo kuitenkin niistä ennakkoluuloista ja 
asenteista, jotka jatkuvasti kytivät pinnan alla. Siksi ei ole yllättävää, että Ku 
Klux Klan on myöhemminkin ollut näkyvästi esillä Yhdysvaltojen sisäpoli-
tiikassa, erityisesti 1920-luvulla.11  

Sisällissodan jälkeisiä vuosikymmeniä kutsutaan amerikkalaisessa his-
toriallisessa kirjallisuudessa useimmiten termillä »The Gilded Age», kullat-
tu aikakausi. Tällöin ei haluta korostaa ajanjakson kuvaannollista »kultaan-
tuneisuutta» vaan materialistisuutta ja pinnallisuutta, joka leimasi Yhdys-
valtoja voimakkaan taloudellisen kasvun ja tekniikan kehityksen kautena. 

10. Potter 1968, 202-203. 
11. Ks. tark. Jackson 1973, passim; Chalmers 1981, passim; Virtanen 1981a, 76-79. 
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Kuva 20: Sisällissodan jälkeen etelän valkoisen väestön oli vaikea hyväksyä asemansa 
menetystä ja orjien vapauttamista. Tyytymättömyys purkautui Ku Klux Klanin toimin-
nassa. Huppupäiset miehet ilmaantuivat yön pimeydestä pelottelemaan ja pahoinpitele-
mään neekereitä. Valkoinen väestö suojeli klaanin jäseniä, ja monelta paikkakunnalta 
mustat pakenivat pohjoisemmaksi. Olojen normalisoiduttua myös Ku Klux Klan vaikeni 
vuosikymmenien ajaksi. 

Termi on saatu Mark Twainin ja Charles Dudley Warrenin romaanin nimes-
tä vuodelta 1873.12 Taloudellinen kehitys ja taloudelliset arvot leimasivat 
amerikkalaista yhteiskuntaa juuri tässä vaiheessa, ja ne ilmensivät keskei-
sesti amerikkalaista kulttuuria sen levitessä muualle maailmaan 1900-luvul-
la. 

Teknologisen innovatiivisuuden lisääntymistä kuvastaa osaltaan Yh-
dysvalloissa myönnettyjen patenttien lukumäärä: vuoteen 1860 mennessä 
niitä myönnettiin 36 000 ja seuraavina 30 vuotena 440 000.13 Industrialismin 
voitto muutti taloudellisen toiminnan perusteita: sisällissotaan asti vallin-
neen taloudellisen demokratian ja »mahdollisuus kaikille»-periaatteen vas-
tapainoksi ja tilalle nousivat suuryritykset. Todella rikkaita oli yhä vähem-
män; omaisuus keskittyi laajojen korporaatioiden ja sukujen haltuun (esi- 

12. De Santis 1968, 281. 
13. An Outline... s.a.,95-96. 
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merkiksi Rockefeller öljyalalla, Morgan pankkitoiminnassa, Carnegie te-
rästeollisuudessa ja Vanderbilt rautatietoiminnassa). Tämä puolestaan 
merkitsi luokkaerojen kasvamista, ja suuret eri alojen ammattiyhdistykset 
saivat alkunsa 1800-luvun lopulla. Kun koko väestön elintaso kuitenkin jat-
kuvasti kohosi, säilyivät amerikkalaisen yhteiskunnan keskeiset arvot — va-
paus ja yksilöllisyys — yhteiskunnan peruspilareina. Erityisesti maahan 
virtaaville siirtolaisille Amerikka oli yhä mahdollisuuksien maa. Työläinen 
piti taloudellista eriarvoisuutta taloudellisen edistyksen välttämättömänä 
edellytyksenä.14  

Uudelle teolliselle järjestykselle korvaamattoman tärkeä oppiraken-
nelma oli sosiaalidarwinismi. Herbert Spencer, joka siirsi Darwinin biologi-
sen kehitysopin sosiaaliseen ja taloudelliseen toimintaan, sai merkittävää 
vastakaikua amerikkalaisissa teollisuuspiireissä. Spencerin mielestä evo-
luutio johti yhteiskunnan suurimpaan täydellisyyteensä ja täydelliseen on-
neen. Kilpailu oli keino, jolla tähän tavoitteeseen voitiin päästä. Heikko 
joutui sivuun, kun voimakas rynnisti eteenpäin. Teoria näytti todistavan, et-
tä ne, jotka selvisivät haasteista, olivat myös sopivimpia. Spencerin suosio 
oli suurimmillaan 1870- ja 1880-luvuilla, ja hänen ajatuksensa edistivät huo-
mattavasti teollisuuden harvainvaltaisuutta ja trustiutumista. Oli paradok-
saalista, että filantropia liittyi myös tähän rakennelmaan. Liikemiehen tuli 
lievittää kärsimystä siellä, missä hän sitä näki. Mutta hänen ei tullut tarjota 
suoraa apua, koska se voisi viedä autettavalta hänen aloitteisuutensa ja itse-
luottamuksensa. Ratkaisun dilemmaan tarjosi Andrew Carnegie vuonna 
1889 teoksessaan The Gospel of Wealth. Esimerkiksi rahallista apua tuli an-
taa yhteisöille, ei suoraan yksilöille. Joka tapauksessa teollisuusmiehet oli-
vat innoissaan Spencerin filosofiasta. Luettuaan ensi kertaa Spenceriä Car-
negie totesi:15  

»I remember that light came as in a flood and all was clear ... 
I had found the truth of evolution.» 

Ja vastaavasti John D. Rockefeller sanoi: 

»The growth of a large business is merely the survival of the 
fittest ... This is not an evil tendency in business. It is merely 
the working-out of a law of nature and a law of God.» 

14. De Santis 1968, 240-242. Yhdysvaltojen taloudellisesta ekspansiosta, ks. myös Green-
leaf 1968, 1-39; Vatter 1975, passim. 

15. Ks. De Santis 1968, 249-250; vrt. Handlin 1963, 302-304; Commager 1951, 83; Curti 1943, 
576-579. 
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Kuva 21: Andrew Carnegie oli yksi Yhdys-
valtojen menestyneimmistä liikemiehistä. 
Hän oli skotlantilaisen siirtolaisen poika, 
joka aloitti uransa höyrypannun lämmittä-
jänä, yleni sähköttäjäksi ja alkoi lopulta os-
taa rautatieosakkeita. Vähitellen Carnegie 
siirtyi teräsalalle, ja vuosisadan vaihtee-
seen mennessä hän oli suurten terästehtai-
den omistaja ja 50 000 työntekijän työllistä-
jä. Carnegiesta tuli myös huomattava lah-
joittaja; hänen varoillaan perustettiin lu-
kuisia kirjastoja ja kouluja. — Kuva on Ky-
läkirjaston Kuvalehden A-sarjasta vuodelta 
1906. 

Yhdysvallat nousi johtavaksi teollisuusvaltioksi paljolti raudan ja teräk-
sen ansiosta. Vuonna 1886 Yhdysvallat ohitti Englannin teräksen valmista-
jana, mikä huomattavalta osaltaan perustui edistyneempään teknologiaan16  

sekä halpaan työvoimaan, jota erityisesti Euroopasta virtasi kaivoskeskuk-
siin. Tämä aiheutti myös ankaraa kritiikkiä ja voimakkaan ammattiyhdistys-
liikkeen syntymisen, sillä kun pankki- ja teollisuusyhtymät jatkuvasti tiuken-
sivat otettaan ja kun taloudellisia lamakausia sattui entistä useammin, yhä 
useammat amerikkalaiset alkoivat tajuta harvojen edun olevan ristiriidassa 
enemmistön edun kanssa. Teolliset monopolit alettiin nähdä demokratian 
uhkana ja niitä vaadittiin yhteiskunnan valvontaan. Vuosisadan kahdella vii-
meisellä vuosikymmenellä koettiinkin useita väkivaltaisia lakkoja, joilla ta-
voiteltiin parempia palkkoja, lyhyempiä työpäiviä ja parempia työoloja. 
Teollisuuden nousuhuumassa maatalouden asema heikkeni selvästi »The 
Gilded Age'n» kaudella: maataloustuotteiden hinnat laskivat ja maatalous-
tuottajat protestoivat tilannetta vastaan, mutta eivät kyenneet konkreetti-
seen vastarintaan. Kauden politiikka ei ottanut huomioon yleisen mielipi-
teen vaatimuksia, ja lopputuloksena oli, että Jeffersonin ajoista alkaen kes-
kenään liittoutuneet maan eteläosien ja länsiosien maatalousyrittäjät me-
nettivät asemansa amerikkalaisessa yhteiskunnassa, jossa kaupungit ja teol-
lisuus alkoivat määrätä talouselämää.17  

Senaattori Orville H. Platt Connecticutista kiteytti murroskauden tun-
toja vuonna 1891 Washingtonissa, D.C. pitämässään puheessa juhlittaessa 
Yhdysvaltojen patenttijärjestelmän ensimmäistä sataa vuotta. Hän asetti 

16. American Economic... 1968, 125-143. 
17. De Santis 1968, 242-243. 
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Kuva 22: 1800-luvulla asutus alkoi levitä yhä syvemmälle sisämaahan, Mississippi-virran 
länsipuolelle. Liikkuminen vankkureilla oli hidasta ja vaarallista. Vasta 1880-luvulla 
matkanteko helpottui rautatieverkoston laajennuttua ratkaisevasti. — Kuva siirtolais-
perheestä julkaistiin Suomen Kuvalehdessä 15.7.1876. 

oman »koneaikansa» pitkään historialliseen perspektiiviin: se oli suoraa jat-
koa kivikaudelle, pronssikaudelle ja rautakaudelle. »Koneaikaa» seuraisi 
»henkisyyden aika». Mutta toisaalta hän myönsi, ettei ihmismieli ymmärrä 
materiaalisten arvojen korostuneisuutta. Hän oli tietoinen niin ikään siitä, 
että teknologia on rikastuttanut harvoja monien kustannuksella. Hänen 
sympatiansa olivat silti oman ajan puolella kun hän piti teollista kehitystä 
hyödyllisenä ja tavoittelemisen arvoisena»$  

Plattin ajatusten pohjalla oleva humaani vire ei ollut sopusoinnussa 
ajan materiaalisen kehityksen kanssa, mutta juuri tästä syystä hän on aikan-
sa amerikkalaisen yhteiskunnan henkistä tilannetta hyvin valaiseva esi-
merkki. Samanlainen ristiriita syntyi muuallekin, kun teknokulttuuri levisi 
1900-luvun puolella. Yhdysvaltojen nousu riippumattomaksi talousmah-
diksi vaikutti koko maailmaan ja siis myös Eurooppaan tiivistäen manner-
ten keskinäisiä yhteyksiä Yhdysvaltojen sisällissodan päättymisestä alkaen. 
Talouselämä oli merkittävä taustatekijä koko amerikkalaisen kulttuurin le-
viämiskuvassa 1800-luvun viimeisiltä vuosikymmeniltä lähtien. 

18. Senaattori Plattin puhe 'Invention and Advancement" vuodelta 1891 on julkaistu doku-
menttikokoelmassa Popular Culture and Industrialism... 1967, 33-50. 
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Samaan aikaan kun teollinen ekspansio muutti Yhdysvaltoja, tapahtui 
myös liittovaltion länsipuoliskon lopullinen asuttaminen. Yhden sukupol-
ven aikana amerikkalaiset perustivat yli miljoona farmia maan länsiosiin se-
kä asuttivat tai ottivat viljelykseen enemmän maata kuin edeltävät sukupol-
vet 250 vuoden aikana. Vuoden 1862 Homestead Acti9  antoi jokaiselle Yh-
dysvaltojen kansalaiselle tai kansalaiseksi aikovalle mahdollisuuden ottaa 
viljelykseen 64 hehtaaria maata ilmaiseksi. Lakia on kutsuttu historian 
demokraattisimmaksi toimenpiteeksi, ja vaikka sen soveltamisessa ilmeni 
ongelmia,20  oli lopputuloksena se, että vuoteen 1890 mennessä Yhdysvallat 
oli asutettu rannikolta rannikolle. Homestead Act antoi mahdollisuuden 
myös maahan tulleille siirtolaisille ja he käyttivät sitä voimakkaasti hyväk-
seen. Esimerkiksi ruotsalaiset ja norjalaiset siirtolaiset olivat mukana tä-
män vaiheen siirtolaisaallossa. Sen sijaan suomalaisten muuttoliike alkoi 
sen verran myöhemmin, että parhaat maat oli jo ehditty ottaa viljelykseen. 21  

Länteen muuttoa edisti maanviljelyksen rinnalla myös kaivostoiminta, 
erityisesti kullan löytyminen 1840-luvun lopulta lähtien. Syntyi vilkkaita, le-
vottomia kulta- ja kaivoskaupunkeja. Kun kultakuume 1870- ja 1880-luvuil-
la alkoi hellittää, ilmestyi tasangoille suuria karjalaumoja, joiden tieltä inti-
aaneja ajettiin reservaatteihin. Kullankaivajan tilalle nousi hallitsevaksi 
imagoksi preerioiden karjapaimen, cowboy. Vuoteen 1890 mennessä inti-
aanisodat oli käyty, ja karjapaimenten näkyvä asema alkoi taantua, kun2  
maanviljelys levisi ja farmarit ottivat maat vakinaisiksi asuinsijoikseen.22

saattoivat nähdä lännen valloittamisen yhtä tärkeänä »The 
Gilded Age'n» ominaispiirteenä kuin teollisuuden nousunkin. Historioitsi-
ja Frederick Jackson Turnerille siirtyminen länteen merkitsi asteettaista 
vieraantumista Euroopasta. Amerikkalainen demokratia oli hänen mieles-
tään länteen suuntautuneen intressin seurausta. Eurooppa sen sijaan oli es-
tämässä demokratian kehittymistä. Vuonna 1893 Turner kirjoitti:23  

»American democracy was born of no theorist's dream, .. . 
nor in the Mayflower to Plymouth. It came out of the Ameri-
can forest, and it gained strength each time it touched a new 
frontier.» 

19. Significant Documents..., Vol. I 1969, 306-308. 

20. De Santis 1968, 258-259; An Outline... s.a., 108-109; Koht 1970, 156. 

21. Ks. Virtanen 1979a, 23-24, 35-36. 
22. De Santis 1968, 258-262. 

23. Ks. Mead 1969, 27; Jacobs-Caughey-Frantz 1979, 3-35; ks. myös The Making of Ame-
rican Democracy II 1952, 107-111. 
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Turnerin ajatuksia on sittemin kritikoitu voimakkaasti; mm. ROBERT 
O. MEAD katsoo, että vastaavalla tavalla englantilaiset historioitsijat voisi-
vat etsiä Englannin poliittisen järjestelmän juuria Saksan metsistä. MEADin 
mielestä Turnerin katse oli liian tiukasti suunnattu länteen; hän ei uskalta-
nut katsoa Eurooppaan.24  

Yhteys Eurooppaan oli hyvin keskeinen tekijä amerikkalaisten elämäs-
sä jo siirtokuntakaudella ja itsenäistymistä seuranneina ensimmäisinä vuo-
sikymmeninä niin kuin olemme voineet havaita tämän tutkimuksen krono-
logisesta ensi vaiheesta. Ajanjaksona 1851-1890 yhteys voimistui entises-
tään jo teknisen kehityksen vuoksi. Turnerin näkemystä voi kronologiselta 
kannalta kritikoida myös toteamuksella, että lännen asuttamisen päättyessä 
Yhdysvalloilla oli yli sata vuotta itsenäistäkin historiaa takanaan. Osaltaan 
siirtyminen länteen tietenkin muovasi amerikkalaisten — jotka olivat eu-
rooppalaista syntyperää — amerikkalaisuutta, mutta se voidaan nähdä vain 
täydentävänä tekijänä »kansanluonteen» kehittymisessä. Turner toi joka ta-
pauksessa uuden dimension amerikkalaiseen historiankirjoitukseen, mistä 
on osoituksena se, että hänestä ollaan jatkuvasti kiinnostuneita. 

Teknisen kehityksen ansiosta yhteydenpito sekä mannerten että Yhdys-
valtojen eri osien välillä vilkastui 1800-luvun toisella puoliskolla. Erityises-
ti liikenneyhteydet olivat tärkeitä. »Turnerismin» kannalta oli tärkeä Yh-
dysvaltojen rautatieverkon räjähdysmäinen kasvu. 1830-luvun alusta sisäl-
lissodan alkamiseen rautatietä rakennettiin Atlantin rannikolta aina Mis-
sissippin laaksoon asti. Vuonna 1869 valmistui ensimmäinen rautatie yli ko-
ko mantereen. Kiihkeintä rakentaminen oli 1880-luvulla, jolloin valmistui 
lähes 120 000 kilometriä uutta rautatietä; huippuvuonna 1887 tehtiin hie-
man yli 20 000 kilometriä. Näitä lukuja ei ole myöhemminkään ylitetty.25  

Vuoteen 1890 mennessä amerikkalaiset kykenivät saavuttamaan junalla 
mantereen kaikki keskeiset alueet. Rautatieverkosto oli ensiarvoisen tär-
keä niille miljoonille siirtolaisille, jotka saapuivat Euroopasta etsimään it-
selleen parempia elinolosuhteita nopeasti teollistuvasta Amerikasta. 

Euroopasta saapuva siirtolaisuus muutti luonnettaan tarkastelema-
namme ajanjaksona. Ensinnäkin matkustusyhteydet paranivat merkittäväs-
ti, kun 1870-luvulle tultaessa höyryalukset korvasivat purjelaivat siirtolais-
ten kuljetuksessa. Ajallisesti matka lyheni jopa kolmesta kuukaudesta kah-
teen viikkoon. Matka oli entistä helpompi tehdä, ja se merkitsi sitä, että 
myös edestakainen liikenne alkoi tulla mahdolliseksi. Kun Yhdysvallat sa- 

24. Mead 1969, 27; ks. myös esim. Hamilton 1968, 172. 
25. American Economic... 1968, 79-98; ks. myös De Santis 1968, 246-248; An Outline... s.a., 

109; Vatter 1975, 21-22,157-162. 
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maila teollistui ja kaupungistui, siirtolaiset alkoivat työskennellä ammateis-
sa, joista oli helppo siirtyä toiseen ammattiin, toisille paikkakunnille tai ai-
nakin väliaikaisesti jopa vanhaan kotimaahan. Vuoden 1862 Homestead 
Act tarjosi siirtolaisfarmareille viljelysmaata suhteellisen pitkään, mutta jo 
1880-luvulla paras maa alkoi ehtyä, ja siirtolaisten oli etsittävä työtä teolli-
suuden tarjoamista ammateista. Tässä vaiheessa eurooppalaisten siirtolais-
ten lähtöalue muuttui Euroopan eteläisiin ja itäisiin osiin. Näistä maista 
lähteneet siirtolaiset otettiin etupäässä suurten kaupunkien tai teollisuus-
keskusten työvoimaksi, joka rodullisesti poikkesi »kanta-amerikkalaisista», 
länsi- ja pohjoiseurooppalaisten jälkeläisistä. Jako »vanhaan» ja »uuteen» 
siirtolaisuuteen alkoi hahmottua, mutta termit otettiin käyttöön vasta 1900-
luvun alussa, kun maahanmuuton painopiste oli selvästi Etelä- ja Itä-Euroo-
passa.26  

Amerikkalaisen yhteiskunnan piirissä eri siirtolaisryhmiä ei vielä vuo-
teen 1890 mennessä pidetty vaarana kulttuurille ja perusidentiteetille. 
Muuttoliikkeen rajoittamistoimet olivat suhteellisen vähäisiä eivätkä ne 
koskeneet eurooppalaisia siirtolaisia. Tosin jo 1850-luvulla pyrittiin teke-
mään ero käsitteiden »native stock» ja »immigrant stock» välillä, vaikkei 
»uusi» siirtolaisuus ollut vielä edes alkanut. Vuonna 1850 perustettu Know 
Nothing -liike vastusti maahan saapuvaa siirtolaisuutta sekä katolilaisuutta. 
Järjestö oli luonteeltaan salainen, mutta vuosikymmenen puolivälissä se 
osallistui politiikkaan ja saavutti hetkellisesti suuria voittoja eräissä itäisis-
sä osavaltioissa. Hyvin nopeasti — vuoteen 1858 mennessä — sen suosio 
meni lähes täysin ohi,27  mutta asenteiden jakajana se oli oireellinen ja siksi 
merkittävä. 

Yhdysvaltojen taloudellisen perusrakenteen muuttuessa teolliseen 
suuntaan myös yleinen kulttuuri- ja yhteiskuntatilanne joutuivat uuteen vai-
heeseen. Kaupungista tuli niin poliittinen, taloudellinen kuin kulttuurinen-
kin hermokeskus. Maaseutukylät, jotka viehättivät sekä maaseudun asuk-
kaita että Euroopasta saapuvia siirtolaisia, kasvoivat kaupungeiksi lähes 
yht'äkkiä. Vuonna 1830 yli 8 000 asukkaan kaupungeissa asui vain yksi 
viidestätoista amerikkalaisesta, vuonna 1860 luku oli jo yksi kuudesta ja 
vuonna 1890 yksi kolmesta. Vuonna 1860 Yhdysvalloissa ei ollut yhtään mil-
joonakaupunkia,mutta vuonna 1890 niitä oli jo kolme: New York, Chicago 
ja Philadelphia. ha  

26. Ks. tark. Virtanen 1979a, 36, 219-221. 
27. Potter 1968, 235-236. 
28. An Outline... s.a., 106. 
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Kuva 23: Atlantin valtamerta halkovat purje- ja höyrylaivat kuljettivat satoja tuhansia 
siirtolaisia ja matkailijoita. Liikenteen jatkuvasti kasvaessa laivayhtiöt alkoivat kilpailla 
nopeudella, hinnoilla ja mukavuuksilla. American Line -mainokset vakiintuivat lehtien 

ihnoitussivuille ja houkuttelivat ihmisiä lähtemään. 
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Suurkaupungit antoivat suunnittelijoille uudenlaisia teknisiä haasteita. 
Niiden liikenne, palolaitos ja poliisilaitos oli järjestettävä. Niihin oli asen-
nettava viemäri- ja valaistusverkosto; sähkövalo ilmestyi amerikkalaisiin 
kaupunkeihin 1880-luvulla.29  Kaupungit edellyttivät monia innovaatioita ja 
tavaroiden massatuotantoa. Kulutusyhteiskunnan avainsanaksi tuli standar-
dointi ja amerikkalaisista kuluttamisen edelläkävijöitä. Modernin amerik-
kalaisen yhteiskunnan katsotaan syntyneen 1870-luvulla. Silloin oli jo käyn-
nissä eräiden kotitalouden kulutushyödykkeiden kuten Singerin ompeluko-
neiden massatuotanto; silloin alkoivat Montgomery Ward -yhtiön posti-
myynti, tuotteiden merkkieriytyminen, mainonta ja koko maan kattava ja-
keluverkosto. 

Sille, että juuri Yhdysvalloista tuli kulutusyhteiskunnan edelläkävijä, 
on löydetty monia syitä. Sellaisena ei ole pidetty pelkästään Yhdysvaltojen 
nopeaa teollistumista ja teollistumisen korkeaa astetta 1800-luvun toisella 
puoliskolla, sillä Englanti ja Saksa olivat periaatteessa yhtä pitkällä.31  TOM 
HOOSON luettelee viisi syytä tälle kehitystrendille. Ensinnäkin vuoden 1870 
paikkeilla amerikkalaisten tulot henkeä kohti olivat suuremmat kuin esi-
merkiksi englantilaisten ja saksalaisten. Toiseksi Yhdysvaltojen väestönkas-
vu oli nopeampi kuin missään muussa teollistuvassa maassa. Kolmanneksi 
Yhdysvallat oli uusi valtio, jossa aatteet ja ideat olivat vakiintumattomia ja 
jossa mitä tahansa innovaatiota voitiin kokeilla. Neljänneksi amerikkalaisia 
leimasi ennakkoluulottomuus ja kekseliäisyys. Ja viidenneksi amerikkalai-
set olivat erityisen kyvykkäitä kehittämään sovelluksia keksinnöistä siten, 
että ne hyödyttivät ns. keskivertokansalaisia.32  

HoosoN korostaa siis toisaalta kulutusyhteiskunnalle välttämätöntä 
kuluttajapotentiaalia, jota oli tarpeeksi runsaasti ja jolla oli myös taloudel-
lisia mahdollisuuksia kulutukseen. Toisaalta kirjoittaja painottaa amerikka-
laisten ennakkoluulottomuutta, tulevaisuuteen suuntautumista ja »käte-
vyyttä», joista avuista jo vuosisadan alkupuolen tarkkailijat Alexis de Toc-
queville ja Charles Dickens tekivät havaintoja. 

Keskiluokka on yhtä kuin amerikkalainen yhteiskunta, sanottiin 1880-
luvulla. Keskiluokkaiset ihanteet dominoivat koko yhteiskuntaa, myös työ-
läisiä; raha ja »business» olivat kunniallisia tavoitteita kaikilla sosiaalisilla 

29. Potter 1968, 234. 

30. Richard Searsin postimyyntitoiminta alkoi seuraavalla vuosikymmenellä, ja vuonna 
1893 syntyi Sears, Roebuck and Company, 1900-luvun postimyyntitoiminnan "käsite" 
(ks. Weil 1977, 5-11). 

31. Ks. Hooson s.a., 163-164. 

32. Hooson s.a., 164. 
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tasoilla. Keksijöitä ihailtiin,33  samoin heidän keksintöjensä soveltajia ja 
markkinoijia. Tuotteiden standardointi ja sarjatuotanto eivät olleet ame-
rikkalaisia ideoita, mutta Yhdysvalloissa ne kehittyivät 1800-luvun kulues-
sa pisimmälle. Jo vuosisadan alussa Eli Whitney oli alkanut valmistaa tu-
liaseiden osia sarjatuotantona Connecticutissa, mutta menetelmän sovelta-
minen muille aloille tuli tärkeäksi vasta vuosikymmeniä myöhemmin kulu-
tuskysynnän kasvaessa. Lontoon maailmannäyttelyssä vuonna 1851 Samuel 
Colt esitteli revolverinsa, joka oli merkittävä uutuus, koska sen sarjavalmis-
tus antoi esimerkin muiden hyödykkeiden massatuotannolle. Coltista tuli 
kuuluisa mies myös Euroopassa: Venäjän tsaari, Turkin sulttaani ja Sardini-
an kuningas osoittivat kunnioitustaan erilaisin lahjoin. Sarja- ja massa-
tuotantoa sovellettiin kaikenlaisiin tuotteisiin; vetureita, maatalouskoneita, 
painokoneita, hissejä, raitiovaunuja, sähkölamppuja ja puhelimia sekä ajan-
jakson lopulla myös fonografeja ja »eläviä kuvia» valmistettiin suuria mää-
riä. Vähitellen itse tuotantotapa levisi kaikkiin teollistuviin maihin amerik-
kalaisen kulttuurin näkyvänä ilmentymänä.34  

Sarjatuotannon mukana markkinointi sai keskeisen aseman amerik-
kalaisessa yhteiskunnassa. Sen nähtiin alusta alkaen luontevasti niveltyvän 
teollisuuteen, aluksi informaatiolähteenä ja vähitellen jopa taiteena. Kuval-
lisia mainoksia painettiin amerikkalaisiin lehtiin jo 1790-luvulla, ja tyypilli-
simpiä mainoskohteita olivat pitkään laivayhtiöiden ilmoitukset. Mainos-
toiminta nousi kuitenkin tärkeän vaikuttajan asemaan vasta sisällissodan 
jälkeen. Kun paperi halpeni, painotekniikka kehittyi ja uutishankinta syste-
matisoitui, kasvoivat sanoma- ja aikakauslehtien lukumäärä ja lukijakunta 
ennennäkemättömän suureksi. Yleislehtien rinnalla oli lähes jokaisella 
teollisuuden alalla, ammatilla ja muulla intressiryhmällä oma lehtensä, mi-
kä merkitsi mainostoiminnalle uudenlaisia edellytyksiä ja toisaalta myös 
haasteita. Kun lisäksi vapaa-aika lisääntyi urbanisoituvissa yhteisöissä, ih-
misillä oli entistä enemmän aikaa hankkia itselleen harrastuksia, joiden 
suuntautumiseen mainokset vaikuttivat. 

WILLIAM G. GABLERin mielestä amerikkalainen kaupallinen mainos-
taide eli ensimmäisen kukoistuksensa juuri 1870- ja 1880-luvuilla. Esimer-
kiksi polkupyöriä mainostettiin kuvailemalla, kuinka pyöräily antoi mahdol-
lisuuksia tutustua ympäristöön; mainosta elävöitettiin erilaatuisin ja eriko-
koisin kirjasintyypein. Mainosten perussävy säilyi kuitenkin konkreettisena 
ja informatiivisen 1890-luvulle asti, jolloin niihin alkoi ilmestyä »epäloo-
gisempia» ja mystisempiä aineksia. Kun markkinoille tuli entistä enemmän 

33. Esim. Thomas Alva Edisonista, ks. American Economic... 1968, 116-125; Koht 1970, 
170-171. 

34. Koht 1970, 163-176. 
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tuotteita, joiden menekki ei riippunut niinkään välttämättömyydestä vaan 
tunnetuksi tulemisesta, kasvoivat aikakauslehtien mainostulot ja pian ne 
olivat taloudellisesti tärkeämpiä kuin levikkitulot.35  

Amerikkalaisten enemmistö suhtautui materiaaliseen kulttuuriin 
myönteisesti; se kuului Amerikkaan ja helpotti elämää. Sen varjopuolina 
historioitsijat ovat kuitenkin havainneet itsekkyyden ja välinpitämättömyy-
den lisääntymisen. Suurien omaisuuksien myötä myös köyhyys alkoi toisaal-
la lisääntyä. MERLE CURTln mielestä Yhdysvaltojen aatteellinen pohja ja 
kulttuuri muuttuivat, kun sivistymättömät ja tunteettomat teollisuusmiehet 
hankkivat itselleen rikkauksia ja valtaa. Taloudellinen itsekkyys, poliittinen 
lahjonta ja viranomaisten arkuus saivat Yhdysvaltain älymystön halveksi-
maan amerikkalaista järjestelmää ja kääntymään eurooppalaisen kulttuurin 
puoleen.37  

Materialismin vahvistuminen 1800-luvun toisella puoliskolla asetti 
amerikkalaiset kulttuuripiirit hämmentävään tilanteeseen. Taiteen asema 
yhteiskunnassa muuttui näinä vuosikymmeninä muuallakin kuin Yhdysval-
loissa; taiteilijoiden tuli olla kehityksen edelläkävijöitä ja taiteen tuli heijas-
taa maailman modemisoitumista. Seurauksena olivat uudet tyylisuunnat eri 
taiteen lajeissa, esimerkiksi impressionismi maalaustaiteessa ja naturalismi 
kirjallisuudessa. Taidetta alettiin arvostaa myös Yhdysvalloissa. Sisällisso-
taan asti useimmat amerikkalaiset olivat suhtautuneet erityisesti kuvataitei-
siin kriittisesti, koska niiden oli nähty heijastavan vierasta elitismiä. Sen si-
jaan kirjallisuuden lukemista oli saatettu pitää kasvattavana ja sivistävänä, 
siis hyödyllisenä. Sisällissodan jälkeen ja erityisesti vuonna 1876 Phila-
delphiassa Yhdysvaltojen 100-vuotisjuhlan kunniaksi pidetyn maailman-
näyttelyn seurauksena amerikkalaiset alkoivat innostua myös kuvataiteista. 
He saivat tutustua uusiin eurooppalaisiin suuntauksiin — lähinnä impres-
sionismiin — ja vaikka he suhtautuivat niihin monesti kriittisesti, oli niillä 
merkitystä kiinnostuksen herättäjinä. Taide alettiin entistä suuremmassa 
määrin nähdä tekijänä, joka loi kuvaa Yhdysvalloista.38  Mutta ongelma oli 
siinä, mikä oli amerikkalaista taidetta, mikä lainaa Euroopasta. 

Toinen hämmennyksen aihe liittyi Yhdysvaltojen omaan kulttuuriti-
lanteeseen, toisin sanoen eliitti- ja populaarikulttuurin suhteeseen. Demo-
kraattisuuden ihanteeseen ja periaatteeseen sisältyi ajatus, että yksilöllä oli 
oikeus valita vapaa-ajanviettotapansa. Kun tähän ideaan liittyivät vuosisa-
dan jälkipuoliskon materiaalinen kasvu, urbanisoituminen, vapaa-ajan li- 

35. Gabler 1978, 763-771. 
36. Handlin 1963, 298. 
37. Curti 1943, 510, 526-527. 
38. Ks. Morgan 1978, 5-6, 21, 36-37. 
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sääntyminen ja mainostoiminta, sai varsinainen viihdeteollisuus alkunsa 
ajanjakson loppuun mennessä. Kun Edison patentoi fonografin vuonna 
1877 ja näytti vuonna 1889 ensimmäiset »elävät kuvansa», oli luotu edelly-
tykset kulttuurin laajamittaiselle leviämiselle kaikkien kansanluokkien pa-
riin.39  Tekninen kehitys tuli olemaan populaarikulttuurin leviämisen jatku-
va seuralainen. Alusta alkaen käytiin kiivasta keskustelua eliitin ja suuren 
yleisön kulttuurin keskinäisestä suhteesta. 

Myös historiantutkijat ovat suhtautuneet asiaan hieman erilaisin paino-
tuksin. Esimerkiksi DANIEL BOORSTIN katsoo, että sensaatiolehdistö syn-
tyi tyydyttämään suuren yleisön viihteen ja jännityksen tarvetta. Sen nousun 
myötä ihmisten kiinnostus rikoksiin, skandaaleihin ja urheiluun lisääntyi. 
OSCAR HANDLIN puolestaan suhtautuu teolliseen populaarikulttuuriin 
suopeammin kuin eliittikulttuuriin. Se oli todellisempaa ja elävämpää ja se 
oli kulutustavaraa. Populaarikulttuuri oli hänen mielestään realistista, kos-
ka se kosketteli ihmisten todellista elämää ja ongelmia. Kun katsoja nauroi 
vaudeville-esitysten sankareille ja heidän huvittaville ongelmilleen, hän 
nauroi samalla itselleen. Näin voitiin vapautua arjen huolista ainakin het-
kellisesti.41  Suurelle yleisölle suunnatun viihteen voitiin katsoa olevan ame-
rikkalaisille tyypillinen kulttuurimuoto. Sen voi historiallisena kehityskaa-
rena kuvata seuraavasti: 

Kaavio 2: Amerikkalaisen viihdekulttuurin historiallinen kehityskaari 

Individuaalisuus 

demokraattisuus 

I
materiaalisten arvojen korostumi- I 
nen maata raivattaessa ja »fron- 

i  tleria- vallattaessa 	 1 

urbanisokuminen 

koneiden aikakauden alkaminen elä- 
1 misen helpottamiseksi 	 i 

	 1  

I
oman henkisen kulttuuripohjan vaa- 
timattomuus Euroopasta tultaessa 
	 I 

teollinen viihdekulttuuri 

Mutta älymystö pelkäsi kulttuurin tason madaltuvan, mikäli enem-
mistön kulttuuri jatkuvasti vahvistaisi asemaansa. 1840-luvulta lähtien 
Ralph Waldo Emerson taisteli amerikkalaisten materialistisuutta vastaan. 
Hän hyökkäsi sitä vastaan kaikella tarmollaan, ja usein eurooppalaiset tark- 

39. Koht 1970, 174-175. 
40. Boorstin 1974, 403. 
4L Handlin 1963, 294-295. 
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kailijat toistivat hänen ajatuksensa sellaisinaan. Emerson kirjoitti, että jos 
ihminen on hyvä, hänellä on myös kyky tehdä itsestään ja yhteiskunnastaan 
täydellinen. Ihmisen toiminnan tuli olla pyrkimystä täydellisyyttä kohti; elä-
mä oli edistystä. Mutta edistys ei merkinnyt materiaalisten tavoitteiden saa-
vuttamista, vaikka amerikkalaiset niin ajattelivat Emersonin mukaan, vaan 
pyrkimystä kohti henkistä täydellisyyttä. Siihen liittyi ajatus ihmisen riippu-
mattomuudesta; ei tullut kulkea joukon mukana, mutta ei myöskään riistää 
toista. Emerson puhui sivilisaation mekaanistumisesta, elämän mekaanistu-
misesta.42  Kirjailija Walt Whitman kiinnitti huomiotaan amerikkalaisen 
kulttuurin erilaisuuteen maantieteellis-etnisellä tasolla,43  ja varsinkin sisäl-
lissotaa edeltäneenä vuosikymmenenä vaihdettiin vilkkaasti mielipiteitä 
pohjoisen ja etelän välisestä kulttuurierosta.44  

Älymystö ja taiteilijat pohtivat 1870- ja 1880-luvuilla varsin kiivaasti 
Yhdysvaltojen asemaa maailman kulttuurien joukossa. Katsottiin, ettei Yh-
dysvallat voinut olla merkittävä tekijä maailmassa, elleivät muut arvosta-
neet sen kulttuuria. Tämä taas edellytti materialistisuuden kitkemistä tai-
teesta ja yleensä ihmisten älyllisten harrastusten suuntaamista pois pelkistä 
aineellisista arvoista. Kulttuuria sinänsä ei siis asetettu kyseenalaiseksi, 
vaan pohdittiin kulttuurielämän suuntaamiseen liittyviä ongelmia. Arvel-
tiin, että maantieteelliset, ekologiset, historialliset ja rodulliset tekijät oli-
vat muovanneet eri kulttuurit erilaisiksi ja sellaisina niiden tuli myös säilyä. 
Välimeren alueen ihmiset olivat itseään ilmaisevia ja avoimia, pohjoiseu-
rooppalaiset varautuneita ja täsmällisiä, englantilaiset mukavia ja »kodik-
kaita», ranskalaiset sovinnaisia ja elegantteja. Koska Yhdysvallat oli moni-
en kansallisuuksien sekoitus, sen kulttuurin tuli olla toisaalta kosmopoliit-
tista, mutta toisaalta puhtaasti amerikkalaista, esi-isien arvomaailmaa 
ilmentävää.45  

Monet historioitsijat ovat pitäneet tätä aikakautta, »The Gilded 
Age'a», yhtenä Yhdysvaltojen korkeakulttuurin steriileimmistä kausista 
juuri yhteiskunnan ja kulttuurin materiaalistumisen vuoksi. Tämän tuomit-
sivat myös monet aikalaiset kuten Emerson, Whitman ja Twain; heidän mie-
lestään amerikkalaisessa yhteiskunnassa arvostusta mitattiin puhtaasti ra-
hassa. VINCENT P. DE SANTISin mielestä nimenomaan arkkitehtuuri kuvas-
taa parhaiten amerikkalaista kulttuuria tässä vaiheessa. Siinä vain kopioitiin 
orjallisesti eurooppalaisia esikuvia.46  

42. Potter 1968, 229; Koht 1970, 190-195. 
43. Tätä hän pohti esimerkiksi Leaves of Grass -kirjansa esipuheessa vuonna 1855 (ks. The 

Making of American Democracy I 1952, 319-321). 
44. Ks. The Making of American Democracy I 1952, 319. 
45. Ks. Morgan 1978, 56-57 ja siinä mainitut lähteet. 
46. De Santis 1968, 288-289. 
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Vilkas keskustelu kulttuurin suuntautumisesta oli varsin luonnollista, 
sillä taiteilijat tunsivat asemansa epävarmaksi, elleivät suorastaan turvatto-
maksi. Monet viettivätkin pitkiä aikoja Euroopassa. »The Gilded Age» ar-
vosti sellaisia taiteilijoita, jotka jälkeenpäin arvioituina kuuluivat »toiseen 
luokkaan», ja DE SANTISin mukaan useat todella merkittävät taiteilijat ja 
kirjailijat saivat tunnustusta vasta 1900-luvulla.47  

Vuonna 1920 ensi kerran ilmestyneessä teoksessaan The Ordeal of 
Mark Twain amerikkalainen kirjallisuudentutkija VAN WYCK BROOKS kir-
joitti 1800-luvun lopun kulttuuritilanteesta seuraavasti:48  

»As we can see now, a vast unconscious conspiracy actuated 
all America against the creative spirit. In an age when every 
sensitive mind in England was in full revolt against the blind, 
mechanical, devastating forces of a 'progress' that promised 
nothing but the ultimate collapse of civilization ... in that age 
America, innocent, ignorant, profoundly untroubled, slept the 
righteous sleep of its own manifest and peculiar destiny.» 

BROOKS näki kulttuurin yhteiskunnasta irrallaan olevana tekijänä ja vastus-
ti voimakkaasti teollistumisen aiheuttamaa populaarikulttuurin nousua ot-
tamatta lainkaan huomioon historiallista muutosta. 

1800-luvun lopun amerikkalaisilla kirjailijoilla näyttää olleen selviä 
orientoitumisvaikeuksia, koska he eivät olleet varmoja siitä, mitä yhteiskun-
taa he yrittivät puhutella. Tilannetta hämmensi lisäksi populaarikirjallisuu-
den vääjäämätön voittokulku ja hyvä menekki.49  Tämän vuoksi monet kir-
jailijat ja kuvataiteiden edustajat siirtyivät Eurooppaan, jotkut jopa pysyväs-
ti kuten Henry James. Hänen ja monen muunkin dilemmaksi osoittautui 
vuosien ja vuosikymmenten myötä kysymys siitä, oliko hän amerikkalainen 
vai eurooppalainen kirjailija. 

Kulttuuritilanteen sekavuutta osoitti myös se, että monet kriitikot ke-
hottivat amerikkalaisia taiteilijoita harjoittamaan opintoja Euroopassa. 
Mutta he katsoivat samalla, että taiteilijoiden tulisi palata takaisin kotimaa-
hansa ennen kuin he menettäisivät amerikkalaisuutensa. The New York Ti-
mes varoitti 1870-luvun lopulla: 51  

47. De Santis 1968, 291; ks. myös Mead 1969, 103. 

48. Brooks 1933, 74. 

49. Ks. Popular Culture and Industrialism... 1967, 379-382. 

50. Mead 1969, 108-114. 

51. The New York Times 8.4.1877, 12.12.1878. 
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»Beyond a certain time for study and for the gain of the best 
sort of impressions, a further stay in Europe only harms an 
American artist... He neither becomes an Italian, a French-
man, or a Belgian, nor does he remain an American. He drifts 
into that most hopeless class, as far as achievement go — the 
European-American.» 

Taloudellisesti merkittävään asemaan nousseet henkilöt puolestaan 
halusivat kohottaa sosiaalista statustaan esiintymällä kulttuurin ja taiteen 
suosijoina. He muodostivat oman eliittiryhmänsä, joka hankki suurilla ra-
hasummilla taidekokoelmia ja kirjallisuutta Euroopasta. HANDLIN katsoo, 
että taiteesta ja kirjoista tuli keräilyn kohteita, joita oli hienoa omistaa, kos-
ka ne olivat vanhoja ja arvokkaita — ne olivat kulttuuria, vaikkei niillä mi-
tään käyttöä ollutkaan?2  HANDLIN suhtautuu tällaiseen toimintaan hyvin 
kriittisesti; hän pitää sitä pelkän pinnallisuuden osoituksena. Suuren yleisön 
populaarikulttuuriin hän sen sijaan suhtautuu myönteisemmin.53  

Toisaalta näillä harrastuksilla oli myös merkittävä vaikutus amerikka-
laiseen kulttuuriin. Vuoteen 1880 mennessä maassa oli noin 150 merkittä-
vää yksityistä taidekokoelmaa, ja niiden lukumäärä lisääntyi jatkuvasti eten-
kin kun sanomalehdet kiinnittivät keräilijöihin varsin paljon huomiota. 
Kiinnostus kuvataiteisiin laajeni nopeasti myös keskiluokan piirissä. Tai-
teen kuluttajakunnan laajeneminen lisäsi maalaustaiteen kysyntää. Vuosi-
sadan puolivälissä amerikkalaiset olivat vielä kiinnostuneita tutuista tee-
moista kuten muotokuva- ja maisemamaalauksesta. Seuraava sukupolvi al-
koi kerätä amerikkalaisen taiteen lisäksi uutta eurooppalaista taidetta ja 
vanhoja eurooppalaisia mestareita. Viimeinen kategoria oli MORGANin 
mukaan hallitseva.54  »Hankintalistan» kärjessä olivat tunnustetut nimet ku-
ten Rembrandt ja Velasquez sekä Italian renessanssitaiteilijat. Vähitellen 
Yhdysvaltoihin siirtyi huomattava osa maailman keskeisistä taideaarteista, 
vaikka motiivit niiden hankkimiseen saattoivat olla hyvinkin materialistisia. 

Vaikka amerikkalaista henkistä kulttuuria kritikoitiin 1800-luvun lop-
pupuolella voimakkaasti, oli sillä myös huomattavia saavutuksia. Amerikka-
laisen filosofian omaperäisin luomus, pragmatismi, nousi esiin tarkastele-
mamme kauden loppuun mennessä William Jamesin ja hieman myöhem-
min John Deweyn ajattelussa. Sen edelläkävijä Charles S. Peirce esitti 
vuonna 1878, että käsitteen mielekkyys on yhtä kuin sen käytännölliset seu-
raukset. Kun pragmatismi piti toimintaa tiedon edellytyksenä ja päämäärä- 

52. Handlin 1963, 287-289; ks. myös Strout 1963, 108; De Santis 1968, 289. 
53. Ks. s. 110. 
54. Morgan 1978, 10-12. 
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nä,55  sen sisältö ja ajoittuminen näyttävät selvästi liittyvän amerikkalaiseen 
perinteeseen ja 1800-luvun loppupuolen yhteiskunnalliseen kehitykseen. 

Näinä vuosikymmeninä myös amerikkalainen yliopistolaitos kehittyi; 
opetettavien tieteiden skaala laajeni, kun syntyi uusia tieteitä kuten antro-
pologia ja amerikkalainen sosiologia. Myös kirjallisuus kukoisti ja tuotti 
useita tunnettuja nimiä Mark Twainista Henry Jamesiin. Maalaustaiteessa 
sisällissodan jälkeinen kausi merkitsi yleisen kiinnostuksen kohoamista. 
Amerikkalaiset taiteilijat loivat uuden maisemamaalauskoulukunnan 
George Inness'in johdolla. Winslow Homer ja Thomas Eakins puolestaan 
esittelivät maanmiehilleen eurooppalaista naturalistista suuntausta; sen si-
jaan impressionismin »uutuus» ilmeni Yhdysvalloissa miedompana kuin 
Euroopassa. Vaikka arkkitehtuurissa kopioitiin eurooppalaista uusklassis-
mia, olivat amerikkalaiset Henry Richardson ja Louis Sullivan ensimmäiset, 
jotka kykenivät vastaamaan uuden teollisen maailman haasteeseen. Heille 
arkkitehtuuri oli yhtä paljon sosiaalisen funktion etsimistä kuin taidetta si-
nänsä. 1880-luvulla Sullivan aloitti amerikkalaisen pilvenpiirtäjäarkkiteh-
tuurin tradition ja samalla 1900-luvulla maailmanlaajuisesti merkittäväksi 
muodostuneen Chicagon koulukunnan.56  Henkisen kulttuurin merkityksen 
kohoamista osoitti niin ikään se, että taidekriitikot nousivat tärkeään ase-
maan yleisön makutottumusten sääteliöinä; he olivat eräänlaisia keskiluo-
kan kouluttajia, hyvän maun opettajia. 7  

Useat merkittävätkään taiteilijat ja tiedemiehet eivät saaneet tunnus-
tusta ennen kuin 1900-luvun puolella, moni sai sitä vasta kuolemansa jäl-
keen. Amerikkalainen yhteiskunta ei huomannut heitä oman aineellisen ja 
henkisen transformaationsa keskellä. Yhteiskunnan perusvire oli itsetietoi-
sen optimistinen. Siirtokuntakaudelta periytynyt eteenpäin pyrkiminen ja 
tulevaisuususko saivat 1800-luvun toisella puoliskolla lisäaineksia juuri ma-
teriaalisen kehityksen ansiosta. Siksi kulttuurikin ohjautui enemmistöä 
miellyttävään suuntaan ja teknisen kehityksen ansiosta se saattoi laajeta 
myös ulkomaailmaan. 

Harvardin yliopiston presidentti Charles William Eliot oli vuonna 1896 
valmis puhumaan viidestä eri tekijästä, joilla Yhdysvallat oli ehtinyt antaa 
panoksensa sivilisaation onneen ja edistämiseen. Ensimmäinen niistä oli so-
dan hylkääminen valtioiden ja kansojen välisten kiistojen ratkaisukeinona. 
Esimerkkeihin nojautuen Eliot todisti, miten Yhdysvallat on käyttänyt 
neuvottelutietä aseiden sijasta. Toisena tekijänä hän mainitsi laajan us- 

55. Ks. Pragmatism and American Culture 1950, passim; De Santis 1968, 286-287. 
56. De Santis 1968, 289-291. 

57. Morgan 1978, 42. 
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Kuva 24: 

Amerikkalaisen pilvenpiirtäjäarkkitehtuurin ensimmäinen keskus oli Chicago, jonka ra-
kennuksia suunnitteli 1870-luvulta lähtien mm. Louis Sullivan. Ne olivat funktionalisti-
sen tyylin edelläkävijöitä, amerikkalaisen kulttuurin omaperäisiä tuotteita. — Kuva on 
Ernst von Hesse-Warteggin matkakirjasta vuodelta 1893. 

konnon vapauden Yhdysvalloissa ja kolmantena poliittisen äänioikeuden 
asteettaisen laajentamisen. Neljänneksi hän nosti Yhdysvallat esimerkiksi 
eri kansallisuuksien ja rotujen suvaitsevuudesta. Viidentenä esimerkkinä 
maailmalle oli Yhdysvalloissa saavutettu aineellinen hyvinvointi.58  

Eliot oli monien aikalaisten mielestä maansa »ensimmäinen kansa-
lainen». Hänelle demokratian vapaus- ja oikeusihanteet olivat niitä keskei-
siä tekijöitä, joissa Amerikka oli esimerkkinä muille. Hän kirjoitti esityk-
sensä lopussa, että näillä viidellä tekijällä oli'9  

58. Eliot 1907, 1-35. 

59. Eliot 1907, 34-35. 
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»much to do, both as causes and effects, with the material pros-
perity of the United States; but they are all five essentially mo-
ral contributions, being triumphs of reason, enterprise, coura-
ge, faith, and justice, over passion, selfishness, inertness, timi-
dity, and distrust. Beneath each one of these developments 
there lies a strong ethical sentiment, a strenuous moral and 
social purpose.» 

Eliot ei arkaillut osoittaa maansa taloudellisen kehityksen hyvää mo-
raalista vaikutusta; koneiden keksiminen oli moraalisesti ja eettisesti hyvää, 
koska se paransi elinolosuhteita ja teki ihmisistä entistä onnellisempia. 

Näissä päätelmissä heijastuu 1800-luvun loppupuolen amerikkalaisen 
yhteiskunnan arvojärjestelmä, johon ns. korkeakulttuuri ei sisältynyt sen 
vuoksi, ettei Yhdysvaltoja tässä vaiheessa voitu pitää edelläkävijänä. Kiin-
nostus kulttuuriin oli kuitenkin jatkuvasti kohoamassa. Sen yhtenä ulottu-
vuutena oli Euroopan ja Amerikan välinen vuorovaikutus ja toisena perin-
teisen korkeakulttuurin ja populaarikulttuurin suhde. Niiden muodostamil-
la akseleilla keskustelu amerikkalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin asemasta 
käytiin sekä 1800-luvun loppupuoliskolla että myös myöhemmin. Ne olivat 
keskeisiä selittäjiä myös uuden ja vanhan mantereen kulttuurisessa vuoro-
vaikutuksessa vuosina 1850-1890. 
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2. AMERIKKA-KIINNOSTUKSEN LAA-
JENEMINEN KAIKKIALLE EUROOP-
PAAN JA KAIKKIIN YHTEISKUNTA-
RYHMIIN 

Vuosien 1850 ja 1890 välisenä aikana Yhdysvallat alkoi olla konkreettista 
todellisuutta lähes joka puolella Eurooppaa. Amerikan maantieteellinen 
laajuus, sen yhteiskunnallinen demokratia, kulttuurin puute ja amerikka-
laisten asema »valittuna» kansanal  olivat aikaisemmin vaikuttaneet eu-
rooppalaisten käsityksiin ja vaikuttivat niihin edelleenkin, mutta eivät ehkä 
yhtä romanttisväritteisesti kuin aikaisemmin. Erityisesti Yhdysvaltojen si-
sällissodan seurauksena kysymys demokratiasta sai Euroopassa entistä 
enemmän huomiota osakseen. Amerikkalaisten erikoisasema kansojen jou-
kossa oli todellisuutta ainakin maahan saapuvien tai siirtolaisuutta suunnit-
televien mielessä, ja amerikkalaisen kulttuurin asemaa pohdittiiin paljolti 
eliittikulttuuri/suurten joukkojen kulttuuri -ulottuvuudella pitämällä erityi-
sesti silmällä amerikkalaisen yhteiskunnan keskiluokkaistumista ja tavara-
kulttuurin korostamista. 

Kiinnostus Yhdysvaltoja kohtaan lisääntyi sitä enemmän, mitä lähem-
pänä tätä maata oltiin. Lähimmät kommentit kuultiin välittömästä naapu-
rista, Kanadasta, jonka väestöpohja oli paljolti samanlainen kuin Yhdysval-
tojen ja jonka asutus keskittyi alusta alkaen hyvin lähelle Yhdysvaltojen ra-
jaa. Kanadan oloihin vaikutti ensinnäkin suhde emämaahan, Englantiin, 
toiseksi suhde eteläiseen naapuriin, Yhdysvaltoihin, ja kolmanneksi maan 
anglosaksisen ja ranskalaisen väestön keskinäinen suhde. Kanadalaisten 
poliittinen asema vahvistui, kun heidän maastaan tuli vuonna 1867 brit-
tiläinen dominio. Poliittinen ja taloudellinen yhteys Englantiin säilyivät voi-
makkaina aina ensimmäiseen maailmansotaan asti,2  mutta Yhdysvaltojen 

1. Ks. s. 30. 

2. Kanadalaisten identiteetin etsimisestä yleensä, ks. Virtanen 1981b, 23-27. 
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läheisyys alkoi tuntua konkreettisesti jo ennen vuosisatojen vaihdetta. Tä-
mä näkyi 1800-luvun kahtena viimeisenä vuosikymmenenä Kanadan sisäpo-
litiikassa, jossa yksi ryhmä halusi säilyttää tiukan yhteyden Englantiin,3  toi-
nen alkoi vaatia täydellistä itsenäisyyttä4  ja kolmas taas entistä suurempaa 
yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, koska katsottiin, ettei Kanada ajan mit-
taan kykenisi vastustamaan etelän vetoa.5  

Maan ranskalainen vähemmistö koki olevansa nimenomaan pohjois-
amerikkalaisia eikä englantilaisia, vaikka se oli menettänyt vuonna 1763 
alueensa Englannille .6  Francois-Xavier Garneau — kanadanranskalaisen 
kirjallisuuden »isä» — kirjoitti 1840-luvun lopulla ilmestyneessä Kanadan 
historiassaan eteläisen naapurin huomattavasta vaikutuksesta. Vuosisadan 
toisella puoliskolla erityisesti kirkon piirissä toimivat kirjailijat varoittivat 
amerikkalaisesta vaikutuksesta, vaikka toisaalla esiintyi äänenpainoja sii-
hen suuntaan, että ranskankielisen Kanadan tulisi seurata Yhdysvaltojen 
esimerkkiä ja pyrkiä täydelliseen poliittiseen itsenäisyyteen. Pastori H.R. 
Casgrain katsoi vuonna 1866 kuitenkin, että kanadanranskalaisen kirjalli-
suuden tuli olla uskonnollista eikä realismin ja materialistisen ajattelun 
leimaamaa: ranskankielisten piti säilyttää uskontonsa ja kielensä sekä vas-
tustaa modernin maailman ja amerikkalaisten materiaalisia arvoja. Hänen 
mukaansa amerikkalaiset palvoivat dollarin valtaa ja elivät vain nykyhetkeä 
varten, kun taas Kanadan ranskalaiset olivat ihanteellisia ja loivat edellytyk-
siä harmoniselle tulevaisuudelle. Vuonna 1882 Casgrain teki pitkän matkan 
läpi Yhdysvaltojen aina Floridaan asti ja esitti vaikutelmanaan, että amerik-
kalaisilla ei ole makua lainkaan: kaupungit ovat keskenään samanlaisia, ih-
miset pitävät jalkojaan pöydällä, puhuvat ruoka suussa eivätkä osaa oikein 
käyttää nenäliinaa. Pahinta oli kuitenkin se, että rahan ansaitseminen oli 
kaiken toiminnan päämotiivina.7  

Jo edellisellä vuosikymmenellä toinen kirjoittaja, Jules-Paul Tardivel, 
oli esittänyt samanlaisia arvioita amerikkalaisista: heillä ei ollut yleviä arvo-
ja, rikollisuus ja alkoholismi olivat yleisiä heidän keskuudessaan, ja kou-
luopetuksessa he olivat hylänneet Jumalan. Casgrainin ja Tardivelin varoi-
tusten takana voidaan osittain nähdä se, että näinä vuosikymmeninä muut-
toliike ranskankielisestä Kanadasta Yhdysvaltoihin oli varsin 

3. Sir John A. MacDonaldin puhe vuonna 1891 (Canadian History in Documents... 1966, 
185-186). 

4. Edward Blaken puhe vuonna 1874 (Canadian History in Documents... 1966, 181-182). 

5. Smith 1891, 212-221. 
6. Virtanen 1981b, 25; vrt. Smith 1891, 66-78; Brunet 1966, 47-60. 

7. Ks. Cotnam 1977, 784-786 ja siinä mainitut lähteet. 
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voimakasta — niin voimakasta, että sen pelättiin uhkaavan koko ranskan-
kielisen kulttuurin olemassaoloa Pohjois-Amerikassa. Esimerkiksi vuonna 
1889 Tardivel itse arvioi 60 000-125 000 kanadanranskalaisen muuttaneen 
Yhdysvaltojen puolelle paremman elämän toivossa. Mutta kun suhteet Ka-
nadan anglosaksisiin provinsseihinkin olivat huonot, tuli Tardivel esit-
täneeksi jopa sellaista mahdollisuutta, että ranskankielinen Kanada ja Yh-
dysvaltojen koillisosat, Uusi Englanti, muodostaisivat ranskankielisen valti-
on.$  Pääosa muuttoliikkeestä oli näet suuntautunut juuri sinne. Mutta 
vaikka samantyyppisiä ajatuksia esitettiin lehdistössä ja poliitikkojenkin 
suulla vuosisadan lopulla, jäivät suunnitelmat lähinnä fiktion tasolle. 

Vaikka Kanadan ranskalaisten identiteettiongelmat eivät olleet yhtä 
voimakkaita kuin maan englanninkielisen valtaväestön, näkivät he erityises-
ti amerikkalaisen materialistisen kulttuurin uhkana jo tässä vaiheessa. Mut-
ta toisaalta he kokivat myös Kanadan anglosaksisen väestön ahdistavana. 

Varhaisin ja voimakkain amerikkalaisuuden vaikutus tuntui eng-
lanninkielisessä Kanadassa. 1800-luvun lopulle saavuttaessa maahan levisi 
enemmän amerikkalaisia sanomalehtiä kuin englantilaisia tai kanadalaisia. 
Vielä 1800-luvun alkupuolella englanninkieliset kanadalaiset katsoivat ole-
vansa vanhan maailman kulttuurin ylläpitäjiä ja vaalijoita, mutta vuosisadan 
toisella puoliskolla he yhä voimakkaammin integroituivat Yhdysvaltojen 
vaikutuspiiriin. Myytti uudesta maailmasta oli tavoittanut kanadalaiset vuo-
sisadan loppuun mennessä, vaikka he ymmärsivät myös yhteytensä vanhaan 
maailmaan .9  Oman kansallisen identiteetin etsiminen voimistui vasta uu-
den vuosisadan kuluessa. Kiteyttäen voikin todeta, että suhteessaan amerik-
kalaisuuteen vuosina 1850-1890 kanadanranskalaiset ottivat kantaa amerik-
kalaisten saavutuksiin — hyviin ja huonoihin — sinänsä. Englanninkielinen 
Kanada taas joutui orientoimaan kulttuuriaan Englannin ja Yhdysvaltojen 
välillä, jolloin näkemykset esimerkiksi kulttuurin materialistisuudesta oli-
vat vielä pinnan alla. 

Maantieteellisesti kauempana Yhdysvalloista, Euroopassa, ame-
rikkalaiseen yhteiskuntaan otettiin hyvinkin voimakkaasti kantaa, koska 
Yhdysvallat oli toisaalta riittävän kiinnostava ja konkreettinen, mutta toi-
saalta niin kaukana, ettei siitä oltu kulttuurisesti riippuvia kuten anglosak-
sisessa Kanadassa oltiin. 

Ralph Waldo Emerson, joka varoitti maanmiehiään materialistisen 
kulttuurin vaaroista,10  vaikutti voimakkaasti myös eurooppalaisen sivis- 

8. Cotnam 1977, 787. 

9. Smith 1971, 1047, 1050. 

10. Ks. s. 110-111. 
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tyneistön Yhdysvaltoja koskeviin käsityksiin. Jo vuonna 1847 hän huomasi 
olevansa tunnettu henkilö Englannissa, kun hän vieraili siellä luennoimas-
sa, ja seuraavilla vuosikymmenillä hänen ajatuksensa tulivat vanhalla man-
tereella suorastaan muotiin. Fredrika Bremer oli ensimmäisiä, jotka esitte-
livät hänen ajatuksiaan kirjallisessa muodossa. Teoksessaan Hemmen i den 
nya verlden hän julkaisi käännöksiä eräistä Emersonin esseistä.11  Euroop-
palainen sivistyneistö piti Emersonin ajatuksia kunniassa; hän oli »demo-
kratian filosofi». Hänen vaikutuksensa myös eurooppalaiseen nuorisoon oli 
suuri Komin arvion mukaan. Englannissa hänen vaikutuksensa oli huipus-
saan 1870-luvulla ja manner-Euroopassa vasta 1890-luvulla, kun tiukka rea-
lismiin ja naturalismiin pitäytyminen joutui kritiikin kohteeksi. Tässä tilan-
teessa Emersonin individualismia tähdentävät ajatukset löysivät otollista 
maaperää.12  

Mutta Emersonkaan ei kyennyt eliminoimaan amerikkalaisia kohtaan 
tunnettua ylemmyydentunnetta ja halveksuntaa. Hänen puheensa ja kirjoi-
tuksensa amerikkalaisten taloudellisten arvojen korostuneisuudesta voitiin 
siirtää suoraan siihen kritiikkiin, joka kohdistettiin amerikkalaisten kult-
tuurittomuuteen. Ehkä armottomin kriitikko oli norjalainen kirjailija Knut 
Hamsun, jonka oli tunnustettava Emersonissa tietynlaista mielen jaloutta, 
mutta joka toisaalta piti hänen kirjoituksiaan tyhjinä: niistä puuttui to-
dellinen ajattelu. Hamsunin mukaan Emerson oli sekoitus kolmelta mante-
reelta: hänen uskonnolliset ajatuksensa olivat aasialaisia, hänen älylliset 
pyrkimyksensä ja kauneudenkaipuunsa eurooppalaisia ja hänen demokra-
tiaperiaatteensa ja yleinen käytännöllisyytensä amerikkalaisia. Amerikka-
laista perua olevat piirteet hallitsivat Emersonin ajattelua siinä määrin, et-
tä ulkopuolelta tulleet vaikutteet eivät voineet tehdä hänestä suurta filoso-
fia. Hamsunin ylikriittiset käsitykset pohjautuivat hänen yleiseen pen-
seyteensä koko uutta maailmaa kohtaan. Siellä ei mikään voinut olla hyvää, 
ei edes Emerson. Vuonna 1889 ilmestyneessä teoksessaan Fra det moderne 
Amerikas Aandsliv hän kirjoitti omakohtaisiin kokemuksiinsa perustuen, et-
tä amerikkalaiset välittävät vain ruoasta ja aineellisesta hyvinvoinnista, että 
ainoa päivittäin opetettava oppiaine koulussa on aritmetiikka ja että nume-
rot ja tilastot määräävät heidän keskusteluaan. Edelleen hän katsoi Yhdys-
valtojen olevan »business-yhteiskunta»: kaikki, mihin amerikkalaiset tarttu-
vat, muuttuu liiketoiminnaksi. Sen sijaan Yhdysvallat ei ole älyllinen kansa-
kunta; siksi sen kulttuuri on hyvin puutteellinen.13  

11. Bremer I-III 1853-1854, passim; Koht 1970,191-192; ks. myös tämän tutkimuksen s. 41. 

12. Koht 1970, 192-194. 

13. Ks. Koht 1970, 182-183, 195-196; Skard 1976, 116-118. 
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Hamsun kuului siihen eurooppalaisten kirjailijoiden ja älymystön suku-
polveen, joka ei voinut hyväksyä modernia teollista yhteiskuntaa. Siksi hä-
nen kritiikkinsä oli hyvin ankaraa, mutta samalla otteeltaan epäanalyyttistä. 
Kun muidenkin arvioiden peruslähtökohtana oli käsitys Yhdysvalloista 
teollis-urbaanisena yhteiskuntana, eivät Amerikan henkisen kulttuurin saa-
vutukset saaneet asianmukaista kritiikkiä Euroopan keskuksissa. Amerik-
kalaisperäinen taide ja kirjallisuus eivät vedonneet edes voimakkaimman 
naturalistisen kauden vuosikymmeninä. Oli kuitenkin paradoksaalista, että 
yksilöä, hänen asemaansa ja hänen sieluaan kuvaavat ja yleensä symboliik-
kaa käyttävät kirjailijat saivat vastakaikua eurooppalaisissa ajanjakson lo-
pulla ja seuraavan alussa. On vaikeata selittää, miksi juuri idealismia edus-
tavat amerikkalaiset kirjailijat Poe Emerson ja lopulta myös Walt Whitman 
löysivät kannattajia Euroopasta.1  Ehkä heidän ajatustensa omaperäisyys 
poikkesi siinä määrin vanhan maailman traditiosta, että heidän voitiin näh-
dä tuovan jotakin uutta eurooppalaiseen älylliseen keskusteluun. Toisaalta 
heidät voitiin nähdä kuriositeetteina yhteiskunnasta, joka pohjavireeltään 
oli kaikkea muuta kuin idealistinen — tässä mielessä he olivat säännön 
vahvistavia poikkeuksia ja siksi tutustumisen arvoisia. 

Eurooppaan levisi 1800-luvun loppupuoliskolla kyllä runsaasti amerik-
kalaista kirjallisuutta, mutta siitä suurimman osan muodosti populaarityyp-
pinen kirjallisuus; sen välityksellä eurooppalaiset loivat käsityksiään ame-
rikkalaisesta maailmasta. Lännen valloittamista ja asuttamista sekä inti-
aaneja käsittelevät kirjat olivat jatkuvasti suosiossa, ja ne saivat myös 
jäljittelijöitä niin kuin oli havaittavissa jo ennen vuosisadan puoliväliä.15  

Erityisesti saksalaisessa kultturipiirissä intiaanit ja länsi kiinnostivat lukijoi-
ta selvästi suuremmassa määrin kuin muualla. Myös voimakas muuttoliike 
Keski-Euroopasta Yhdysvaltoihin oli yksi keskeinen mielenkiintoa ylläpitä-
vä tekijä. 

Friedrich Gerstäcker vietti suuren osan elämästään kierrellen eksoot-
tisissa paikoissa ja kuusi vuotta myös Amerikassa 1830-1840-luvulla. Mat-
kansa jälkeen hän kirjoitti noin 150 matkakertomusta ja seikkailuromaania, 
joista useimmat käsittelivät Yhdysvaltojen länsiosia. Friedrich Armand 
Strubberg, joka oli paennut Amerikkaan jo vuonna 1826 kaksintaistelun 
seurauksena, oli Teksasissa 1840-luvulla mukana muutaman saksalaisen 
ruhtinaan hankkeessa perustamassa omalaatuista feodaalivaltiota — yhtä 
ajan monista utopialuonteisista kokeiluista. Palattuaan vuonna 1854 koti-
maahansa hän kirjoitti 57 romaania Amerikan lounaisosien elämästä. Bal- 

14. Skard 1968, 465. 

15. Ks. s. 38. 
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duin Möllhausen teki puolestaan kolme matkaa Kalliovuorille vuosien 1848 
ja 1858 välillä toisaalta taiteilijana, toisaalta topografina. Hän kirjoitti perä-
ti 178 matkakertomusta ja romaania kokemuksistaan. Neljäntenä esimerk-
kinä tässä seikkailija-kirjailijoiden joukossa voidaan mainita Friedrich J. 
Pajeken, joka matkusteli Wyomingissa ja eli 1880-luvulla jonkin aikaa inti-
aanien parissa tarkoituksenaan kirjoittaa nimenomaan fiktiivinen romaani 
intiaaneista. 1890-luvulla hän kirjoittikin tusinan verran nuorisoromaane-
ja.16 

Näiden kirjailijoiden tuotannon määrä riittää jo sinänsä kertomaan sii-
tä mielenkiinnosta, jota saksalaiset osoittivat länttä kohtaan. Jälkimaailma 
on unohtanut kirjailijat lähes täysin, vaikka he olivat aikanaan erittäin suo-
sittuja ja arvostettuja. Yleensä kirjoittajat pyrkivät korostamaan sitä, että he 
itse olivat olleet paikan päällä toteamassa tapahtumat; näin he pyrkivät sel-
väpiirteiseen dokumentoivaan autenttisuuteen. Toisaalta ASHLIMAN kat-
soo heidän käyttäneen esikuvinaan James Fenimore Cooperin intiaaniker-
tomuksista tuttuja kliseitä esimerkiksi hyvistä ja pahoista intiaaniheimois-
ta.17  Todellisen ja fiktiivisen sekoittuminen keskenään ei kuitenkaan 
mitätöinyt näiden kertomusten merkitystä saksalaisten muodostaessa Ame-
rikka-kuvaansa. 

1800-luvun loppupuolen kuuluisin saksalainen Amerikan-kuvaaja Karl 
May ei koskaan käynyt Yhdysvalloissa, vaikka väittikin oleskelleensa Ame-
rikassa pitkään. Itse asiassa hän oli romaaniensa voittamaton sankari ja hän 
antoi kuvan, että romaanit perustuivat hänen henkilökohtaisiin kokemuk-
siinsa. Todellisuudessa hän istui 1860- ja 1870-luvuilla kahdeksan vuotta 
vankilassa ja tutustui siellä Cooperin ja muiden teoksiin. Niinpä hänen huo-
mattavin luomuksensa Winnetou — »jaloin kaikista intiaaneista» — oli sel-
vä jäljitelmä Cooperin Chingachgook'ista. Winnetoun suosion salaisuutena 
oli se, että hän oli kyllä intiaanisukua, mutta ainakin osittain saksalaisen 
opettajan »tuote» — opettajan, joka Mayn mukaan oli viettänyt vuosia apas-
sien keskuudessa. Siksi Winnetou, »punainen herrasmies», puhui sujuvaa 
saksaa ja yleensäkin toimi ja ajatteli enemmän kristityn kuin amerikkalaisen 
villi-ihmisen tapaan.18  

Mayn mielikuvitukselliset väitteet teosten taustasta osoitettiin hyvin 
nopeasti vääriksi, mutta se ei estänyt niiden kohoamista todellisiksi »best-
sellereiksi» 1880-luvulta lähtien myös muualla Euroopassa. Teosten aina 
nykypäiviin jatkuneelle menestykselle eivät kulttuurihistorioitsijat ole 

16. Ashliman 1977, 836-837. 
17. Ashliman 1977, 837. 

18. Ashliman 1968, 83; Ashliman 1977, 838. 
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Kuva 25: Sisällissodan päättymisen jälkeen alkoi karjankasvatuksen nousukausi pree-
rialla. Kerran vuodessa karja ajettiin kaupunkeihin myytäväksi. Karjapaimenesta tuli 
lännen sankari, uuden vapaan elämänmuodon toteuttaja. Sellaisena hän siirtyi myös 
viihdekirjallisuuteen. — Kuva Kyläkirjaston Kuvalehden A-sarjasta v. 1886. 

kyenneet löytämään kunnon selitystä. Vuoteen 1953 mennessä Mayn saksan 
kielellä julkaistuja kirjoja oli myyty yli 25 miljoonaa kappaletta. Suosion pit-
käikäisyys on saanut aikaan sen, että Mayta on pidetty suurempana kirjal- 
lisena vaikuttajana kuin ketään muuta saksalaista Goethen ja Thomas Man-
nin välisenä aikana.19  Viittaus tarkoittaa tietysti Mayn vaikutusta suureen 
yleisöön, ja tällöin on myös selvää, että hän kykeni teoksillaan luomaan ha-
luamansa kuvan 1800-luvun lopun amerikkalaisesta maailmasta. Syntyi sel-
lainen villi länsi -imago, joka on eri puolilla Eurooppaa pysynyt vallalla pit-
källe tälle vuosisadalle asti. Vasta tiedonvälityksen nopea kehittyminen toi-
sen maailmansodan jälkeen on alkanut tuoda merkittäviä lisäulottuvuuksia 
tähän kuvaan. 

Populaarikirjallisuuden antamaa kuvaa Amerikasta voimme siten pitää 
merkittävänä tekijänä Euroopan ydinalueilla jo viime vuosisadan lopulla. 
Sen hyväksyminen heijastaa kuitenkin välillisesti eurooppalaisten piittaa- 

19. Der Spiegel 37/1962, 54. 
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mattomuutta Yhdysvaltojen »todellisesta» kulttuurista. Suuri lukeva yleisö 
näki Amerikan intiaanien ja villin lännen maana, mutta eurooppalaisten 
Amerikka-kuvan yleisluonteessa heijastui kuitenkin käsitys uuden maail-
man materialistisuudesta ja keskiluokkaisuudesta. Useimmat havainnoitsi-
jat suhtautuivat näihin piirteisiin kriittisesti ja näkivät ne vastakohtana van-
halle eurooppalaiselle kulttuurille, jollaista ei uudessa maailmassa voinut 
olla, koska maan asukkaat koostuivat siirtolaisista, joilla ei ollut sivistystä 
nimeksikään. Tässä mielessä Yhdysvallat ei ollut enää romanttisten kuvitel-
mien maa, jossa preeriaa asuttavat pioneerit elivät. Se oli nyt keskiluok-
kaisten ihmisten maa tai slummien asukkaiden kotipaikka tai armottomien 
teollisuusmiesten temmellyskenttä. »The middle class is in America virtu-
ally the nation,» kirjoitti englantilainen Matthew Arnold 1880-luvulla.20  
Hänen maanmiehensä John Ruskin oli vielä kriittisempi: hänen mielestään 
Yhdysvallat oli »the greatest railroad accident on record».21  

Eurooppalaista Amerikan-kävijää ärsytti se, että amerikkalaiset puhui-
vat avoimesti rahasta, voitoista ja yleensä tavaroista. Hänestä tämä osoitti 
yhteiskunnan ja kulttuurin pinnallisuutta. Hän kuului yleensä ylempään yh-
teiskuntaluokkaan, jolle henkiset arvot olivat keskeisiä, ja hän mittasi uu-
den mantereen ilmiöitä omien kriteeriensä mukaan kykenemättä orientoi-
maan näkemyksiään tottumustensa ulkopuolelle. Hänen käsityksiinsä ei 
vaikuttanut edes taide-elämän suuntautuminen realismista ja naturalismis-
ta kohti ihmisen sisäistä olemusta korostavia suuntauksia 1890-luvulla. Hän 
oli vakuuttunut siitä, että amerikkalainen kulttuuri oli pinnallista sekä 
naturalismin että sitä seuranneella uusromantiikan kaudella. Amerikkalai-
nen kulttuuri tuhosi ihmisen sielun vuosisadan lopulla kuten sen oli aikai-
semminkin oletettu tekevän. Eurooppalainen ei myöskään löytänyt Ameri-
kasta samanlaista sosiaalista kerrostuneisuutta kuin kotimaastaan, kun var-
sinaista yläluokkaa eurooppalaisessa mielessä ei siellä ollut ja kun jopa 
työläisetkin samastivat itsensä keskiluokkaisiin arvoihin. Tässä mielessä 
Matthew Amoldin luonnehdinta oli oikeaan osunut. 

Niin kuin kaikessa inhimillisessä toiminnassa oli mielipiteillä kuitenkin 
myös toinen puolensa. 1800-luvun loppupuoliskolla Yhdysvallat oli jo maa, 
josta voi myös ottaa oppia erityisesti soveltavien teknisten ja luonnontietei-
den alalla. Siksi opintomatkat yleistyivät, ja useat niiden tekijöistä suuntasi-
vat matkansa Atlantin yli juuri oppiakseen jotakin amerikkalaisten »rahan 
palvonnasta» ja materiaalisuudesta. Heillä ei ollut syytä kritikoida amerik-
kalaista elämänmenoa. Lisäksi myös älymystön piirissä oli vuosisadan toi- 

20. Ks. Koht 1970, 179. 
21. Ks. Skard 1968, 464. 
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Kuva 26: 1870- ja 1880-luvuilla amerikkalaiset ammattiyhdistysliikkeet olivat voimakkai-
ta ja yhtenäisiä. Etenkin rautatieläisten lakot olivat pitkiä ja väkivaltaisia, ja usein ne 
myös johtivat asetettujen vaatimusten saavuttamiseen. Amerikkalaiset alkoivat pelätä 
anarkian tunkeutumista järjestäytyneeseen yhteiskuntaan, ja voimakeinojen käyttöä vaa-
dittiin työläisten taltuttamiseksi. Myös eurooppalaiset intellektuellit pohtivat amerikka-
laisten työläisten asemaa. — Kuva vuoden 1877 rautatielakosta Suomen Kuvalehdessä 
15.10.1877. 

sella puoliskolla henkilöitä, jotka näkivät Yhdysvalloissa tulevaisuuden yh-
teiskunnan. Kun norjalainen Björnstjerne Björnson vieraili uudella mante-
reella vuosina 1880-1881, hän ihastui amerikkalaisten nopeuteen ja mutkat-
tomuuteen. Hän ihaili koneita, jotka helpottivat taloustöitä, samoin maa-
talouskoneita. Hän julisti, että norjalaiset olivat pelkkiä kerjäläisiä ja 
pikkupoikia amerikkalaisiin verrattuna.22  

Amerikkalainen teknologia alettiin nähdä hyvinkin tarpeellisena van-
hanaikaisessa Euroopassa — yhtä tarpeellisena kuin amerikkalainen demo-
kratia muutamaa vuosikymmentä aikaisemmin. Kun Saksa vuoden 1871 jäl-
keen alkoi nopeasti teollistua, katseet kääntyivät yhä useammin Atlantin 
taakse, erityisesti Yhdysvaltojen suureen saksalaisväestöön. Historioitsija 
Treitschke saattoikin vuonna 1871 kutsua Yhdysvaltoja ja Saksaa protes-
tanttisen kulttuurin tukipilareiksi.23  Samoin sodan hävinneessä Ranskassa 
amerikkalainen teollisuuden ja teknologian edistys alettiin nähdä tarpeel- 

22. Koht 1970, 163. 
23. Ks. Virtanen 1979b, 90. 

125 



lisena. Vaikkei Henrik Ibsen ollutkaan Amerikan ihailija, hän näki amerik-
kalaisissa työläisissä ja naisissa uuden humaanin maailman toivon, koska he 
edustivat ryhmiä, jotka eivät olleet ehtineet sovinnaistua. Toiset taas 
— Marxista H. G. Wellsiin ja Max Weberiin — pitivät Yhdysvaltoja vain yh-
tenä kapitalistisen yhteiskunnan kehitysvaiheena.24  

Mitä pidemmälle vuosisata kului ja mitä enemmän amerikkalaisesta 
yhteiskunnasta saatiin informaatiota, sitä vaikeampaan asemaan joutui 
tarkkailija punnitessaan kohteensa hyviä ja huonoja puolia. Koulutusta saa-
neiden henkilöiden joukossa oli niitä, jotka kiinnittivät huomionsa pää-
asiassa muuhun kuin maan yleiseen taloudelliseen, yhteiskunnalliseen tai 
kulttuuritilanteeseen. Monesti he havainnoivat vain uuden maailman maan-
tieteellisiä olosuhteita tai jokapäiväistä elämää. Yksi heistä oli ruotsalainen 
paroni Axel Adelswärd, joka teki Amerikan-matkan vuosina 1855-1856 tar-
koituksenaan tutustua Yhdysvaltojen rautatiejärjestelmän teknisiin sovel-
luksiin. Hän piti matkastaan päiväkirjaa, joka kuitenkin varastettiin; siksi 
hän ei kyennyt kirjoittamaan kokemuksistaan kirjaa niin kuin oli suunnitel-
lut. FRANKLIN D. SCOTT on kuitenkin saanut haltuunsa Adelswärdin van-
hemmilleen kirjoittamia kirjeitä, ja näiden kautta avautuu yksi ruotsalainen 
näkemys amerikkalaisista sisällissotaa edeltäviltä vuosilta. 

Monien muiden matkailijoiden tapaan Adelswärd ihaili amerikkalaista 
»suuruutta», ensimmäiseksi New Yorkin satamaa, joka oli hänestä niin laa-
ja, että koko maailman laivat olisivat sinne mahtuneet. Tekniikasta kiinnos-
tuneena henkilönä hän ihasteli myös New Yorkin hevosvetoisia raitiotie-
vaunuja. Philadelphian puhtaus ja St. Louisin edistyksellisyys tekivät hä-
neen niin ikään vaikutuksen, samoin Pittsburgh teollisuussavuistaan huo-
limatta. Ihmisistä matkailijaa kiinnostivat erityisesti naiset ja etelävalti-
oiden musta orjatyövoima. Naisista hän kirjoitti SCOTTin käännöksenä seu-
raavasti: 

»Next after the amount of omnibuses what astonishes me most 
is the number of beautiful women. I have never anywhere seen 
such an incredible number of them as here. Beautiful hair, be-
autiful eyes and teeth, in one word: the finest and most beau-
tiful faces that might be seen, but here I must stop, for Nature 
who has granted them fair faces has not been equally gene-
rous for the rest. ... as to their shape, there is generally much 
left to wish for, and for goodness sake, how they dress! A Pa- 

24. Skard 1968, 465. 
25. Scott 1960, 145-154. 
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ris lady would weep tears of blood if she should be forced to 
dress in that manner.» 

Adelswärdin Amerikan-vuosi sattui aikaan, jolloin maassa pidettiin en-
simmäiset kauneuskilpailut, joten hänen kiinnostuksensa oli tässäkin mie-
lessä ymmärrettävää. Orjuutta hän vastusti periaatteessa, mutta joutui kir-
jeessään vanhemmilleen tunnustamaan, että etelän orjat olivat paremmas-
sa fyysisessä kunnossa kuin pohjoisen vapaat mustat 26  Orjuus oli yleensäkin 
suuren kiinnostuksen kohteena otettaessa kantaa uuden maailman olosuh-
teisiin. Se kiinnosti yhtä hyvin itse paikan päällä käyneitä havainnoijia kuin 
Euroopasta käsin arvioita esittäviä kriitikoita. 

Amerikan poliittista kehitystä seurattiinkin lähinnä orjaongelman ja si-
tä seuranneen sisällissodan näkökulmasta, eikä vuoteen 1890 mennessä mi-
kään muu poliittinen kysymys saanut yhtä paljon huomiota osakseen.27  Täs-
sä vaiheessa liberaalit ideat olivat voimakkaasti esillä eri puolilla Euroop-
paa. Hieman aikaisemmin käytyä Krimin sotaa oli pidetty konservatiivisen, 
Pyhästä Allianssista periytyvän poliittisen ilmapiirin lopullisena tappiona, 
vaikkei se sitä suinkaan ollut. Joka tapauksessa eurooppalaiset liberalismin 
kannattajat näkivät Yhdysvaltojen sisällissodan vapauden ja taantumuksen 
välisenä taisteluna. Eri piireissä suhtauduttiin sotaan eri tavoin: konserva-
tiivisesti orientoituneet olivat etelävaltioiden puolella, liberaalit pohjoisen 
puolella, ja eräiden maiden hallituspiirit toivoivat Yhdysvaltojen jakaan-
tumista, koska maan pelättiin yhtenä kokonaisuutena kehittyvän liian voi-
makkaaksi poliittiseksi tekijäksi. Tammikuussa 1861 Venäjän Lontoon-lä-
hettiläs raportoi kotimaahansa, että englantilaiset toivovat sydämissään Yh-
dysvaltojen jakaantuvan kahteen tasavaltaan. Virallisesti esimerkiksi Eng-
lannin, Ranskan ja Espanjan hallitukset julistivat kuitenkin olevansa neut-
raaleja sotaa käyviä osapuolia kohtaan.28  

Kun etelävaltioiden armeija lopulta antautui, Euroopan liberaalit piirit 
näkivät lopputuloksen omana voittonaan, mutta heti perään (14.4.1865) ta-
pahtunut presidentti Lincolnin murha aiheutti jälleen sekavia mielipiteitä 
amerikkalaisen demokratian toimivuudesta. KOH'rin mukaan tiedot pohjoi-
sen voitosta ja Lincolnin murhasta tulivat niin lähellä toisiaan ja niin vastak-
kaisina, että tästä syystä jälkimmäinen tapaus koettiin todella vavahdut-
tavana uutisena Euroopan keskuksissa. Amerikan suuruus oli sodan kulues-
sa ehtinyt monien eurooppalaisten mielissä henkilöityä tässä yhdessä mie-
hessä, joten hänen kuolemansa nähtiin suurena menetyksenä. Virallisella 

26. Ks. Scott 1960,147-152. 
27. Sodasta tarkemmin, ks. s. 96-98. 
28. Ks. Koht 1970, 130-133. 
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tasolla valtiot tuomitsivat teon, mutta myös spontaaneja ilmauksia nousi 
runsaasti pintaan. Liberaalis-demokraattiset organisaatiot (työläisten yh-
teenliittymistä naisjärjestöihin) osoittivat myötätuntonsa Lincolnille useim-
miten Yhdysvaltojen virallisten edustustojen välityksellä. Lincolnista kirjoi-
tettiin runoja ja elämäkertoja.29  

Kuva 27: Presidentti Lincoln vapautti si-
sällissodan aikana orjat. Kun hän sitten 
traagisesti sai surmansa, hänestä tuli 
amerikkalaisuuden arvojen — vapauden 
ja tasavertaisuuden — symboli. Lincoln 
jäi elämään kymmeniksi vuosiksi lehtien 
palstoilla julkaistuihin tarinoihin ja kas-
kuihin Atlantin kummallakin puolen. 
Myös suomalaiset lehdet kirjoittivat hä-
nestä. — Kuva Maiden ja merien takaa - 
lehdestä 15.2.1864. 

Kokonaisuutena sodan lopputulos nähtiin demokratian voittona, joka 
kohotti amerikkalaisen yhteiskunnan arvostusta seuraavina vuosikymmeni-
nä, kun työväenliike ja muut »massojen» asiaa ajavat järjestöt alkoivat en-
tistä voimakkaammin vaatia itselleen oikeuksia Euroopassa. Sota kiihdytti 
Yhdysvaltojen teollisuuden uudenaikaistamista, ja teollisuus alkoi muuttaa 
nopeasti eurooppalaistakin maailmaa. Täten yhteiskuntien sosiaalinen ra-
kenne muuttui nopeasti. Orjakysymyksen muodollinen ratkaiseminen vai-
kutti joka tapauksessa myönteisesti yleiseen eurooppalaiseen mielipitee-
seen. 

Tämä näkyi erityisen selvästi James Brycen vuonna 1888 julkaisemassa 
kaksiosaisessa teoksessa The American Commonwealth, jossa tekijä osin 
kriittisestikin tarkasteli amerikkalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria, mutta 
kuitenkin siten, että teoksesta oli luettavissa selvää sympatiaa amerikkalais-
ta modernia yhteiskuntaa kohtaan. Brycen ajatusten vaikutus oli Englannis-
sa erittäin huomattava, sillä seuraavien 50 vuoden aikana kirjasta otettiin 
useita uusia laitoksia, joita tekijä itse piti ajan tasalla. Siitä laadittiin myös 
lyhennettyjä versioita esimerkiksi yliopistojen käyttöön, ja se käännettiin 
useille Euroopan kielille. Uuden ja vanhan maailman yhteyden kannalta 
keskeisiä kysymyksiä Bryce pohti erityisesti teoksen toisessa osassa käsitel-
lessään amerikkalaista naisasialiikettä, amerikkalaisten kokemuksien so- 

29. Koht 1970, 143-147. 
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vellusmahdollisuuksia Euroopassa sekä Yhdysvaltojen yleistä suhtautu-
mista vanhaan maailmaan 30 

Lähinnä Yhdysvaltojen politiikkaan ja hallintoon liittyvissä tekijöissä 
Bryce näki myös eurooppalaisille sopivia sovellusmahdollisuuksia. Hänen 
mielestään yleisestä äänioikeudesta, virkamieskunnan asemasta, kaksika-
marijärjestelmästä, lainsäätäjien työskentetelytavoista, lähes muuttumatto-
masta perustuslaista, oikeuslaitoksen asemasta, paikallishallinnosta ja puo-
lueiden roolista voitiin ottaa oppia. Myös kirkon ja valtion eron sekä laajan 
uskonnon harjoittamisen vapauden Bryce antoi eurooppalaisille esimerkik-
si. Sen sijaan hän ei voinut suositella poliittisen ja taloudellisen vaikutusval-
lan yhdistämistä, joka oli tapahtunut Yhdysvalloissa. Hän totesi saman, min-
kä de Tocquevillekin oli havainnut jo 1830-luvulla: poliittinen toiminta ei 
kiinnostanut maan kyvykkäimpiä voimia ja tällöin taloudellisesti merkittä-
vät henkilöt saivat valtaa myös poliittisessa elämässä: 

»But there is a strong plutocratic element infused into Ame-
rican democracy; and the fact that it is entirely unrecognized 
in constitutions makes it not less potent, and possibly more 
mischievous. The influence of money is one of the dangers 
which the people have always to guard against, ...» 

Lopuksi Bryce varoitti eurooppalaisia käyttämästä kritiikittömästi amerik-
kalaisten kokemuksia hyväkseen, vaikka niissä paljon esimerkiksi sopivaa 
olikin. Eurooppalainen perinne oli hänen mukaansa täysin toisenlainen 
kuin amerikkalainen, ja tämä aiheutti erilaisen taloudellisen ja sosiaalisen 
ympäristön, jolloin myös vuorovaikutuksessa oli otettava tarkkaan huomi-
oon olosuhteet.31  

Pohtiessaan Yhdysvaltojen ja Euroopan keskinäistä suhdetta 1880-lu-
vun lopun tilanteessa Bryce asetti vastattavakseen kaksi kysymystä: Miten 
amerikkalaiset itse näkevät suhteensa Eurooppaan? Mitä amerikkalaiset 
ajattelevat itse itsestään? Aluksi hän muistutti Amerikassa 1800-luvun en-
sipuoliskolla vierailleiden eurooppalaisten, esimerkiksi Charles Dickensin, 
kuvanneen satiirisesti amerikkalaisten itsetietoisuutta. Mutta vähitellen, 
kun maan todellinen voima alkoi tulla esiin, tämä piirre amerikkalai-
suudessa alkoi väistyä. Vuosisadan lopulla amerikkalaiset pitivät itseään 
Brycen mukaan yhtä älyllisinä kuin muidenkin kansojen edustajia. Mutta 
koska amerikkalaiset olivat keskittyneet asuttamaan laajan maansa kaikki 
osat, ottamaan vastaan miljoonat siirtolaiset ja kehittämään enemmistöval- 

30. Bryce I-II 1891, passim; ks. myös Koht 1970, 223. Naisasialiikettä käsitellään luvussa 4. 

31. Bryce II 1891, 487-493, suora lainaus s. 492. 
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taan perustuvaa poliittista järjestelmää, heidän oli pakko lykätä korkeam-
man kulttuurin kehittäminen tuonnemmaksi He voivat käyttää hyväkseen 
eurooppalaisen kulttuurin saavutuksia, mutta usein he asettivat arvonsa 
erilaiseen järjestykseen kuin eurooppalaiset. Yhdysvaltojen ja Euroopan 
välinen suhde oli siten erikoislaatuinen, eikä sillä ollut vertailukohtaa his-
toriassa. Amerikkalaiset olivat Brycen mukaan liian ylpeitä jäljitelläkseen 
eurooppalaista esimerkkiä, vaikka he ottivat Euroopasta enemmän aatteita 
ja innovaatioita kuin antoivat takaisin. Kuitenkin he sovelsivat niitä omien 
standardiensa mukaan. Esimerkiksi heidän oma kirjallisuutensa ja maa-
laustaiteensa kukoistivat kotimaassaan, mutta eurooppalaiset eivät niistä 
juurikaan välittäneet. Amerikkalaiset olivat kehittäneet elämäntavan ja ta-
pakulttuurin, jossa »tavallinen elämä» ja »korkeampi ajattelu» voivat elää 
rinnakkain. Kultivoidummat amerikkalaiset edustivat lisäksi kosmopoliit-
tista näkemystä, johon vastaavat ranskalaiset, englantilaiset tai saksalaiset 
piirit eivät yltäneet. Uusia filosofisia aatteita tai uudenlaista kirjallisuutta, 
jolla olisi laajempaa kantavuutta, ei kuitenkaan ollut näköpiirissä. Lopuksi 
Bryce ennusti, että kun/jos amerikkalaiset lopettavat vähitellen nykyiset 
materiaaliset puuhansa ja keskittyvät enemmän »olemiseen», ajatteluun, 
heidän keskuudestaan nousee uutta kirjallisuutta ja tiedettä, myöhemmin 
jopa taidetta, joka antaa eurooppalaisillekin vaikutteita; onhan heillä silloin 
takanaan satojen miljoonien ihmisten voima.32  

Voimme havaita, että kirjoittaja pyrki puolueettomasti analysoimaan 
uuden maailman asukkaita ja yhteiskuntaa. Amerikkalaiset näkivät itsensä 
tulevaisuuden yhteiskuntana, ja myös tarkkailija Bryce tuli samaan lopputu-
lokseen. Ajanjakson yleisen eurooppalaisen käsityksen mukaisesti kirjoitta-
ja totesi amerikkalaisten kulttuurittomuuden — tosin ehkä väliaikaisen, 
mutta löysi sille selityksen historiallisista kehitystekijöistä. Todellisuudessa 
eräät Brycen tulevaisuusskenaarioista toteutuivat hyvin nopeasti hänen 
teoksensa ilmestymisen jälkeen, kun esimerkiksi pragmatismi — amerikka-
laisten »oma» filosofian suunta — nousi yleiseen tietoisuuteen 1890-luvul-
la. Samoin amerikkalainen sosiaalinen romaani »loantonkijoineen» herätti 
huomattavaa kiinnostusta myös Yhdysvaltojen ulkopuolella. Kokonaisuute-
na Brycen esittämät ajatukset olivat kuitenkin hyvin ajankohtaisia ja niin 
kiinnostavasti esitettyjä, että hänen teoksensa oli ehkä merkittävin euroop-
palainen kommentti amerikkalaisesta yhteiskunnasta 1800-luvun jälkipuo-
liskolla — samaan tapaan kuin Tocquevillen analyysi ensipuoliskolla. 

On kuitenkin muistettava, että vuosisadan jälkipuoliskolla myös alem-
mat yhteiskuntaluokat alkoivat saada entistä enemmän suoraa tietoa Yh- 

32. Bryce II 1891, 650-659. 
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dysvalloista. Siirtolaisuuden lähtöalueiden laajeneminen lähes kaikkialle 
Eurooppaan merkitsi huomattavaa Amerikka-kuvan avartumista, kun 
muuttajat lähettivät kirjeitä kotimaahansa tai palasivat itse kertomaan ko-
kemuksistaan. Suuriin joukkoihin näillä suorilla sukulais- ja tuttavakontak-
teilla oli konkreettisempi vaikutus kuin millään muulla informaatiokanaval-
la. Vaikka palaajat yleensä olivat viettäneet Amerikassa suhteellisen lyhyen 
ajan, jätti matka heihin jälkiä; he olivat eläviä esimerkkejä uuden maailman 
mahdollisuuksista. Vaikka heikko kielitaito oli estänyt siirtolaisia omaksu-
masta kovin syvällisiä käsityksiä, he olivat ainakin jonkin verran omaksu-
neet amerikkalaista kulttuuria, sen arvoja ja tapoja. Vielä paluuhetkellä-
kään he eivät olleet ehkä kuulleet Mark Twainista tai Henry Jamesista, mut-
ta tämä ei estänyt heitä lisäämästä lähiympäristönsä kiinnostusta ame-
rikkalaiseen yhteiskuntaan. Saman tekivät tuhannet Amerikan-kirjeet, joi-
den sävy oli useimmiten myönteinen uuden maailman olosuhteita kohtaan; 
siirtolainen ei ymmärrettävästi kovin helposti halunnut mainita muuttokoh-
teensa varjopuolia. Kun kirjeitä vielä julkaistiin sanomalehdissä, niiden vai-
kutus lisääntyi entisestään. Kansan saama informaatio perustuikin pääosin 
juuri näihin lähteisiin.33  

Kiinnostus Yhdysvaltoja kohtaan oli Suomessa vielä 1800-luvun puoli-
välissä suhteellisen vähäistä. Mutta vuoden 1870 paikkeilla alkanut jouk-
kosiirtolaisuus muutti mielenkiinnon vähitellen konkreettisemmalle tasol-
le kaikissa yhteiskuntapiireissä, sillä viranomaisten ja sivistyneistön oli pak-
ko ottaa kantaa jatkuvasti kasvavaan muuttoliikkeeseen.34  Täten talou-
dellisesti ja sivistyksellisesti heikoimmassa asemassa oleva kansanosa kyke-
ni maastamuutollaan vaikuttamaan muuhun yhteiskuntaan niin, että mie-
lenkiinto Yhdysvaltoja kohtaan lisääntyi ainakin yhdeltä näkökulmalta. 

Sivistyneistö oli pitänyt Amerikkaa 1850-1860-luvulla vapauden, tasa-
arvoisuuden ja demokraattisuuden maana verrattuna Eurooppaan ja erityi-
sesti takapajuiseen Suomeen, mutta etenkin Yhdysvaltojen sisällissodan jäl-
keen se alkoi yleisesti ottaen suhtautua kriittisemmin Yhdysvaltoihin.3' Si-
sällissota aiheutti särön Yhdysvaltojen ihanteelliseen kuvaan, ja vastaavasti 
väestön muuttaminen pois Suomesta nähtiin uhkana maan tulevaisuudelle. 
Siirtolaisille ja siirtolaisiksi aikoville Amerikka säilyi kuitenkin lännen kul-
tamaana, mahdollisuuksien maana. Lehdistö kiinnitti huomiota suomalai-
siin Amerikassa heti muuttoliikkeen alusta lähtien. Jo vuonna 1876 Suomen 

33. Ks. laajemmin Virtanen 1976, 7-20; Virtanen 1979a, passim; Virtanen 1979b, 93-94; vrt. 
esim. Scott 1946, 42-43. 

34. Ks. Virtanen 1981c, 38-42. 

35. Vrt. Kero 1967, 35-36, 39. 
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Kuva 28: Moni suomalainen siirtolainen päätyi Yhdysvalloissa metsätöihin. Vaikka an-
siot olivat hyvät, työkin oli rankkaa. Työtahti oli kova, metsät jylhät ja kosket vuolaat Suo-
men oloihin verrattuna. — Kuva koskenlaskijoista on julkaistu 1.12.1865 Maiden ja me-
rien takaa -lehdessä. 

Kuvalehti julkai si kaksiosaisen kirjoituksen, jonka ensimmäisessä osassa kä-
siteltiin lähinnä 1600-luvun Delawaren suomalaisia ja toisessa osassa 1860-
luvulla alkanutta siirtolaisuutta. Näin varhainen kiinnostus on ymmärret-
tävää, koska ensimmäiset suuret joukkomuutot osuivat vuosiin 1872 ja 1873. 
Kiinnostus Yhdysvaltoja ja kaukana olevia siirtolaisia kohtaan ilmeni myös 
Suomen Merimieslähetysseuran perustamisena vuonna 1880. Ensimmäiset 
uuden mantereen asemat perustettiin merimiesten aineellisia ja henkisiä 
ongelmia silmällä pitäen tärkeisiin satamakaupunkeihin New Yorkiin 
(vuonna 1887), San Franciscoon (vuonna 1890) ja Floridan Pensacolaan 
(vuonna 1892). Kun suomalaisilla ei ollut omaa konsulaattia Yhdysvallois-
sa, tuli Merimieslähetysseuran rooli alusta alkaen varsin tärkeäksi 37  Venä-
jän New Yorkin konsulaattiin saatiin vuonna 1887 suomen ja ruotsin kielen 
tulkki ja kääntäjä, jonka palkkauksesta Suomi vastasi. Nämä suunnitelmat 

36. Suomen Kuvalehti 1876, 229-232, 233-235. 
37. Valtari 1925, 122-132; Paasivirta 1963, 38. 

38. Ks. Paasivirta 1963, 19, 32, 36. 
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ja toimenpiteet osoittavat selvästi suomalaisten kiinnostuksen Yhdysvalto-
ja kohtaan lisääntyneen merkittävästi. Primaarina tekijänä tässä oli suoma-
laisten määrän lisääntyminen eri puolilla Amerikkaa. 

Koko suomalainen yhteiskunta alkoi 1860-luvulta lähtien liberalisoitua 
niin, että eri yhteiskuntaluokat tulivat aikaisempaa läheisempään yhteyteen 
toistensa kanssa. Näin ollen myös mm. Amerikka-tietämys ja -kiinnostus 
saattoivat helpommin levitä. »Tasa-arvoistumista» jokapäiväisessä kanssa-
käymisessä on tarkastellut HENRIK STENIUS 1870-luvun Helsingin osalta. 
Hänen mukaansa se oli muodissa jo 1860-luvun kuluessa »paremman väen» 
piirissä. Esimerkiksi Hufvudstadsbladet'in ohjelmanjulistuksessa vuonna 
1864 todettiin, että lehti oli tarkoitettu hyödylliseksi luettavaksi kaikille. 
Vaikka lehdet pyrkivät sisällöllään viehättämään mahdollisimman suurta 
osaa kansasta, oli niiden lukijakunta kuitenkin suppea. Ne eivät vielä vuosi-
sadan loppupuolella onnistuneet tavoittamaan eri kansankerroksia, kuten 
viihdekulttuuri, joka pystyi vaikuttamaan sekä kaupunkien työläisiin että 
porvaristoon. Paremmin toimeentulevien yhteiskuntaryhmien »tasa-arvo-
innostus» oli kuitenkin varsin pintapuolista. Vapaa-ajanvietossaan porvaris-
to pyrki olemaan selvästi erossa työväestöstä. STENIUS liittää tämän erotta-
misen Englannin viktorianismin ja Ruotsin oskarianismin kanssa samaan il-
miöketjuun. Ainoastaan urheiluharrastukset saattoivat eri sosiaaliryhmät 
fyysiseen kontaktiin keskenään.39  

Liberalismin nousun myötä suomalaisten kiinnostus ulkomaailmaa 
kohtaan lisääntyi tietysti muutenkin kuin siirtolaisuuden ansiosta. Tämä oli 
havaittavissa erityisesti 1860-luvulta alkaen, kun sensuurin ote hellitti ja 
kun suomalaisten liikkumatila Venäjän valtakunnassa laajeni. Siihen asti 
suomalaiset olivat pyrkineet synnyttämään luottamusta Pietarissa; 1860-lu-
vulta aina 1880-luvun lopulle voidaan puolestaan venäläisten katsoa halun-
neen pitää suomalaiset tyytyväisinä alamaisina.40  

Näin vuosisadan loppupuoliskon valtakunnalliset olot loivat mahdolli-
suuksia uusien kontaktien luomiseen ulkomaille. Teollistumiskehitys integ-
roi Suomea kohti länttä ja yleinen kulttuurikiinnostus suuntautui »ikkunoi-
den avaamiseen Eurooppaan». 1880-luku merkitsi suomalaisen kulttuu-
rielämän voimakasta nousua; taiteilijat ja tiedemiehet vierailivat ahkerasti 
Euroopan maissa ja Amerikassa asti imien matkoiltaan vaikutteita, joilla oli 
— sinänsä paradoksaalisesti — merkitystä suomalaisen kansallisen kulttuu-
rin kehitykselle. Suomi suuntautui länteen päin,41  kunnes vastavaikutus tu-
li emämaan tiukentuvina toimenpiteinä 1890-luvulla. 

39. Stenius 1981, 53-71. 
40. Paasivirta 1978, 139, 405. 
41. Paasivirta 1978, 300; 15 vuosikymmentä... 1981, 120; Ruutu 1980, 115. 
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Sekä kulttuurielämä että muu yhteiskunnallinen toiminta »materiali-
soituivat» samaan aikaan »ikkunoiden avaamisen» kanssa: realismi ja natu-
ralismi suuntasivat huomiota elämän aineelliseen puoleen ja sitä kautta 
myös materialistiseen amerikkalaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin. Sivis-
tyneistön maailmankuva irtautui aikaisempina vuosikymmeninä luoduista 
puhtaan kansallisista kehyksistä: osa väestöstä päätyi selväpiirteiseen mate-
rialismiin, osa pyrki luomaan henkistä perustaa teollis-kapitalistisen yh-
teiskunnan vastapainoksi. Kumpikin näkemys liittyi kansainvälisiin virtauk-
siin ja juuri tässä mielessä kansallinenkin kulttuuri sai uutta voimaa. 1880-
luvun murrokseen liittyy läheisesti myös kirkon aseman muuttuminen; 
kirkko joutui selvästi puolustusasemiin ja itsetutkisteluun yhteiskunnan 
kaupungistumisen ja sekularisoitumisen seurauksena. 

Suomi pyrki tekemään itseään tunnetuksi ulkomailla ja solmimaan näi-
hin yhteyksiä, mikä oli seurausta siitä, että ulkomaailma alettiin nähdä uu-
sin, entistä avoimemmin silmin. Osallistuminen maailmannäyttelyihin oli 
yksi väylä.42  Tekniikan kehittymiseen yhteyksien parantajana asetettiin suu-
ria toiveita: esimerkiksi sähkölennätinyhteyden saaminen Euroopan ja 
Amerikan välille 1860-luvulla nähtiin käänteentekevänä uutuutena amerik-
kalaisen demokratian, vapauden ja yleensä kaiken hyvän levittämisessä van-
halle mantereelle.43  Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, joka oli keskeinen 
ulkomaisten kulttuurikontaktien ylläpitäjä 1800-luvun Suomessa, avasi yh-
teyksiä Yhdysvaltoihin. Vuonna 1859 se hankki New Yorkista omaan kirjas-
toonsa kuusi teosta.44  Se solmi kirjanvaihtosopimuksen mm. American Phi-
losophical Societyn45  ja Smithsonian Institutionin (Washington, D.C.) kans-
sa 1880-luvun lopulla.46  Yhteys amerikansuomalaisiin näkyi esimerkiksi 
vuoden 1883 alussa tulleesta kirjeestä:47  

»Koska täällä olis meitä muutamia kymmeniä miehiä, jotka 
haluaisimma päästä Kotimaan (Suomen) Suomalaisen Kirjal-
lisuuden Seuran 'Varsinaisiksi Jäseniksi' millä hinnalla ta-
hansa, jos siihen on tilaisuus päästä, niin me pyydämme nöy-
rimmästi, jos Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran esimiehet 
vastais meille, onko siihen tila päästä eli ei ...» 

42. Ks. luku 3.2. 

43. Ks. Kero 1967, 30-31. 
44. Teokset olivat uskonnollisia ja New Yorkissa suomeksi käännettyjä (Suomi 1860: SKS:n 

Keskustelemiset 1859-1860, 306). 
45. Suomi 1889: SKS:n Keskustelemukset 1888-1889, 345. 
46. Suomi 1889: SKS:n Keskustelemukset 1888-1889, 388. 

47. Ks. 15 vuosikymmentä... 1981, 125. 
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Konkreettisimmalla tasolla suomalaisten käsityksiin uudesta maail-
masta vaikuttivat painettu sana sekä Yhdysvalloissa käyneiden henkilöiden 
henkilökohtaiset kokemukset. Mielenkiinnon lisääntyminen ulkomaailmaa 
kohtaan on nähtävä ikään kuin taustana ja edellytyksenä yksilöiden muo-
dostamille käsityksille. 

1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla Suomeen levisi jonkin verran 
Yhdysvalloista kertovaa kirjallisuutta, jota arvioitiin ja esiteltiin sanoma- ja 
aikakauslehdissä. Erityisen kiinnostuksen kohteena olivat neekeriorjat ja 
intiaanit, jotka viehättivät eksoottisuudellaan. Harriet Beecher-Stowe'n 
vuonna 1856 suomeksi julkaistu Setä Tuomon tupa herätti suomalaisessa si-
vistyneistössä mielenkiintoa juuri orjuutta kohtaan, ja vaikka se aiheutti Yh-
dysvaltojen vastaista kritiikkiä, se samalla lisäsi myös entistä voimakkaam-
paa tiedon tarvetta. Suomalaiset lukivat kirjaa sekä suomennoksena, ruot-
sinnoksena että myös saksannoksena, ja heidän suhtautumisensa oli leh-
distössä esitettyjen arvioiden mukaan yleensä hyvin tunnepitoista, mustille 
myöntätuntoista.48  Setä Tuomon tuvan merkitys nähtiin erityisen suurena 
myös siksi, että Atlantin takaa tulevat tiedot todistivat amerikkalaisten lu-
kevan sitä ennenkuulumattomalla innolla. Maiden ja menen takaa -lehti ra-
portoi teosta myydyn Yhdysvalloissa vuoteen 1848 (sic) mennessä 310 000 
kappaletta.49  

Lehdissä esiteltiin myös intiaanikirjallisuutta, mutta Suomessa ei an-
tauduttu samanlaiseen innostukseen kuin Saksassa, jossa »omatekoinen» 
intiaani- ja lännenkirjallisuus nousivat aivan keskeiseen asemaan Amerik-
kaa koskevassa kirjoittelussa. J.V. Snellman oli tutustunut myös James Fe-
nimore Cooperin ja Washington Irvingin intiaaneja ja erämaita koskeviin 
kirjoihin, kun hän arvioi vuonna 1858 F. Kottenkampin kirjan De Första 
Nybyggarne i Amerikanska Vestern. Useimpien muiden aikalaistensa tavoin 
Snellman näki intiaanit uhkana valkoiselle väestölle ja Pohjois-Amerikan 
asuttamiselle.' Vuonna 1863 Mehiläinen julkaisi 16-sivuisen kertomuksen 
»Kirous», jossa kuvattiin intiaanien aiheuttamaa pelkoa uudisasukkaissa?l  
Kyläkirjaston Kuvalehti käsitteli intiaanien pahoja tekoja esimerkiksi vuon-
na 1881 julkaistussa »Kauhea löytö» -kirjoituksessa.'2  Intiaanien asemaan 
ja vaiheisiin Pohjois-Amerikan historiassa kiinnitettiin huomiota koko tar- 

48. Litteraturblad... 1853, 75; Valvoja 1893, 622; ks. myös Kero 1967, 13-14. 

49. Maiden ja merien takaa 1864, 104. 

50. Ks. Kero 1967, 14, 21. 

51. Mehiläinen 1863, 101-116. 

52. Kyläkirjaston Kuvalehti 1881 (B-sarja), 93. 
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Kuva 29: Setä Tuomon tuvasta julkaistiin lukuisia versioita suomen kielellä. Niitä tehtiin 
sekä lapsille että aikuisille, kuvitettuina ja kuvittamattomina. Ensimmäinen suomennos 
ilmestyi vuonna 1856 J.W. Lilljan kirjapainosta. Vielä vuosisadan vaihteessa teoksesta 
julkaistiin uusia suomennoksia. 

kasteltavan kauden ajan aikakauslehdistössä,53  ja kiinnostuksen yhteisenä 
nimittäjänä voidaan pitää intiaanien erilaisuutta valkoiseen väestöön näh-
den. Samalla käsittelytapa oli tunnepitoinen, ei yleensä viileään analyysiin 
pyrkivä. Poikkeuksellisesti saatettiin esittää myös toisenlainen näkökulma 
intiaanikysymykseen. Maiden ja merien takaa -lehti julkaisi jo vuonna 1866 
pienen kirjoituksen, jossa ilmaistiin huoli intiaanien lukumäärän vähenemi-
sestä.54  

Yleisenä huomiona suhtautumisessa intiaaneihin voidaan todeta, että 
jakson alkuvaiheessa heidät nähtiin kavalina villi-ihmisinä, valkoisen väes-
tön uhkana. Mutta intiaanisotien päätyttyä heihin alettiin kiinnittää myös 
muuta huomiota. Heidät alettiin vähitellen nähdä omalaatuisena etnisenä 
ryhmänä, jolla oli omat erityiset tapansa ja tottumuksensa. Näistä »kummal-
lisuuksista» riitti kirjoitettavaa kaskujen muodossa varsinkin 1880-luvun 
kuluessa. 

Vaikka lukijoiden määrä oli vielä melko pieni, lehdistö oli 1800-luvun 
jälkipuoliskolla nousemassa suhteellisen tärkeäksi mielipiteenmuokkaajak-
si Suomessa; se kykeni muovaamaan ainakin lukevan yleisön Amerikka-ku- 

53. Ks. esim. Suomen Kuvalehti 1873, 141,148-153; 1876, 274-275; Kyläkirjaston Kuvalehti 
1884 (A-sarja), 68-70; 1890 (B-sarja), 75. 

54. Maiden ja merien takaa 1866, 23. 
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vaa levittämällä tietoja amerikkalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista ja pi-
tämällä lukijat Yhdysvaltojen poliittisten tapahtumien tasalla.55  

Vuonna 1848 Åbo Tidningar totesi Yhdysvaltojen merkityksen maail-
massa tulleen niin tärkeäksi, että sen tapahtumista oli syytä antaa lukijoille 
tietoja. Tässä vaiheessa lehdet alkoivat muutenkin julkaista kirjoituksia Yh-
dysvalloista entistä systemaattisemmin, kun vielä vuosikymmenen alussa oli 
keskitytty vain erikoislaatuisten tapausten kuvaamiseen. Kirjoittelu muut-
tui siis asiallisemmaksi, mitä edisti myös sensuurin tiukka ote.56  Esimer-
kiksi Mehiläisessä julkaistiin vuonna 1860 varsin analyyttinen artikkeli »Siir-
toretkistä Pohjois-amerikaan». Siinä tarkasteltiin Yhdysvaltojen kulttuuria 
ja yhteiskuntaa laajemminkin eikä vain siirtolaisuutta. Puhuttiin Yhdysval-
tojen vapaista uskonnollisista oloista, hyvästä — vaikkakin pinnallisesta — 
koululaitoksesta, hyödyn tavoittelusta, tieteen matalasta tasosta, naisten hy-
västä asemasta sekä kaupan, teollisuuden ja maanviljelyksen kehittyneisyy-
destä. Kokonaisuutena Amerikka oli »suurimman vapauden ja suurimman 
orjuuden maa», jossa kansa sulautuu vähitellen ja syntyy uusi kieli 57  Sa-
maan yleisteemaan lehti palasi sisällissodan sytyttyä lainatessaan kirjoituk-
sensa eräästä saksalaisesta lehdestä. Lukijoille haluttiin antaa taustatietoja 
sisällissodan osapuolista ja yleensä amerikkalaisesta yhteiskunnasta.58  

Ajanjaksona 1850-1890 Yhdysvaltojen sisällissota olikin lehtien kirjoi-
tusten perusteella eniten mielenkiintoa herättänyt uutistapahtuma, josta 
suomalaisille haluttiin antaa tietoja. Se muutti käsitykset amerikkalaisesta 
maailmasta entistä ristiriitaisemmiksi. Orjakysymys oli ollut tunnettu jo Se-
tä Tuomon tuvan perusteella, mutta silti Amerikka oli pysynyt paljolti va-
pauden luvattuna maana. Nyt siellä voitiin havaita myös kriisejä. Sano-
malehtien suhtautuminen sisällissotaan ja Yhdysvaltoihin jakautui kahtia. 
Niinpä Helsingfors Dagblad, Helsingfors Tidningar ja Litteraturblad olivat 
kriittisiä, kun taas Åbo Underrättelser ja Suometar edustivat päinvastaista 
kantaa. Kirjoittelu ei vastannut ajan sinänsä suhteellisen epämääräistä puo-
lueryhmitystä, mutta se kohotti suomalaisten Amerikan tuntemusta huo-
mattavasti.59  Vain muutamia vuosia sodan päättymisen jälkeen joukkosiir-
tolaisuus Suomesta alkoi. 

55. Lehdistön Amerikka-kirjoittelua käsitellään sen vuoksi varsinaisesti kulttuurin konk-
reettista leviämistä käsittelevässä luvussa 4.2; voidaanhan kirjoittelu tulkita nimen-
omaan osoitukseksi amerikkalaisuuden jo jonkinasteisesta läpimurrosta Suomessa. 
Lehdistön kirjoittelusta laajemmin, ks. myös Koivisto 1986b, passim. 

56. Ks. Kero 1967, 10. 
57. Mehiläinen 1860, 61-65. 
58. Mehiläinen 1862, 212-216. 
59. Kero 1967, 24, 29. 
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Tutustuminen Maiden ja merien takaa -lehden lyhyeen historiaan (vuo-
det 1864-1866) antaa selvän kuvan kiinnostuksesta sisällissotaan ja sen vä-
littömiin seurauksiin, lähinnä presidentti Lincolnin murhaan. Vuosina 
1864-1865 lehdessä julkaistiin 85 lyhyttä tai pidempää kirjoitusta Yhdysval-
loista; niistä 40 eli lähes puolet liittyi sisällissotaan tai Lincolnin murhaan 60 

Useimmat kirjoitukset olivat lyhyitä tiedotuksia sodan kulusta, mutta tou-
kokuun 5. pnä 1865 ilmestyneessä lisäliitteessä, joka kertoi presidentin mur-
hasta, todettiin, että nyt muut uutiset eivät ole mitään tämän rinnalla.61  

Murhasta ja sitä seuranneesta oikeudenkäynnistä lehdessä oli toistakym-
mentä lyhyttä kirjoitusta toukokuun ja elokuun 1865 välisenä aikana. Kirjoi-
tuksissa murha tuomittiin yksimielisesti. Suomalaisten tuohtumuksen-
omainen kiinnostus sitä kohtaan yli hyvin pitkälle samanlainen kuin muu-
alla Euroopassa, missä Lincolnin kuolema niin ikään otettiin tyrmistyneenä 
vastaan.62  Tältä kannalta Amerikka-kiinnostusta ja -käsityksiä tulkiten suo-
malaiset olivat 1860-luvulla jo hyvinkin ajan tasalla ja asioista perillä. 

Lisämausteen suomalaisten käsityksille toivat vielä matkailijat — eten-
kin ne heistä, jotka kirjasivat kokemuksensa muiden jaettavaksi. Kulttuuri-
kiinnostus muita kansoja ja maita kohtaan näkyi sivistyneistön vilkastunee-
na matkailun Euroopan keskuksiin etenkin 1880-luvulla. Ei riittänyt, että 
vain kirjojen kautta tutustuttiin eurooppalaiseen kaunokirjallisuuden tai 
tieteen saavutuksiin, vaan oli päästävä myös tapahtumien keskipisteeseen, 
erityisesti Pariisiin. Tämä kaupunki oli taiteilijoiden »pyhiinvaelluspaikka», 
jonne monet jäivät vuosiksi, toisinaan jopa vuosikymmeniksi kuten kuvan-
veistäjä Ville Vallgren. Tiedemiehiä kiinnostivat myös muut keskukset kun-
kin oman erikoisalan mukaan 63  Jotkut suuntasivat matkansa aina Yhdys-
valtoihin asti kuten kasvatustieteilijät K.T. Broberg ja Mikael Johnsson/ 
Soininen, joka vietti Yhdysvalloissa lukuvuoden 1884-1885.64  

Suomalaiselle sivistyneistölle Tocquevillen De la Democratie en l Åme-
rique oli 1840-luvulla ollut pääasiallinen Amerikka-informaation lähde 65 

Seuraavalla vuosikymmenellä Fredrika Bremerin matkakuvaus Hemmen i 
den nya verlden vaikutti erityisesti naisasialiikkeen leviämiseen Suomeen, 
mutta Bremer teki tunnetuksi myös aikansa amerikkalaisia kirjailijoita.66  

60. Maiden ja merien takaa 1864-1866, passim. 
61. Maiden ja merien takaa, lisälehti 9 (5.5.1865). 
62. Vrt. s. 127-128. 
63. Ks. Ruutu 1980, 115; Klinge 1980b, 207-208. 
64. Iisalo 1979, 74; Ruutu 1980, 115. Johnssonin (Soinisen) saamista vaikutteista, ks. tark. 

luku 4.2. 
65. Ks. s. 36-37, 40. 

66. Ks. s. 41-42. 
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Amerikka-tietoutta jakoi myös P.A. Siljeström matkakirjassaan Resa i Fö-
renta Staterna (1852-1854), jossa hän suhtautui yhteiskuntaan pääosin 
myönteisesti. Sekä Bremerin että Siljeströmin teosten suosiota osoittaa se 
että niistä kirjoitettiin useita arvosteluja. Mm. Snellman esitteli teoksia.6~ 
1870-luvulla helsinkiläinen lehtimies Felix Heikel julkaisi Yhdysvaltoihin 
tekemänsä matkan aikana kirjoittamiaan kirjeitä Från Förenta Staterna -ni-
misenä kirjana. Hän korosti amerikkalaisen yhteiskunnan vapautta ja avoi-
muutta; siellä työläinenkin tuntee itsensä pieneksi kapitalistiksi, ja jokaisel-
la on mahdollisuus nousta yhteiskunnan huipulle. Kaikkiaan Amerikka oli 
Heikelille ihannoimisen arvoinen yhteiskunta 68 

ERNEST J. MOYNE pitää Alexandra Gripenbergin kansainväliseen 
naiskongressiin Washingtoniin vuonna 1888 tekemää matkaa erittäin kes-
keisenä suomalaisten — ja eurooppalaistenkin — Amerikan tuntemuksen 
lisääjänä. Matkan seurauksena ilmestyi vuonna 1889 kirja Ett halvår i Nya 
Världen. Strödda resebilder från Förenta Staterna, jonka suomennos ilmestyi 
kaksi vuotta myöhemmin. MOYNE nostaa teoksen tärkeydessä Kalmin 
1700-luvulla ja Bremerin 1850-luvulla ilmestyneen teoksen rinnalle.69 Gri-
penberg osallistui kongressiin Suomen Naisyhdistyksen edustajana, mutta 
hän matkusteli myös eri puolilla Amerikkaa ja tutustui amerikansuomalai-
siin ja heidän elinolosuhteisiinsa. Lisäksi hän tapasi aikansa johtavia nais-
asialiikkeen edustajia sekä perehtyi suomalaisille outoihin aatesuuntiin ku-
ten spiritualismiin ja mormonismiin. Kokemuksensa hän kirjasi teokseensa, 
jonka yleissävy oli myönteinen niin Amerikkaa kuin suomalaisia siirtolaisia 
ja heidän ongelmiaankin kohtaan. Syvällisimmin hän perehtyi kuitenkin 
omaan alaansa, naisasialiikkeeseen, ja hänen Amerikasta saamansa koke-
mukset olivat tärkeitä erityisesti hänen vuosisatojen vaihteen molemmin 
puolin julkaisemassaan laajassa naisasialiikkeen historiaa käsittelevässä 
kirjassaan.70 

Gripenberg tapasi matkallaan eräitä aikansa keskeisiä kirjallisia vaikut-
tajia kuten Harriet Beecher-Stowen ja Mark Twainin.71 Tapaamisesta jäl-
kimmäisen kanssa jäi pysyvä muisto, kun Twain julkaisi vuonna 1894 North 
American Review 'ssa novellin »Private History of the 'Jumping Frog' Story». 
Hän aloitti sen näin:72 

67. Ks. esim. Litteraturblad... 1852, 169-174; 1853, 209-211; 1855, 29-32; 1856, 16-18. 

68. Ks. Kero 1967, 31-32. 
69. Moyne 1947, 295. 
70. Naisasian kehitys eri maissa I-IV. Porvoo 1905-1909. 
71. Moyne 1947, 293-294. 

72. North American Review, April 1894, 446-453. 
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»Five or six years ago a lady from Finland asked me to tell her 
a story in our negro dialect, so that she could get an idea of 
what that variety of speech was like. I told her one of Hopkin-
son Smith's negro stories ...» 

Lainaus osoittaa kuriositeettiarvonsa ohella Gripenbergin varsin syvällistä 
kiinnostusta amerikkalaiseen elämään huolimatta siitä, että hän jälkeen-
päin oli ymärtänyt Twainin kertoman tarinan olleen kirjailijan omaa tuotan-
toa. 

Kaikkiaan Gripenbergin kokemukset erityisesti kirjallisessa muodossa 
edustivat tämän ajanjakson ehkä keskeisintä yksittäistä antia suomalaisten 
— erityisesti lukeneiston — Amerikan tuntemukselle. Hänen matkansa vai-
kutus siirtyi tosin seuraavaan kauteen, 1890-luvulle. Vuonna 1894 Suomen 
Naisyhdistys ehdotti Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle, että se ryhtyisi 
käännättämään maailman parhainta kirjallisuutta.73  Näin Gripengerg edis-
ti amerikkalaisen henkisen kulttuurin leviämistä samaan tapaan kuin Fred-
rika Bremer oli tehnyt 40 vuotta aikaisemmin. 

Ajanjakson lopulla toinen suomalainen, Konni Zilliacus lähti Yhdys-
valtoihin (vuonna 1889), mutta hänen seikkailunsa venyi kymmenen vuoden 
pituiseksi; sinä aikana hän kiersi ympäri maailman. Hän oli Suomessa suo-
rittanut laikimiestutkinnon, mutta ryhtynyt maanviljelijäksi. Häntä voidaan-
kin pitää enemmän seikkailijana kuin siirtolaisena tai tyypillisenä opinto-
matkan tekijänä. Ennen matkaansa hän sopi Hufvudstadsbladet'in kanssa 
matkakertomusten kirjoittamisesta siirtolaisten elämästä ja yleensä amerik-
kalaisista olosuhteista. Henkensä pitimiksi hän toimi monenlaisissa töissä ja 
siirtyi esimerkiksi Costa Ricaan rautatietyöhön 1890-luvulla. Hän kirjoitti 
siirtolaisten elämästä useita kirjoja ja novelleja, joita Juhani Aho suomensi. 
Jo vuonna 1892 hän julkaisi oppaan siirtolaiseksi aikoville; se sai suuren 
suosion etenkin sen jälkeen, kun se vuonna 1893 suomennettiin. Zilliacuk-
sen teksteistä oli vaikea erottaa faktaa ja fiktiota, mutta se ei vähentänyt hä-
nen kirjoitustensa merkitystä erityisesti amerikansuomalaisuuden kannalta. 
Palattuaan Suomeen vuonna 1899 hän jatkoi kirjallista toimintaansa Nya 
Pressen 'in toimittajana.74  

Vuosien 1850 ja 1890 välisenä aikana suomalaisten kiinnostus Yhdys-
valtoja kohtaan kohosi uudelle, konkreettiselle tasolle. Osansa sille antoi 
siirtolaisuuden alkaminen 1870-luvulla, mikä merkitsi kiinnostuksen leviä-
mistä alempien kansankerrosten pariin. Sitä voidaan pitää tämän ongelma-
kentän keskeisimpänä uutena piirteenä. Siirtolaisten vaikutus näkyi lisäksi 

73. Suomi 1895: SKS:n Keskustelemukset 1894-1895, 91. 

74. Ks. Moyne 1947, 302-310. 
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sanoma- ja aikakauslehtien kirjoittelussa, joka usein kohdistui siirtolaisten 
elämään joko julkaistujen Amerikan-kirjeiden muodossa tai yleisempinä 
reportaaseina. Lehdistö tajusi muutenkin Yhdysvaltojen kasvavan merki-
tyksen modernina yhteiskuntana, ja kun kommunikaatioväylät tänä kautena 
yleensäkin paranivat, alkoivat suomalaiset saada entistä enemmän infor-
maatiota uudesta maailmasta. 

Sivistyneistön piirissä Amerikka-kiinnostus lisääntyi niin ikään: ensin-
näkään ei voitu olla huomaamatta jatkuvasti kasvavaa siirtolaisuusliikettä ja 
kommentoimatta sitä, ja toiseksi 1880-luvun kulttuurisuuntautuneisuus ul-
komaille kohdistui jossain määrin myös Atlantin taakse. On kuitenkin to-
dettava, että tässä vaiheessa Yhdysvallat oli vielä selvästi Euroopan perife-
riaa. Niinpä matka- ym. kuvaukset pysyivät lähinnä esittelevällä tasolla; 
etenkään negatiivissävytteistä kantaa ei Suomessa juurikaan otettu niin 
kuin tapahtui Euroopan keskuksissa, joissa Amerikka-kuvan traditio oli 
vanhempi, vahvempi ja läheisempi ja joissa kritikoitiin erityisesti amerikka-
laisten materiaalista kulttuuria. 

Suomessa kuten muuallakin Euroopassa sisällissota ja sen välittömät 
jälkiselvittelyt olivat yksittäisistä tapahtumista ylivoimaisen mielenkiinnon 
kohteena; se koettiin maailmanhistoriallisesti merkittävänä tapahtumana. 
Sen jälkeen suomalaisten Amerikka-käsitykset suodattuivat paljolti siirto-
laisuuden kautta, kun taas muualla otettiin suoraan kantaa Yhdysvaltojen 
materiaaliseen kehitykseen. Läntisessä Euroopassa siirtolaisuus oli 1800-
luvun lopulla »vanha» ilmiö, joten siihen otettiin kantaa »tasaisemmin». 
Etelä-Euroopan ns. uusi siirtolaisuus oli vuoden 1890 vaiheessa vasta alka-
massa; suomalaisten muuttoliikkeen alkuvaihe sijoittui juuri tähän välikau-
teen. 

Vaikka Suomi alkoi vähitellen urbanisoitua ja teollistua ja sitä kautta 
kansainvälistyä, oli kiinnostus Amerikkaan vielä tässä vaiheessa varsin pin-
nallista. Sivistyneistöäkin kiehtoi uuden maailman suuruus ja eksoottisuus 
kuten intiaanien taistelu valkoisten kanssa. Toisaalta myös esimerkiksi Sak-
sassa ns. suuri yleisö oli kiinnostunut nimenomaan villistä lännestä ja intiaa-
neista, mikä selvästi näkyy saksalaisessa lännenkirjallisuudessa ja sen suu-
ressa suosiossa. Lukeneisto sai Länsi-Euroopassa sulatettavakseen analyyt-
tisempääkin informaatiota, josta keskeiseen asemaan nousi James Brycen 
The American Commonwealth jakson lopulla. Se levisi Englannista nopeas-
ti myös muualle Eurooppaan. Bryce edusti 1800-luvun loppupuoliskolla sa-
maa syvällistä eurooppalaista Amerikan analysointia kuin Tocqueville vuo-
sisadan alkupuoliskolla. Suomalaiset pysyivät kuitenkin edelleen suhteel-
lisen pinnallisen tietämyksen tasolla, mitä osoittaa Yhdysvalloista esitet-
tyjen mielipiteiden suhteellinen neutraalius verrattuna moniin muihin eu-
rooppalaisiin käsityksiin, jotka alkoivat jakson kuluessa nähdä »amerikka- 
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laistumisen» joko uhkana tai tavoiteltavana asiana. »Amerikkalaistuminen» 
-termiä ei vielä tämän jakson aikana kuitenkaan käytetty. Toisaalta suoma-
laistenkin faktinen tietous Yhdysvaltojen yhteiskunnasta ja kulttuurista li-
sääntyi jatkuvasti, ja pohja analyyttisemmille käsityksille muovautui vähitel-
len. 
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3. AMERIKKALAISTEN EUROOPAN TUN-
TEMUKSEN MONIPUOLISTUMINEN 

3.1. Euroopan keskukset 

Tietynlainen vastakkaisuus uuden ja vanhan maailman välillä tuli 1800-1u-
vun toisella puoliskolla hyvin selvästi havaittavaksi, kun amerikkalainen 
kulttuuri alkoi entistä voimakkaammin löytää omaleimaisuuttaan ensi vai-
heessa materiaalisen kulttuurin välityksellä. Amerikkalaiset pitivät demo-
kraattista järjestelmäänsä ylivertaisena. Se näkyi myös sisällissodan aattona, 
mutta itse sota asetti uskon kovalle koetukselle. Aikaisemmin oli voitu 
myöntää amerikkalaisten kulttuurinen alemmuus vanhaan maailmaan näh-
den, mutta sisällissodan seurauksena myös yhteiskuntajärjestelmä osoittau-
tui ainakin väliaikaisesti ongelmalliseksi. Tämä on lähtökohta ryhtyessäm-
me tarkastelemaan amerikkalaisten mielenkiintoa Euroopan maita ja nii-
den kulttuureja kohtaan. 

Ajatus amerikkalaisen poliittisen järjestelmän paremmuudesta oli 
amerikkalaisten enemmistön kriteerinä, kun he arvioivat Eurooppaa, mut-
ta oli olemassa myös vähemmistö, joka jo vuosisadan alkupuoliskolla oli pi-
tänyt Eurooppaa esikuvanaan ja »pyhiinvaellusmatkojensa» kohteena. Sii-
hen kuului amerikkalaista älymystöä: kirjailijoita, taiteilijoita ja tiedemie-
hiä. He näkivät Euroopan ja Amerikan erilaisuuden eurooppalaisen kor-
keakulttuurin kautta. Vanha manner oli heidän harjoittelukenttänsä, hei-
dän kehityksensä välttämätön edellytys, läntisen sivilisaation museo, josta 
oli jatkuvasti ammennettavissa jotakin uutta.1  

Sisällissotaan tultaessa ja myös sen jälkeen Eurooppa edusti pienelle 
osalle amerikkalaisia inspiraation lähdettä, suuremmalle osalle taas huonoa 
esimerkkiä. Keskinäinen yhteys oli erilaisista näkemyksistä huolimatta kui-
tenkin jatkuvasti lisääntymässä. Kulkuyhteydet paranivat höyrylaivojen 
myötä ja siirtolaisuus kaikkialta Euroopasta kasvoi. Uusien amerikkalaisten 

1. 	Vrt. Strout 1963, 62, 107-108. 
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siteet vanhaan kotimaahan pysyivät sukupolvesta toiseen läheisinä, koska 
muuttoliike ei osoittanut vähenemisen merkkejä vaan toi jatkuvasti uusia 
tulokkaita. Ajanjakson lopulle tultaessa siirtolaisuuden rekrytointialue oli 
laajentunut koko Eurooppaan, mikä aiheutti amerikkalaisten mielessä vä-
hitellen myös huolta. Siirtolaisia alettiin jaotella hyviin ja huonoihin, ame-
rikkalaisuuteen soveltuviksi ja muiksi. Yhdysvallat oli totuttu näke-
mään anglosaksisen perinteen kulttuurina ja väestöpohjaltaan Englannin 
jatkeena. Siihen oli jo ennen sisällissotaa alkanut tulla skandinaavisia ja ger-
maanisia lisäelementtejä, mutta ne oli hyväksytty. Kun muuttoliike Etelä- ja 
Itä-Euroopasta alkoi kasvaa 1880-luvulta lähtien, ei siihen enää suhtaudut-
tu yhtä hyväksyvästi kuin aikaisempiin siirtolaisaaltoihin. Ongelma kärjistyi 
kuitenkin vasta vuosisadan vaihteen jälkeen.2  

Sisällissodan jälkeinen kiihkeä taloudellinen ekspansio vaati halpaa 
työvoimaa, jota oli saatavissa siirtolaisten keskuudesta. Siksi muuttoliikkee-
seen ei alkuun ollut syytäkään suhtautua penseästi. Mutta merkkejä muu-
toksesta alkoi näkyä 1880-luvulla, kun luokkavastakohdat nousivat esiin ja 
kun ammattiyhdistystoiminta voimistui; ne osoittivat tiettyjen siirtolaisryh-
mien »vaarallisuuden» ja uhkan amerikkalaiselle yhteiskunnalle .3  Yhtenä 
osoituksena suhtautumisen muuttumisesta oli Turnerin frontier-teesi 1890-
luvun alussa:4  amerikkalaisuuden juuret olivat lännessä, uudisraivaajissa — 
ei idässä, monien kansallisuuksien Euroopassa. 

Mutta oli sitten kyse hyväksymisestä tai tuomitsemisesta, amerikka-
laisten oli 1800-luvun lopulla suorastaan pakko ottaa kantaa eurooppalai-
seen kulttuuripiiriin. Erityisesti näin oli asian laita nopeasti kasvavissa kau-
pungeissa ja yleensä sellaisissa taajamissa, joihin syntyi siirtolaistyövoimaa 
tarvitsevaa teollisuutta. Tämän arkielämän kautta syntyneen kontaktin seu-
rauksena myös kiinnostus valtamerentakaisiin Euroopan maihin alkoi kas-
vaa. Euroopan eri kansat tunkeutuivat keskivertoamerikkalaisten joka-
päiväiseen elämään, mutta syvällisempi mielenkiinto Eurooppaan maantie-
teellisenä alueena tai tutustumisen kohteena oli edelleen selvän vähem-
mistön harrastus ja etuoikeus. 

Mielenkiintoon liittyi jo vuosisadan alkupuolelta peräisin oleva käsitys 
amerikkalaisten lähetystehtävästä, esimerkin osoittamisesta muille kansoil-
le. Vuosisadan toisella puoliskolla erityisesti kaksi sen aspekteista oli esil-
lä: poliittinen ja taloudellinen lähetystehtävä. Sanoma oli mennyt perille ai- 

2. Jako uuteen ja vanhaan siirtolaisuuteen syntyi vasta uuden vuosisadan ensimmäisellä 
kymmenluvulla (ks. Virtanen 1979a, 219-221). Samaan aikaan alettiin puhua siirtolais-
ten yhteensulauttamisesta (ks. Virtanen 1981d, 105). 

3. Anglosaksisuuden perinteestä, ks. Strout 1963,132-156. 

4. Ks. s. 103-104. 
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nakin siirtolaisille; heidän ajatuksissaan Amerikka oli vapauden ja mah-
dollisuuksien maa. Tässä vaiheessa amerikkalaiset eivät kuitenkaan halun-
neet levittää poliittista demokratiaihannettaan muiden kansojen keskuu-
teen esimerkiksi konkreettisen intervention avulla. Tosin vuoden 1848 jäl-
keen jotkut poliittiset vaikuttajat katsoivat, että amerikkalaisten tulisi 
fyysisesti osoittaa poliittinen voimansa Euroopan vallankumouksellisten 
piirien puolesta. Vuonna 1851 wisconsinilainen senaattori Isaac P. Walker 
vaati, että amerikkalaisten tuli olla valmiita taistelemaan unkarilaisten va-
pauden puolesta Venäjää vastaan.5  Amerikkalaiset pitäytyivät kuitenkin se-
kaantumasta eurooppalaisten asioihin. Oman esimerkin katsottiin riittävän 
muille kansoille. Tämä periaate säilyi rikkeettä aivan vuosisadan lopulle as-
ti. 

Amerikkalaisten kaupallinen lähetystehtävä oli luonteeltaan konkreet-
tisempi: taloudellinen kasvu vaati vilkkaampaa kauppaa ja voimakasta lai-
vastoa. Kaupankäynnissä nähtiin myös väylä amerikkalaisen kulttuurin ja 
elämäntavan levittämiseen. Hunt's Merchants' Magazine kirjoitti jo vuonna 
1855:6  

»As in modern society the capitalist has the pauper in his po-
wer, so among nations the rich ones will require the service 
of the poor ones, or cause their destruction ... It is better that 
an inferior race should thus become extinct, than that the de-
velopment of a superior race should be prevented.» 

Talouselämän välityksellä amerikkalaisilla oli siis oikeus alistaa muita kan-
soja tai ainakin ulottaa erimerkiksi kelpaava vaikutuksensa näihin. 

Kaupankäynnin ansiosta myös Yhdysvaltojen virallinen edustus ulko-
mailla kasvoi merkittävästi. Varsinaisten lähetystöjen (legations) lukumää-
rä kasvoi kuitenkin hitaammin kuin vuosisadan alkupuolella: vuonna 1860 
lähetystöjä oli 33, vuonna 1870 36, vuonna 1880 35 ja vuonna 1890 yhteensä 
40 kappaletta. Vastaavasti myös konsulaattien (consulates general, consula-
tes, commercial agencies ja vice consulates) kasvu tasaantui aikaisempaan 
verrattuna: vuonna 1860 niiden lukumäärä oli 282, vuonna 1870 318, vuon-
na 1880 303 ja vuonna 1890 323.7  Yhdysvaltain viralliset edustustot ulko-
mailla lisääntyivät tänä kautena uuden instituution, kauppa-agentuurien 
(consular agencies) perustamisen myötä. Niitä hoitivat yksityiset kansalai- 

5. Curti 1943, 661. 

6. Hunt's Merchants' Magazine XXXII (June, 1855), 708. 

7. Blancke 1969, 11, 14; Barnes-Morgan 1978, 73,127-129, 349-350 Appendix 4. Suurlähe- 
tystöjä (embassies) alettiin perustaa vasta seuraavana kautena, vuodesta 1893 alkaen. 
Yhdysvaltojen virallisesta edustuksesta vuoteen 1860 mennessä, ks. s. 62-63. 
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set, joille konsulit delegoivat erityisesti kaupallisten asioiden hoidon sellai-
sissa satamakaupungeissa, joissa konsulaattia ei ollut. Vuonna 1860 agen-
tuureja oli 198 kappaletta, kun niitä vielä kymmenen vuotta aikaisemmin ei 
ollut yhtään. Vuoteen 1890 mennessä niiden lukumäärä oli kohonnut 
437:ään.8  Kauppa-agentuurien perustaminen osoitti Yhdysvaltojen kiinnos-
tuksen lisääntymistä eri puolilla maailmaa. Vaikka kaupalliset intressit oli-
vat niiden toiminnassa keskeisellä sijalla, ne olivat samalla tärkeitä tukikoh-
tia kaikille niille amerikkalaisille, jotka kiertelivät maailmalla eri syistä. 

Yhdysvaltojen hallituksen palveluksessa oli vuosisadan puolivälin jäl-
keenkin kulttuurihenkilöitä, joista merkittävin oli kirjailija Nathaniel Hawt-
horne. Hän toimi konsulina Liverpoolissa vuosina 1853-1857 ainakin osit-
tain opiskeluaikaisen ystävänsä presidentti Franklin Piercen ansiosta, jota 
Hawthorne oli avustanut vaalikampanjassa. Konsulivuosistaan Hawthorne 
piti päiväkirjaa, ja se julkaistiin hänen vuonna 1864 tapahtuneen kuoleman-
sa jälkeen.9  Hawthorne kuvailee seikkaperäisesti konsulin asemaa ja on tyy-
tyväinen palkkaansa, koska se oli huomattavasti enemmän kuin hän kirjoi-
tuksillaan ansaitsi. Hän jakoi konsulaatissa asioineet henkilöt kolmeen ryh-
mään — amerikkalaisten laivojen henkilökuntaan, muihin amerikkalaisiin 
kävijöihin ja ei-amerikkalaisiin, jotka eri syistä halusivat apua tai informaa-
tiota Yhdysvaltojen konsulilta. Vaivalloisimpana tehtävänään hän piti meri-
miesten valitusten käsittelyä, he kun jatkuvasti valittivat esimiestensä koh-
telusta:10  

»A great part of the wear and tear of mind and temper resul-
ted from the bad relations between the seamen and officers 
of American ships. Scarcely a morning passed, but that some 
sailor came to show the marks of his ill-usage on shipboard. 
Often, it was a whole crew of them, each with his broken head 
or livid bruise, ...» 

Vaikka Hawthorne pyrki tunnollisesti suoriutumaan konsulin tehtävistä, 
hän alusta alkaen tunnusti, ettei pitänyt niistä:11  

»The official business was irksome and often painful. There 
was nothing pleasant about the whole affair except the emo-
luments.» 

8. Blancke 1969, 14; Barnes-Morgan 1978, 129, 350 Appendix 4. 
9. Huomattavaa osaa päiväkirjan materiaalista Hawthorne käytti kirjassaan Our Old Ho-

me; A Series of English Sketches. New York(1906). 
10. Hawthorne (1906), 30-31. 

11. Hawthorne (1906), 37. 
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Kun hänen seuraajansa saapui Liverpooliin, hän kirjoitti:12  

»I drew the long, delightful breath which first made me tho- 
roughly sensible what an unnatural life I had been leading.» 

Niin kuin useat muutkin amerikkalaiset aikalaisensa Euroopassa Hawt-
horne hyväksyi traditionaalisen uusi maailma/vanha maailma -kontrastin. 
Aluksi hän vihasi Englannin poliittista järjestelmää ja toivoi Yhdysvaltojen 
taholta ainakin henkistä invaasiota sinne. Mutta vuosien kuluttua hän leikit-
teli useaan otteeseen ajatuksella asettua pysyvästi asumaan Englantiin. Jos 
Englanti olisi tasavalta, sen voisi tehdäkin, hän kirjoitti. Ja kun hän 1860-lu-
vun alussa joutui kohtaamaan kotimaansa orjuusongelman, hänen oli myön-
nettävä, ettei hän koskaan enää voisi olla yhtä vapaa kuin Englannissa ja Ita-
liassa, jonne hän konsulivuosiensa päätteeksi oli tehnyt pitkän matkan. Si-
sällissota tuli hänen patrioottisuudelleen shokkina. Näin Hawthornen Eu-
rooppa-kiinnostuksen ja -ajattelun lopputulos oli se, ettei vanha maailma 
lopulta ollutkaan niin negatiivinen kuin hänestä alussa tuntui, vaan että sil-
lä oli merkittävä kasvatustehtävä amerikkalaisille.13  

Yleisemminkin amerikkalaiset, jotka viipyivät Euroopassa pitkään, 
muuttivat käsityksiään kokemansa pohjalta. Heihin kuuluivat diplomaat-
tien lisäksi erityisesti kirjailijat ja taidemaalarit. Hawthorne on ajanjakson 
alkupuolen kirjailijoista hyvä esimerkki sikäli, että hänen Euroopan-vuo-
tensa näkyivät selvästi hänen kirjallisessa tuotannossaan. CUSHING STROUT 
jopa väittää, että 1800-luvun kaikki merkittävät amerikkalaiset kirjailijat 
James Fenimore Cooperista Henry Jamesiin olivat kiinnostuneita Euroo-
pan ja Amerikan välistä vuorovaikutusta koskevista teemoista.14  

Useat amerikkalaiset kirjailijat kokivat asemansa ja arvostuksensa ko-
timaassaan huonoksi ja joutuivat ikään kuin pakosta siirtymään eurooppa-
laisiin kulttuurikeskuksiin.15  William Dean Howells'ille tarjottiin vuonna 
1860 konsulin tehtävää Venetsiasta ja hän otti sen mielihyvin vastaan. Vuo-
sikymmenien kuluessa hän teki kaikkiaan lähes kymmenen Euroopan-mat-
kaa ja oli koko ikänsä innostunut Italian henkisestä ilmapiiristä. Hän ei 
myöskään nähnyt mitään pahaa siinä, että amerikkalaiset kirjailijat työsken-
telivät Euroopassa.16  

12. Hawthorne (1906), 37. 
13. Ks. Strout 1963, 103-106. 
14. Strout 1963, 86. 
15. Ks. s. 112. 
16. Mead 1969, 105-107. 
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Hawthorne, Howells ja monet muut pitkäänkin Euroopassa toimineet 
kirjailijat pysyivät kuitenkin »amerikkalaisina» kirjallisissa painotuksissaan, 
vaikka Euroopan ja Yhdysvaltojen välinen jännite hallitsi heidän elämään-
sä. Sen sijaan ajanjakson lopulla Henry James, yksi 1800-luvun maailman-
kirjallisuuden tärkeimmistä sisällöllisistä ja teknisistä uudistajista, kehitti 
tuotannossaan ja elämässään kahden maanosan välisen symbioosin niin pit-
källe, etteivät kirjallisuuden tutkijat ole kyenneet sijoittamaan häntä yk-
siselitteisesti mihinkään maantieteelliseen kaavaan. Jo hänen isänsä halusi 
suojella häntä Yhdysvaltojen kulttuuriselta karkeudelta ja istutti hänen 
mieleensä ajatuksen Euroopasta sivistyksen ja hyvän maun kehtona. Niinpä 
hän siirtyi lopulta pysyvästi Eurooppaan, vaikka pohtikin jatkuvasti myös 
paluun mahdollisuutta. Lähes kaikki hänen romaaninsa käsittelevät eu-
rooppalaisuuden ja amerikkalaisuuden suhdetta. Howells'in sanoin17  

»James was less a sufferer in Europe than in America. He was 
better in Paris than in Boston, where he was always suffering 
... The climate was kinder to him than ours, and the life was 
kinder than his native life, and his native land. In fact, Ame-
rica was never kind to James .. . We ought to be ashamed of 
our part in this ...» 

Lopputuloksena oli, että Jamesin alkuperäinen romanttinen näkemys Eu-
roopasta muuttui Euroopan vuosien myötä romanttiseksi kaipuuksi syn-
nyinmaahan. 

Selvän vastakohdan Jamesille muodostaa Mark Twain niiden kirjaili-
joiden joukossa, joilla oli omakohtaista kokemusta eurooppalaisesta kult-
tuuripiiristä. Huolimatta siitä, että hänen pisin oleskelunsa Euroopassa kes-
ti yhdeksän vuotta, hän pysyi aina Amerikan lännen ja etelän kuvaajana. 
Vastaanottokin oli yleensä sen mukainen: Tom Sawyer oli parempi kuin 
Tom SawyerAbroad. Twainista tuli teoksiensa avulla tärkeä amerikkalaisen 
kulttuurin levittäjä; Huck ja Tom olivat nopeasti kaikkien tiedossa ja jat-
koivat vaikutustaan vuosikymmeniä eteenkin päin.'$  

Henry James ja Mark Twain edustavat ääripäitä amerikkalaisten kirjai-
lijoiden Eurooppaa kohtaan tuntemassa kiinnostuksessa ja Euroopan vai-
kutuksessa heihin. James muuttui eurooppalaiseksi tai »maailmankansalai-
seksi», Twain taas säilytti amerikkalaisuutensa, vaikka kiertelikin Yhdysval-
tojen epävirallisena lähettiläänä eri puolilla Eurooppaa. Howells, Haw-
thorne ja monet muut sijoittuvat näiden välimaille. Kaikkiaan eurooppalai- 

17. Ks. Kazin 1942, 49. 

18. Mead 1969, 114-116. 
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Kuva 30: 

Mark Twain alias Samuel Clemens ei ollut yksinomaan lastenkirjailija. Itse asiassa hän 
kirjoitti suurimman osan tuotannostaan aikuislukijoille. Maineikkaimpia teoksia oli 
vuonna 1869 ilmestynyt The Innocents Abroad, joka kertoi hänen Euroopan kokemuk-
sistaan. Mark Twain matkusti useaan otteeseen vanhalla mantereella, ja häntä voidaan-
kin pitää yhtenä aikansa tehokkaimmista amerikkalaisen kulttuurin lähettiläistä. 

nen inspiraatio oli erittäin tärkeä 1800-luvun loppupuoliskon amerikkalai-
sille kirjailijoille. Myös Twain oli sitä mieltä, että amerikkalaisten käynnit 
Euroopassa tekivät heistä parempia, valveutuneempia ihmisiä.19  Tärkeim-
mistä ajanjakson kirjailijoista ainoastaan Walt Whitman ja Emily Dickinson 
eivät käyneet Euroopassa lainkaan. 

Twainin tavoin ajattelivat myös vuosisadan loppupuoliskon johtavat 
amerikkalaiset kuvataiteilijat, erityisesti maalarit, vaikka kriitikot esittivät 
epäilyjä siitä, että Euroopassa opiskelevat taiteilijat menettäisivät amerik- 

19. Ks. Mead 1969, 116; Dulles 1964, 116. 
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kalaisuutensa ja sen myötä taiteensa omaleimaisuuden. Siirtyminen Eu-
rooppaan oli kuitenkin välttämättömyys niin maalareille kuin kuvanveistä-
jillekin. Korkeatasoisia taideoppilaitoksia ei Amerikassa ollut ennen sisäl-
lissotaa. Aluksi Englanti oli opiskelijoiden matkojen pääasiallinen kohde, 
kunnes vuosisadan puoliväliin mennessä Roomasta ja Firenzestä tuli ame-
rikkalaisten taiteilijoiden keskuspaikkoja. Vuosien 1830 ja 1875 välisenä ai-
kana näissä kaupungeissa oli noin 100 amerikkalaisen taiteilijan jatkuvasti 
vaihtuva siirtokunta. Italian vuosituhantinen kulttuuritraditio oli innoittava 
ja maa oli taloudellisesti edullinen paikka taiteilijoille: materiaalit olivat 
halpoja ja taiteella oli laaja ostajakunta. Italialaiset vaikutteet alkoivat nä-
kyä amerikkalaisten arkkitehtien tuotannossa, ja he alkoivat erityisesti 
1880-luvulta lähtien suunnitella maaseutu- ja kaupunkiasuntoja italialaisten 
esikuvien mukaan.21  Tämän vaikutuksen yhtenä huipennuksena voidaan pi-
tää vuoden 1893 Chicagon maailmannäyttelyn rakennelmia, joissa klassinen 
vaikutus oli hallitseva. Näyttelyn jälkeen klassismi työnsi amerikkalaisessa 
arkkitehtuurissa oman, esifunktionaalisen rakennussuunnittelun vuosikym-
meniksi taka-alalle 22  Nimenomaan arkkitehtuurin kehitys osoitti konk-
reettisesti sen kiinnostuksen, joka amerikkalaisilla taiteilijoilla oli Euroop-
paa kohtaan. Omaehtoinen perinne joutui jäämään pitkäksi aikaa taka-alal-
le, kun sen jänne oli lyhyt ja kun toisaalta eurooppalainen traditio oli 
erittäin pitkä ja voimakas. 

Sen sijaan maalaustaiteessa vuosisadan alkupuolikolla syntyneet histo-
ria-, maisema- ja muotokuvamaalaus säilyttivät paremmin amerikkalaisen 
leimansa. Toisaalta kuitenkin eurooppalaisen maalaustaiteen murroskausi 
juuri 1870-luvulta lähtien vaikutti myös amerikkalaiseen taiteeseen. Imp-
ressionismin ansiosta Euroopan taide-elämän tärkein keskus oli Pariisi, jon-
ne myös amerikkalaiset taiteilijat alkoivat suunnata matkojaan entistä 
enemmän. Kun William M. Chase sai tilaisuutensa, hänellä oli syytä huu-
dahtaa:23  »My God, I'd rather go to Europe than go to Heaven.» 

Ensimmäisiin, pidempään Pariisissa viihtyneisiin taiteilijoihin kuului 
James A.M. Whistler. Jo nuoruudessaan — ennen vuosisadan puoliväliä — 
hän ehti viettää kuusi vuotta Pietarissa, kun hänen isänsä toimi insinöörinä 
rakennettaessa rautatietä Pietarista Moskovaan. Vuonna 1849 hän palasi ly-
hyen Englannissa olon jälkeen perheensä mukana Yhdysvaltoihin, mutta 
siirtyi vuoden 1855 jälkeen Pariisiin ja omaksui nopeasti ajalle tyypillisen 

20. The New York Times 8.4.1877, 12.12.1878; ks. myös tämän tutkimuksen s. 112-113. 
21. Strout 1963, 68, 110. 

22. Chicagon maailmannäyttelyn vaikutuksesta amerikkalaiseen arkkitehtuuriin ja sen saa-
mista aikaisemmista eurooppalaisista vaikutteista, ks. Holm 1983, passim. 

23. Ks. Dulles 1964, 123. 
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boheemin taiteilijaelämäntavan. Whistlerin suosio ei hänen aktiivisimpana 
kautenaan kohonnut erityisen korkealle, mihin syynä oli osittain hänen 
myrskyinen elämäntapansa: amerikkalaisille hän oli liikaa, niin myös monil-
le englantilaisille, ja ranskalaisten kanssa hän oli huonoissa väleissä. Hän ei 
myöskään suoranaisesti kuulunut mihinkään ranskalaiseen koulukuntaan. 
Hänen päätyönsä, muotokuva äidistä vuodelta 1872, ei kelvannut Englannin 
Royal Academylle, mutta kun Ranskan hallitus osti sen Louvreen vuonna 
1891, hänen arvostuksensa nousi merkittävästi.24  Whistler ei ollut varsinai-
nen impressionisti, vaan hänen hillittyjen väriensä »soinnullisuudessa» oli 
erityisesti japanilaista vaikutusta. 

Varsinaisiin impressionisteihin kuuluu Mary Cassatt, jota ranskalaiset 
pitävät omana taiteilijanaan, amerikkalaiset taas jossain määrin epäamerik-
kalaisena. Nuoruusiällään hän oli viettänyt viisi vuotta Pariisissa ja palasi 
sinne vuonna 1868 aloittaakseen maalarin uransa. Opiskeltuaan muutaman 
vuoden myös Italiassa, Espanjassa ja Belgiassa hän palasi Pariisiin vuonna 
1874 juuri impressionismin läpimurtovaiheessa. Hänestä tuli Degas'n ainoa 
naispuolinen oppilas ja läheinen ystävä. Nopeasti hänet hyväksyttiin imp-
ressionistien piiriin, ja 1880-luvun alussa hän piti yhteisiä näyttelyitä Ma-
net'n ja Courbet'n kanssa. Ensimmäisen oman näyttelynsä hän piti vasta 
vuonna 1893, mutta kokonaisuutena hänen taiteensa hyväksyttiin Euroo-
passa, ja hän kykeni myös kohoamaan sosiaalisessa arvoasteikossa hyvää 
vauhtia varallisuutensa ansiosta, mitä ei voitu sanoa hänen ystävästään 
Whistleristä. Cassattilla oli varaa perustaa oma studio Champs Elysees'lle; 
hänen ei »tarvinnut» elää boheemielämää, vaan hän saattoi pitää henkilö-
kohtaisia palvelijoita.2' 

Myös useat muut tunnetut amerikkalaiset maalarit saivat oppinsa Eu-
roopasta 1800-luvun jälkipuoliskolla. Winslow Homer vieraili siellä heti si-
sällissodan jälkeen vuonna 1867 ja John Singer Sargent vuosina 1874-1885. 
Vuonna 1884 Sargent aiheutti sensaation maalauksellaan Madame Gautre-
au, jossa mallin kaula-aukko oli sekä kriitikoiden että yleisön mielestä liian 
syvään uurrettu. Lopputuloksena oli taiteilijan siirtyminen Pariisista Lon-
tooseen, jossa hänen arvostuksensa mitaksi tuli jäsenyys Royal Academys- 

26 

On muistettava, että suurin osa Pariisiin matkustaneista amerikkalai-
sista taiteilijoista oli opiskelijoita, jotka eivät saaneet lainkaan tunnustusta 
ja elivät suhteellisen vaatimattomissa aineellisissa oloissa. Monesti heidän 

24. Dulles 1964, 124; Mead 1969, 120-121. 
25. Dulles 1964, 124-125; Mead 1969, 119-120. 

26. Dulles 1964, 125-126; Mead 1969, 121. 
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Vas. ylh.: James A.M. Whistler, 
'Arrangement in gray and black, 
no. 1, The Artist's Mother' ,1872, 
öljyväri, 142,2 x 162,6 cm. 

Vas. alh.: 	John S. Sargent, 
'Daughters of Edward Darley 
Boit', 1882, öljyväri, 221 x 221 cm. 

Ylhäällä: Thomas Eakins, 'Max 
Schmitt in a Single Scull', 1871, öl-
jyväri, 81,9 x 117,5 cm. 

Oikealla: Mary Cassatt, 'Lady at 
the Tea Table', 1885, öljyväri 73,7 
x 61cm. 

Kuvat 31-34: 1800-luvun lopussa vaikuttaneista amerikkalaismaalareista James Whistler, 

Mary Cassatt ja John Singer Sargent olivat kiinteässä vuorovaikutussuhteessa Euroopan 
taiteeseen. Sen sijaan Eastman Johnson ja Thomas Eakins loivat taidetta, joka noudatti 
amerikkalaisen realistisen koulukunnan traditiota. 
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sanottiin viettävän enemmän aikaa kahvilassa kuin ateljeessa. Jotkut ame-
rikkalaiset aikalaiskirjoittajat olivat huolissaan heistä ja pitivät heitä huo-
noina esimerkkeinä maanmiehilleen. Mutta toiset suhtautuivat taideopis-
kelijoihin myönteisemmin: heidän aikeensa nähtiin vakavina pyrkimyksenä 
taiteeseen taiteen vuoksi. Siksi ei ollut syytä tuomita heitä.23  

Diplomaattien, liikemiesten, kirjailijoiden ja taiteilijoiden rinnalla yli-
opisto-opiskelijat olivat koko ajan kasvava ryhmä eurooppalaisissa suur-
kaupungeissa. Amerikkalaisia opiskelijoita löytyi eritoten saksalaisista yli-
opistoista, joita pidettiin maailman parhaina. Pelkästään 1880-luvulla Ber-
liinin, Leipzigin, Heidelbergin ja Hallen yliopistoissa arvioitiin opiskelevan 
2 000 amerikkalaista.28  John W. Burgess — myöhemmin tunnettu valtiotie-
teilijä Columbia University'ssä New Yorkissa — muisteli Reminiscences of 
an American Scholar -teoksessaan opiskeluaikojaan Saksassa 1870-luvun al-
kupuolella. Hänen opettajinaan toimivat mm. Helmholtz, Treitschke ja 
Mommsen. Mielihyvää tuntien hän muisteli saksalaista ylioppilaselämää: 
oluen juontia, musiikkia ja tanssia, seurustelua nuorten naisten kanssa; kak-
sintaistelu oli ainoa asia, jota hän ei hyväksynyt. Kolmivuotisen oleskelunsa 
aikana hän ehti tavata myös Bismarckin ja von Moltken sekä kuulla Wagne-
rin johtamaa konserttia. Niinpä hän palasi kotimaahansa Saksan ihailijana. 
Saksan korkein opetus teki häneen lähtemättömän vaikutuksen, ja hän so-
velsi siinä käytettyjä opiskelijoiden ohjausmenetelmiä omassa opetukses-
saan kuten muutamat muutkin amerikkalaiset yliopistomiehet.29  

DULLES arvioikin, että tuskin millään muulla amerikkalaisten ulko-
maankokemuksella oli suurempaa vaikutusta kuin opiskelulla saksalaisissa 
yliopistoissa. Burgess ei suinkaan ollut poikkeuksellinen esimerkki, sillä en-
nen häntä ja hänen jälkeensä monet muut eri tieteen alojen opiskelijat pa-
lasivat kotimaahansa mukanaan sellaisia oppeja, joita oli syytä soveltaa ja 
joita voitiin soveltaa kasvamassa olevaan amerikkalaiseen yliopistolaitok-
seen. Niitä olivat erityisesti graduate school -järjestelmä pidemmälle ehti-
neille opiskelijoille, jatko-opintojen entistä systemaattisempi järjestäminen 
ja filosofian tohtorin tutkinnon suorittaminen. Uudistusten edelläkävijä 
Yhdysvalloissa oli Johns Hopkins University, jonka lähes kaikki opettajat 
olivat 1880- ja 1890-luvuilla saaneet koulutusta Saksassa 30 

27. Ks. Dulles 1964, 126. 

28. Strout 1963, 110. DULLESin mukaan tämä luku käsitti sekä 1880- että 1890-luvut (Dul-
les 1964, 121). 

29. Burgess 1934, passim; ks. myös Dulles 1964, 121-122. 

30. Dulles 1964, 123. 
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Vielä tässä vaiheessa ainoastaan varakkaiden ja koulutusta saaneiden 
perheiden lapsilla oli mahdollisuus ulkomaiseen opiskeluun, ja yliopis-
tourakin kulki ikään kuin perintönä. Kun saksalaiset yliopistot olivat saa-
neet jo 1700-luvun lopulla ensiluokkaisen maineen Amerikassa, Saksassa 
opiskelemisen traditio jatkui ja vaikutti ymmärrettävästi amerikkalaiseen 
yliopistolaitokseen, joka näinä vuosikymmeninä voimakkaasti kasvoi. 

Opiskelu Saksan yliopistoissa 1800-luvun loppupuolella kuului kiin-
teästi älymystön koulutukseen, ja se voidaan nähdä konkreettisena osoituk-
sena syvällisestä Eurooppa-kiinnostuksesta. Opiskelijoilla oli toisaalta mer-
kitystä myös amerikkalaisuuden levittäjinä Eurooppaan, mutta heidän vai-
kutuksensa tässä suhteessa oli vähäinen. Vielä vuosisadan alkupuoliskolla, 
kun amerikkalainen oli harvinaisempi näky Euroopassa, häntä voitiin pitää 
yhtä hyvin oppia hakevana henkilönä kuin oman maansa edustajana ja 
elämäntavan esittelijänä. Turismin määrän voimakas kasvu 1800-luvun lop-
pupuoliskolla tavallaan peitti opiskelijat amerikkalaisen elämäntavan edus-
tajina alleen. He olivat vain hankkimassa itselleen koulutusta, ammattia; se 
oli heidän Euroopan matkansa ensisijainen motiivi. 

Amerikkalaisia turisteja alkoi näkyä entistä enemmän eurooppalaisissa 
suurkaupungeissa, mikä oli seurausta matkustusolojen parantumisesta ja 
erityisesti amerikkalaisen kaupunkiväestön varallisuuden kohoamisesta. 
Höyryalusten mukavuus parani vuosisadan loppua lähestyttäessä, ja sen li-
säksi toisen matkustusluokan käyttöönotto tarjosi entistä halvemman mah-
dollisuuden vierailla turistina Euroopassa. 1800-luvun puolivälin tienoilla 
Euroopassa kävi vuosittain noin 30 000 matkailijaa, ja 1890-luvulle tultaes-
sa heidän lukumääränsä kasvoi 100 000:een vuotta kohti. Tämä merkitsi si-
tä, etteivät matkailijat enää olleet pelkästään sivistyneistön edustajia, jotka 
pyrkivät matkalla joko kouluttamaan itseään tai lapsiaan. Eurooppaan mat-
kustamisesta alkoi entistä enemmän tulla huviretki.31  

Amerikkalaisen turistin »näkyvyys» ei aina miellyttänyt Euroopassa 
toiminutta amerikkalaista sivistyneistöä. »Vulgar, vulgar, vulgar», luonneh-
ti Henry James maanmiehiään Lontoossa vuonna 1869. Henry Adams kuva-
si Pariisissa matkailevia amerikkalaisia henkilöiksi »who stare and gawk and 
smell».32  Euroopassa oleskelevat amerikkalaiset kirjailijat esittivät mielel-
lään kommentteja »tavallisista» amerikkalaisista, jotka miehittivät 
eurooppalaisten kulttuurikeskusten museoita ja aukioita. Useat olivat erit-
täin kriittisiä kuten James ja Adams, toiset suhtautuivat ymmärtäväisemmin 
kuten Mark Twain The Innocents Abroad -kirjassaan.33  Twain pyrki kuvaa- 

31. Woodruff 1975, 64; Henriksson 1982b, 5-6. 
32. Woodruff 1975, 64. 
33. Twain (1905),passim. 
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maan kohteitaan huumorin höystämänä, ja tuloksena oli, että teoksesta tu-
li välittömästi erittäin suosittu heti vuonna 1869 tapahtuneen julkaisemisen 
jälkeen. Siitä tuli tuhansien Eurooppaan matkaavien »matkaeväs».34  

James oli lähtöisin Yhdysvaltojen »aristokraattisesta» itäosasta ja hän 
oli kirjailijana paljolti eurooppalainen; Twain taas oli etelästä ja pysyi ame-
rikkalaisena kirjailijana. Taustan erilaisuus selittää myös suhtautumista hei-
dän maanmiehiinsä turisteina. Twainin kirjan suosioon matkailijoiden kes-
kuudessa vaikutti ilmeisesti se, että sitä sävytti selvä usko uuden maailman 
paremmuuteen vanhaan maailmaan verrattuna, vaikka kirjailija osasikin ar-
vostaa näkemäänsä 35 

Erityisesti sivistyneistöön kuuluvat matkailijat pitivät päiväkirjaa tai te-
kivät muistiinpanoja kokemuksistaan. Kun kirjailija Herman Melville loka-
kuun 1856 ja toukokuun 1857 välisenä aikana teki laajan matkan Euroop-
paan ja Lähi-itään, hän kirjasi kokemuksensa hyvin tarkasti muistiin 36  Päi-
väkirja kertoo autenttisesti matkustajan kokemuksista ja on siten henkilö-
kohtaisempi kuin esimerkiksi Mark Twainin suoraan julkisuuteen tarkoite-
tut kirjoitukset, jotka saivat lopullisen muotonsa The Innocents Abroad -kir-
jassa. 

Melvillen matkan painopiste oli Välimeren piirissä, mutta sen loppu-
puoli ulottui Saksan suurimpiin kaupunkeihin asti 37  Monissa suhteissa se 
oli tavallisen matkalaisen matka. Melville kirjasi tapahtumia muistiin turis-
tina ja kirjoitti nähtävyyksistä samaan tapaan kuin aikakauden matkaoppaat 
niitä esittelivät. Toisaalta kirjailijan ja runoilijan rutiini, mielenkiinto ympä-
ristöön sekä kyky kuvata ihmisiä ja luontoa huokuvat selvästi päiväkirjan si-
vuilta. Elävästi hän kertoo Konstantinopolin asukkaista, Rooman nähtä-
vyyksistä, huojuvista sypresseistä, pyramideista ja Saksan yliopistoista. Hä-
nen reittinsä ulottui tavanomaista laajemmalle alueelle ja hänen matkansa 
kesti tavallista kauemmin. Vaikkei Melville julkaissut kokemuksiaan sel-
laisinaan, hän käytti päiväkirjaansa myöhemmässä kirjallisessa toiminnas-
saan.39  

Niin Melvillen kuin muidenkin turistien seuralaisina Euroopan matkal-
la toimivat julkaistut oppaat, joiden kuvauskohteet jo sinänsä suuntasivat 

34. Jamesin ja Twainin amerikkalaisia matkailijoita koskevista mielipiteistä, ks. tark. Strout 
1963, 112, 119-120; Dulles 1966, 14-16. 

35. Dulles 1964, 109-110. 
36. Herman Melville: Journal of a Visit to Europe and the Levant, October 11, 1856 — May 

6, 1857 (Princeton 1955). 
37. Melville (1955), 51-53. 
38. Melville (1955), passim. 
39. Melville (1955), 41 (Howard C. Horswordin johdantoluku). 
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Kuva 35: Euroopan kaupungeista Pariisi oli kansainvälisin. Se oli maalaustaiteen kes-
kus ja maailmankansalaisten kokoontumispaikka. Pariisiin hakeutuivat myös amerikka-
laiset intellektuellit, taiteilijat ja matkailijat. Heitä kiehtoivat vanhan maailman hienos-
tunut kulttuuri ja pitkä historia. Aikaa saattoi viettää vaikkapa Champs-Elys€es'n vi-
linässä, kuten kuva kertoo. 

merkittävästi amerikkalaisten kokemuksia. 1850-luvulla englantilaisen 
John Murrayn julkaisema Handbooktor Travellers useina variaatioina kuu-
lui lähes jokaisen vakiovarustukseen. Murrayn matkaoppaat kuvasivat hy-
vin perusteellisesti kohteitaan, joten ei ollut yllättävää, että useat matkalai-
set muotoilivat käsityksiään niiden pohjalta. Lisäksi he plagioivat niitä hä-
peilemättä lähettäessään kotiin kirjeitä paikallisissa lehdissä julkaista-
viksi.41  

Amerikkalaisten itsensä julkaisemat oppaat olivat vielä ennen sisällis-
sotaa harvinaisia. Vuonna 1851 pappi Roswell Park valitti, ettei löytänyt 
amerikkalaisille tarkoitettua matkaopasta Bostonin ja New Yorkin parhais-
takaan kirjakaupoista. Niinpä hän lopulta julkaisi sen itse 42  Kun matkailu 
sisällissodan jälkeen voimakkaasti laajeni ja kun matkojen huvimatkaluon-
ne alkoi korostua, myös matkaoppaat muuttivat luonnettaan. Maailman-
matkaajia ihailtiin. Kirjailija Bayard Tayloria pidettiin maailman eniten 

40. Ks. Melville (1955), 87-88 (B 31), 169-170 (C 70), 246-247 (C 129); ks. myös Melville 
(1955), 10 nootti 13 (Howard C. Horswordin johdantoluku). 

41. Melville (1955), 16-17 (Howard C. Horswordin johdantoluku). 

42. Park: A Hand-Book for American Travelers in Europe. New York 1853. 
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matkustaneena ihmisenä, vaikka samalla — levottomuutensa ja kiireensä 
vuoksi — maailmaa vähiten nähneenä ihmisenä.43  

Harper's Hand-Book for Travelers in Europe and the East helpotti mat-
kailijoiden orientoitumista sisällissodan jälkeisinä vuosina, mutta »raama-
tun» asemaan nousivat Baedekerin matkaoppaat, joissa hyvin tarkasti arvi-
oitiin, mitä kannatti nähdä ja mitä kannatti tehdä eri puolilla Eurooppaa. 
Kukaan ei asettanut kyseenalaiseksi Baedekerin arviota itsestään:4  

»For kings and governments may err 
But never Mr. Baedeker.» 

Baedekerin oppaat kertoivat »kaiken» myös matkareiteistä, aikatauluista ja 
yöpymispaikoista. Toisaalta niistä puuttui Murrayn kirjojen analysoivampi 
ote; ne olivat pikemminkin luetteloja paikoista, nimistä, teistä ja hinnois- 

45 

Monille amerikkalaisille turisteille Eurooppa oli museo, josta oli näh-
tävä nopeasti paljon tietyn tarkan ennakkosuunnitelman mukaisesti. Sisäl-
lissodan jälkeisinä vuosina yhä useammat amerikkalaiset näkivät samoja 
paikkoja ja samoja hotelleja. Matkailu keskiluokkaistui eikä ollut helppoa 
päästä eroon maanmiehistä vaikka niin olisi halunnutkin. Samalla turistien 
saamat palvelut Euroopan keskuksissa alkoivat standardoitua, hotellit ke-
hittivät palvelutasoaan ja matkustus paikasta toiseen parani rautatieverkon 
ansiosta. Baedekerin oppaisiin kehitettiin »tähtijärjestelmä» osoittamaan 
kohteiden suositeltavuutta. 1880-luvulta lähtien turistien kaulalle ilmestyi-
vät Kodakin kamerat, ja ensimmäiset kuvapostikortit tulivat käyttöön. Ku-
lui vain muutama vuosi, kun jo kummasteltiin, miten yleensä oli tultu toi-
meen ilman kameraa ja postikortteja. Uudenlainen turismi saavutti yhden 
käännekohdistaan, kun American Express Company alkoi vuonna 1891 
myydä matkashekkejä.46  

Mutta vaikka vuosittaiset 100 000 amerikkalaista turistia nauttivat nä-
kemästään ja kokemastaan, he kärsivät koti-ikävästä; siitä kertoivat luke-
mattomat paiväkirjat, kirjeet ja postikortit. Eurooppalainen kulttuuri oli ar-
vostettavaa, mutta lopulta oman maan poliittinen vapaus oli tärkeintä. Ku-
vaava oli saarnaaja Phillips Brooksin mielipide:47  »I had no idea until I 
came here what a tremendous American I was.» 

43. Strout 1963, 111. 
44. Dulles 1964, 103-104; Dulles 1966, 14. 

45. Melville (1955), 16 (Howard C. Horswordin johdantoluku). 

46. Ks. Dulles 1964, 107-108. 

47. Dulles 1966, 15. 
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Sisällissodan jälkeisenä kautena amerikkalaisten kiinnostus Euroop-
paan voimistui jatkuvasti, ja poliittinen sekä kaupallinen lähetystehtävä tar-
josivat sille kehykset. Siirtolaiset toivat Amerikkaan uudenlaista informaa-
tiota vanhasta maailmasta, ja diplomaatit, liikemiehet, kirjailijat, muut tai- 
teilijat, opiskelijat sekä turistit loivat osaltaan niitä moderneja puitteita, 
joissa keskinäinen vuorovaikutus tulevina vuosikymmeninä tapahtui. 

Euroopan »vanhuus» ja Amerikan »uutuus» oli se vastakkaisasetelma, 
jonka puitteissa mielipiteet liikkuivat. Euroopan »aristokraattisuus» ja pe-
rinne sekä Amerikan »raha» ja modernius kohtasivat toisensa myös Atlan-
tin yli solmituissa avioliitoissa. 1800-luvun puoliväliin asti avioliitot olivat 
olleet luonteeltaan säätyavioliittoja. New York ja Philadelphia olivat kos-
mopoliittisia kaupunkeja, joista yhteydet Eurooppaan olivat vilkkaat. Vähi-
tellen yhteys Eurooppaan alkoi kuitenkin heikentyä mm. länteen suuntau-
tuneen muuttoliikkeen seurauksena. Mannertenvälisten avioliittojen solmi-
minen lisääntyi uudestaan 1800-luvun puolivälin jälkeen. Varakkaiden 
amerikkalaisten perheiden tyttäret perivät usein yhtä paljon kuin pojat, mi-
kä mannertenvälisen yhteyden lisääntyessä merkitsi huomattavaa houku-
tusta eurooppalaisille aristokraattipojille. Kun amerikkalaisen Vanderbil-
tin tytär nai eurooppalaisen Astorin pojan, hyötyi siitä kumpikin osapuoli. 
Kun Yhdysvalloissa ei ollut varsinaista poliittista tai sosiaalista aristokrati-
aa, valta ja asema liittyivät rahaan, jota juuri vuosisadan toisella puoliskolla 
luotu teollisuus kasasi muutamille suvuille.48  Köyhtyvän aatelissuvun poika 
oli monesti innokas naimaan rikkaan perijättären valtameren takaa. Näin 
amerikkalainen osapuoli toi liittoon rahaa ja eurooppalainen antoi sille van-
haa prestiisiä. 

ROBERT 0. MEAD luettelee koko joukon tällaisia merkittävien suku-
jen mannertenvälisiä avioliittoja 1870-luvulta lähtien. Esimerkkinä voi mai-
nita, että Winston Churchillin ja Harold MacMillanin äiti oli amerikkalai-
nen; lordi Curzon ja Clemenceau ottivat amerikkalaisen puolison; amerik-
kalainen Alice Heine nai Monacon prinssin. Yleensä liitoissa nainen oli siis 
amerikkalainen ja mies eurooppalainen. Avioliittoja ei solmittu pelkästään 
englantilaisten aristokraattien vaan myös muiden eurooppalaisten jalosu-
kuisten kanssa. Anthony Trollope kirjoitti kaksi romaania näistä liitoista, 
Gertrude Atherton yhden. MEAD pitää liittoja toisen maailmansodan jäl-
keisen Marshall-avun edeltäjinä Euroopalle, tässä tapauksessa tosin vain 
Euroopan jalosukuisille.49  

48. Mead 1969, 99-100. 
49. Eri sukujen avioliitoista, ks. tark. Mead 1969, 100-101. 
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Vaikka rakkauskin varmaan näytteli osaansa avioliittojen solmimisessa, 
niin sosiaali- ja kulttuurihistorialliselta kannalta ne ilmentävät kiintoisasti 
Yhdysvaltojen ja Euroopan keskinäistä yhteyttä 1800-luvun loppupuolella 
ja osoittavat samalla konkreettisesti amerikkalaisten kiinnostusta euroop-
palaista perinnettä kohtaan. Samalla ne kuvastavat suhteellisen pehmeätä 
siirtymävaihetta sääty-yhteiskunnasta demokraattispohjaiseen sosiaaliseen 
luokkayhteiskuntaan — vaikkakin vain yhdeltä näkökulmalta, koska tör-
mäys monesti oli huomattavasti vaikeampi. Osapuolet uskoivat hyötyvänsä 
jotakin tästä uuden ja vanhan järjestelmän liitosta, joten avioliittoja solmit-
tiin vilkkaasti myös 20. vuosisadan puolella. 

Kaikkiaan amerikkalaisten kiinnostus Eurooppaan ja vastaavasti eu-
rooppalaisten kiinnostus Amerikkaan kehittyivät vääjäämättä niin voimak-
kaiksi vuoteen 1890 mennessä, ettei niitä enää kyennyt laimentamaan sen 
paremmin frontier-teesi kuin mikään muukaan tekijä. Eurooppa oli kuiten-
kin laaja alue, ja yllä oleva pätee lähinnä sen sivistyskeskuksiin lännessä ja 
etelässä. Periferistä Suomea tarkastellaan seuraavassa luvussa. 
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3.2. Suomi osana Venäjää 

Suomen kuuluminen Venäjän valtakuntaan muodosti edelleen 1800-luvun 
toisella puoliskolla ne puitteet, joissa Yhdysvaltojen ja amerikkalaisten 
Suomen tuntemus ja mielenkiinto Suomea kohtaan ilmenivät. Yhdysvalto-
jen ja Venäjän suhteet jatkuivat ajanjakson alussa ystävällisinä. Sopivana 
perintönä olivat esimerkiksi presidentti Andrew Jacksonin (presidenttinä 
vuosina 1829-1837) sekä virkakautensa alussa että lopussa kongressille pi-
tämät puheet; hän piti Venäjää uskollisena ystävänä ja maiden välistä yh-
teisymmärrystä hyvänä. Myös Nikolai I:n aika oli virallisella tasolla myön-
teisen kehityksen kautta. Yhdysvaltojen ulkoministeri analysoi touko-
kuussa 1861 Pietarin lähetystöön toimittamassaan kirjeessä maiden välisiä 
suhteita ja katsoi, että koska Venäjä laajenee itään Aasiassa ja Yhdysvallat 
länteen Pohjois-Amerikassa, maille ei koskaan tule keskinäistä konfliktia; 
siksi ne ovat ystäviä keskenään. Kirjoittaja esitti kuitenkin toivomuksen, 
että amerikkalaisten olisi päästävä vapaasti matkustelemaan Venäjällä, 
koska venäläisten ei ollut syytä pelätä amerikkalaisten vaikutteita — oli-
han Venäjällä liberalismi vallalla.2  

Sisällissodankin aikana maiden väliset suhteet säilyivät hyvinä osoitta-
en, että hallitsevien piirien intressit (»valtiollinen» ja »kansallinen» etu) 
merkitsivät enemmän kuin yhteiskuntajärjestelmien erilaisuus tai luok-
kasympatiat ja -antipatiat. Olisi ehkä voitu odottaa, että Venäjän hallitus, 
joka pitkään oli edustanut maaorjien omistajia, olisi tuntenut sympatiaa 
Yhdysvaltojen etelävaltioiden orjanomistajia kohtaan. Venäjä lähti kuiten-
kin alusta alkaen tukemaan pohjoisia osavaltioita torjuen Ranskan ja Eng-
lannin ehdotuksen puuttumisesta Pohjois-Amerikan asioihin.3  Yhdysvalto-
jen Pietarin lähettiläs, kentuckyläinen poliitikko Cassius M. Clay pyrki ko-
kemaan Venäjän asenteen omaksi ansiokseen. Hän katsoi näet vai-
kuttaneensa ratkaisevasti Venäjän myönteiseen suhtautumiseen pohjois-
valtioita kohtaan:4  

1. Sivachev-Yakovlev 1979, 9. 

2. Diplomatic Instructions of the Department of State 1801-1906. Russia. Vol. 14.6.5.1861 
(National Archives, Washington). 

3. Sivachev-Yakovlev 1979, 10-11. 

4. Clay 1886, 462. 
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»I did more than any man to overthrow slavery. I carried Rus-
sia with us; and thus prevented what would have been the 
strong alliance of France, England, and Spain against us; and 
thus saved the union.» 

SIVACHEV ja YAKOVLEV ovat kuitenkin »reaalipoliittisella» kannalla 
arvioidessaan sekä Venäjän että Yhdysvaltojen näkökantoja. Kun Venäjä 
asettui pohjoisvaltioiden puolelle, ei Yhdysvallat vastaavasti kritikoinut 
Venäjän toimenpiteitä Puolassa vuonna 1863. Sisällissodan päätyttyä presi-
dentti Andrew Johnson saattoikin joulukuussa 1865 kongressille pitämäs-
sään puheessa todeta harmonian edelleen vallitsevan Yhdysvaltojen ja Ve-
näjän tsaarin välillä .5  

Sisällissodan jälkeiset vuodet olivat virallisella tasolla yhä keskinäisen 
sympatian aikaa. Neekeriorjuuden poistaminen Yhdysvalloissa ja maaor-
juuden lakkauttaminen Venäjällä nähtiin tärkeinä kansakuntia yhdistävinä 
tekijöinä. Myös venäläisen laivasto-osaston vierailu Yhdysvalloissa vuonna 
1864 ja amerikkalaisen laivaston vierailu Venäjällä vuonna 1867 todistivat 
hyvistä suhteista.6  Vuonna 1867 Venäjä myi Alaskan ja vetäytyi siten koko-
naan Pohjois-Amerikan mantereelta. Kun maat ennen sisällissotaa olivat 
solmineet keskenään kaikkiaan kolme virallista sopimusta, niitä tehtiin 
kahdeksan lisää sisällissodan päättymisen ja vuosisadan vaihteen välisenä 
aikana.8  

Vuosisadan vaihdetta lähestyttäessä tilanne alkoi vähitellen muuttua, 
mutta tämä muutos konkretisoitui vasta 1890-luvun lopulla uuden kansain-
välisen tilanteen seurauksena. Koko sisällissodan jälkeisen kauden ajan 
amerikkalaisissa älymystöpiireissä oli arvosteltu venäläistä yhteiskuntaa ja 
hallintojärjestelmää; tunnettuja ja usein kuultuja kriitikoita olivat sanoma-
lehtimies George Kennan sekä kirjailijat Mark Twain ja Walt Whitman. 
Alettiin puhua venäläisten vapauden puutteesta ja Venäjän vapauttami-
sesta: venäläinen despotismi tuli ajanjakson lopulla yleiseksi iskusanaksi ja 
esteeksi suhteiden edelleen kehittämiselle. Vastaavasti sisällissodan jäl-
keen venäläiset alkoivat kritikoida amerikkalaista hallintojärjestelmää. 
Mitä pidemmälle vuosisata kului, sitä vähemmän Yhdysvallat oli poliittisen 
demokratian mallimaa venäläisille tsaarin vallan kriitikoillekaan. Tällai-
seen tulokseen tulee I.K. MAL'KOVA analysoituaan kahta edistyksellisintä 

5. Ks. Sivachev-Yakovlev 1979, 11-12. 

6. Babey 1938, 9. 

7. Babey 1938, 9; Sivachev-Yakovlev 1979, 12-13. 

8. Schuman 1928, 21-23. 
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aikakauslehteä 1800-luvun loppupuolelta. Amerikkalaiseen demokratiaan 
kohdistuneen kritiikin alkamisen hän ajoittaa 1870-luvun puoliväliin.9  

1880-luvulta alkaen myös siirtolaisuus Venäjältä Yhdysvaltoihin alkoi 
rasittaa maiden suhteita. Maaorjuuden lakkauttamisen jälkeen osa ns. suh-
teellisesta liikaväestöstä siirtyi Venäjältä Yhdysvaltoihin, joka voimakkaan 
teollistumisensa vaiheessa tarvitsi kipeästi uutta työvoimaa. Vuosina 1870-
1889 noin neljännesmiljoona venäläistä siirtyi Amerikkaan.10  Tarkastele-
mamme kausi oli kuitenkin kokonaisuutena ottaen vielä melko lämpimien 
suhteiden aikaa. 

Amerikkalaisten fyysiset kontaktit venäläisiin lisääntyivät koko 1800-
luvun ajan: eri syistä vierailevia matkaajia liikkui etenkin sisällissodan vuo-
sien jälkeen runsaasti. Diplomaatit olivat keskeinen ryhmä, ja Pietarin lä-
hetystön merkitystä lisäsi se, että 1800-luvun puolimaista lähtien ulkomail-
le lähetettiin attaseoiksi nuoria, kyvykkäitä yliopistomiehiä. Attaseoiden 
tärkeimpänä tehtävänä oli tutustua kohdemaan elämään ja instituutioihin. 
Andrew Dickson White, Yhdysvaltojen ensimmäinen Venäjän suurlähetti-
läs vuodesta 1893, tuli ensi kerran Pietariin jo vuonna 1854 nimenomaan 
attaseana.11  

Pietarin lähetystö oli tärkeä kiintopiste myös muista syistä Venäjälle 
saapuville amerikkalaisille. Vuosiksi 1855-1856 Yhdysvaltojen hallitus lä-
hetti George McClellanin tutustumaan eurooppalaisiin armeijoihin. Kri-
min sodan vuoksi Venäjä kiinnosti nuorta upseeria erityisesti. Samoihin ai-
koihin myös Siperia alkoi kiinnostaa amerikkalaisia; ensimmäisiin tutki-
musmatkailijoihin kuului liikemies Peter Collins.12  Jo ennen Krimin sotaa, 
mutta myös sen jälkeen Samuel Colt kävi kauppaamassa aseitaan ensin Ni-
kolai I:lle ja myöhemmin Aleksanteri II:lle.13  

Jo vuonna 1855 A. Habersham oli matkustanut Siperiaan ja Kamtsat-
kalle, missä hän tutki erityisesti rannikkoja uusien merikarttojen valmista-
miseksi.14  Mutta amerikkalaisten tieteelliset tutkimusmatkat Venäjälle al-
koivat varsinaisesti vasta 1880-luvulla. 

Sisällissodan jälkeisinä vuosikymmeninä amerikkalaisten turistien 
määrä lisääntyi tuntuvasti eri puolilla Venäjää. Kiinnostuksen kohteet oli-
vat kuitenkin kaavamaisia, lähes aina pelkästään kirkkoja ja palatseja. Vie- 

9. Ks. Sivachev-Yakovlev 1979, 14-15 erit. nootti 37 ja siinä mainittu lähde. 
10. Ks. Sivachev-Yakovlev 1979, 14. 
11. Babey 1938, 4. Usean maanmiehensä tavoin hän vieraili ensimmäisen matkansa aikana 

myös Helsingissä (ks. tämän tutkimuksen s. 172-173). 
12. Babey 1938, 6-7. 

13. Rohan 1935, 296. 
14. Babey 1938, 9. 
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Kuva 36: Amerikkalaisten silmissä Venäjä pysyi pitkään eksoottisena maana. Turisteja 
kiehtoivat kirkkojen »sipulitornit» ja juhlavat jumalanpalvelusmenot. Venäläisellä kan-
sankulttuurilla oli myös paljon annettavaa — rekiajelut ja sudenmetsästys talvella sekä 
Pietarin seudun valoisat kesäyöt juhannuksen tienoilla houkuttelivat amerikkalaisia. 
Vasta 1800-luvun lopussa Venäjä alettiin mieltää teollistuvaksi suurvallaksi. — Kuvassa 
Moskovan Punaisen torin vilinää. 

railut olivat yleensä lyhyitä, eivät läheskään niin pitkiä kuin tutustumiset 
läntisen Euroopan keskuksiin. Olipa vierailija amiraali, kenraali, runoilija, 
lehtimies, kirjailija, virkamies tai asianajaja, hän kuvasi säännöllisesti ra-
kennukset, museot ja muut nähtävyydet. Toisaalta BABEY on matkakirjoja 
tutkittuaan tullut siihen tulokseen, että 1870-luvulta alkaen amerikkalaisil-
la matkailijoilla alkoi olla entistä enemmän spesifisiä motiiveja matkal-
leen: heillä oli sotilaallisia, journalistisia, taloudellisia, poliittisia, sosiolo-
gisia, maantieteellisiä, kansatieteellisiä ja geologisia intressejä. Kirjoittaja 
luettelee yksittäisiä esimerkkejä eri aloilta,i5  mutta meidän kannaltamme 
on tärkeätä huomata nimenomaan kiinnostuksen monipuolistuminen aika-
kauden lopulle tultaessa. Amerikkalaisten mielenkiinto alkoi saada vaka-
vampia ulottuvuuksia, kun alettiin tarkkailla esimerkiksi venäläisen yhteis- 

15. Ks. tark. Babey 1938, 13-21. 
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kunnan sosiaalista rakennetta tai venäläistä kirjallisuutta. Kiinnostus Ve-
näjään oli kuitenkin edelleen selvästi vähäisempää kuin Euroopan ydin-
keskuksiin. Mutta tänäkin kautena ylivoimainen osa sekä Venäjälle että 
muualle Eurooppaan matkustaneista tuli Yhdysvaltojen itäosista: New 
Yorkista, Pennsylvaniasta ja Massachusettsista. 

Amerikkalaisten kiinnostus Venäjää kohtaan heijastui melko suoraan 
myös heidän Suomen-tuntemuksessaan. Vuosisadan puolimaista lähtien 
Suomi pyrki tietoisesti oman identiteetin luomiseen ja kehittämiseen. Ke-
hitystä edesauttoi erityisesti Aleksanteri II:n hallituskausi, joka salli suh-
teellisen suuren liikkumavapauden. Ajanjakso vuosisadan puolivälistä 
1890-luvun alkuun olikin kehittyvien ulkomaisten yhteyksien aikaa. 1860-
luvun lopun nälkävuosien jälkeen Suomi alkoi teollistua, elämä kaupun-
geissa vilkastui, rautatieverkko laajeni, suomenkielinen kaunokirjallisuus 
lisääntyi, individualismi ja rationalismi alkoivat korostua. Kaikkiaan ajan-
jakso oli erittäin vireän henkisen kehityksen kautta. 

Suomen asemaa helpotti myös se, että Aleksanteri II piti suuriruhti-
naskuntaansa »näyteikkunana» ulospäin, tavallaan Puolan vastapainona. 
Valtiopäivät kutsuttiin koolle, suomen kieli määrättiin maan toiseksi viral-
liseksi kieleksi ruotsin rinnalle ja keisari vieraili tässä vaiheessa kaksi ker-
taa Suomessa. Juuri 1860-luvun alussa Suomi oli jonkin verran esillä eu-
rooppalaisten lehtien poliittissävyisissä kirjoituksissa. Tieto kulki kylläkin 
välikäsien kautta ja värittyi esimerkiksi propagandasyistä. Vuoden 1863 jäl-
keen mielenkiinto Suomeen laantui ja se oli varsin vähäistä, kun suhde Ve-
näjään oli kitkaton. Mutta kun poliittinen tilanne alkoi osoittaa kiristymi-
sen merkkejä, ulkomaalaisten kiinnostus alkoi viritä uudelleen.16  

Jo vuonna 1866 Maiden ja merien takaa -lehdessä pohdittiin ulko-
maalaisten Suomi-tuntemusta ja todettiin se hyvin vähäiseksi. Lehden kir-
joituksen mukaan suomalaiset olivat yhtä outoja olentoja kuin hottentotit 
ja samojedit.17  PAASIVIRRAN arvion mukaan esimerkiksi amerikkalaisista 
90% ei tiennyt suomalaisista mitään edes vuosisatojen vaihteessa.18  Tänä 
kautena vain harvat ulkomaalaiset tunsivat kiinnostusta Suomea kohtaan ja 
tiesivät maasta sentään jotakin. 

Suomen aseman vähittäinen muuttuminen ilmeni kuitenkin siten, että 
ulkomaiden edustus Suomessa alkoi tänä kautena ottaa ensimmäisiä aske-
leitaan. Karriäärikonsuleita oli vuosina 1860 ja 1870 vain Ruotsista ja Eng-
lannista, vuonna 1880 myös Saksasta ja vuonna 1890 aikaisempien lisäksi 

16. Paasivirta 1978, 216-219, 238-245, 316. 
17. Maiden ja merien takaa 1866, 70. 
18. Paasivirta 1962, 26. 

165 



Tanskasta ja Espanjasta. Näiden lisäksi eri maiden edustajina toimi kun-
niakonsuleita, jotka olivat Suomen kansalaisia. Heidän lukumääränsä ke-
hittyi seuraavasti: 

vuonna 1860 56 kunniakonsulia 
» 1870 66 » 

» 1880 80 » 

1890 112 

Konsulien lukumäärä kasvoi eniten aivan jakson lopulla. Eniten kunnia-
konsuleita oli Ruotsilla, Tanskalla ja Saksalla; sen sijaan Euroopan ulko-
puolisilla mailla oli eri vuosikymmenillä korkeintaan kolme konsulia,19  

joista ensimmäinen edusti Yhdysvaltoja jo 1850-luvun alusta lähtien.20  
Yleensä nämä henkilöt keskittivät toimintansa edustamansa maan kaupal-
listen etujen valvomiseen. 

Näinä vuosikymmeninä suomalaiset alkoivat ensi kerran pyrkiä teke-
mään itseään tunnetuiksi ulkomailla, kun heidän liikkumavapautensa Ve-
näjän valtakunnassa laajeni. Hyvän kanavan tarjosivat vuodesta 1851 (Lon-
too) järjestetyt maailmannäyttelyt, joiden merkitys oli suurin juuri 1800-lu-
vun jälkipuoliskolla. Kaikki maat kokivat ne erittäin tärkeinä oman arvo-
valtansa ja edistyneisyytensä pönkittäjinä. Yhdysvalloille näyttelyt olivat 
tehokas keino tuoda eurooppalaisten tietoon maan teknistä ja teollista ke-
hitystä, mutta myös pieni Suomi pyrki tekemään itseään tunnetuksi niiden 
välityksellä. Näyttelyt sisälsivät kaikkea tekniikan, teollisuuden ja taiteen 
alalta sekä ylipäätään kaikkea yhteiskuntien kehitykseen liittyvää. Täysin 
vastakkaiset ilmiöt kohtasivat niissä toisensa: kilpailu ja yhteistoiminta, 
viihde ja koulutus, kansallisuusaate ja kansainvälisyys. Oman kulttuurin 
esiin tuominen oli keskeisintä. 

Vuonna 1867 neljännessä maailmannäyttelyssä Pariisissa Suomi esiin-
tyi ensimmäisen kerran, tosin Venäjän näyttelyosaston alaosastona. Myös 
seuraaviin näyttelyihin Suomi otti osaa. Aluksi suomalaisten näyttelyvali-
koima oli hyvin yksipuolinen; se koostui lähes yksinomaan luonnon raaka-
aineista, vuori- ja metsäteollisuuden tuotteista. Yhdysvaltojen itsenäisty-
misen 100-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 1876 pidettyyn Philadelphian 
maailmannäyttelyyn suomalaiset myös osallistuivat. Sinne lähetettävät 

19. Ks. Paasivirta 1963, 16 nootti 1, 37 nootti 2. 

20. Yhdysvaltojen edustuksesta Suomessa, ks. edempänä s. 169-172. 
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tuotteet oli kuljetettava Pietarin kautta, mikä ei lainkaan miellyttänyt libe-
raaleja, jotka kannattivat voimakkaimmin näyttelytoimintaa.21  

Varsinaiseksi voimannäytöksi muodostui vuonna 1889 pidetty Pariisin 
maailmannäyttely, jonne Suomi ensi kertaa sai oman paviljonkinsa. Venäjä 
ei monien muiden monarkioiden tapaan osallistunut lainkaan tähän Rans-
kan vallankumouksen kunniaksi pidettyyn näyttelyyn, mutta Suomi osallis-
tui siihen varsin laajasti fennomaanien kritiikistä huolimatta. Näyttely vah-
visti suomalaisten kansallista identiteettiä, vaikka Suomen kaksikerroksi-
nen hirsipaviljonki oli KERSTIN SMEDSin mukaan »täynnä rojua», kaikkea 
mahdollista elävistä ravuista puhelimiin. Lähes koko Suomen eläinkunta 
oli tuossa näyttelyssä paikalla. Niinpä suuriruhtinaskunta ainakin tämän 
näyttelyn aikana löi itsensä hyvin läpi muiden joukossa — ei niinkään mo-
dernina teollisuusvaltiona kuin merkillisenä, eksoottisena ja kaukaisena 
kohteena. Suomen osasto ei kuitenkaan poikennut sanottavasti muista, sil-
lä esimerkiksi amerikkalaiset marssittivat paikalle Buffalo Billin muka-
naan 250 cowboyn ja intiaanin seurue. Joukko esitti postivaunun ryöstöä ja 
puhvelinmetsästystä Pariisin ulkopuolella.22  Suomalainen ja amerikkalai-
nen eksotiikka hakeutuivat siis samaan tilaisuuteen, vaikkeivat välttämättä 
kohdanneetkaan toisiaan. 

Kun maailmannäyttelyssä jaettiin yli 30 000 palkintoa, saivat myös suo-
malaiset niistä hyvän joukon, 174 kappaletta. Jokainen palkinto nähtiin 
osoituksena edistyneisyydestä ja entistä innokkaammin ryhdyttiin valmis-
tautumaan seuraaviin näyttelyihin 23 

Vuoteen 1890 mennessä suomalaiset pyrkivät herättämään amerik-
kalaisten kiinnostusta myös epävirallisempia teitä. Vaikka nämä jäivät yk-
sittäisiksi yrityksiksi, oli niillä kuitenkin merkitystä tien avaajina ja yleensä 
osoituksina näköpiirin laajentumisesta. 

Vuonna 1851 tapahtuneen ruotsalaisen laulajattaren Jenny Lindin me-
nestyksekkään Amerikan-kiertueen innoittamana monet pohjoismaiset 
muusikot kävivät Yhdysvalloissa.24  Heihin kuului suomalainen laulajatar 
Betty Boije, joka vuosina 1853-1854 konsertoi Yhdysvaltojen itäosien kes-
kuksissa, mm. Philadelphiassa.25  Selma Borg, joka saapui Yhdysvaltoihin 

21. Smeds 1982a, 178-190; ks. myös Paasivirta 1978, 319. 
22. Smeds 1982b, 12. 

23. Suomen osallistumisesta Pariisin vuoden 1889 maailmannäyttelyyn, ks. tark. Smeds 
1982a, 193-204; Smeds 1982b, 12; Smeds 1983, 81-102. 

24. Moyne 1947, 226. 

25. Ks. Biografinen nimikirja 1879-1883, 74. 
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vuonna 1864, 26  pyrki monin eri tavoin tekemään kotimataan tunnetuksi 
Amerikassa. Hän propagoi siellä Kalevalaa,27  mutta esiintyi myös musiikin 
alueella. Toukokuussa 1879 The Boston Daily Advertiser mainosti häntä 
näin:28  

»Selma Borg of Finland, Russia. Grand Orchestral Concert 
of Finnish and Swedish Music, Music Hall, Friday Evening, 
May 16, 1879. Miss Borg conducts in person.» 

Seuraavan päivän arvostelut kiittivät Borgia,29  ja myöhempinä vuosina hän 
sai mainetta laajemmaltikin maan itäosissa. Hieman aikaisemmin, vuoden 
1876 Philadelphian maailmannäyttelyssä, suomalaiset taiteilijat Berndt A. 
Lindholm ja Aadolf von Becker palkittiin töistään, ja 1880-luvun kuluessa 
Albert Edelfeltin teoksia voitiin nähdä amerikkalaisissa gallerioissa 30 

Amerikkalaiset osoittivat kiinnostuksen oireita myös Suomessa toimi-
viin tiedemiehiin ja taiteilijoihin. Jo vuonna 1857 Yhdysvaltojen hallitus 
sekä Smithsonian Institution olivat aloittamassa kirjallisuuden vaihtosuh-
detta Venäjän keisarillisen kirjaston kanssa 3i  Vastaava toiminta ulottui 
myös Suomeen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran johdolla lähinnä 1880-
luvulta alkaen.32  Lisäksi seura alkoi kutsua amerikkalaisia kirjeenvaihtaja-
jäseniä. Heistä tärkeimpiin kuului kielitieteilijä William Dwight Whitney 
Yalen yliopistosta. Hänet valittiin jäseneksi vuonna 1888, jonka jälkeen 
hän lähetti seuralle kirjallisuutta.33  Samaan aikaan niin ikään Yalen yli-
opistossa toimiva kirjastovirkailija Horace Kephart kirjoitti seuralle pyytä-
en lähettämään itselleen sellaista kirjallisuutta, jonka avulla hän voisi opis-
kella suomen kieltä, kirjallisuutta ja arkeologiaa.34  MOYNE toteaa, että 
myös eräät muut kuin SKS:n valitsemat amerikkalaiset kirjeenvaihtaja-
jäsenet pitivät yhteyttä seuraan 35 

26. Moyne 1947, 289 nootti 52. 
27. Ks. s. 180. 

28. The Boston Daily Advertiser 15.5.1879. 
29. Ks. The Boston Daily Advertiser 17.5. 1879; The Boston Daily Globe 17.5.1879. 

30. Moyne 1947, 425. 

31. Diplomatic Instructions of the Department of State 1801-1906. Russia. Vol. 14. 
15.1.1857 (National Archives, Washington). 

32. Ks. s. 134. 

33. Suomi 1895: SKS:n Keskustelemukset 1894-1895, 29-30. 
34. Suomi 1889: SKS:n Keskustelemukset 1888-1889, 410. 

35. Moyne 1947, 351. 
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Myös amerikansuomalaiset osoittivat jonkin verran kiinnostusta van-
han maan kulttuuriin jo ennen vuotta 1890. He halusivat lukea Suomessa 
julkaistua kirjallisuutta ja lehtiä. Aivan muuttoliikkeen alussa, vuonna 
1874, Suomen Kuvalehden kirjeenvaihtopalstalla muutamat amerikansuo-
malaiset ilmoittivat haluavansa tilata Suomen Kuvalehteä Amerikkaan. 
Kyläkirjaston Kuvalehdellä oli vuosien 1879 ja 1895 välillä ainakin kuusi 
asiamiestä Yhdysvalloissa. Heistä useimmat toimivat vahvimmalla suoma-
laisalueella Pohjois-Michiganissa 37 

Amerikkalaisten orastavaa kiinnostusta suomalaista korkeampaa sivis-
tystä kohtaan osoitti eräiden kaunokirjallisten tuotteiden julkaiseminen 
Yhdysvalloissa 1870-luvulta lähtien. Ensimmäinen niistä oli Topeliuksen 
Gustave Adolf and the Thirty Year's War; se ilmestyi vuonna 1872. Vuosina 
1883-1891 ilmestyi The Surgeon's Stones. Myös Runebergin tuotantoa 
käännettiin ja julkaistiin 1870-luvun lopulta alkaen (ensimmäisenä Na-
deschda). MOYNEn mukaan Topelius oli kirjoittajista suositumpi; Theodo-
re Rooseveltinkin kerrotaan ottaneen hänen romaanejaan mukaansa met-
sästysretkilleen.38  Kumpikin suomalainen pysyi kuitenkin vain innokkaim-
pien kirjallisuudenharrastajien tietoisuudessa. Runebergia on amerikka-
laisissa kirjallisuuden historioissa luonnehdittu lähinnä patrioottisen ru-
nouden edustajana, Topeliusta romantiikan kauden kertomakirjailijana. Il-
meisesti kirjailijoiden äidinkielen, ruotsin, vuoksi kumpaakin luonnehdit-
tun usein vain »Skandinavian edustajiksi».39  Koko autonomian ajan suo-
malainen kirjallisuus oli amerikkalaisille lähes tuntematonta; muutosta 
alkoi varsinaisesti tapahtua vasta 1920-luvulla. 

Konkreettisena osoituksena Yhdysvaltojen kiinnostuksesta Suomea 
kohtaan voidaan pitää vuonna 1850 perustettua Helsingin konsulaattia40  

Konsulina toimi suomalainen henkilö, ja hänen tehtävänään oli raportoida 
lähinnä Yhdysvaltoja kiinnostavista kaupallisista asioista sekä auttaa Suo-
messa käyviä amerikkalaisia.41  Ensimmäisenä konsulina toimi Reynold 
Frenckell vuoteen 1880 asti 42  Frenckell raportoi muutaman kirjeen vuosi-
vauhdilla pääasiassa Helsingissä käyneistä amerikkalaisista laivoista ja lä- 

36. Suomen Kuvalehti 1874, 120. 
37. Takanen 1967, liite "Kyläkirjaston Kuvalehden tunnistetut asiamiehet". 

38. Moyne 1947, 417-419. 

39. Ks. Paasivirta 1962, 97-98. 

40. Diplomatic Instructions of the Department of State 1801-1906. Russia. Vol. 14. 
25.9.1850 (National Archives, Washington); ks. myös tämän tutkimuksen s. 50, 79. 

41. Ks. Despatches from the United States Consuls in Helsingfors, 1851-1906 (National 
Archives, Washington). 

42. Despatches... 13.3.1880 (National Archives, Washington). 

169 



Kuva 37: Helsingin siluetti piirtyi mereltä saapuvien amerikkalaisturistien silmiin har-
monisena kokonaisuutena. Kaupungin keskustaa pidettiin kauniina ja siistinä, sen ilma-
piiriä vireänä ja eurooppalaisena. — Tämä kuva on vuodelta 1870. 

pikulkumatkalla olevista vierailijoista. Vuonna 1853 hän vastasi tehtyyn 
tiedusteluun, ettei Helsingissä asunut ketään amerikkalaista, joka olisi voi-
nut toimia konsulina.43  Samana vuonna hän myös ilmoitti, ettei tarvetta 
kauppa-agentin (consular agent) toimeen vielä ollut 44  Vuonna 1855 hän 
anoi siirtoa Etelä-Eurooppaan jaYhdysvaltojen kansalaisuutta käynnissä 
olevan Krimin sodan vuoksi: Yhdysvaltojen ulkoministeriön toivomus 
saada Suomeen amerikkalainen konsuli ja tiedustelu kauppa-agentista 
osoittivat amerikkalaisten mielenkiintoa Suomeen Krimin sodan tilantees-
sa. 

Seuraavina vuosina Yhdysvaltojen ulkoministeriö koki Suomen merki-
tyksen selvästi vähäisempänä. Kun Frenckell vuonna 1869 pyysi kahdeksan 
kuukauden vapautusta tehtävästään matkan vuoksi, vastattiin Washing-
tonista Helsingin olevan niin merkityksettömän paikan Yhdysvaltojen kau-
pan kannalta, ettei sijaista tarvita. Mutta jo vuonna 1875 viranomaiset esit- 

43. Despatches... 7.9.1853 (National Archives, Washington). 
44. Despatches... 20.12.1853 (National Archives, Washington). 
45. Despatches... 6.2.1855 (National Archives, Washington). 
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tivät toivomuksen varakonsulin nimittämisestä.46  Seuraavana vuonna teh-
tävään nimitettiin A. Dobrowolsky47  ja vuonna 1879 Herman Donner, 
josta tuli Frenckellin seuraaja aina vuoteen 1897 asti. On huomattava, että 
konsulit mielsivät tehtävänsä tärkeäksi, koska pysyivät toimessaan hyvin 
pitkään. Toisaalta Yhdysvallat ei pitänyt Suomen edustustoa kovinkaan 
tärkeänä eikä ylentänyt varakonsuli Donneria varsinaiseksi konsuliksi. 

1880-luvulta lähtien varakonsuli Donner sai informoida Yhdysvaltojen 
viranomaisia suhteellisen usein siirtolaisuudesta ja sen määrästä. Lisäksi 
hän alkoi avustaa amerikansuomalaisten rahalähetysten välittämistä Suo-
messa oleville omaisille 49  Kaupallinen raportointi oli kuitenkin edelleen 
ensisijaista, vaikkakin Suomen vienti Yhdysvaltoihin oli lähes olematonta 
ja Yhdysvaltojen tuonti Suomeen sekin vähäistä.50  Konsulin kirjeenvaih-
dossa vilahtaa vain satunnaisesti amerikkalaisten kiinnostus Suomen hen-
kiseen kulttuuriin. Vuonna 1890 Donner kuitenkin toimitti pyynnöstä Suo-
men kansallislaulun nuotit Yhdysvaltojen laivastoministeriölle 51  

Vaikka Suomi oli vähäpätöinen tekijä Yhdysvaltojen intresseissä, pe-
rustettiin vuonna 1879 kauppa-agentin toimipaikka (consular agency) Vii-
puriin52  ja vuonna 1889 Turkuun.53  Agentit olivat Helsingin konsulaatin 
alaisia ja hoitivat pelkästään kauppayhteyksiä. Juuri 1800-luvun puolivälis-
tä alkaen agentuurien lukumäärä oli alkanut kasvaa ympäri maailmaa.

54  

Huolimatta Yhdysvaltojen ja Suomen virallisten yhteyksien vaatimat-
tomuudesta kiinnostus maahamme oli kuitenkin tänä kautena selvästi »ins-
titutionalisoitumassa». Suomi oli konkreettista, joskin vähämerkityksistä 
todellisuutta Yhdysvaltojen hallituspiireille. Silloin tällöin suomalaiset 

46. Despatches... 85.1875 (National Archives, Washington). 
47. Diplomatic Instructions of the Department of State 1801-1906. Russia. Vol. 15. 

7.12.1876 (National Archives, Washington). 
48. Diplomatic Instructions of the Department of State 1801-1906. Russia. Vol. 16. 

27.1.1879 (National Archives, Washington). 
49. Despatches... 3.8.1881, 10.10.1884, 7.7.1886, 12.4.1887 (National Archives, Washing-

ton). 
50. Kauppayhteyksiä käsitellään kulttuurin leviämistä koskevassa luvussa 4.2. 

51. Despatches... 13.2. 1890 (National Archives, Washington). 
52. Diplomatic Instructions of the Department of State 1801-1906. Russia. Vol.16.9.6.1879, 

1.8.1885 (National Archives, Washington). PAASIVIRTA mainitsee kauppa-agentuu-
rin perustetun Viipuriin vasta 1890-luvulla (Paasivirta 1962, 22). 

53. Siihen liittyvästä suunnittelusta, toimenpiteistä ja henkilöistä, ks. Despatches... 
27.11.1879, 16.5.1889, 2.10.1890 (National Archives, Washington); Diplomatic Instruc-
tions of the Department of State 1801-1906. Vol. 16. 4.12.1889, 22.5.1890 (National 
Archives, Washington). 

54. Ks. s. 145-146. 
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esiintyivät myös Yhdysvaltojen ulkoministeriön ja maan Pietarin lähetys-
tön välisessä kirjeenvaihdossa. Vuonna 1863 ulkoministeriö lähetti Pieta-
riin tiedon, että Yhdysvaltojen presidentti oli myöntänyt tunnustuksia suo-
malaisille merimiehille ja kalastajille, jotka olivat edellisenä vuonna pelas-
taneet merihätään joutuneita amerikkalaisia Tammisaaren edustalla. 
Vuonna 1867 suomalainen merikapteeni sai presidentiltä tunnustuksen 
amerikkalaisen laivan avustamisesta. Samanlainen tunnustus esitettiin 
myös vuonna 18865' 

Toisinaan Venäjän Yhdysvalloissa toimivaa lähetystöä informoitiin 
suomalaisten merimiesten kuolemasta56  tai yksittäisten henkilöiden Ame-
rikkaan jättämästä jäämistöstä.57  Nämä harvat tapaukset löytyvät sinänsä 
erittäin laajasta Yhdysvaltojen ja Venäjän välisiä suhteita käsittelevästä 
asiakirja-aineistosta; suomalaisten tapausten löytäminen on tutkijalle ollut 
lähinnä neulan etsimistä heinäsuovasta. Yleensä ne liittyvät joko suoraan 
tai välillisesti merenkulkuun. 

Yhdysvaltojen edustustot yhtäältä Pietarissa ja toisaalta Suomessa 
merkitsivät sitä, että amerikkalaisten fyysinen yhteys Suomeen oli voimis-
tumassa, mikä näkyy selvästi myös matkakirjallisuuden lisääntymisenä 
1800-luvun alkupuoleen verrattuna. Kirjoitusten laajuus ja asiantuntevuus 
riippuivat kirjoittajista, ei niinkään kirjoituksen laatimisajankohdasta. En-
simmäistä kiinnostuksen selvää nousuvaihetta edusti Krimin sodan kausi. 
Tennesseeläinen Randall W. MacGavock havainnoi laivasta Suomenlah-
den rannikkokaupunkeja matkallaan Pietariin ja sieltä takaisin Tukhol-
maan vuonna 1854. Paluumatkalla hän pysähtyi yhdeksi päiväksi Turkuun, 
jonka kadut olivat hänen mukaansa leveitä ja puhtaita.SS  Siihen hänen ha-
vaintonsa Suomesta rajoittuivatkin. Amerikkalainen diplomaatti Andrew 
Dickson White, josta 1890-luvun alussa tuli Yhdysvaltojen ensimmäinen 
Venäjän suurlähettiläs, tutustui Krimin sodan vuosina jo tarkemmin Suo-
meen ja suomalaisiin. Omaelämäkerrassaan hän muistelee vierailuaan 
Helsinkiin, jossa oli yksi Euroopan tärkeimmistä yliopistoista, suuri kirjas-
to, kauniita rakennuksia ja muut venäläiset kaupungit ylittävä puhtaus ja si-
vistyksen ilmapiiri. Lisäksi hän luonnehtii positiivisessa sävyssä suomalai-
sia, jotka palvelivat venäläisissä sota-aluksissa.59  

55. Diplomatic Instructions of the Department of State 1801-1906. Russia. Vol. 14. 
13.1.1863, Vol. 15. 7.6.1867, Vol. 16.25.5.1886 (National Archives, Washington). 

56. Notes to Foreign Legations in the United States from the Department of State 1834-
1906. Russia. 2.8.1865, 8.4.1882 (National Archives, Washington). 

57. Notes to Foreign Legations in the United States from the Department of State 1834-
1906. Russia. 8.1.1863, 20.12.1888 (National Archives, Washington). 

58. MacGavock 1854, 365, 383. 
59. White 1905, 29. Andrew Dickson Whiten urasta, ks. s. 163. 
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Suomi esiintyi myös ainakin englantilaisissa Krimin sodan aikana il-
mestyneissä aikakauslehdissä, joihin myös amerikkalaiset joutuivat tuol- 
loin tukeutumaan halutessaan tietoja Suomesta. Sekä vuosina 1854 että 
1855 New Monthly Magazine julkaisi artikkelin Suomesta. Edellisessä esite-
tään Turku Suomen pääkaupunkina, ja esitellään lyhyesti myös useita mui-
ta Etelä-Suomen kaupunkeja ja niiden nähtävaksiä. Lisäksi pohditaan Ve-
näjän Suomenlahden laivaston voimakkuutta. Seuraavan vuoden artikke-
li »Finland and the Finlanders» on huomattavasti perusteellisempi ja ni-
mensä mukaisesti kokonaan suomalaisille omistettu. Esittely ulottuu Ou-
luun asti, ja kirjoituksessa pohditaan suomalaisten alkuperää ja historiaa: 
suomalaiset ovat mongolista alkuperää ja sukua unkarilaisille, heidät sa-
mastetaan lappalaisiin. Kirjoituksessa kerrotaan myös noidista ja taikaus-
kosta. Lisäksi luonnehditaan suomalaista kansanluonnetta, johon kirjoitta-
ja suhtautuu kunnioituksella; suomalaiset sotilaat ovat aina taistelleet ur-
hoollisesti. Kaupungeista Turku esitellään ruotsalaisena keskuksena, 
Helsinki taas venäläisenä.61  

Tässä vaiheessa kuvaukset suomalaisista vaihtelevat jonkin verran kir-
joittajan mukaan, mutta yhteistä niille on huomion kiinnittäminen sotilaal-
lisiin seikkoihin. Esimerkiksi Helsingistä puhuttaessa ei koskaan unohdeta 
mainita Viaporia, ja Ahvenanmaata esitellään aina lähinnä sotilaalliselta 
kannalta. Mutta lisäksi kirjoituksissa esitetään suomalaisten alkuperästä 
käsityksiä, jotka säilyvät eksoottisina ja myytinomaisina hyvin pitkään 
1900-luvun puolelle asti. 

Tällaisen kuvauksen esittää myös kirjailija ja maailmanmatkaaja 
Bayard Taylor,62  joka kävi Suomessa kahdesti, vuosina 1856 ja 1862. Vuon-
na 1857 ilmestyi hänen teoksensa Northern Travel. Summer and Winter Pic-
tures. Sweden, Denmark and Lapland, jossa hän kuvaa suomalaisten histori-
aa, tapoja, uskomuksia ja taikauskoa ainoastaan Pohjois-Suomen halki 
ulottuneen matkansa perusteella.63  MOYNE pitää sitä kuitenkin tärkeim-
pänä amerikkalaisen kirjoittamana Suomi-dokumenttina ennen 1860-lu-
vun puoliväliä.64  Vuonna 1862 Taylor tuli diplomaatiksi Venäjälle, ei patri-
oottisesta velvollisuudentunnosta vaan ansaitakseen rahaa ja voidakseen 
tutustua sen hetkiseen kiinnostuksen kohteeseensa Keski-Aasiaan.65  Tässä 

60. The New Monthly Magazine 101 (May, 1854), 118-119. 
61. The New Monthly Magazine 103 (April, 1855), 379-391. 
62. Ks. hänestä myös s. 157-158. 
63. Taylor 1857, passim; ks. myös Moyne 1947, 172-173; Moyne 1953, 73; vrt. Babey 1938, 

5-6. 
64. Moyne 1947, 339. 
65. Ks. Life and Letters of Bayard Taylor 1885, 383-384. 
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vaiheessa hän oli niitä harvoja, jotka halusivat tutustua muuhunkin Venä-
jään kuin Pietariin ja Moskovaan. Diplomaattikautenaan hän vieraili myös 
Laatokalla ja sen lähistössä ja kirjoitti retkestään artikkelin vuonna 1864 
amerikkalaiseen The Atlantic Monthly -lehteen. 

Krimin sodan jälkeen amerikkalaisten matkakuvausten määrä väheni, 
ja useimmiten ne olivat Suomen osalta hyvin pelkistettyjä. Välinpitämättö-
myyttä osoitti myös virheellisten tietojen antaminen. Vuonna 1864 ilmesty-
neessä Harper's Hand-book for Travelers in Europe -matkaoppaassa Turun 
palo (1827) sijoitettiin Helsinkiin.67  Eteläinen Suomi oli kuitenkin amerik-
kalaisten matkan varrella heidän kulkiessaan Tukholmasta Pietariin. Yh-
dysvaltojen Suomen konsuli Reynold Frenckell raportoi vuonna 1866 use-
an amerikkalaisen diplomaatin vierailleen vuoden kuluessa Helsingissä.68  
Yksi vierailijoista oli amerikkalainen John Ross Browne, joka kirjasi mat-
kansa annin vuonna 1867 New Yorkissa ilmestyneeseen kirjaan The Land 
of Thor. Hän vietti jonkin aikaa sekä Helsingissä että Turussa ja hänen ylei-
nen asenteensa suomalaisia kohtaan oli positiivinen.69  

Samanlaisia näkemyksiä oli Frances Willardilla, joka vieraili Suomes-
sa vuonna 1868 ja josta myöhemmin tuli tunnettu kasvatuksen asiantuntija 
ja raittiusliikkeen kannattaja. Vuonna 1869 hän julkaisi artikkelin »A Peep 
at Finland», jossa hän seikkaperäisesti kuvailee kokemuksiaan Suomes-
sa.70  Willard lieneekin tutustunut jo ennen matkaansa Suomea koskeviin 
kirjoituksiin. Kuvaillessaan Wiborg-höyryaluksen kapteenin, suomalaisen 
Lars Krogiuksen kanssa käymäänsä keskustelua hän näkee kapteenissa71  

» ... the vety picture of a Scandinavian hero of the romantic 
days, toned and tamed by nineteenth century civilization.» 

Lainauksessa heijastuu suomalaisiin ja skandinaaveihin lyöty mystisyyden 
ja maagisuuden pohjoinen leima. Ainakin osittain Krogiuksen ansiosta 
Willard jäi Turkuun ja Helsinkiin joksikin aikaa. Kapteeni kehotti häntä 
siihen vetoamalla sellaisen pysähdyksen muodikkuuteen. Turussa Willard 
näki yllätyksekseen vanhan katedraalin ja hyvin pukeutuneet, intelligentit 
asukkaat. Helsingissä hän tutustui yliopistoon ja hyvin varustettuun kirja- 

66. Ks. Moyne 1953, 73-74. 

67. Harper's Hand-Book for Travelers in Europe... 1864, 506. 
68. Despatches... 15.12.1866 (National Archives, Washington). 
69. Ks. Moyne 1969, 74. 
70. Artikkeli julkaistiin Harper's Monthly -aikakauslehdessä elokuussa 1869. 

71. Willard 1869, 395. 
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kauppaan, josta voi ostaa mm. Dickensin ja Thackerayn kirjoja.72  Artikke-
lissaan hän esitti kaikkiaan avoimen ihailunsa suomalaisia kohtaan. Ensin-
nä hän kehotti amerikkalaisia olemaan tekemättä arvioita muista kansoista 
ilman perusteellista tutustumista. Toiseksi hän katsoi, että suomalaiset oli-
vat sivilisaation eturintamassa rautateineen, kirjastoineen, lennättimineen, 
hotelleineen, vaatetuksineen, postitoimistoineen ja ravintoloineen. Kol-
manneksi hän totesi, että »Finns look very much like New Yorkers and 
Chicagoans, and vice versa.»73  Willardin kirjoitus osoittaa, että suomalai-
set yllättivät hänet positiivisesti. 

Perusteellisimmat matkaoppaiden kuvaukset löytyivät John Murrayn 
Handbook for Travellers -kirjoista. Edellisessä luvussa74  kävi ilmi, että 
Murrayn oppaat olivat huolella laadittuja ja hyvin informatiivisia luonteel-
taan, eivät siis luettelon tapaisia kuten Baedekerin suositut oppaat. 1860-
luvun lopulla, jolloin Suomi ei ollut erityisesti esillä, Murrayn opas antaa jo 
tiiviin asiantuntevan kuvauksen Suomesta 23 sivulla. Esittely jakaantuu 
yleiskatsauksen lisäksi historiaa, kieltä, sanoja ja sanontoja, mittoja, paino-
ja ja kolikoita, höyrylaivoja, matkustusta sekä postia ja postivaunuja käsit-
televiin lukuihin. Opas sisältää luettelon keskeisestä sanastosta ja yleisim-
mistä matkustajan tarvitsemista ilmaisuista. Varsinaisen artikkeliosan pe-
rässä on kuvattu erilaisia matkustusreitte5jä, niiden nähtävyyksiä ja yö-
pymispaikkoja. Kuvaukset kiteyttää arvio:7  

»The living in Finland is very tolerable, though certainly by 
no means luxurious: capercailzie, black-cock, hazelgrouse, 
and all sorts of fish are to be had in abundance during eight 
monts of the year. When game is not in season, the tourist is 
strongly recommended to try the Finnish veal, which is most 
excellent, and equal to any fed in England; the beef, on the 
other hand, is miserable, lean, and tasteless. Good Bavarian 
beer is to be had throughout the country.» 

Arvio perustuu kulinaarisiin aspekteihin, mutta samalla perusteellisuu-
della esitellään myös muut asiat sekä hyvine että huonoine puolineen. 

72. Willard 1869, 396. 

73. Willard 1869, 397. 

74. Ks. s. 157. 

75. Handbook for Travellers in Russia, Poland, and Finland 1868, 369-391, suora lainaus s. 
383. 
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Tasan kaksikymmentä vuotta myöhemmin, vuonna 1888 ilmestynyt 
Murrayn opas on entistäkin laajempi; Suomen osuus käsittää jo 57 sivua. 
Se sisältää seitsemän alalukua, joissa matkailija perehdytetään Suomen 
historiaan, kulttuuriin, vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, ilmastoon, mit-
toihin, ravintoloihin ja hotelleihin. Esittely on entistä laajempi ja täsmälli-
sempi, vaikkakin sen rakenne on sama kuin kaksikymmentä vuotta aiem-
massa teoksessa. Lukija saa tiedot Suomen pinta-alasta ja väkiluvusta yhtä 
hyvin kuin uskonnollisista oloista tai koulujärjestelmästä. Sanaluettelot ja 
murreilmaisut ovat edelleen tärkeässä asemassa, samoin erilaisten matka-
reittien esittelyt.76  

Tähän aikaan myös eräiden matkailijoiden kuvaukset ovat varsin pe-
rusteellisia. Yleensäkin matkakirjoja tutkimalla saa sen käsityksen, että 
kiinnostus on selvästi laajenemassa. Suomi alkaa aktiivisesti tunkeutua ul-
komaiden tietoisuuteen mm. maailmannäyttelyiden välityksellä ja eräät 
taiteilijat saavat nimeä. Samaan aikaan Venäjän ote Suomesta alkaa myös 
tiukentua. 

Vuonna 1886 englantilainen W.F. Songey julkaisi The Leisure Hour - 
lehdessä artikkeleita Suomesta otsikolla »Sketches in Finland» 77  Hän oli 
sikäli poikkeuksellinen kirjoittaja, että hän viipyi Suomessa viisi vuotta. 
Siksi onkin odotettua, että hänen kuvauksensa oli perusteellinen ja kiin-
nosti myös Suomeen saapuvia amerikkalaisia. Hän kuvaa tarkasti monia 
suomalaiseen tapakulttuuriin liittyviä asioita kuten saunomista, hautajai-
sia, pukeutumista, ruokailutottumuksia. Myös on huomionarvoista, että 
hän ei suinkaan keskitä kirjoitustaan eteläiseen kaupunkiväestöön vaan 
pyrkii erittelemään suomalaisuutta yleensä. Kuvailun tarkkuutta osoittaa 
saunan roolin esittely: kirjoittaja kertoo saunavihdasta, alastomana lumes-
sa pyörimisestä, saunan ihanteellisesta lämpötilasta, saunomisen ajoittumi-
sesta lauantai-iltaan ja uskomuksista saunan terveellisyyteen.78  Suomalais-
ten uskonnollisuuteen liittyy Songeyn mukaan edelleen paljon taikauskoa. 
Vieraanvaraisuus on toisinaan liiankin ylitsevuotavaista. Kirjoittaja ei 
myöskään unohda luonnehtia tavanomaisempia matkakuvausten aiheita 
kuten ilmastoa, pinnanmuodostusta tai matkailumahdollisuuksia. Hänelle 
Suomi on »järvien maa»; myöhemmissä matkakirjoissa ilmaus muuttuu vä-
hitellen »tuhansien järvien maaksi». Hän esittelee lyhyesti myös henkisen 
kulttuurin edustajat Runebergin ja Franzenin.79  

76. Handbook for Travellers in Russia, Poland, and Finland 1888, 503-559. 
77. Songey 1886, 609-613, 688-690, 770-772. 

78. Songey 1886, 610. 

79. Songey 1886, passim. 

176 



Songeyn kirjoituksessa Suomi nähdään ympäristöönsä sidottuna villin 
luonnon, karun ympäristön ja eristäytyneisyyden taustaa vasten. Maaseutu-
väestön tavat ovat outoja, mutta niiden avulla kirjoittaja pyrkii tuomaan 
esiin suomalaisten omaleimaisuutta. Suomi ei ole enää vain Ruotsin tai 
Venäjän osa vaan sillä havaitaan olevan omaa kansallista kulttuuria ja ta-
poja. Songeyn kirjoitus osoittaa muita kirjoittajia syvällisemmän analyysin 
tajua, mikä ainakin osittain on seurausta hänen pitkästä Suomessa olo-
ajastaan. Kun hänen näkökulmanaan on lisäksi kansan enemmistö, ei vain 
kaupunkiväki, hän kykenee tuomaan lukijalle laajemman näkemyksen kuin 
kirjoittajat yleensä. Vaikka Songey on englantilainen, saattoivat hänen nä-
kemyksensä ulottua myös amerikkalaisten keskuuteen, koska monet aika-
kauslehdet ja matkaoppaat julkaistiin tuohon aikaan sekä Englannissa että 
Yhdysvalloissa. Lisäksi amerikkalaiset saapuivat Eurooppaan Englannin 
kautta ja suunnittelivat jatko-ohjelmiensa yksityiskohtia sieltä käsin. 

Useimmat 1880-luvunkin Suomi-kuvaukset olivat varsin pinnallisia 
Songeyn kirjoitukseen tai Murrayn matkaoppaaseen verrattuna. Vuonna 
1886 amerikkalainen J.M. Buckley julkaisi teoksen The Midnight Sun mat-
kastaan Norjaan, Ruotsiin ja Venäjälle. Siinä hän luonnehtii lyhyesti myös 
Suomea ja sen historiaa. Yksityiskohtaisemmin hän esittelee näkemiään 
hautajaisia, joissa hän havaitsee kirjoittajan omaan arvomaailmaan sopi-
matonta erikoista eksotiikkaa: ainakin kuusi kertaa pappi heitti maata vai-
najan päälle, sen jälkeen saman tekivät kaikki läsnäolijat lapset mukaan 
luettuna. Lisäksi hautajaisvieraat lähtivät rattaineen aivan liian nopeata 
vauhtia pois hautajaispaikalta yrittäen ohitella toisiaan ja hymyillen ohikul-
kijoille °0 

Toinen amerikkalainen, Chas F. Cutting matkusti Suomessa kesällä 
1887 ja merkitsi tapahtumat muistiin kiireessä junassa tai laivan hytissä. 
Kirjassaan Glimpses of Scandinavia and Russia hän tunnustaa tekevänsä 
vääryyttä monille näkemilleen paikoille, mutta päättää kuitenkin julkaista 
muistiinpanonsa omakustanteena, vain 100 kappaleen painoksena, koska 
Yhdysvalloissa on puutetta tämän alueen matkaoppaista. Suomesta hän 
esittelee vain muutamalla sanalla suurimmat kaupungit: Helsingin, Turun 
ja Viipurin 81 

Samana vuonna ilmestynyt Maturin M. Balloun Due North on huo-
mattavasti tarkempi, mutta kirjoittaja keskittyy Skandinavian maiden ja 
Venäjän esittelyyn, ja näkee Suomen läpikulkupaikkana, jolle lähes 400-si-
vuisessa kirjassa on omistettu vain yhden luvun osa, kaikkiaan kymmenisen 

80. Buckley 1886, 138-148. 
81. Cutting 1887, preface, 51-55. 
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sivua. Kuvaus koskee Turkua ja Helsinkiä, jotka ovat kirjoittajan matkan 
varrella. Hänen perehtyneisyyttään osoittaa kuitenkin lyhyt katsaus Suo- 
men historiaan. Lisäksi hän informoi lukijaa näkemiensä kaupunkien näh-
tävyyksistä ja asukasluvusta: Turussa on 25 000 asukasta; kaupunki on puh-
das, ja siitä huokuu »hiljainen vauraus». Helsingissä on yli 50 000 asukasta; 
yliopisto on korkeatasoinen, samoin kirjasto. Yliopistossa on 700 opiskeli-
jaa, 40 professoria, ja se on Venäjän vanhin yliopisto. Kirjoittaja muistuttaa 
myös, että vaikka Suomi on osa Venäjää, se on lähes yhtä itsenäinen kuin 
Norjla Ruotsin alaisuudessa. Hän esittelee myös Viaporin Helsingin turva-
na.8  Kokonaisuutena ottaen hänen havaintonsa eivät tuo mitään uutta sii-
hen kuvaan, joka matkakirjoissa oli jo Krimin sodan vaiheessa. 

Ajanjakson loppuun asti Suomi pysyi syrjäisenä kolkkana sekä Euroo-
pan kartalla että amerikkalaisten kiinnostuksessa. Kuten vuosisadan alku-
puolellakin se oli edelleen lähinnä läpikulkupaikka matkalla Pietariin, ja 
siksi useimmat matkailijat tutustuivat ainoastaan eteläisiin rannikkokau-
punkeihin, lähinnä Turkuun ja Helsinkiin, ja muodostivat käsityksensä nii-
den perusteella.83  Monet matkustajat eivät olleet Suomesta lainkaan kiin-
nostuneita. Amerikkalaisten matkailu suuntautui jatkuvasti Länsi-Euroo-
pan maihin, niistä usein edelleen etelään sekä jossain määrin myös Skan-
dinaviaan. Eivät edes Venäjän keskukset houkutelleet, Suomesta puhu-
mattakaan. Perusteellisesti Suomeen tutustuneet henkilöt olivat siis poik-
keuksia. 

MOYNE pitää Frances Willardin artikkelia 1800-luvun loppupuolen 
matkakuvauksista tärkeimpänä,84  ja yllä olevan analyysin perusteella voim-
me yhtyä hänen käsitykseensä. Mutta lisäksi on syytä todeta, että varsinai-
sista matkaoppaista Murrayn oppaat olivat niin ikään erittäin asiantunte-
via, samoin Suomessa pitkään vaikuttaneen englantilaisen W.F. Songeyn 
artikkelit. Sen sijaan Bayard Taylorin Northern Travel, jota MOYNE pitää 
tärkeimpänä Suomi-kuvauksena ennen 1860-luvun puoliväliä,85  kuvaa 
Suomea ja suomalaisia hyvin subjektiivisesti ja myyttisyyden verhon kautta. 
Tosin se on kuvaava sikäli, että se hahmottaa sellaisia uskomuksia, joita 
amerikkalaisten ja yleensä ulkomaalaisten keskuudessa vallitsi suomalai-
sista hyvin pitkään; noituus, mystisyys, mongolinen alkuperä ja kehittymät-
tömyys liitettiin suomalaisiin. Toisaalta kuitenkin monet kirjoittajat suh-
tautuivat myönteisesti suomalaisiin. Heidän arviointinsa perustuivat yleen- 

82. Ballow 1887, 195-201. 

83. Vrt. Moyne 1947, 344; Paasivirta 1962, 23-24. 
84. Moyne 1953, 80. 

85. Moyne 1947, 339; ks. myös tämän tutkimuksen s. 173-174. 
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sä maan eteläosien kaupunkeihin ja asukkaisiin, jotka tuottivat negatiivis-
ten ennakko-odotusten vastaisia yllätyksiä. Vain poikkeustapauksissa ame-
rikkalaisia oleskeli ja vieraili muualla kuin etelän kaupungeissa tai Pohjois-
Suomessa; esimerkiksi vuonna 1876 konsuli Frenckell raportoi Yhdysval-
tojen ulkoministeriölle Kokkolassa kuolleesta amerikkalaisesta taiteilijasta 
Jackson Haines'ista,86  ja kaksikymmentä vuotta myöhemmin varakonsuli 
Donner sai Ruolestaan etsiä tietoja kadonneesta amerikkalaisesta A.E. 
Mellgrenistä. 7  

Englanninkielisissä matkakuvauksissa 1800-luvun puolimaista vuoteen 
1890 Suomi nähdään itäisen ja läntisen kulttuurin raja-alueena: Turku on 
ruotsalainen ja Helsinki venäläinen. Itäinen aspekti tuo kuvaan eksootti-
suutta ja luonnonmukaisuutta, läntinen lähinnä teollista ja teknistä edis-
ty, neisyyttä, jota erityisesti liberaalit pyrkivät näyttämään ulospäin. Venäjän 
valtakunnan osana oleva Suomi sai tänä kautena pikemminkin primitiivi-
sen kuin edistyneen leiman, ja matkustajien vähäisyys vaikutti osaltaan sii-
hen, ettei kuva helposti muuttunut 1800-luvun kuluessa. 

Suomalaisten eksoottisuutta amerikkalaisten silmissä lisäsi osaltaan 
suomalainen kirjallisuus. Yllä olemmeo viitanneet joihinkin Runebergin 
ja Topeliuksen tuotannon käännöksiin, 8  mutta seuraavassa perehdymme 
lähinnä siihen, miten amerikkalaiset kirjailijat ottivat suomalaiset huomi-
oon omassa tuotannossaan. Kalevalan he tunsivat parhaiten sen vilkkaan 
polemiikin ansiosta, joka käytiin Longfellow'n Song of Hiawatha -teoksen 
ilmestyttyä vuonna 1855. Longfellow oli kiinnostunut Kalevalasta jo 
käydessään Ruotsissa vuonna 1835 ja saatuaan käsiinsä sen runojen kään-
nöksiä.89  Juuri Kalevalan ja Song of Hiawathan keskinäinen suhde kiinnos-
ti kirjallisia piirejä.90  Vuonna 1855 T.C. Porter kirjoitti washingtonilaiseen 
National Intelligencer -lehteen artikkelin, jossa hän syytti Longfellow'ta 
plagioinnista eikä hän jättänyt polemiikkiaan siihen, vaan julkaisi aiheesta 
myös muita artikkeleita. Aiheen arkuutta osoittaa se, että eräät aikakaus-
lehdet eivät suostuneet julkaisemaan Porterin kirjoituksia. Vastaavaa kes-
kustelua käytiin samoihin aikoihin myös Englannissa 9i  Keskustelu teki 

86. Despatches... 16.10.1876 (National Archives, Washington). 

87. Despatches... 8.9.1886 (National Archives, Washington). 

88. Ks. s. 169. 
89. Sitä on tarkemmin käsitelty edellisen aikakauden yhteydessä s. 57-58. 

90. Moyne 1947, 162. 
91. Tästä sekä Kalevalan ja Song of Hiawathan suhteesta käydystä keskustelusta, ks. laa-

jemmin Moyne 1947, 198-210. 
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puolestaan Longfellow'n tunnetuksi Suomessa. Esimerkiksi Mehiläinen 
propagoi hänen muutakin tuotantoaan 1850-luvun lopulla.92  

Näin kiinnostus Kalevalaa kohtaan laajeni amerikkalaisen sivistyneis-
tön parissa. Walt Whitman seurasi plagiointikeskustelua leikkaamalla asi-
aa koskevia lehtileikkeitä syksyllä 1855. Samaan aikaan hän kokosi lehdistä 
muutakin Suomea koskevaa materiaalia, mm. The New York Tribune'ssa 
julkaistun kirjoituksen, jossa Krimin sodan aikana Venäjän armeijan palve-
luksessa ollut amerikkalainen esitteli kokemuksiaan Suomesta. Whitman 
teki kirjoitukseen omia huomautuksiaan todeten Runebergin suomalaisten 
suosikkirunoilijaksi ja suhteellisen lahjakkaaksi. Lisäksi hän luonnehti se-
kä Suomen luontoa että ihmisiä, joiden keskinäinen vaikutussuhde oli sel-
vä: sekä luonto että ihmiset olivat karkeita, mutta ystävällisiä ja voimakkai-
ta. Näille ihmisille Runeberg oli sopiva runoilija 93  MOYNEn mukaan 
Whitmanin kiinnostus Kalevalaan ja Suomeen näkyy hänen Leaves of Grass 
-teoksensa vuonna 1856 ilmestyneessä toisessa laitoksessa, vaikka suora 
viittaus suomalaisiin ilmenee vain yhdessä säkeessä:94  

»I see the regions of snow and ice, 
I see the sharp-eyed Samoiede and the Finn ...» 

Sinänsä tyypillisesti tämäkin lainaus liittyy pohjoisuuteen, kylmyyteen ja 
mystisyyteen. 

Amerikkalaisten kiinnostus Kalevalaan jatkui 1870- ja 1880-luvuilla. 
Muusikko Selma Borg esitteli amerikkalaisille kansalliseeposta saavuttu-
aan Yhdysvaltoihin vuonna 186495  Whitmanin ohella amerikkalaisen kir-
jallisuuden suurista nimistä ainakin Ralph Waldo Emerson tunsi Kaleva-
lan, mutta Charles Eliot Nortonin pitämän päiväkirjan mukaan vasta 1870-
luvun alussa. Vuonna 1875 — kun Emerson ja Norton palasivat Eng-
lannista Yhdysvaltoihin — he keskustelivat siitä, ja Nortonia ihmetytti, että 
niin merkittävä henkilö kuin Emerson oli vasta tässä vaiheessa tutustunut 
niin huomattavaan teokseen kuin Kalevalaan96  Samana vuonna Emerson 
teki merkintöjä suomalaisten eepoksesta omiin muistiinpanoihinsa,97  mut-
ta häntä tutkineilla ei ole tietoa siitä, oliko sillä mitään suoranaista merki-
tystä hänen tuotannossaan. 

92. Ks. Mehiläinen 1859, 96. 

93. Ks. Moyne 1972, 235-240. 
94. Ks. Moyne 1972, 241-243, suora lainaus s. 243. 
95. Moyne 1947, 225. Borgin musiikkiurasta, ks. tämän tutkimuksen s. 168. 
96. Letters of Charles Eliot Norton 1913, 508-509. 

97. Journals of Ralph Waldo Emerson 1941, 424. 
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Vuonna 1868 ilmestyi Kalevalan englanninkielinen versio Selections 
from the Kalevala, jonka oli kääntänyt John Addison Porter ja toimittanut 
amerikkalainen tiedemies Eugene Schuyler. Toimiessaan diplomaattina 
Moskovassa, Tallinnassa ja Pietarissa Schuyler tutki samalla venäläistä kir-
jallisuutta, historiaa ja yleensä venäläistä yhteiskuntaa hyvin aktiivisesti. 
Hän julkaisi käännöksiä Tolstoin ja Turgenjevin teoksista sekä Pietari Suu-
ren elämäkerran. Ainakin vuosina 1870 ja 1872 hän vieraili myös Suomes-
sa, jossa hän tutustui varsin läheisesti helsinkiläisiin yliopistopiireihin.98  Jo 
vuotta ennen ensimmäistä Suomessa käyntiään hän toimitti Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuralle kappaleen toimittamastaan Kalevala -versiosta.99  

Toinen diplomaatti, J.M. Crawford julkaisi ensimmäisen koko Kaleva-
lan englanninnoksen vuonna 1888. Ehkä tämän työn seurauksena la ansios-
ta hän siirtyi diplomaatiksi juuri Venäjälle vuosiksi 1889-1894.10" 1880-1u-
vun lopulla Yhdysvalloissa selvitettiin myös mahdollisuutta tehdä Kaleva-
lasta ooppera. Kirjailija ja opettaja Lafcadio Hearn puuhasi sitä varsin 
pitkään ja oli yhteydessä mm. suomalaiseen Yrjö Hirniin, joka vuonna 1909 
julkaisi artikkelinkin otsikolla »Kalevala oopperan tekstinä. Muutamia ot-
teita Lafcadio Hearnin kirjeenvaihdosta»,101 

Kalevala oli ajanjaksona 1850-1890 selvästi keskeisin suomalaisen 
kulttuurin tuote, joka kiinnosti amerikkalaista sivistyneistöä. Samalla se 
vaikutti ainakin joidenkin kirjailijoiden tuotantoon — yleensä siten, että 
käsitys suomalaisista salaperäisenä luonnonkansana sai lisävahvistusta. 
Suomalaiset esiintyivät tänä kautena edelleen hyvin vähän amerikkalaisen 
kaunokirjallisuuden henkilöinä, ehkä jopa vähemmän kuin vuosisadan al-
kupuoliskolla, jolloin kiinnostus etenkin Delawaren siirtokunnan asujai-
mistoon oli tuonut suomalaisetkin mukaan kirjoihin. Ennen vuosisadan 
puoliväliä suomalaiset olivat joissakin teoksissa esiintyneet myös merimie-
hinä. Nämä kaksi teemaa hallitsevat myös käsiteltävänä kautena suoma-
laisten — sinänsä vähäistä — esiintymistä amerikkalaisissa teoksissa. Ehkä 
Kalevalan tai laajemmin eksoottisen suomalaiskuvan vaikutusta on se, että 
monet viittaukset suomalaisiin ovat runomuotoisia. 

Krimin sodan aikana vuonna 1856 ilmestyi John Greenleaf Whittierin 
kertova runoelma The Conquest of Finland, jossa juonena on, ettei brittien 
laivasto voi valloittaa Suomea hävittämällä sen rannikoita; sen sijaan yksi 
valkopurjeinen alus tuo rahaa ja muita lahjoja, joiden avulla suomalaisten 

98. Babey 1938, 12; Moyne 1953, 76-77. 

99. Suomi 1871: SKS:n Keskustelemukset 1868-1869, 453. 
100. Babey 1938, 13. 

101. Valvoja 1909, 133-137; ks. myös Moyne 1947, 236, 239-240. 
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sydän on valloitettavissa. Tässä runoelmassa suomalaiset nähdään tavalli-
suudesta poiketen »tavallisina» ihmisinä, oikeastaan anglosakseihin kuulu-
vina102  ovathan he asuttaneet Amerikkaa jo 1630-luvulta lähtien. Vuon-
na 1872 Whittier julkaisi runon »The Pennsylvania Pilgrim», jonka MOYNE 
tulkitsee osittain kertovan suomalaisesta saarnaajasta Pehr Schaeferistä; 
tämä toimi Pennsylvaniassa uskonnollisena opettajana vuosina 1694-
1701.103  Tässä Whittier yhdistää suomalaisen Amerikan asuttamisvaihee-
seen ja kuvaa nimenomaan hänen »erilaisuuttaan» toisin kuin vuoden 1856 
teoksessa. 

Delawaren asuttajat ovat mukana myös George Alfred Townsendin 
runoissa. Vuonna 1870 ilmestyi kokoelma Poems, jossa on yksi runo nimel-
tä »Swedes and Finns». Se on kirjoitettu nimenomaan ruotsalaisten ja suo-
malaisten uudisasukkaiden muiston kunnioittamiseksi.104  Myöhemmin 
hän julkaisi vielä muita samaa tematiikkaa käsitteleviä runoja kuten »Swe-
de'n» Cincinnati Commercial -lehdessä ja »Finn'in» St. Louis Democrat - 
lehdessä.105  Townsend oli itse kotoisin Delawaresta ja 1880-luvun lopulla 
hän vieraili Suomessa, mikä säilytti hänen kiinnostustaan suomalaisiin. 
Vielä vuonna 1911 hän kirjoitti pitkähkön runon nimeltä »In Finn-Land». 
Siinä hän teki vertailuja 1600-luvun Delawaren suomalaisten ja 1800-luvun 
Suomessa asuvien suomalaisten väli11ä.106  

Merimiesaihetta käsitteli Herman Melville vuonna 1888 ilmestyneessä 
runoteoksessa John Marr and Other Sailors; se sisälsi runon »Bridegroom 
Dick», jossa suomalaisiin yhdistetään erilaisia uskomuksia.107  Aihe ei ollut 
Melvillelle uusi, sillä jo 41 vuotta aiemmin hän oli julkaissut teoksen 
Omoo: tässä suomalaisella niin ikään oli yliluonnollisia kykyjä.108  

Amerikkalaisessa kaunokirjallisuudessa suomalaiset esiintyvät siis 
harvoin ja silloinkin stereotyyppisissä teemoissa: Delaware ja meri ovat 
keskeiset kuvauskohteet. Kalevala-kiinnostus aiheutti kuitenkin sen, että 
jotakin suomalaisesta kulttuurista tuli melko hyvin esiin. Se auttoi myös 
amerikkalaisten orastavaa mielenkiintoa suomalaista taidetta kohtaan 
yleensä. 1800-luvun loppupuolen matka- ja kaunokirjallisuudessa suoma-
laiset tuotiin toisinaan myös elävämmin esiin. Eräät kirjoittajat suhtautui- 

102. Ks. Mead 1963, 261-262. 
103. Moyne 1947, 45-46; ks. myös tämän tutkimuksen s. 40. 
104. Washington, D.C.1870. 
105. Ks. Hindes 1946, 29. 
106. Ks. Moyne 1953, 77-81. 
107. Ks. Melville (1924), passim. 

108. Ks. s. 57. 
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vat heihin positiivisesti ja arvostaen, joten tässä vaiheessa W.R. MEADin 

luonnehdinta109  suomalaisista negatiivisina tyyppeinä ei pidä täysin paik-
kaansa. Suomalaiset eivät amerikkalaisten katsannossa olleet enää pelkäs-
tään muuttumattomia hahmoja vaan monissa kirjoituksissa alettiin heitä 
käsitellä myös moderneina ihmisinä, ei vain Pohjolan villeinä asukkaina. 
Eniten suomalaiset olivat amerikkalaisten tietoisuudessa Krimin sodan 
vaiheessa ja uudelleen 1880-luvun lopulle tultaessa. He siis näkyivät 
MEADin mallin mukaan konfliktitilanteissa sekä maailman alkaessa »pie-
nentyä» ja eri kansojen suuntautuessa entistä selvemmin ulospäin. 

Suomi ja suomalaiset olivat vuosien 1850 ja 1890 välisenä aikana »val-
miimpia» kuin edellisellä kaudella ottamaan vastaan uusia kulttuurivaikut-
teita ulkomailta. Amerikkalaisen kulttuurin leviäminen Suomeen ja yleen-
sä Eurooppaan oli siirtymässä uuteen vaiheeseen Atlantin valtamerta hal-
kovien höyrylaivojen myötä. 

109. MEAD jakaa suomalaisten esiintymisen englantilaisessa ja amerikkalaisessa kaunokir-
jallisuudessa neljään perustekijään: he ovat 1) stereotyyppisiä, 2) negatiivisia, 3) muut-
tumattomia ja 4) vain kriisiaikoina esillä olevia hahmoja (ks. tästä laajemmin Mead 
1963, 260-262; tämän tutkimuksen s. 54). 
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Kuva 38: Yhdysvallat oli edelläkävijä teollisen sarjatuotannon ja standardoinnin kehit-
tämisessä. Standardien avulla saatiin tasalaatuisia tuotteita ja sarjatuotanto laski tuot-
teiden hinnat massamarkkinoille sopiviksi. — Kuvassa valmisteilla hevosvetoisia viljan 
»itsesitojia» McCormickin maatalouskonetehtaalla Chicagossa. 

184 



4. AMERIKKALAISEN KULTTUURIN 
LEVIÄMINEN TEOLLISTUMISEN 
MURTAUTUMISVAIHEES SA 

4.1. Euroopan keskukset vaikutteille altteimpina 

Yhdysvaltojen oman kulttuurin hahmottamisvaihe oli jo 1800-luvun toisel-
la puoliskolla ohi ja erityisesti teollinen kehitys kohotti kansalaisten itse-
tuntoa. Vuosisadan lopulla Harvardin yliopiston presidentti Charles Wil-
liam Eliot olikin jo valmis puhumaan amerikkalaisen sivilisaation annista 
maailman kehitykselle kiteyttäen sen viiteen tekijään, jotka kaikki perus-
tuivat viime kädessä demokratiaan ja tekniseen kehitykseen.1  Näihin seik-
koihin perustuivat pääosin myös eurooppalaisten saamat vaikutelmat ame-
rikkalaisesta yhteiskunnasta, ja ne olivat tärkeitä amerikkalaisten vaikut-
teiden välittymisessä Eurooppaan vuosien 1850 ja 1890 välisenä aikana. 

Kauppa Yhdysvaltojen ja Euroopan maiden kesken vilkastui merkit-
tävästi. Yhdysvaltojen viennin suhteellinen osuus oli suurimmillaan 1870-
ja 1880-luvuilla, hieman yli 80% kaikesta vientikaupasta. Niin korkeihin 
lukuihin se ei ollut yltänyt kertaakaan aikaisemmin eikä yltänyt myöskään 
myöhemmin. Viennin volyymi kyllä on kasvanut 1900-luvulla. Myös tuon-
nissa Eurooppa oli Yhdysvaltojen keskeinen kauppakumppani. Vuosien 
1850 ja 1890 välisenä aikana tuonti Euroopasta vaihteli 53%:n ja 63,7%:n 
välillä. Sen osuus oli kuitenkin koko ajan laskusuunnassa,2  koska Yhdys-
vallat itse teollistui voimakkaasti ja alkoi tulla entistä omavaraisemmaksi. 
Viennin volyymi osoitti sitä vastoin, että amerikkalainen »tavarakulttuuri» 
oli tänä kautena tekemässä voimakasta invaasiotaan Euroopan maihin. 

1. Eliot 1907, 1-35; ks. myös tämän tutkimuksen s. 114-116. 
2. US Bureau of the Census. Historical Statistics of the United States... 1957, 550-553; ks. 

myös Woodruff 1975, 268-269 Table XVII. 
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Kauppavaihdon vilkastuessa amerikkalaiset yritykset perustivat tuki-
kohtiaan Euroopan mantereelle. Ensimmäisiin kuului Tiffany Company, 
joka avasi liikkeen Pariisissa vuonna 1850. Sitä seurasivat muutamaa vuot-
ta myöhemmin Pullman Company ja vuonna 1867 R. Hoe & Co. 1880-luku 
merkitsi jo laajempaa amerikkalaisten yritysten levittäytymistä Englantiin 
ja Länsi-Euroopan keskuksiin. Vuosisadan kahtena viimeisenä vuosikym-
menenä useat nykyään tunnetut ja toimivat yritykset perustivat tehtaitaan 
Eurooppaan, esimerkiksi Standard Oil Company, Eastman Kodak Compa-
ny, Worthington Simpson Company, American Radiator Company, Singer 
Sewing Machine Company ja General Electric Company. Vuoteen 1900 
mennessä amerikkalaisilla oli jo 28 omaa tehdasta Euroopassa ja ensim-
mäistä maailmansotaa lähestyttäessä niiden luku vain kasvoi .3  

Tarkastelemamme ajanjakson lopulla alkoi kehitys, jonka seurauksena 
esimerkiksi Singerin ja Kodakin tuotteet tulivat vähitellen niin yleisiksi, et-
tei niitä enää osattu edes yhdistää pelkästään Amerikkaan. On kuitenkin 
muistettava, että vuoteen 1890 mennessä valtaosa amerikkalaisesta materi-
aalisesta kulttuurista tuli vielä tavaroina suoraan Yhdysvalloista. Suuret 
korporaatiot levittäytyivät laajemmin Euroopan mantereelle vasta seuraa-
valla ajanjaksolla. Kun tuotteiden menekki kasvoi riittävän suureksi, tuli 
tytäryhtiön tai tehtaan perustaminen ajankohtaiseksi; siihen asti Euroo-
passa toimiva agentti saattoi huolehtia tuotteiden markkinoinnista ja levit-
tämisestä.4  

Tuotteiden leviämistä edistivät ratkaisevasti vuodesta 1851 lähtien 
maailmannäyttelyt, joiden kukoistuskausi osui sopivasti yksiin Yhdysvalto-
jen teollisen ekspansion kanssa. Lontoon näyttelyssä ei mikään muu yksit-
täinen tuote saanut niin paljon ihailua ja huomiota osakseen kuin McCor-
mick'in niittokone. Tämä hevosvetoinen, mekaaninen kone oli maanvil-
jelyksen tärkein tekninen uutuus vuosien 1830 ja 1860 välisenä aikana.5  
Toinen suurta huomiota herättänyt uutuus oli Samuel Coltin revolveri, jos-
ta The New York Herald kirjoitti, että se »will kill eight times as quick as 
any weapon formerly in use».6  

Lontoossa esitellyistä amerikkalaisista uutuuksista menestyksellisim-
mäksi osoittautui Singerin ompelukone, joka mahdollisti vaatteiden massa-
tuotannon. Lisäksi se helpotti vaatteiden kotona valmistusta. »A sewing 
machine in every house!», oli Isaac Singerin iskulause. Ompelukone val- 

3. Southard 1931, xiii. 

4. Vrt. Southard 1931, 3. 

5. Woodruff 1975, 108-109; ks. myös Koht 1970, 95-96. 

6. The New York Herald 20.10.1851; ks. myös Edwards 1953, passim. 
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loitti nopeasti miljoonat eurooppalaiset kodit ja helpotti etenkin keskiluo-
kan naisten työtä. Mutta toisaalta se loi tekstiiliteollisuuden haaran, joka 
käytti hyväkseen naistyövoimaa. Näin se osaltaan kärjisti 1800-luvun lopun 
luokkayhteiskunnan taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia.?  

Amerikkalaiset esittelivät Lontoossa myös massatuotantoon soveltu-
via lukkoja ja kelloja, valokuvaustarvikkeita, kirurgisia instrumentteja, ve-
tureita sekä hedelmiä, lihaa ja muotia — lähes kaikkea mahdollista. Mut-
ta huolimatta monista uutuuksista he olivat useimmille eurooppalaisille 
edelleen kaukaisen, vasta kehittymässä olevan valtion edustajia. Toisaalta 
juuri tekniset uutuudet saivat osakseen runsaasti huomiota sanomalehdis-
sä. Esimerkiksi norjalaisissa lehdissä julkaistiin monia kuvin varustettuja 
artikkeleita, joissa esiteltiin erityisesti maatalouskoneita.10  

Sekä maailman- että erilaisten muiden näyttelyiden avulla amerikka-
laiset kykenivät seuraavina vuosikymmeninä jatkuvasti kirkastamaan omaa 
kuvaansa. Lontoon vuoden 1851 näyttelyn jälkeen järjestettiin vuoteen 
1890 mennessä kaikkiaan kymmenen suurta kansainvälistä näyttelyä. En-
simmäinen niistä oli New Yorkissa vuonna 1853, jolloin amerikkalaisten 
päätarkoituksena oli osoittaa tekninen etevämmyytensä erityisesti englan-
tilaisiin nähden. Enimmät koneet olivat rakenteeltaan yksinkertaisia ja 
massatuotantoon hyvin soveltuvia. Vuonna 1855 Pariisissa järjestettyyn 
näyttelyyn amerikkalaiset osallistuivat suhteellisen vähin tuottein, mutta 
heidän maatalouskoneuutuutensa herättivät runsaasti huomiota. Sama 
trendi jatkui Lontoossa vuonna 1862. Amerikkalaisen mekaniikan keskei-
nen tavoite oli se, että sovellukset helpottaisivat ihmistyötä; varsinaisia uu-
sia keksintöjä ei niinkään tehty, mutta vanhoja koneita ja laitteita esiteltiin 
paranneltuina versioina — oli sitten kyse höyrykoneista, kelloista, lukko-
laitteista tai ompelukoneista.11  

Seuraavat näyttelyt pidettiin Pariisissa vuonna 1867 ja Wienissä kuusi 
vuotta myöhemmin, mutta erityisen menestyksekkääksi amerikkalaisille 
osoittautui Philadelphiassa Yhdysvaltojen itsenäistymisen 100-vuotisjuhlan 
kunniaksi pidetty näyttely. Se edusti maan teknisen kehityksen huippua, ja 
se nähtiin myös osoituksena amerikkalaisen sivilisaation voimasta, joka le-
viäisi kaikkialle sivistyneeseen maailmaan. The Atlantic Monthly kirjoitti:12  

7. Koht 1970, 97-98; Woodruff 1975, 109-110. 
8. Ks. Koht 1970, 91-98; Woodruff 1975, 110. 
9. Woodruff 1975, 110. 
10. Skard 1976, 44-45. 
11. Ks. Woodruff 1975, 110-112. 
12. The Atlantic Monthly, XXXVIII (July, 1876), 96. 
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»Nowhere else are the triumphs of ingenuity, the marvels of 
skill, and invention so displayed ... Surely here ... is the true 
evidence of man's creative powers.» 

Philadelphiassa oli näytteillä maatalouskoneita, kaivosvälineitä, tekstiilejä, 
vaatteita, jalkineita, kirjoituskoneita, kirjapainokoneita, vetureita, lennät-
timiä ja uutuutena mm. juuri patentoitu Bell'in puhelin. Tunnusomaista oli 
edelleen tuotteiden funktionaalinen yksinkertaisuus ja standardoitavuus. 
Amerikkalaista kulttuuria kuvasti myös se, että ensi kertaa kansainvälises-
sä näyttelyssä kiellettiin alkoholin tarjoileminen ja että ensi kertaa oli esil-
lä myös erityinen naisten rakennus.13  

Philadelphian maailmannäyttelyyn mennessä Yhdysvallat oli saavutta-
nut itselleen maineen johtavana materiaalisen kulttuurin edustajana eivät-
kä seuraavan vuosikymmenen näyttelyt muuttaneet tätä kuvaa. Sen sijaan 
Philadelphiasta lähtien Yhdysvaltojen näyttelyihin osallistumisen tarkoitus 
— tuotteiden levittäminen kaikkialle — alkoi toden teolla tuottaa hedel-
mää. Jo edellä totesimme Yhdysvaltojen viennin Eurooppaan kohoavan 
huippuunsa tässä vaiheessa ja amerikkalaisten yritysten aloittavan tytäryh-
tiöidensä perustamisen Eurooppaan. 

Ensimmäisen maailmannäyttelyn seurauksena McCormick teki lisens-
sisopimuksen englantilaisen yhtiön kanssa ja Coltia kehotettiin perusta-
maan tehdas Eurooppaan. Singerin ompelukoneen leviäminen ei tuntenut 
mitään rajoja: vuonna 1855 se myi ranskalaisen patenttinsa pariisilaiselle 
yhtiölle; vuonna 1868 Skotlannissa toimi sen ensimmäinen Yhdysvaltojen 
ulkopuolinen tehdas, ja vuoteen 1874 mennessä yli puolet Singerin tuotan-
nosta myytiin Amerikan ulkopuolella. 1850-luvulla amerikkalainen kumi-
teollisuus aloitti Euroopan invaasionsa.14  

Invaasion painopiste oli kuitenkin Philadelphian maailmannäyttelyn 
jälkeisessä kaudessa ja huipentui ensimmäiseen maailmansotaan mennes-
sä, jolloin Yhdysvalloista oli tullut maailman johtava teollisuusvaltio. Phi-
ladelphian näyttelyn seurauksena amerikkalaiset maatalouskoneet aloitti-
vat varsinaisen voittokulkunsa eri puolilla Eurooppaa. SKARD pitää juuri 
tätä ajankohtaa keskeisenä Norjan maatalouden mekaanistumisessa ame-
rikkalaisen mallin mukaan.15  Teollistumiskehityksestä huolimatta Euroo-
pan maat yhtä hyvin kuin itse Yhdysvallatkin olivat 1800-luvun loppupuo-
lella vielä voimakkaasti maataloudesta riippuvia. Siksi maatalouskoneiden 
kehittäminen nähtiin erittäin tärkeäksi, ja niiden välityksellä amerikkalai- 

13. Woodruff 1975, 114-115. 
14. Ks. Woodruff 1975, 116. 

15. Skard 1976,85. 
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set tekivät itseään tunnetuksi myös »tavallisen» kansan, maatalousväestön 
keskuudessa eri puolilla Eurooppaa. 

Mekaanistumisen myötä maanviljelys alkoi muuttua ihmistyöstä kone-
työksi ja samalla omavaraistaloudesta kaupalliseksi viljelyksi. Yhdysval-
loissa maatilojen lukumäärä kolminkertaistui vuosien 1860 ja 1910 välillä 
ja viljelypinta-ala kaksinkertaistui.16  Näin ollen ei ollut yllättävää, että uu-
det maatalouskoneet koettiin tärkeiksi ja että ne herättivät erilaisissa näyt-
telyissä suurta huomiota. Alunperin työvoiman puute ajoi Yhdysvaltojen 
maatalouden koneellistamiseen, koska maata oli paljon ja koska siirtolai-
suuskaan ei aluksi »riittänyt» työvoiman lähteeksi; kun se vuosisadan lop-
pupuolella alkoi riittää, siirtyivät useimmat maahantulijat teollisuusam-
matteihin. Koneistumista joudutti myös viljan kysynnän kasvu Euroopassa 
Englannin poistettua vuonna 1846 viljatullinsa. 1860-luvun kuluessa Yh-
dysvaltojen maatalouden jokainen viljelyvaihe koneistui. 

Euroopan maatalouskonetuotanto oli 1860-luvulla vielä hyvin taka-
pajuista kaikkialla muualla paitsi Englannissa, joten uutuuksille oli mark-
kinakenttää laajalti. Jo vuonna 1867 Birminghamin kauppakamari valitti, 
etteivät englantilaisetkaan koneet enää pysty kilpailemaan kehittyneem-
pien amerikkalaisten koneiden kanssa. Siksi näitä alettiin kopioida tai 
hankkia niiden patentteja. Saksassa ja Ranskassa oli 1890-luvulla vasta 
kymmenesosa viljankorjuusta koneistettu, ja Etelä- ja Itä-Euroopassa ko-
neistuminen alkoi varsinaisesti vasta maailmansotien välisenä aikana. 
Ruotsin maatalouden esikuvamaa oli Englanti 1800-luvun puoliväliin asti, 
mutta vähitellen amerikkalaiset koneet alkoivat nousta englantilaisten kil-
pailijoiksi ja ensimmäinen amerikkalainen leikkuukone saatiin maahan 
vuonna 1852. Seuraavalla vuosikymmenellä tuli amerikkalaisia niittokonei-
ta ja 1870-luvulla amerikkalaiset heinäharavat syrjäyttivät englantilaiset. 
Amerikkalaiset koneet olivat tärkeinä malleina vuosisatojen vaihteessa 
ruotsalaisten alkaessa voimakkaasti kehittää omaa maatalouskoneteolli-
suuttaan myös vientiä varten.17  

Vaikka amerikkalainen soveltava teknologia teki läpimurtonsa tarkastelta-
vana kautena, ei Yhdysvaltojen tieteellinen tutkimus vielä tässä vaiheessa 
saanut vastaavanlaista arvostusta osakseen. Amerikkalainen yliopistojär-
jestelmä oli voimakkaassa kehitysvaiheessa pääasiassa Saksasta oppinsa 

16. An Outline... s.a., 111. 

17. Maatalousteknologiasta ja sen leviämisestä, ks. tark. Heikkonen 1983, 18-31 ja siinä 
mainitut lähteet. 
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saaneiden henkilöiden ansiosta, mutta eurooppalaisten asenteet asettivat 
barrieerin amerikkalaisen tieteen arvostukselle; amerikkalaisia ei pidetty 
omaperäisinä tieteellisinä ajattelijoina vaan korkeintaan tiedon soveltaji-
na. Koko kauden ajan amerikkalainen yliopisto olikin voimakkaasti käy-
täntöön suuntautunut ja yhteiskuntaa palveleva. Selvänä todistuksena ovat 
1860-luvulta lähtien perustetut land-grant -colleget, joiden keskeinen teh-
tävä oli maatalousteknologian sovellusten tieteellinen kehittäminen.18  

Ajanjakson kuluessa muutos alkoi kuitenkin orastaa. Vaikka Norjalla 
oli läheiset kontaktit Yhdysvaltoihin jo vuosisadan ensi puoliskolla, ame-
rikkalainen humanistinen tiede pysyi siellä tuntemattomana vuosisadan lo-
pulle asti. Sen sijaan lääketiede alettiin ottaa vakavasti heti sisällissodan 
jälkeen. Vuosina 1867-1868 johtava norjalainen kirurgi Julius Nicolaysen 
opiskeli Yhdysvalloissa, ja hänen matkansa vaikutuksesta useat muut lää-
ketieteilijät tekivät opintomatkoja Amerikkaan vuoteen 1890 mennessä. 
Hammaslääketiedettä arvostettiin erityisesti.19  Jo 1850-luvun kuluessa 
Kristianian yliopistossa opetettiin neljän kurssin verran Yhdysvaltojen »ti-
lastotiedettä» (valtiotiedettä) taloustieteellisistä lähtökohdista. Hieman 
myöhemmin vastaavanlaisia kursseja pidettiin Upsalassa, ja vuosikymme-
nen lopulla Kööpenhaminan yliopisto tarjosi opiskelijoilleen kurssin Long-
fellow'n runoudesta.20  

Saksa oli kuitenkin amerikkalaisen yhteiskunnan ja tieteen arvostuk-
sen edelläkävijämaa, mihin tärkeänä syynä oli se, että amerikkalaiset opis-
kelijat olivat opiskelleet Saksan yliopistoissa jo vuosikymmenien ajan. 
Huomionarvoista oli, että vuosisadan toisella puoliskolla yliopistoissa alet-
tiin opettaa amerikkalaisten elämäää ja tapoja. Se tapahtui paljolti histori-
an avulla ja Ranken inspiroimana; »tilastotiede» alkoi jäädä taka-alalle. 
Silti vahva valtio-opillinen aspekti jäi opetukseen, mutta esimerkiksi Ran-
ke sisällytti Yhdysvallat aina maailmanhistorian kurssiinsa. Vuosisadan 
puolimaista lähtien suurimmat yliopistot tarjosivat Amerikkaan liittyvän 
kurssin lähes joka vuosi; Berliinissä niitä järjestettiin kaksi tai kolme vuo-
sittain 1840-luvun puolivälistä lähtien. 

Saksan-Ranskan sodan (1870-1871) jälkeen Saksa alkoi nopeasti teol-
listua, ja kehitys oli tässä suhteessa samansuuntainen Yhdysvaltojen kans-
sa. Saksan uusi liikemiesluokka vaati entistä läheisempiä kontakteja Yh-
dysvaltoihin, ja vuosisadan lopulle tultaessa myös Saksan intellektuelli elä-
mä oli kehittynyt entistä kansainvälisemmäksi. Hampuria ja Berliiniä pi- 

18. Yhdysvaltojen yliopistojärjestelmän kehityksestä, ks. Mäkinen 1980, 9-15. 
19. Skard 1976,86-87. 

20. Skard 1961, 30-31. 
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dettiin Euroopan amerikkalaisimpina kaupunkeina. 1870-luvulla perustet-
tiin Strassburgin saksalaiseen yliopistoon ensimmäinen American Studies - 
professuuri historiaan. Se säilyi kuitenkin vain muutaman vuoden, ja muu-
tenkin on huomattava, että vasta vuosisadan vaihteen jälkeen Yhdysvaltoi-
hin kohdistuva opetus vakiintui lopullisesti saksalaisissa yliopistoissa.21  

Myös ranskalaiset alkoivat Saksan-Ranskan -sodan jälkeen kiinnostua 
amerikkalaisten saavutuksista. Hävittyään sodan he havaitsivat modernin 
teknologian tärkeyden, mikä alkoi näkyä myös yliopistojärjestelmän kehit-
tämisessä. Siinä otettiin mallia sekä Saksasta että Amerikasta. Vuonna 
1885 eräs kasvatustieteilijä kirjoitti, että ranskalaiset ovat tarpeeksi kauan 
ottaneet mallia kreikkalaisesta ja roomalaisesta perinteestä; nyt on vihdoin 
ja viimein syytä tutkia englantilaisia ja amerikkalaisia, jotta voitaisiin siir-
tyä moderniin maailmaan. 1880-luvulla Ranskan hallituspiirit kehottivat 
koulutuksessa ottamaan entistä voimakkaammin huomioon amerikkalai-
sen yhteiskunnan. Nopeasti se näkyi sekä koulujen että erityisesti yliopisto-
jen toiminnassa. Yhdysvaltojen maantieteen ja historian kurssit kuuluivat 
yliopistojen opetusohjelmaan ainakin joka kolmas vuosi, mutta vielä näky-
vämpään asemaan nousi 1880-luvulta lähtien amerikkalainen kirjallisuus 
osana englantilaista kirjallisuutta ja englannin kieltä. Vuodesta 1887 en-
simmäiseen maailmansotaan Pariisin yliopistossa hyväksyttiin keskimäärin 
yksi Yhdysvaltoihin liittyvä väitöskirja vuosittain. Silti oli jatkuvasti pinnal-
la myös epäluuloa amerikkalaisuutta kohtaan, ja Yhdysvalloissa käyviä 
ranskalaisia opiskelijoita varoitettiin huonoista vaikutteista.22  Ranskalais-
ten tieteellinen kiinnostus Yhdysvaltoja kohtaan sai ajanjakson kahtena 
viimeisenä vuosikymmenenä joka tapauksessa alkunsa ja yleensä suhtautu-
minen siihen oli positiivista. 

Sen sijaan Englannissa suhtauduttiin amerikkalaiseen tieteeseen huo-
mattavasti kriittisemmin ja amerikkalaista yhteiskuntaa suorastaan aliar-
vostettiin. Maan historiaa ja kirjallisuutta ei haluttu opettaa sen paremmin 
kouluissa kuin yliopistoissakaan. 1870-luvulta lähtien suurimmat yliopistot 
tarjosivat kuitenkin toisinaan Pohjois-Amerikan historian kursseja, jotka 
ajallisesti ulottuivat yleensä vain 1700-luvun lopulle tai 1800-luvun alku-
vuosiin. Amerikkalaisen yhteiskunnan systemaattisempi tutkimus alkoi 
vasta vuonna 1895 perustetussa London School of Economics'issa, mutta 
korkeakoulun radikaalius aiheutti sen, ettei siellä tehdyllä tutkimuksella 
ollut juurikaan vaikutusta vanhojen yliopistojen opetus- ja tutkimussuun- 

21. Skard 1961, 29, 48-53. 

22. Skard 1961, 42-48. 
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nitelmiin.23  Sitä paitsi tämä vaihe sijoittuu ajallisesti tutkimuksen seu-
raavaan kauteen. 

Englantilaisella yhteiskunnalla, erityisesti sen päättäjillä, oli historial-
lisesti niin paljon »hampaan kolossa» amerikkalaisia kohtaan, ettei kovin 
helposti »alennuttu» kommentoimaan, saati opettamaan esimerkiksi ame-
rikkalaista kirjallisuutta. Yhdysvaltojen materiaalinen ekspansiivisuus 
muodosti uhan erityisesti Englannille, ja tämä kilpailutilanne heijastui 
myös korkeampaan opetukseen ja tutkimukseen. 

Amerikkalainen yliopistojärjestelmä ja tiede tulivat tunnetuiksi Eu-
roopassa vasta 1800-luvun loppupuolella, ja niiden konkreettinen vaikutus 
tuli näkyviin vielä myöhemmin. Euroopan yliopistot alkoivat tiedostaa 
Yhdysvaltojen olemassaolon, mutta amerikkalaisen tieteen Eurooppaan 
leviäminen oli edelleen lähtökuopissaan; ensin oli opittava ja opetettava 
tuntemaan Atlantin takana olevan valtakunnan ja kansan ominaispiirteet. 
Sitä paitsi itse amerikkalainen yliopistojärjestelmä oli vasta kehittymässä, 
ja amerikkalaisen tieteen saavutukset olivat suhteellisen rajoitettuja, sovel-
luksiin tietoisesti keskittyviä. Yhdysvalloissa elettiin yliopistojen määrälli-
sen kasvun kautta, ja laadun syveneminen tapahtui uuden vuosisadan puo-
lella, jolloin myös teoreettiset tieteet alkoivat saada arvostusta osakseen. 
1800-luvun lopulla eurooppalaiset hakivatkin mallia lähinnä Yhdysvaltojen 
»hyödyllisistä» tieteistä kuten lääketieteestä, kasvatustieteestä ja teknii-
kasta, tai ottivat omien yliopistojensa opetusohjelmaan jonkin amerikka-
laisen yhteiskunnan osa-alueen. 

Amerikkalaisen yhteiskunnan nuoruus heijastui myös taiteen leviämisessä 
Eurooppaan vuosisadan loppupuolella. Amerikkalainen musiikki ei ennen 
1800-luvun loppua saanut käytännöllisesti katsoen lainkaan jalansijaa Eu-
roopassa, ja vaikka amerikkalaiset kuvataiteilijat suurin joukoin opiske-
livat Euroopassa, heidän vaikutuksensa amerikkalaisina taiteilijoina oli hy-
vin rajoitettu. KOHTin mukaan James Whistler24  oli ainoa, joka vaikutti 
itsenäisesti eurooppalaisen taiteen kehitykseen. Vaikka hän sai koulutuk-
sensa Euroopassa, hän oli taiteilijana individualisti, joka kutsui maalauksi-
aan sinfonioiksi, harmonioiksi tai sovituksiksi. Hänen maalauksensa eivät 
kertoneet »tarinaa» vaan olivat pikemminkin mielen ilmauksia ja sellaisina 
avantgardistisia.25  Englantilaisen Frank Rutterin mielestä John Singer 

23. Skard 1961, 38-42. 

24. Hänen urastaan, ks. s. 150-151. 

25. Ks. Koht 1970, 234-236; vrt. Skard 1976, 56. 
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Sargent oli 1800-luvun lopun vaikuttavin muotokuvamaalari, mutta tai-
teellisesti hän oli tiukasti kiinni englantilaisessa perinteessä 27  Amerikka-
laisen kulttuurin levittäjäksi hänet voitaisiin tulkita vain syntyperän perus-
teella. Sama pätee myös Mary Cassatt'iin,28  joka oli syntyjään amerikkalai-
nen, mutta taiteilijana ranskalaisen impressionismin edustaja. 

Arkkitehtuurissa amerikkalaisilla oli tarjottavana jotakin uutta: pil-
venpiirtäjät. 1880-luvulla syntyi Chicagon koulukunta Louis H. Sullivanin 
motolla »form follows function» 29  Tämä esifunktionalismi hautautui kui-
tenkin vuoden 1893 maailmannäyttelyn nostattaman klassisen aallon jal-
koihin ja nousi uudestaan esiin Yhdysvalloissakin vasta ensimmäisen maa-
ilmansodan jälkeen. 

Näin ollen painettu sana oli 1800-luvun lopullakin se kulttuurin alue, 
joka kykeni parhaiten leviämään eurooppalaiseen kulttuuripiiriin. Uutta 
oli amerikkalaisen lehdistön vaikutus Euroopassa. Tänä kautena se laajeni 
voimakkaasti ja pyrki vetoamaan kaikkiin kansalaispiireihin ja tavoitta-
maan laajan lukijakunnan. Lehdet alkoivat kirjoittaa poikkeavista asioista 
ja ihmisten yksityiselämästä, toisin sanoen sensaatioista. Lehdistön luon-
teen muuttumista edisti tekniikan kehitys uudenlaisine painokoneineen, 
kirjoituskoneineen ja lennättimineen. Vuonna 1850 amerikkalainen 
Richard Cobden kehotti englantilaisia seuraamaan amerikkalaisten esi-
merkkiä. Vaikka Lontoon The Times katsoi, etteivät ihmisten yksityisasiat 
kiinnosta englantilaisia lukijoita, oltiin 1880-luvulla jo tilanteessa, jossa lä-
hes kaikissa Euroopan maissa omaksuttiin amerikkalaisen lehdistön »myy-
vimpiä» piirteitä. Huomattavin vaikutus oli unkarilaisella siirtolaisella Jo-
seph Pulitzerilla, joka alkoi käyttää lehdissään suuria otsikoita lukijoiden 
kiinnostuksen nostamiseksi. Lehtien kuvitukset ja piirrokset lisääntyivät. 
Sanankäyttö muuttui iskevämmäksi. Kaikki tämä laajensi lehtien lukija-
kuntaa ja oli siis kaupallisesti kannattavaa. Sen vuoksi myös Euroopassa 
näitä keinoja alettiin hyödyntää lähes hetkessä.30  Lehtien muuttumiseen 
vaikutti myös mainostoiminta, joka koki ensimmäisen kaupallisen ja tai-
teellisen kukoistuksensa Yhdysvalloissa 1870- ja 1880-luvuilla.31  Lehdet 
tulivat riippuvaisiksi mainostuloista ja mainoksista tuli teollista taidetta. 

26. Hänen urastaan, ks. s. 151. 

27. Vrt. Koht 1970, 236. 
28. Hänen urastaan, ks.s. 151. 

29. Ks. s. 114; ks. myös Koht 1970, 236-237. 

30. Koht 1970, 232-233. 
31. Amerikkalaisen mainostoiminnan kehityksestä, ks. s. 108. 
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Kuva 39: 
Mark Twainin Tom Sawyer-
in ja Huckleberry Finnin 
seikkailut olivat suosittuja 
kaikkialla Euroopassa. Ne 
poikkesivat tavanomaisesta, 
vakavahenkisestä ja opetta-
vasta lastenkirjallisuudesta 
huumorinsa ja realistisen 
kuvaustapansa puolesta. Ne 
välittivät lukijoilleen kuvaa 
siihen asti melko vähän tun-
netusta seudusta — etelä-
valtioiden omaleimaisesta 
yhteiskunnasta. 

Pian eurooppalaisiinkin lehtiin painettiin koko sivun mainoksia ja lehdet 
alkoivat tehdä kuluttajatutkimuksia.32  

Vaikka amerikkalainen lehdistö nousikin lyhyessä ajassa eurooppa-
laisten lehtien esikuvaksi, oli amerikkalaisen kirjallisuuden läpimurto hi-
taampi. Silti kirjallisuus oli 1800-luvun alkupuolen tapaan edelleen lähes 
ainoa taidelaji, jonka amerikkalaiset edustajat ylipäätään saivat jalansijaa 
Euroopassa. Osittain tähän vaikutti se, että kirjallisuuden harrastajakunta 
oli laajempi kuin muiden taiteen alojen. Mutta osittain syy oli myös itse tai-
teessa: amerikkalaiset kirjailijat kykenivät säilyttämään amerikkalaisuu-
tensa ja tuomaan Eurooppaan jotakin uutta. Lisäksi heillä oli 1800-luvun 
loppupuolelle tultaessa jo selvä kirjallinen perinne takanaan. 

Vuosisadan toisella puoliskolla kirjallisuuden harrastus kasvoi nope-
asti kaikkialla Eurooppassa. Esimerkiksi englantilaiset kustantajat arvioi-
vat lukijakunnan ainakin kolminkertaistuneen 1800-luvun viimeisen nel-
jänneksen aikana. Kirjallisuutta luotiin ja suunnattiin myös uusille luki- 

32. Koht 1970, 233-234; Gabler 1978, 763-771. 
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jaryhmille, kuten lapsille ja nuorille. Erityisesti amerikkalainen kirjallisuus 
tavoitti tällä kaudella uusia lukijaryhmiä. Amerikkalaisen kirjallisuuden 
kulutus Euroopassa kasvoikin voimakkaasti Yhdysvaltojen sisällissodan 
jälkeen, kun sota teki Yhdysvallat entistä kiintoisammaksi. Ja kun kan-
sainvälinen tekijänoikeuslaki syntyi vasta vuonna 1891, saattoivat kirjat le-
vitä siihen asti hyvin vapaasti eri maihin.33  

Ennen vuosisadan puoliväliä Irving ja Cooper olivat olleet käytännöl-
lisesti katsoen ainoat Euroopassa mainetta saavuttaneet kirjailijat. Vuosi-
sadan jälkipuoliskolla amerikkalaisen kirjallisuuden monipuolistuessa en-
tistä useammat kirjailijat nousivat eurooppalaisten suosioon. Englanti py-
syi vuosisadan toisellakin puoliskolla amerikkalaisen kirjallisuuden astin-
lautana Eurooppaan. Monet merkittävät amerikkalaiset teokset jopa jul-
kaistiin ensin Englannissa ja vasta sen jälkeen Yhdysvalloissa. Tällaisia 
teoksia olivat esimerkiksi Emersonin Representative Men (vuonna 1850), 
Melvillen Moby Dick (1851) sekä Twainin Tom Sawyer (1876), Life on the 
Mississippi (1883) ja Huckleberry Finn (1884). On arvioitu, että noin 30 
Cooperin, kuusi Irvingin ja toistakymmentä Longfellow'n teosta julkaistiin 
ensin Englannissa. Englantilaisten into amerikkalaisen kirjallisuuden jul-
kaisemi seen osoittaa samalla sen suurta suosiota lukijoiden keskuudessa. 
Niin kuin Dickensillä oli enemmän lukijoita Yhdysvalloissa kuin kotimaas-
saan, vastaavasti Hawthorne ja Longfellow olivat luultavasti suositumpia 
Englannissa kuin Yhdysvalloissa. 

Suosio ja kriitikkojen arviot olivat kuitenkin kaksi eri asiaa. 1800-lu-
vun toisella puoliskolla eurooppalaisessa kritiikissä paistoi varsin selvästi 
läpi ennakkoluulo amerikkalaista sivistystä kohtaan; se oli liian nuorta, lii-
an kevyttä ja pinnallista verrattuna eurooppalaiseen traditioon. Joidenkin 
kirjailijoiden, kuten Walt Whitmanin, oli vaikea tulla oikein ymmärretyksi 
ja hyväksytyksi. Hänen runouttaan tunnettiin Euroopassa jo 1850-luvulta 
alkaen, mutta sen vastaanotto vaihteli hyvinkin voimakkaasti vuosikymme-
nien kuluessa. Esimerkiksi PRICE katsoo, että Saksassa häneen suhtautu-
minen oli vuoteen 1919 asti täynnä väärinymmärrystä ja -tulkintaa 35  1900-
luvun kuluessa hänen tuotantonsa arvo on kasvanut ja jatkuvasti häntä 
pidetään amerikkalaisen idealismin vahvimpana kuvaajana. Tietysti arvos-
telu riippui paljolti kirjailijasta, mutta eri maissa oli myös havaittavissa eri-
laisia yleisiä painotuksia. Saksalaiset katsoivat amerikkalaisen kirjallisuu-
den saavuttaneen omaleimaisuutensa ja kypsyytensä vuoteen 1900 mennes- 

33. Gohdes 1950, 106, 110-111. 
34. Gohdes 1950,108-109. 
35. Price 1966, 71; vrt. Koht 1970, 195-201. 
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sä, jolloin se ei ollut enää vain osa englantilaista kirjallisuutta. Vaikka 
amerikkalaisilta puuttui vielä esimerkiksi näytelmäkirjallisuus, he olivat 
saksalaisten mukaan jo lunastaneet paikkansa maailmankirjallisuudessa.36  

Sitä vastoin Skandinavian maissa kritiikki oli voimakkaampaa ja nivel-
tyi älymystön yleiseen asennoitumiseen: Amerikka ei ollut enää vain de-
mokraattisen vapauden ja suurten mahdollisuuksien maa vaan uhka, jota 
ilmensivät sisällissota ja pinnallinen materialistinen kulttuuri. Erityisesti 
1880-luvulta lähtien suuntautuminen amerikkalaiseen kirjallisuuteen oli 
yleisesti ottaen kriittistä, samalla kun kiinnostus sitä kohtaan tilapäisesti 
laski. Asiaa pohti mm. ruotsalainen Helena Nyblom vuonna 1885 kirjoitta-
massaan artikkelissa. Hän ihmetteli, että vaikka ruotsalaiset julistavat 
Amerikan ihanuutta, he eivät kuitenkaan tunne juuri muita kirjailijoita 
kuin humoristit ja Bret Harten — eivät Henry Jamesia tai W.D. Ho-
wells'ia, jotka ovat maailmanlaajuisesti merkittäviä kirjailijoita. Syyn hän 
kuvaannollisti toteamalla, että ihminen, joka on tottunut nauttimaan vah-
voista likööreistä,ei ymmärrä jaloista viineistä.37  

Lisänsä kriittiseen suhtautumiseen toi norjalainen Knut Hamsun 
1880-luvun lopulla. Hänen vaikutuksensa ulottui kaikkialle Pohjolaan. 
Hamsun vieraili Yhdysvalloissa vuosina 1882-1884 sekä 1886-1888 ja jul-
kaisi vuonna 1889 kirjan Fra det moderne Amerikas Aandsliv, jossa hän kri-
tikoi tiukasti amerikkalaista kulttuuria 38  Hänen teoksensa jälki näkyi vielä 
uudenkin vuosisadan puolella esimerkiksi ruotsalaisissa arvosteluissa. Mi-
kään seikka Yhdysvalloissa ei miellyttänyt Hamsunia. Hän kirjoitti, että 
kirjallisuudella ei ole mitään sijaa amerikkalaisten elämässä; ihmiset eivät 
lue kehittääkseen itseään vaan kokeakseen verta ja murhia salapoliisiro-
maaneissa. Walt Whitman oli hänestä kyllä mukava henkilö, mutta huono 
runoilija; hän osasi tuntea, mutta ei kirjoittaa; hänen elämänsä oli tun-
netta, jota ei voitu siirtää tekstiksi. Hamsunin mielestä amerikkalaisen 
kirjallisuuden tuli ottaa oppia eurooppalaisesta kirjallisuudesta ja tunnus-
taa oma alemmuutensa tässä suhteessa; vasta sen jälkeen se voisi nousta.39  

Selvästä tendenssisyydestään huolimatta Hamsunin kritiikki vaikutti 
amerikkalaisen kirjallisuuden vastaanottoon Skandinavian maissa 1890-1u-
vulla ja sen jälkeen. Mutta varsinainen syy, joka esimerkiksi Ruotsissa 
aiheutti vieraantumista amerikkalaisesta kirjallisuudesta, oli 1880-luvulla 
omaksuttu sinänsä realistinen ja poleeminen näkemys amerikkalaisesta 
yhteiskunnasta. 

36. Price 1966, 120. 
37. Berg 1925, 178. 
38. Ks. s. 120-121. 

39. Ks. Anderson 1957,18-22. 
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Kuva 40: 
Amerikkalaisen modernin 
runouden uranuurtajiin 
kuului Walt Whitman. Hä-
nen vapaamitallisten ja 
kiihkeän alkuvoimaisten 
runojensa arvostus nousi 
suurimmilleen Euroopassa 
1800-luvun jälkimmäisel-
lä puoliskolla. — Kuva on 
1860-luvulta. 

Millaista kirjallisuutta Eurooppaan sitten saapui? 1800-luvun puoli-
välin jälkeen amerikkalainen kirjallisuus alkoi irtautua vuosisadan alku-
puolella hallinneesta romantiikasta. Tämä merkitsi sitä, että eurooppalai-
sille saapuva amerikkalainen tuotanto oli moni-ilmeisempää kuin aikai-
semmin. 1850- ja 1860-luvut olivat Yhdysvalloissa romantiikan ja alkavan 
realismin keskinäisen kilpailun kautta. Oliver Wendell Holmes, James 
Russell Lowell ja erityisesti Henry Wadsworth Longfellow jatkoivat ro-
manttista perinnettä. Heidän kirjoittamistaan ruokkivat lännen valloitus, 
preerian halki kulkevat vaunukaravaanit ja uusien osavaltioiden syntymi-
nen; Daniel Boone ja hänenlaisensa olivat kansakunnan symboleja. Uuden 
realistisemman suunnan edustajiin kuului vuonna 1855 ilmestynyt Whitma-
nin Leaves of Grass; se merkitsi uutta aaltoa koko amerikkalaiselle lyriikal-
le.40  Samaan aikaan vakavampi, yhteiskunnallisiin ongelmiin pureutuva ro-
maani nousi esiin; kuvaava esimerkki on Harriet Beecher-Stowe'n Uncle 
Tom's Cabin (vuonna 1852). Orjuuskysymys oli muutenkin laajasti esillä 

40. Stovall 1953, 317. 
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amerikkalaisessa kirjallisuudessa suunnaten tätä kohti realismia, joka oli 
Euroopan valtavirtaus vuosisadan puolivälissä. 

Naiskysymys nousi 1870-luvulta lähtien hyvin esille amerikkalaisessa 
kirjallisuudessa. Ensimmäisiin sitä käsitelleisiin teoksiin kuului Beecher-
Stowe'n Lady Byron Vindicated vuonna 1870.41  Walt Whitmanin vuonna 
1871 ilmestynyt Democratic Vistas -teos42  otti selvän poliittisen kannan sa-
moin kuin kaksi vuotta myöhemmin julkaistu Mark Twainin ja Charles 
Dudley Warrenin kirja The Gilded Age, joka antoi nimen kokonaiselle teol-
lisuusmagnaattien hallitsemalle ajanjaksolle.43  Seuraavina kahtena vuosi-
kymmenenä realismi varmisti valta-asemansa amerikkalaisessa kirjallisuu-
dessa. 

Yhdysvaltojen 1800-luvun lopun kirjallinen realismi oli sävyltään hu-
moristista ja sen tunnetuimmat edustajat olivat Mark Twain ja Bret Harte. 
Heidän tuotantonsa levisi Eurooppaan 1870-luvulta alkaen. Sekä uudella 
että vanhalla mantereella kumpaakin kirjailijaa pidettiin »kevyen» luokan 
kirjoittajina, jotka vetosivat lähinnä nuoriin ja koulutusta saamattomiin ai-
kuisiin. Euroopan suuri lukeva yleisö otti heidät vastaan lähinnä viihdyttä-
jinä. Vuonna 1873 Mark Twain teki luentomatkan Englantiin, ja sen jäl-
keen hän pysyi eurooppalaisen lukijakunnan piirissä tyypillisenä amerikka-
laisen huumorin edustajana puolen vuosisadan ajan. Hänen pysyvimmiksi 
saavutuksikseen jäivät Tom Sawyer ja Huckleberry Finn. Niistä tuli klassisia 
poikakirjoja, mutta niiden satiirinen huumori aukeni parhaiten vain valis-
tuneelle aikuislukijalle. Twain sai osakseen arvostusta koko Euroopassa; 
hän illasti Saksan keisarin kanssa, hänelle myönnettiin kunniatohtorin ar-
voja, Kipling kutsui häntä »suureksi» ja Shaw totesi Amerikan tuottaneen 
kaksi neroa, Twainin ja Poen44  

Saksalaiset olivat luoneet Amerikka-kuvansa 1870-luvulle asti paljolti 
Cooperin romaanien sekä saksalaisten seikkailijoiden ja kirjailijoiden teos-
ten kautta. Tässä vaiheessa tulivat sekä Twain että Harte avaamaan uusia 
näköaloja Amerikan lännen ja etelän elämään. 1870-luvun saksalaiset krii-
tikot pitivät Hartea ansiokkaampana kirjailijana kuin Twainia. Harte sai 
tunnustusta erityisesti novelleistaan; sen sijaan hänen romaanejaan krit-
koitiin.45  Itse asiassa hän kirjoitti vain yhden täysimittaisen romaanin, 
Gabriel Conroy'n, joka julkaistiin nopeasti myös ruotsiksi ja josta Itäval- 

41. Falk 1953, 383, 388-391; Berthoff 1965, 27. 
42. Berthoff 1965, 21; Horton-Edwards 1967, 235. 
43. Milne 1972, 40-45. 
44. Mead 1969, 114-115; ks. myös Koht 1970, 226-227. 

45. Ks. Price 1966,111-112. 
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lassa ja Saksassa otettiin ensimmäisen vuoden kuluessa kuusi eri editiota. 
Hartea pidettiin Cooperin luoman lännenperinteenatkajana sekä puh-
taasti amerikkalaisena kirjailijana kuten Twainiakin. Twainin tuotantoa 
käsittelevät artikkelit ja arviot eivät kokonaisuutena olleet kovin ylistäviä, 
mutta teosten suosio oli mittava. Yksi toisensa jälkeen ne käännettiin sak-
saksi. 1890-luvulta lähtien niitä otettiin myös koulujen lukemistoiksi, mikä 
merkitsi ainutlaatuisen tehokasta leviämiskanavaa amerikkalaiselle kirjal-
lisuudelle.47 

Ruotsissa Cooper, Poe ja Twain olivat suosituimmat ja tunnetuimmat 
amerikkalaiset kirjailijat vuoteen 1920 saakka. Twain oli myös pohjois-
maalaisille humoristi ja poikakirjojen kirjoittaja, ja hänen tuotantonsa filo-
sofisempi puoli tuli esiin vasta vuosisadan vaihteen tienoilla esitetyissä ar-
vioissa. Sekä Twain että Harte esiintyivät säännöllisesti 1880-luvulla ruot-
salaisissa aikakauslehdissä. Niissä julkaistiin heidän novellejaan ja ker-
rottiin muuten heidän elämästään. Vaikkei Hamsun pitänyt Twainia luo-
vanakirjailt4~ana, hän myönsi tämän amerikkalaisen saavan ihmiset hy-
myilemään. Arvio oli huomattava myönnytys perin kielteisesti amerikka-
laiseen kulttuurin asennoituvalta Hamsunilta. 

Myös ruotsalaiset kriitikot arvioivat Harten 1870- ja 1880-luvuilla 
Twainia merkittävämmäksi kirjailijaksi. Tämän osoitti BERG jo 1920-lu-
vulla. Lännen kuvaaja Harte oli ruotsalaisille puhtaasti nuortenkirjailija 50 
Vaikka Harten tuotantoa ruotsinnettiin vuodesta 1873 tiuhaan tahtiin,51 
luettiin Twainia silti alusta alkaen enemmän.52 

Yksittäisistä teoksista herätti laajimman huomion jo aikaisemmin mai-
nittu, vuonna 1852 ilmestynyt Harriet Beecher-Stowe'n Uncle Tom's Ca-
bin. Sellaista menestystä ei ollut ennen nähty: kahdessa vuodessa teosta 
myytiin Englannissa enemmän kuin mitään kirjaa siihen mennessä. Noin 
40 kustantajaa julkaisi sen muutaman kuukauden kuluessa, ja kirjan myynti 
kohosi ensimmäisen vuoden aikana lähes kahteen miljoonaan kappalee-
seen. Lontoon The Times, joka suhtautui yleensä nihkeästi kaikkeen ame-
rikkalaiseen, kirjoitti siitä kolmen ja puolen palstan verran ja arvioi, että 
joka kolmas lontoolainen junamatkustaja istui Uncle Tom's Cabin kädes- 

46. Gohdes 1950, 114; Anderson 1957, 34; Koht 1970, 225-226. 
47. Gohdes 1950, 117; Price 1966, 111, 113. 
48. Berg 1925, 172-174; Anderson 1957, 34-35. 
49. Ks. Anderson 1957, 21. 
50. Berg 1925, 173. 
51. Anderson 1957, 34. 
52. Berg 1925, 173. 
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sään. Vielä vuonna 1891 englantilainen kirjallisuudentutkija totesi, että 
teos kuului neljän eniten luetun kirjan joukkoon »valistuneiden» työläisten 
keskuudessa.5  

Mannermaan kustantajat eivät voineet olla huomaamatta kirjan Eng-
lannissa saamaa suosiota, ja nopeassa tahdissa siitä ilmestyi käännöksiä 
kaikkialla Euroopassa. Bibliotheca Americana 'ssa luetellaan 25 sivun ver-
ran teoksen ensieditioita maailmalla, mikä antaa hyvän kuvan sen suosios-
ta. Jo kirjan ilmestymisvuonna se käännettiin ranskaksi, saksaksi, flaamik-
si, ruotsiksi ja italiaksi sekä seuraavana vuonna tanskaksi, norjaksi, hollan-
niksi, tgekiksi, puolaksi, unkariksi, romaniaksi, espanjaksi ja portugaliksi. 
Nopeasti seurasivat käännökset myös venäjäksi, kreikaksi ja suomeksi 
(vuonna 1856).54  Vuoteen 1910 mennessä Uncle Tom's Cabin käännettiin 
ainakin 21 kielelle ja yleensä useina versioina. Saksassa sitä myytiin ensim-
mäisen päivän aikana 3000 kappaletta. Kirjasta julkaistiin lasten versioita 
ja erikseen laadittiin oppaita sen lukemiseen. Saksalaisissa arvioissa Bee-
cher-Stowe'n tyyliä moitittiin epätäydelliseksi, mutta kirjailijalle annettiin 
tunnustusta siitä, että hän onnistui tavoitteessaan herättää sympatiaa mus-
tia kohtaan. Teos antoi virikkeen myös lukuisille saksalaisille romaaneille, 
jotka käsittelivät samaa aihepiiriä.5  

Ruotsissa Fredrika Bremer oli Amerikan matkansa jälkeen propa-
goinut Beecher-Stowe'n kirjaa, ja jo teoksen ilmestymisvuonna 1852 se jul-
kaistiin jatkoromaanina Aftonbladet'issa. Bremer kirjoitti:56  

»Mrs Harriet Beecher-Stowes bok är en ypperlig tafla af Ame-
rikas skuggsida, och af Africanska racens charakter. All i den-
na bok är enligt med sanning och verklighet ... Författarinnan 
är ett av samtidens största litterära lejon ...» 

Suuri osa eurooppalaisesta lukijakunnasta pitikin kirjan esittämää kuvaa 
todellisena, ja kun eurooppalaiset eivät hyväksyneet orjuutta, teos sai sym-
patiaa ja valtavan suosion osakseen. Sitä pidettiin yleensäkin kärsimysten, 
hyvyyden ja ystävällisyyden ylistyslauluna; siksi se koski kaikkia kansoja ja 
rotuja; siksi se oli kaikkien omaisuutta. Lyhyemmällä tähtäimellä se lisäksi 
vaikutti siihen, miten eurooppalaisten enemmistö suhtautui sisällissodan 
osapuoliin 1860-luvun alussa. 

53. Gohdes 1950, 114. 
54. Ks. Koht 1970, 122. 
55. Ks. Price 1966, 100-101. 
56. Berg 1925, 168; ks. myös Anderson 1957, 34. 
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Amerikkalaisen romanttisen perinteen kannattajista erityisesti runoili-
ja Longfellow koki eurooppalaisen suosionsa huipun 1850-, 1860- ja 1870-
luvuilla. Vuonna 1855 englantilaisen Harrow'n oppilaat äänestivät Long-
fellow'n aikansa runoilijaksi 57  Hän vaikutti 1800-luvun loppupuolen eng-
lannin kieleen, hänen rintakuvansa on Westmister Abbey'ssä, ja sekä Ox-
ford että Cambridge myönsivät hänelle kunniatohtorin arvon. Näinä vuosi-
kymmeninä hänen teoksiaan julkaistiin myös käännöksinä. Evangeline'sta 
ilmestyi ainakin 15 saksalaista ja puolenkymmentä espanjalaista versiota.58  
On arvioitu, että 1800-luvun kuluessa noin puolet saksaksi julkaistusta 
amerikkalaisesta runoudesta oli Longfellow'n kirjoittamaa. Esimerkiksi 
Song of Hiawatha 'sta julkaistiin vähintään yhdeksän käännöstä.59  Pohjois-
maissa Longfellow vieraili jo 1830-luvulla ja hänen tuotantoaan alettiin 
ruotsintaa 1850-luvulla. Evangeline, joka ilmestyi Yhdysvalloissa vuonna 
1847, käännettiin ruotsiksi vuonna 1854 ja Song of Hiawatha vuonna 1856 
(alkuteos 1855). Longfellow'n runoja julkaistiin ruotsalaisissa lehdissä tiu-
haan 1850-luvulta lähtien ja niiden suosio säilyi 1900-luvun alkuun asti 60 

Sen sijaan Keski-Euroopassa Longfellow'n suosio laski jo hänen elin-
aikanaan. 1880-luvun alussa häntä alettiin kritikoida Saksassa, missä Edu-
ard Engel julisti, ettei Longfellow ollut suuri runoilija ja että häneltä puut-
tui originaalisuus. KASPAR T. LOCHERin mielestä tämä arvio muutti suh-
tautumisen Longfellow'hin runoilijana laajemmaltikin saksalaisessa maa-
ilmassa.61  Kun aikaisemmat kriitikot olivat pitäneet häntä idealistina ja hy-
vänä kielenkäyttäjänä, hänet alettiin nyt nähdä moralistina ja teeskente-
lijänä. Kriitikoiden mielestä hänen »puhtoisuutensa» esti häntä näkemästä 
maailmaa realistisesti.62  Viimeksi mainitussa näkökohdassa olikin asian 
ydin: Longfellow'lla ei ollut sijaa voimakkaan realistisessa ja naturalis-
tisessa kirjallisessa valtavirrassa. 

Myös Yhdysvalloissa hänen suosionsa alkoi samanaikaisesti laskea, ja 
hänen paikkansa sekä Amerikassa että Euroopassa peri jo 1840-luvun lo-
pulla kuollut Edgar Allan Poe, jonka vaikutus näkyi nimenomaan esteettis-
taiteellisissa seikoissa. Moraalisilla tekijöillä oli merkitystä ainoastaan si-
ten, että Poen esimerkki pakotti taiteilijat parhaisiin mahdollisiin suorituk-
siin; keskinkertaisuus ei riittänyt. Hänen taiteensa oli Ranskaa lukuun 

57. Skard 1961, 25. 

58. Gohdes 1950,115-116. 

59. Price 1966, 61; ks. myös tämän tutkimuksen s. 76. 

60. Berg 1925, 164-166. 

61. Locher 1948, 239. 

62. Price 1966, 63. 
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ottamatta jäänyt syrjään aina 1880-luvulle asti, jolloin mm. saksalaiset krii-
tikot joutuivat tunnustamaan, että Poen runous ja esseet ilmensivät arvoja, 
joita ei olisi voinut kuvitella amerikkalaisen kynästä lähteneiksi. Läheisesti 
vanhaan Euroopan romanttiseen traditioon sitoutuneena hän olikin jäänyt 
omassa maassaan yksinäiseksi 63 

Ruotsissa Poe'ta ei tunnettu vielä 1860-luvulla eikä Fredika Bremer 
maininnut häntä 1850-luvun alun kirjeissään, joilla pyrki edistämään ame-
rikkalaisen kirjallisuuden leviämistä Pohjolaan. Poe tuli ruotsalaisten tie-
toisuuteen 1870-luvun lopulla, mutta hänen tuotantoaan alettiin suurem-
massa määrin ruotsintaa vasta 1900-luvun alussa.64  ANDERSON asettaa hä-
net Ruotsin 1800-luvun tunnetuimpia amerikkalaisia kirjailijoita käsitel-
lessään kuitenkin Twainin ja Cooperin rinnalle viitaten kouluissa käytettyi-
hin Poen tarinoihin, ei niinkään hänen runouteensa.65  Lukevan yleisön 
keskuudessa Longfellow pysyi kaikesta huolimatta koko tarkasteltavan 
kauden ruotsalaisten suosikkirunoilijana. Keskieurooppalaisten kriitikko-
jen »uudelleenarvioinnit» hänen tuotannostaan eivät siis heijastuneet 
Ruotsiin asti, vaikka siellä yleisesti ottaen oltiinkin kansainvälisistä vir-
tauksista hyvin perillä. 

»Ammattilaisiin» Poen vaikutus oli 1880-luvulta lähtien erittäin huo-
mattava, ja se jatkui Euroopassa pitkälle tämän vuosisadan puolelle asti. 
Hänen merkityksensä runoudelle oli erittäin tärkeä ja verrattavissa Henry 
Jamesin saavutuksiin romaanitaiteessa. On tavallaan ironista, että ennen 
1800-luvun puoliväliä amerikkalaisilla, jotka tunsivat kulttuurista alem-
muutta Eurooppaa kohtaan ja joita eurooppalaiset pitivät kulttuurisesti 
kehittymättöminä, oli Poen kaltainen uudistaja.66  

Poe edusti amerikkalaisessa kirjallisuudessa romanttisuuden ohella 
älyllistä lähestymistapaa, joka ei välttämättä vedonnut suureen yleisöön 
kaikilta osiltaan, mutta jota eurooppalaiset kriitikot arvostivat. Samaa voi-
daan sanoa Ralph Waldo Emersonin tuotannosta. 1800-luvun puolimaista 
lähtien Emerson oli tunnettu amerikkalaisuuuden levittäjä eurooppalaisen 
älymystön keskuudessa. Hän teki useita luentomatkoja Eurooppaan, mutta 
myös hänen kirjallinen tuotantonsa herätti huomiota. Hamsunilta hänkään 
ei saanut arvostusta osakseen,67  mutta vuonna 1874 Glasgow'n yliopiston 
opiskelijat nimittivät hänet instituutionsa lordi-rehtoriksi (lord-rector). 

63. Price 1966, 63-65. 

64. Berg 1925, 169-170, 176-177. 
65. Anderson 1957, 34-35. 
66. Vrt. Gohdes 1950, 119-120. 

67. Anderson 1957, 21-22. 
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Tämän arvon olivat aiemmin saaneet Edmund Burke, Adam Smith ja Tho-
mas Macaulay. George Eliotille Emerson oli »the first man I have ever 
seen». Muualla Euroopassa häntä ei GOHDESin mukaan arvostettu eikä 
ihailtu yhtä paljon kuin Englannissa siksi, että käännöksissä hävisi olen-
nainen osa hänen aforistisesta kirjoitustyylistään.68  

Henry James oli tavallaan eurooppalainen kirjailija, vaikka olikin 
syntyjään amerikkalainen. Elinaikanaan hän sai eniten lukijoita Englannis-
ta niin kuin Emersonkin. Hän edusti kirjailijana realistista suuntaa, mutta 
voimakkaan älyllis-psykologisella tavalla, mikä teki hänestä aikakautensa 
tärkeimpiin kuuluvan kirjailijan.69  Euroopan älymystö arvosti hänet kor-
kealle taidelajinsa kehittäjänä ja uudistajana. Mutta vaikka hän sai tunnus-
tusta manner-Euroopan kirjallisissa piireissä jo 1800-luvun puolella, virisi 
laaja kiinnostus hänen tuotantoonsa vasta uudella vuosisadalla. Hänen 
kirjojaan luettiin ympäri Eurooppaa, ja ne merkitsivät taiteen standardia 
laajalle osalle eurooppalaista älymystöä.70  Toisaalta esimerkiksi Saksassa 
lukijakunta oli tottunut karkeampaan, maanläheisempään amerikkalaiseen 
kirjallisuuteen, joten James ei saavuttanut vakiintunutta asemaa, vaikka 
hänen teoksiaan julkaistiin saksaksi koko joukko jo 1870-luvun lopulla. 
Vasta toisen maailmansodan jälkeen heräsi saksalaisten kiinnostus Jame-
siin uudelleen.71  Myös Ruotsissa Jamesin tuotantoa käännettiin hieman 
1870- ja 1880-luvuilla, mutta Saksan tapaan sielläkään ei hänen suosionsa 
kohonnut merkittäväksi ennen 1940-lukua.72  Sitä paitsi ruotsalaiset pitivät 
Jamesia lähinnä englantilaisena kirjailijana. 

Eräät muutkin amerikkalaiset kirjailijat kuten Hawthorne ja Howells 
saivat ensin tunnustusta, mutta painuivat sitten unohduksiin noustakseen 
taas myöhemmin lukijoiden tietoisuuteen.73  Kumpikin heistä toimi ajan-
jakson alkupuolella diplomaattina Euroopassa, mutta kirjallisissa pai-
notuksissaan he olivat selvemmin amerikkalaisia kuin James. Hawthorne 
oli suosittu Saksassa, ja siellä kriitikot asettivat hänet viiden suurimman 
amerikkalaisen kirjailijan joukkoon. Hänen teoksiaan käännettiin nopeaan 
tahtiin saksaksi alkaen vuonna 1851 The Scarlet Letter'istä, joka ilmestyi 
Saksassa vain vuotta myöhemmin kuin Yhdysvalloissa. Suurimmillaan 
Hawthornen suosio olikin 1850-luvulla ja uudelleen taas 1900-luvun puo- 

68. Gohdes 1950, 117-119. 

69. Ks. s. 148. 

70. Koht 1970, 228-230. 
71. Price 1966, 157-158. 
72. Berg 1925, 175; Anderson 1957, 34. 
73. Ks. heistä myös s. 146-147. 
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lella. PRICE ei kykene selittämään suosion laimenemisen syytä, mutta hän 
vertaa Hawthornea kirjailijana Poe'hin: kumpikin pyrki kuvaamaan yli-
luonnollisia asioita todentuntuisesti.74  

Ruotsissa Hawthornen teoksista käännettiin The Scarlet Letter'kin vas-
ta vuonna 1873, ja kiinnostus häntä kohtaan pysyi koko kauden ajan varsin 
laimeana.75  Samaa voidaan sanoa Howells'ista, joten Helena Nyblomin 
vuonna 1885 esittämä ihmettely siitä, ettei Howells'ia tunneta Ruotsissa, ei 
ollut perusteeton.76  

Yhdysvalloista virtasi Eurooppaan vuosien 1850 ja 1890 välisenä aika-
na hyvin monenlaista ja -tasoista kirjallisuutta. Yllä olemme pyrkineet 
löytämään kiinnostuksen keskeiset virrat. Samalla on kuitenkin muistetta-
va kaksi asiaa. Ensinnäkin lukijapiirin laajentuessa Yhdysvaltojen ja Eu-
roopan ydinalueiden yleisö ei enää ratkaisevasti poikennut toisistaan. 
Twainin, Harten ja Cooperin teokset olivat kaikkialla suosittuja, samoin 
erilaiset viihderomaanit kuten Lew Wallacen vuonna 1880 ilmestynyt Ben 
Hur, a Tale of the Christ ja tytöille tarkoitetut viihdelukemistot.77  Toiseksi 
jo 1800-luvun alkupuolella ilmestyneet romaanit, esimerkiksi Irvingin ja 
etenkin Cooperin kirjat, olivat edelleen hyvin suosittuja ja niistä julkaistiin 
jatkuvasti uusia laitoksia. 

Euroopan markkinoilla amerikkalainen kirjallisuus esiintyi vuosisadan 
toisella puoliskolla monina niminä. Toisista tuli heti suuria yleisön suosik-
keja; toiset taas vetosivat vain kirjallisiin piireihin ja kriitikoihin. Kulttuu-
rin leviämisen luonteen kannalta on tärkeätä huomata, että taiteellisimmat 
suoritukset hyväksyttiin varsin myöhään — osittain siksi, että suhtautu-
minen amerikkalaisen kulttuurin saavutuksiin oli tässä vaiheessa varsin 
ennakkoluuloista, mutta osittain myös siksi, että taiteellisten innovaatioi-
den arvo huomataan usein vasta jonkin ajan kuluttua. 

1800-luvun alkupuolella useat aatteelliset liikkeet olivat pääosin amerikka-
laisten aloitteesta tehneet läpimurtonsa Euroopassa. Sellaisia olivat eräät 
uskonnolliset suunnat, rauhanliike, naisasialiike ja raittiusliike.78  Vuosisa-
dan loppupuolella ne organisoituivat Euroopassa, ja vaikka yhteys Yhdys-
valtoihin säilyi läheisenä, voidaan joidenkin liikkeiden sanoa toimineen 

74. Price 1966, 97-98. 
75. Berg 1925, 168-169. 
76. Ks. s. 196. 
77. Ks. Koht 1970, 228. 
78. Niiden leviämisestä 1800-luvun alkupuolella, ks. s. 64-70. 
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tässä vaiheessa paljolti myös omin ehdoin. Amerikkalainen esikuva oli toi-
minut katalysaattorina, minkä jälkeen liikkeet kykenivät leviämään myös 
omin voimin. 

Uskonnolliset liikkeet olivat kuitenkin edelleen hyvin voimakkaasti si-
doksissa Yhdysvaltoihin. Amerikkalaisten lähetystyö Euroopassa kasvoi 
jatkuvasti, ja eri uskonnollisten ryhmittymien leviämistä edisti myös vuosi-
sadan toisen puoliskon siirtolaisuus. Amerikkalaisten maailmanlaajuinen 
protestanttinen lähetystyö voimistui entisestään ajanjakson lopulla, kun 
vuonna 1886 perustettiin The Student Volunteer Movement for Foreign 
Missions. Se otti tehtäväkseen evankeliumin levittämisen kaikkialle maail-
maan yhden sukupolven kuluessa. Tavoitteena ei ollut koko maailman 
käännyttäminen hetkessä vaan sanan levittäminen mahdollisimman laajas-
sa mitassa. Tuhannet amerikkalaiset opiskelijat olivat sen toiminnassa mu-
kana, ja nopeasti se levisi myös Englantiin sekä jossain määrin Keski-Eu-
rooppaan.7  

SKARD pitää Yhdysvalloista tulleita kirkkokuntia tärkeimpinä amerik-
kalaisina kulttuurivaikutteina Norjassa 1800-luvun jälkipuoliskolla. Jo 
vuonna 1853 Norjaan perustettiin metodistikirkko ja neljä vuotta myöhem-
min ensimmäinen baptistiseurakunta. Molemmat osoittautuivat kestäviksi 
ja olivat läheisessä yhteistoiminnassa Yhdysvalloissa majaansa pitävien 
kattojärjestöjen kanssa. Sisällissodan jälkeisinä vuosina eri protestanttiset 
suuntaukset vahvistivat edelleen asemiaan Norjassa, joka eurooppalaisen 
mittapuun mukaan oli amerikkalaisen lähetystoiminnan keskeistä vai-
kutusaluetta mm. aikaisin alkaneen siirtolaisuuden ansiosta. 1860-luvun lo-
pulta lähtien Norjassa ilmestyi runsaasti amerikkalaista uskonnollista kir-
jallisuutta, jota Yhdysvaltojen norjalaiset kirkot välittivät 80  

1870-luvulta lähtien amerikkalainen maallikkosaarnaaja Dwight Ly-
man Moody ja laulaja I.D. Sankey kiertelivät Yhdysvalloissa ja Englannis-
sa. Heidän toimintansa pohjautui metodismiin ja uutta oli heidän popu-
laari tapansa levittää uskontoa. Niinpä heidän kirjoituksensa ja laulunsa tu-
livat nopeasti myös Norjassa suosituiksi. Samoihin aikoihin vaikutti myös 
ns. pyhitysliike, joka uskoi pelastukseen saarnan avulla. Se levisi eri puolil-
le maailmaa ruotsalaisen Amerikan-siirtolaisen Fredrik Fransonin saarno-
jen välityksellä ja saapui myös Norjaan. Björnstjerne Björnson kertoo liik-
keestä eräässä uskonnollisessa näytelmässään (1883) 81  

79. Latourette 1966, 24-25. 
80. Skard 1976, 55-56. 
81. Skard 1976, 88-89. 

205 



Kristuksen toiseen tulemiseen uskovat liikkeet vetosivat ihmisiin eri-
tyisesti Yhdysvalloissa, jossa tuhatvuotisen valtakunnan odotukset olivat 
pitkään olleet osana protestanttisia liikkeitä. Näistä tehokkaimpiin kuului-
vat seitsemännen päivän adventistit, joiden aktiivisuutta lisäsi uskomus, et-
tä Jeesuksen toinen tuleminen riippui myös uskovien maanpäällisestä toi-
minnasta, ei ainoastaan Jumalasta. Liikkeen levitessä Eurooppaan kuului 
Norja sen ensimmäisiin lähetystyön kohteisiin. Jo ennen kuin liike organi-
soitui Norjassa, levittivät siirtolaiset tietoa liikkeestä kirjeissään ja lähettä-
missään julkaisuissa. Varsinaisen lähetystoimintansa adventistit aloittivat 
vuonna 1874 Sveitsistä alkaen, ja vuonna 1877 lahko saapui Tanskaan tans-
kalaisen siirtolaisen J.G. Mattesonin mukana, joka hankkiutui yhteyteen 
myös norjalaisten kanssa. Kirjailija Björnson tunsi läheistä sympatiaa myös 
tätä liikettä kohtaan. Järjestäydyttyään vuonna 1878 adventistit levisivät eri 
puolille Norjaa, perustivat kouluja ja julkaisivat runsaasti kirjallisuutta. 
1880-luvun loppuun mennessä liikkeessä oli noin 300 aktiivijäsentä, joista 
useimmat asuivat kuitenkin Oslossa.82  

Luvut eivät sinänsä ole suuria, mutta liikkeen vaikutuspiirissä oli myös 
runsaasti muita norjalaisia. Yleensäkin 1870- ja 1880-luvut olivat Norjassa 
uskonnollisen liikehdinnän kautta, jolloin monet suunnat saivat kannatusta 
osakseen; vapaa-ajattelu lisääntyi, ja vakiintuneita muotoja kritikoitiin. 
Pelastusarmeija aloitti maassa toimintansa vuonna 1884.83  SKARDin arvio 
uskonnon merkityksestä amerikkalaisen kulttuurin levittäjänä 1800-luvun 
lopun Norjassa näyttää siis varsin perustellulta. 

Uuden maailman omaperäisin uskonnollinen liike, mormonismi, otti 
ensi askeleensa Pohjolassa 1850-luvulla ja kohtasi enemmän vaikeuksia ja 
ennakkoluuloja kuin muut lahkot. Se kehittyi itse asiassa luterilaisuuden 
vastaliikkeeksi ja saapui Pohjolaan eurooppalaisen mittapuun mukaan var-
sin aikaisessa vaiheessa. Norjassa sitä vastustettiin enemmän kuin Tanskas-
sa ja Ruotsissa84  ehkä juuri muiden Amerikasta saapuneiden suuntausten 
voimakkuuden vuoksi. 

Ruotsissa ei mormonien toiminnalle asetettu muodollisia esteitä, mut-
ta yleensä mormoneihin suhtauduttiin epäluuloisesti. WENGREENin 

töskirjan mukaan heidän käännytystoimintansa oli jatkuvasti hankalaa ja 
heitä jopa pahoinpideltiin ja vangittiin. Osasyynä oli mormonien oma toi-
minta: he olivat työssään hyvin aggressiivisia, ja etenkin oppi moniavioi-
suudesta ärsytti ruotsalaisia. Luterilainen papisto antoi hiljaisen siunauk- 

82. Gjertsen 1968, 74-84; ks. myös Skard 1976, 88. 
83. Gjertsen 1968, 79-80. 

84. Skard 1976, 55. 
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Kuva 41: Mormonit kiehtoivat vuosikymmenestä toiseen eurooppalaisia. Lehdissä jul-
kaistiin lukuisia artikkeleita mormonien historiasta, moniavioisuudesta, tavoista ja suu-
resta temppelistä, »tabernaakkelista», josta on myös tämä Suomen Kuvalehdessä 
15.12.1877 julkaistu kuva. 

sensa kaikelle, mikä vaikeutti mormonien käännytystyötä. 1850-luvulta 
vuoteen 1905 mennessä mormonit onnistuivat kuitenkin käännyttämään 
noin 17 000 ruotsalaista, mikä oli 36% kaikista tänä kautena Pohjolassa 
käännytetyistä. 1880-luvun alkuvuosista lähtien Ruotsi oli Pohjolan tärkein 
mormonikeskus, vaikka toiminta siellä oli alkanut hitaammin kuin Norjas-
sa ja Tanskassa, missä uskonnollinen lainsäädäntö oli vapaampaa kuin 
Ruotsissa. Niinpä alkuvaiheessa pääosa Ruotsiin levitetystä mormonikir-
jallisuudesta oli ollut tanskankielistä; The Book o Mormon ilmestyi tans-
kaksi jo vuonna 1851, ruotsiksi vasta vuonna 1878. 5  

Amerikkalaiset uskonnolliset liikkeet olivat siis varsin aktiiveja 1800-
luvun toisella puoliskolla Euroopassa Pohjolaa myöten. Sen sijaan rau-
hanliike, joka levisi Yhdysvalloista Euroopan keskuksiin suhteellisen vah-
vana jo vuosisadan alkupuolella, oli nyt siinä mielessä eurooppalaistunut, 
ettei rauhanaktivisteja voinut enää suoraan yhdistää valtameren takaa tule- 

85. Wengreen 1968, 240-242. 
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viin impulsseihin. Eurooppalainen rauhanliike organisoitui 1860-luvulla 
lähinnä Ranskasta käsin, ja se sai johtajikseen tunnettuja kulttuurinimiä 
kuten Victor Hugon. Samaan aikaan yleinen pyrkimys inhimillisyyteen voi-
mistui. Punainen Risti perustettiin vuonna 1864, ja 1890-luvulla ruotsa-
lainen Alfred Nobel sääti testamentissaan rauhanpalkinnon jakamisesta. 
Jo tätä ennen (vuonna 1889) Nobelin sihteeri, itävaltalainen Bertha von 
Suttner oli julkaissut sodanvastaisen kirjansa Aseet pois. Leo Tolstoin mie-
lestä se oli »rauhanaatteen Setä Tuomon tupa». Keskusteluun sodasta ja 
rauhasta osallistui näinä vuosikymmeninä myös sosialistinen työväenliike. 
Marx ja Engels ottivat tavoitteekseen porvarillisen valtion hävittämisen vä-
kivallalla; sen jälkeen koittaisi rauhantila kommunistisessa yhteiskunnassa. 
Nousevaa työväenliikettä elähdyttivät kuitenkin myös valistuksen ja libe-
ralismin ihmisystävälliset aatteet, joten varsin pian ranskalaiset ja saksalai-
set sosialidemokraatit alkoivat pitää sotaa huonona keinona ratkaista kan-
sainvälisiä selkkauksia.86  

Vuosisadan toisella puoliskolla eurooppalainen rauhanajatus sai siis 
selvästi omaa ponninvoimaa, vaikka sen juuret olivat paljolti Yhdysval-
loista saaduissa esikuvissa. Esimerkiksi Elihu Burritt'in ansiosta rauhan-
liikkeen alkuvaiheen uskonnollinen pohja alkoi väistyä. Hän antoi sille 
myös käytännön toimintamalleja,87  joita eurooppalaiset saattoivat itsenäi-
sesti soveltaa vuosisadan loppupuolella. 

Naisasialiikkeessä vuoden 1848 Seneca Falls'in julistus pysyi vuosi-
kymmenien ajan naisten vapauttamisen symbolina. 1850- ja 1860-luvut oli-
vat selvän amerikkalaisen vaikutuksen kautta,88  mutta sen jälkeen eu-
rooppalainen naisasialiike eteni itsenäiseltä pohjalta. Pohjolassa Fredrika 
Bremerin merkitys oli 1850-luvulla huomattava, ja hän pyrki ulottamaan 
Amerikan matkaltaan saamiaan vaikutteita myös laajemmin Eurooppaan. 
Krimin sodan aikana hän julkaisi Lontoon The Times -lehdessä kirjoituk-
sen naisten rauhanliiton perustamisesta, muttei saanut juuri vastakaikua. 
Kotimaassaan Ruotsissa hänen filantrooppiseen toimintaan liittyvät aloit-
teensa olivat tuloksellisempia. Tuohon aikaan naiset alkoivat saada kou-
luista myös opettajan virkoja, ja vuonna 1859 Ruotsissa alkoi ilmestyä aika-
kauslehti Tidskrift för Hemmet.89  Norjassakin Bremer vaikutti naisasialiik-
keen leviämiseen: hän oli norjalaisen Camilla Collett'in inspiroijana tämän 
julkaistessa vuonna 1855 teoksen Amtmandens Dotre.90  

86. Virtanen 1982, 60, 62; ks. myös Skard 1976, 55. 

87. Ks. s. 66. 

88. Schnetzler 1971, passim. 

89. Gripenberg III 1908, 54; vrt. Koht 1970, 52-53. 
90. Gripenberg III 1908, 192; Koht 1970, 53; Skard 1976, 55. 
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Yhdysvalloissa tiukemmin järjestäytynyt naisasialiike sai alkunsa ääni-
oikeusvaatimusten myötä vuodesta 1869 lähtien, jolloin perustettiin The 
National Women Suffrage Association ja The American Woman Suffrage 
Society. Samana vuonna Wyomingin territorion naiset saivat äänioikeuden 
paikallisissa vaaleissa, seuraavana vuonna Utahin ja vuonna 1883 Washing-
tonin naiset. Ajanjakson lopussa yleinen äänioikeus oli voimassa kuitenkin 
vain Wyomingissa. Missään Yhdysvalloissa naiset eivät saaneet osallistua 
liittovaltiovaaleihin; sen sijaan 14 osavaltiossa heillä oli oikeus valita kou-
lujen luottamushenkilöitä. 1  1870- ja 1880-luvuilla naisten äänioikeusky-
symys oli kuitenkin jatkuvasti esillä eri osavaltioiden ja territorioiden hal-
linnollisissa elimissä, mutta positiiviset tulokset jäivät vähäisiksi 92 

Vuonna 1869 perustettiin myös Englantiin The National Association 
for Women Suffrage, ja samana vuonna John Stuart Mill julkaisi kirjansa 
The Subjection of Women, josta tuli naisasialiikkeen keskeisimpiin kuuluva 
teos seuraaviksi vuosiksi. Nopeasti se käännettiin monille Euroopan kie-
lille. Teos ilmestyi otolliseen aikaan, sillä liike oli juuri voimakkaasti jär-
jestäytymässä eri puolilla Eurooppaa.93  Tanskaan perustettiin Dansk Kvin-
desamfund vuonna 1871,94  Norjaan Norsk Kvindesagsforening vuonna 
1884 ja Ruotsiin Fredrika Bremer Förbundet samana vuonna.95  Keski-Eu-
roopan maihin verrattuna Pohjolan naisasialiike oli selvästi edellä. Naisten 
asema oli Pohjolassa suhteellisen hyvä, ja lisäksi luterilaisuus salli naisille 
enemmän liikkumavapautta kuin katolilaisuus. Katolinen kirkko vaikutti 
myös Etelä-Saksassa ja oli syynä siihen, ettei saksalainen naisasialiike jär-
jestäytynyt yhtä nopeasti kuin Englannin ja Pohjolan maiden liikkeet 96 

Ajanjakson lopulla naisasialiikkeen kansainvälinen yhteistyö kiintey-
tyi. Tässä vaiheessa eurooppalainen toiminta oli täysin itsenäistä, mutta 
ensimmäiset laajat naisasiakonferenssit järjestettiin amerikkalaisten toi-
mesta. Seneca Falls'in 40-vuotisjuhlan kunniaksi pidettiin Washingtonissa, 
D.C. vuonna 1888 laaja kansainvälinen konferenssi, jossa perustettiin The 
International Council of Women. Vasta tämän jälkeen myös Yhdysvaltojen 
naisasialiike sai valtakunnallisen järjestön (vuonna 1889).97  Naisasialiik- 

91. Bryce II 1891, 440-441; ks. myös Gripenberg I 1905, 28; Koht 1970, 54. Utahin ja 
Washingtonin oikeuksien lakkauttamisesta, ks. Bryce II 1891, 441. 

92. Keskustelusta esim. Missourin kohdalta vuonna 1875, ks. The Making of American De-
mocracy II 1952, 132-134. 

93. Ks. Koht 1970, 54-55; Evans 1977, 76. 
94. Evans 1977, 76. 
95. Gripenberg III 1908, 69, 209. 
96. Evans 1976, 18-19; ks. myös Nevala 1980, 21-22. 
97. Gripenberg I 1905, 28-29; Koht 1970, 55. 
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keen käytännön saavutukset naisen aseman parantamiseksi jäivät kuiten-
kin myöhempään vaiheeseen, jolloin Yhdysvallat ei enää ollut ainoa kata-
lysaattori, vaan erityisesti eurooppalainen työväenliike alkoi tukea nais-
asialiikkeen tavoitteita. 1800-luvun puolella tavoitteet olivat vielä suh-
teellisen suppeita ja kohdistuivat naisen muodollisen, laillisen aseman pa-
rantamiseen. Vasta myöhemmin, kun muutkin kuin yhteiskunnan yläker-
rokseen kuuluvat naiset tulivat liikkeeseen mukaan, kehittyi siitä massail-
miö, jonka konkreettiseksi tavoitteeksi tuli naisen roolin muuttaminen yh-
teiskunnassa. 

Tarkastelemamme jakson loppuun asti Yhdysvallat oli kuitenkin nais-
asialiikkeen esikuvamaa. Englantilainen James Bryce, joka vuonna 1891 
julkaisi The American Commonwealth -teoksensa Yhdysvaltojen ja Euroo-
pan suhteesta,98  omisti yhden luvun naisten äänioikeustaistelulle Yhdys-
valloissa. Siinä hän käsitteli amerikkalaisen naisasialiikkeen historiaa ja 
sen saavutuksia suhtautuen samalla varsin varovaisesti sen soveltamis-
mahdollisuuksiin Euroopassa. Hänen mielestään Wyomingin poliittinen 
elämä ei ollut muuttunut paremmaksi eikä huonommaksi naisten ääni-
oikeuden myötä. Hän epäili, ettei yleinen äänioikeus seuraavina 30 vuote-
na leviä kovinkaan moneen Yhdysvaltojen osavaltioon, mutta totesi kui-
tenkin, että jos naiset saavat yleisen mielipiteen taakseen, menestys on hei-
dän. Eurooppalaisten oli syytä seurata tätä kehitystä tarkasti.99  

Naisasialiike osallistui aktiivisesti myös raittiusliikkeen toimintaan. 
Tämän johtavana hahmona oli amerikkalainen Frances Willard, joka 1860-
luvulla vieraili Suomessakin.lm  Hän levitti raittiusaatetta naisnäkökul-
masta lähes katkeamattomilla matkoillaan 1870-luvun lopulla ja 1880-1u-
vulla.101 Vuosisadan alkupuolella kansainvälisen raittiusliikkeen painopis-
te oli ollut »kohtuullisuuden seuroissa», mutta vuosisadan lopulle tultaessa 
liike oli yleisesti omaksunut absolutismin periaatteen. Jo ennen vuosisadan 
puoliväliä amerikkalaisperäinen raittiusaate sai voimakkaimmin jalansijaa 
Englannissa ja Pohjoismaissa. 1840-luvulta alkaen Englannissa asetuttiin 
ehdottomuuden kannalle, Pohjolassa yleensä 1870-luvulla ja Keski-Euroo-
passa seuraavalla vuosikymmenellä.10  

Absolutismiin liittyi tavoite kieltolain aikaansaamisesta, ja Yhdysval-
loissa se toteutui osavaltiotasolla Mainessa vuonna 1851 ja Kansasissa 
vuonna 1881; se oli lyhyen aikaa voimassa myös useissa muissa osavaltiois- 

98. Ks. siitä ja sen merkityksestä s. 128-130. 

99. Bryce II 1891, 437-448. 

100. Ks. s. 174-175. 

101. Hytönen 1911, 302-304. 

102. Hytönen 1911, 377. 
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sa. Erityinen kieltolakipuolue perustettiin Yhdysvaltoihin vuonna 1869 ja 
se osallistui mm. presidentinvaaleihin. Norjaan, joka oli amerikkalaisten 
aatteiden edelläkävijämaa Pohjolassa ja osin Euroopassakin, perustettiin 
ehdottoman raittiuden seura jo vuonna 1862, Ruotsiin vuonna 1873 ja 
Tanskaan 1870- ja 1880-lukujen vaihteessa.103  Esikuvat saatiin Yhdysval-
loista, vaikkakin osittain englantilaisten välittäminä. 

Myös kansainvälinen raittiustyö alkoi Yhdysvalloista. Vuonna 1851 pe-
rustettiin Uticassa, N.Y. täydellistä raittiutta kannattava The Independent 
Order of Good Templars, josta noin 20 vuoden kuluttua tuli merkittävin 
kansainvälinen raittiusjärjestö. Vuonna 1875 siihen kuului Yhdysvalloissa 
jo runsaat 700 000 jäsentä. Järjestön toiminnassa oli selvä uskonnollinen li-
säsävy, ja sen menot olivat salaseuramaisia erilaisine rituaaleineen. 1860-
luvun lopulla se sai jalansijaa Englannissa; Norjaan ensimmäinen loosi pe-
rustettiin vuonna 1877, Ruotsiin vuonna 1879, Tanskaan vuonna 1880, Sak-
saan vuonna 1883 ja Sveitsiin samana vuonna.1°4  Näinä vuosina syntyi 
myös muita, goodtemplareiden kanssa kilpailevia järjestöjä, mutta niiden 
merkitys ei noussut samalle tasolle. 

Eri maiden raittiusliikkeiden kannattajat kykenivät perustelemaan toi-
mintansa tuloksellisuutta tilastoilla. Näiden mukaan ruotsalaisten alkoho-
linkäyttö väheni 1850-luvun vuosittaisesta 20 litrasta henkeä kohti alle 5 
litraan 1880-luvulla. Norjassa, mihin amerikkalainen raittiusaate tuli jo ai-
kaisessa vaiheessa, vastaavat luvut olivat noin 4 litraa 1850-luvulla ja alle 3 
litraa 1880-luvulla. Alankomaihin raittiusliike ei ollut yhtä hyvin juurtunut, 
ja siellä kulutus nousi näinä vuosikymmeninä 4 litrasta 6 litraan henkeä 
kohti.i05  Alkoholin kulutukseen vaikuttivat raittiusliikkeen lisäksi tietysti 
muutkin tekijät kuten esimerkiksi lainsäädännölliset toimenpiteet. 

Kokonaisuutena ottaen amerikkalainen raittiusliike levisi 1800-luvun 
jälkipuoliskolla voimakkaasti etenkin Englannissa ja Pohjois-Euroopassa. 
Se voidaan rinnastaa amerikkalaisperäiseen uskonnolliseen vaikutukseen, 
joka niin ikään oli näkyvää vuosisadan loppupuolella. Sen sijaan naisasialii-
ke ja etenkin rauhanliike olivat tässä vaiheessa jo irtautumassa Yhdysval-
loista tulleista vaikutteista. 

103. Hytönen 1911,133,137-139, 171, 177-178, 182-183; Immonen 1973, 205. 

104. Hytönen 1911, 307-319; Koht 1970, 58; Skard 1976, 87. 

105. Ks. Hytönen 1911, 378. 
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Amerikkalaisen kulttuurivaikutuksen läpimurto Euroopassa tapahtui 
varsinaisesti vasta Yhdysvaltojen sisällissodan päättymisen ja vuoden 1890 
välisenä kautena. Sekä »suuret» että »pienet» vaikutteet alkoivat levitä eu-
rooppalaisten tietoisuuteen. Amerikkalainen materiaalinen kulttuuri levisi 
lisääntyvän kaupankäynnin ja maailmannäyttelyiden välityksellä heti vuosi-
sadan puolivälin jälkeen. Amerikkalaisten teknisten keksintöjen sovelluk-
set ja niiden massatuotanto loivat amerikkalaistyyppisen kulutusyhteis-
kunnan alun tai ainakin sitä koskevan tiedon lähtökohdan läntisessä ja 
pohjoisessa Euroopassa. Sen sijaan Yhdysvaltojen korkeimmissa oppilai-
toksissa suoritettu tieteellinen tutkimustyö ei »pragmaattisimpia» tieteitä 
lukuun ottamatta vielä tässä vaiheessa saanut arvostusta osakseen. 

Yhdysvaltojen eri taiteenlajeja ei kirjallisuutta lukuun ottamatta sa-
nottavasti arvostettu. Kun Irving ja Cooper olivat olleet ennen tätä kautta 
lähes ainoat eurooppalaisten tuntemat kirjailijat, kasvoi tuntemus aivan 
toiselle tasolle vuosisadan toisella puoliskolla. Populaarikirjallisuus tuli 
vuoteen 1890 mennessä suosituksi Euroopassa ja sen mukana useat ame-
rikkalaiset kirjat ja kirjailijat. Lukijakunnan kasvaessa uuden ja vanhan 
mantereen »populaari» maku alkoi samanlaistua nopeasti. Amerikkalai-
nen kirjallisuus alkoi kiinnostaa myös taiteen lajina, mutta usein sen tuot-
teet löydettiin pitkän viiveen jälkeen vain siksi, että ennakkoluulot ame-
rikkalaisen kulttuurin originaalisuutta kohtaan vaikuttivat vahvoina ja esti-
vät näkemästä teosten ansioita. Edellisen aikakauden edustaja Edgar Allan 
Poe sai vasta nyt tunnustusta; vastaavasti 1800-luvun loppupuolen kirjalli-
set uudistajat kuten James ja Hawthorne tai jopa Twain saivat taiteellisen 
arvostuksensa vasta vuosisadan lopulla. Amerikkalainen kirjallisuus oli jo-
ka tapauksessa jo suhteellisen monipuolisesti esillä Euroopan rintamailla 
Rooman-Tukholman -linjan länsipuolella. 

Myös amerikkalaiset aatteelliset liikkeet löysivät hyvän kasvualustan 
teollistuvasta ja demokratisoituvasta Euroopasta. Osa niistä irtautui ajan-
jakson loppuun mennessä amerikkalaisesta esikuvasta, vaikkakin yhteys 
valtameren taakse saattoi säilyä läheisenä. Erityisesti rauhanliike itsenäis-
tyi, samoin naisasialiike — jossain määrin myös uskonnolliset ja raittius-
liikkeetkin, joiden henkinen ja organisatorinen painopiste oli tosin edel-
leen valtameren takana. Kaikessa kulttuurivaihdossa norjalaiset, tanskalai-
set ja ruotsalaiset olivat hyvin »ajan tasalla», mihin yhtenä tärkeänä syynä 
oli aikaisin alkanut Amerikan-siirtolaisuus; se piti yhteydet jatkuvasti avoi-
mina ja vilkkaina. 
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4.2. Amerikkalainen kulttuuri osana ulkomaisia 
innovaatioita Suomessa 

Ennen 1800-luvun puoliväliä amerikkalainen kulttuurivaikutus Euroopan 
periferiaan kuuluvassa Suomessa oli hyvin vaatimatonta. Vuosisadan toi-
sella puoliskolla edellytykset innovaatioiden omaksumiseen paranivat kui-
tenkin huomattavasti, minkä olemme voineet havaita edellisissä luvuissa. 
Suhde emämaahan, Venäjään, oli tässä suhteessa parhaimmillaan 1860-1u-
vulta 1890-luvun alkuun asti; suomalaisten liikkumatila oli varsin lavea 
liberalismin aallon ollessa voimakkaimmillaan.' 1870-luvun loppuun men-
nessä suomalaiset pystyivät hyvin seuraamaan eurooppalaista aatteellista ja 
kulttuurikeskustelua .2  He pyrkivät tekemään Suomea ja sen kulttuuria tun-
netuksi ulkomailla mm. maailmannäyttelyiden välityksellä, ja yleensä oli 
havaittavissa voimakasta integroitumista länteen.3  Suhde Venäjään oli kui-
tenkin tärkeä, ja Pietari toimi venäläis-suomalaisen kulttuurivaihdon kes-
kuspaikkana. Sinne tutkijoita veti tiedeakatemia ja kuvataiteilijoita taas 
taideakatemia. Toisaalta suhde Venäjään muuttui: 1880-luvun alkuvuodet 
olivat hedelmällisintä kautta, mutta seuraavien vuosikymmenten vaihtees-
sa kulttuurisuhteetkin alkoivat viiletä poliittisen tilanteen kiristyessä.4  Pit-
kästä valtioyhteydestä huolimatta Venäjä pysyi suhteellisen vieraana jopa 
suomalaiselle sivistyneistölle. Esimerkiksi venäjän kielen taitaminen oli 
harvinaista.5  

Erityisesti 1880-luku merkitsi suomalaisen kulttuurin voimakasta ke-
hitystä ja kontaktien luomista eurooppalaisiin kulttuurikeskuksiin; silloin 
huipentui 1860-luvulla alkanut kehitys.6  Vielä 1850-luvulla kulttuuri-
elämän painopiste oli ollut oman kansallisen identiteetin lujittamisessa. 
Snellman tulkitsi ajan henkeä vuonna 1857 Litteraturbladet'issa kirjoitta- 

1. Ks. s. 133. 
2. Paasivirta 1978, 405. 
3. Ks. s. 166-167. 
4. Sarajas 1969, liiteosa 36-46. 
5. Rantakari 1936, 290. 
6. Ks. s. 133-134. 
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malla, että isänmaallisuuden tulee vaikuttaa suomalaisissa joka hetki; sen 
tulee vaikuttaa ihmisen kaikkiin toimintoihin.?  

Myös alemmat yhteiskuntaluokat tulivat 1860-luvulta lähtien yhteis-
kunnan rytmiin mukaan, kun lukutaito ja koulunkäynti lisääntyivät ja maa 
teollistui ja kaupungistui.8  Lehdistö sai lisää liikkumatilaa ja sen levikki 
laajeni. Tätä edistivät kulkuyhteyksien paraneminen ja — Amerikasta pu-
heen ollen — siirtolaisuus. Tieteelliset ulkomaanmatkat tulivat muotiin. 
Kansainväliset posti- ja tiedotusyhteydet paranivat; merkkeinä tästä olivat 
kansainvälisen pikatiedotusliiton perustaminen vuonna 1865 ja kansainvä-
lisen postiunionin synty vuonna 1874. Kansainvälisten kulttuurisuhteiden 
kannalta ne olivat tärkeitä, koska suhteiden kehittyminen edellytti nimen-
omaan tietojen vaihtoa.9  

Suomen sisällä kommunikaatioyhteydet levittäytyivät entistä laajem-
malle 1800-luvun loppupuolella. Liikenne kehittyi: vuosisadan alussa 
maanteitä oli ollut yhteensä 11 000 km, ja vuoteen 1875 niiden määrä 
kaksinkertaistui; järviliikenne kehittyi voimakkaasti höyrylaivojen ansios-
ta, ja rautatieverkko laajeni nopeasti vuodesta 1862 alkaen. Kaikki tämä 
taas nopeutti informaation kulkua, ja tieto alkoi vähitellen tavoittaa koko 
kansan. Suomi liittyi Euroopan sähkölennätinverkkoon jo 1850-luvun ku-
luessa, minkä jälkeen uutishankinnassa ei oltu enää pelkästään matkusta-
jien, kirjeiden ja ulkomaisten lehtien varassa. Tosin on huomautettava, että 
lennätin oli pitkään lähinnä hallinnollis-sotilaallisessa käytössä, mutta 
1880-luvulla se alkoi entistä enemmän palvella »siviilikäyttöä», ja 1890-1u-
vun alussa lennätinverkko peitti koko Suomen.10  

Vuosisadan alkupuolen tilanteeseen verrattuna myös edellytykset 
amerikkalaisen kulttuurin leviämiseen parantuivat. Siihen vaikutti viral-
lisen yhteyden syntyminen vuosisadan puolivälissä konsulilaitoksen muo-
dossa.11  Samalla tietenkin Suomen aseman yleinen muuttuminen ja yh-
teyksien syntyminen ulkomaille vaikuttivat amerikkalaisuuden tunnetuksi 
tulemiseen, vaikkakin on muistettava, että amerikkalaisen kulttuurivaiku-
tuksen suhteen Suomi oli eurooppalaisen »tien päässä» ja että suoma-
laisten länteen integroituminen tapahtui lähinnä Pohjolaan ja Länsi-Eu-
rooppaan. 

7. Ks. Näin puhui Snellman 1960, 246. 

8. Ks. s. 131-133. 
9. Siikala 1976, 24-25. 

10. Tommila 1980a, 257-261. 

11. Diplomaattisista yhteyksistä Suomen ja Yhdysvaltojen välillä, ks. s. 169-172. 
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Yhdysvaltojen edustustot Helsingissä, Turussa ja Viipurissa palvelivat pää-
asiassa maiden välisiä kaupallisia yhteyksiä. Vaikka Yhdysvaltojen ja Eu-
roopan välinen kauppa oli näinä vuosikymmeninä laajaa, 2  Suomen kaup-
pavaihto pysyi vaatimattomana. Erityisesti vienti Yhdysvaltoihin oli vähäis-
tä: vuosien 1860 ja 1890 välisenä aikana se käsitti vain 0,0 — 0,6 % koko 
viennistä. Nousevaa trendiä kaupan kasvussa ei ollut havaittavissa tänä 
jaksona. Tuonti Yhdysvalloista vaihteli 1,1 %:n ja 13,9 %:n välillä kokonais-
tuonnista väheten koko ajan.13  Siksi ei ollut yllättävää, ettei Yhdysvaltojen 
ulkoministeriö asettanut konsuli Reynold Frenckellin tilalle varamiestä, 
vaikka tämä asiaan viittasi vuonna 1869 pyytäessään kahdeksan kuukauden 
vapautusta tehtävistään ulkomaanmatkan vuoksi.14  

Yhdysvaltojen Helsingin konsulit kirjasivat raporteissaan amerikka-
laisten laivojen käynnit Suomessa varsin tarkasti juuri niiden harvinaisuu-
den vuoksi. 1850-luvulla kävi Suomen satamissa konsulin mukaan 5-10 
kauppalaivaa vuosittain.15  Tässä vaiheessa Yhdysvaltojen tuonti Suomeen 
olikin suurimmillaan. Silti esimerkiksi vuonna 1857 ei Helsingissä käynyt 
yhtään amerikkalaista laivaa, vaan ne purjehtivat Kristiinankaupunkiin ja 
Viipuriin.16  Vuonna 1866 konsuli raportoi Helsingissä käyneen kaksi lai-
vaa, joiden miehistöille hän oli esitellyt kaupunkia. 17  Vuonna 1871 Helsin-
gissä vieraili kolme alusta ja Viipurissa neljä.18  Vuonna 1884 varakonsuli 
Donner kertoi raportissaan laajemmin konsulaatin toiminnasta ja totesi sii-
nä yhteydessä, että Suomesta ei ole vientiä Amerikkaan, mutta että tuontia 
on jonkin verran. Tärkeimmät tuontitavarat olivat puuvilla, maatalousko-
neett ja ompelukoneet, jotka saapuivat Suomeen Englannin ja Saksan kaut-
ta. 19 

Kauppavaihdon vähäisyyttä osoittaa vuoden 1886 alun raportti, jonka 
mukaan Helsingissä ja Viipurissa ei käynyt ainuttakaan amerikkalaista 
alusta edellisen vuoden aikana. Vuosikymmenen lopulla tuonnin sisältö 

12. Näinä vuosikymmeninä selvästi yli puolet sekä Yhdysvaltojen viennistä että tuonnista 
tapahtui Euroopan kanssa (ks. US Bureau of the Census. Historical Statistics of the 
United States... 1957, 550-553; ks. myös Woodruff 1975, 268-269 Table XVII; ks. myös 
tämän tutkimuksen s. 185-186). 

13. Paasivirta 1963, Statistical Table I (appendix). 
14. Despatches from the United States Consuls in Helsingfors, 1851-1906. 1869 (National 

Archives, Washington). 

15. Ks. esim. Despatches... 30.4.1851 (National Archives, Washington). 

16. Despatches... 1.10.1857 (National Archives, Washington). 

17. Despatches... 15.12.1866 (National Archives, Washington). 

18. Despatches... 31.12.1872 (National Archives, Washington). 

19. Despatches... 10.10.1884 (National Archives, Washington). 

20. Despatches... 20.1.1886 (National Archives, Washington). 
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oli yhä suunnilleen sama kuin sen alussa; uusina tuontiartikkeleina maini-
taan nyt musiikki-instrumentit, kellot ja työkalut.21  Markkinoiden laajenta-
mishalukkuutta osoittaa kuitenkin vuoden 1890 alussa konsulaattiin saapu-
nut tiedustelu jääkaappien tarpeesta Suomessa. Varakonsuli Donner tote-
aa vastauksessaan, ettei sellaisia vielä ole maassa, mutta että tarvetta saat-
taa piakkoin esiintyä, kun ulkomaille aletaan viedä voita entistä suurem-
massa määrin.22  

Kauppavaihdon vähyys merkitsi sitä, että amerikkalaisen kulutustava-
rateollisuuden tuotteet levisivät vaatimattomasti Suomeen tässä vaiheessa. 
1800-luvun puolivälissä suomalainen talonpoika tuotti lähes kaiken mitä 
hän kulutti. Muutoksia alkoi kuitenkin vähitellen ilmetä maaseutuväes-
tönkin piirissä. Maata omistava ryhmä sai tuloja Krimin sodan jälkeen al-
kaneesta ja 1870-luvulla jo huomattaviin mittoihin kohonneesta puuta-
varakaupasta. Ostokykyä kohotti ajanjakson lopulla myös maanviljelyksen 
ja karjanhoidon laajeneminen. Sitä mukaa kuin puutavarayhtiöt kykenivät 
tarjoamaan työtä, myös tilattoman maaseutuväestön taskuihin alkoi tulla 
rahaa kulutustavaroiden hankintaan. Luvallisten kauppapuotien samoin 
kuin salakauppiaiden määrä maaseudulla lisääntyi.23  

Ennen 1890-lukua tuulahduksen amerikkalaisesta teollisuudesta toi-
vat suomalaiselle maaseutuväestölle lähinnä vain ompelukone ja maa-
talouskoneet. Singerin ompelukone oli esitelty Lontoon maailmannäytte-
lyssä vuonna 1851,24  ja 1860-luvun puolivälissä tuotiin ensimmäiset koneet 
Suomeen. Vuonna 1865 Maiden ja merien takaa -lehti kertoi kahteen ot-
teeseen amerikkalaisista ompelukoneista ja totesi niitä saadun äskettäin 
Suomeenkin.25  Pian »Singerit» levisivät myös maaseudulle ja syntyi ompe-
lijain ammattikunta 26  Vuonna 1876 Suomen Kuvalehti muistutti tämän 
käänteentekevän laitteen historiasta artikkelissaan »Ompeluskoneen kek-
sintö».27  

Maatalouskoneista kirjoitti Mehiläinen jo vuonna 1850- ja 1860-luku-
jen vaihteessa kuvaten amerikkalaista Whitney's-»pumpulikonetta»28  ja 
selostaen jo laajemmin amerikkalaisten kekseliäisyyttä maatalousteknolo- 

21. Despatches... 9.2.1887 (National Archives, Washington). 
22. Despatches... 14.1.1890 (National Archives, Washington). 
23. Kulutustavaroiden leviämisestä maalaisväestön keskuuteen, ks. Kuusanmäki 1936, 96-

119. 
24. Ks. s. 186-187. 
25. Maiden ja merien takaa 1865, 64, 176. 
26. Kuusanmäki 1936, 112. 
27. Suomen Kuvalehti 1876, 73-74. 
28. Mehiläinen 1859, 65. 
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Kuva 42: Amerikkalaisten maatilojen suuret pinta-alat ja jatkuva työvoimapula edisti-
vät maatalouden koneellistumista. Puima- ja haravakoneet sekä »itsesitojat» herättivät 
eurooppalaisten ihailun. Suomen Kuvalehti julkaisi 15.2.1880 kuvan amerikkalaisesta 
elonkorjuusta. Etualalla höyryllä käyvä puimakone. 

gian alalla.29  Lehdet osoittivat kiinnostusta maailmannäyttelyihin ja mui-
hin kansainvälisiin näyttelyihin, joissa uutuuksia esiteltiin. Niistä levisi tie-
toja myös ulkomailla vieralleiden henkilöiden sekä palaavien siirtolaisten 
välityksellä. Suhteellisen paljon tehtiin opinto- ja näyttelymatkoja Euroop-
paan. Palanneet siirtolaiset taas edesauttoivat maatalouden »amerikkalais-
tumista» etenkin Pohjanmaalla. Ensimmäiset amerikkalaiset elonleikkuu-
koneet tulivat Suomeen 1860-luvun alussa ja niittokoneet kymmenen vuot-
ta myöhemmin. Myös maanmuokkauskoneet olivat yleensä amerikkalaista 
alkuperää, mutta niitä tuotiin vasta 1890-luvulta alkaen. ESKO HEIKKO-
NEN kirjoittaa, että Suomeen hankittiin erilaisten maatalouskoneiden mal-
likappaleet varsin nopeasti niiden keksimisen jälkeen. Silti maatalouden 
koneistumisaste oli alhainen ajanjakson lopussakin, koska vain varakkaim-
milla oli pääomaa koneiden hankkimiseen; näin ne entisestään lisäsivät tu-
loeroja maaseudulla. Tarkasteltavan ajanjakson kuluessa amerikkalaisen 
maatalousteknologian osuus Suomessa oli kuitenkin jatkuvasti kasvamassa. 
Vuosisadan alkupuolella Englanti oli ollut johtava tuoja ja sen jälkeen 

29. Mehiläinen 1861, 213-214. 
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Ruotsi, mutta 1880-luvulta alka- 
_ 	 en se alkoi menettää asemiaan 

Yhdysvalloille. Monet englanti-
laiset ja yhdysvaltalaiset koneet 
saapuivat Suomeen mukailtuina 
malleina Ruotsin kautta. Ko-
neiden alkuperämaan selvittä-
mistä vaikeuttaa kuitenkin se, et-
tä amerikkalaisilla oli Euroopas-
sakin maatalouskonetehtaita. 
Tuontitilastoista ilmenee konei- 
den viimeinen laivausmaa, mutta 
ei niiden valmistusmaa.3°  

Suomi pysyi varsin hyvin ul-
komaisen ja myös amerikkalai-
sen maatalousteknologian tasal-

Kuva 43: Thomas Alva Edisonin elämäkerta la, vaikka innovaatioiden leviä- 
kerrottiin Suomen Kuvalehdessä vuonna 1878. 	minen oli vielä tässä vaiheessa 

hidasta. Koneistumisen lievää 
nousua on havaittavissa 1880-luvulta alkaen, mutta vielä ensimmäisen 
maailmansodan aattonakin Suomen maatalouden koneistuminen oli vä-
häistä. Uutuuksista saatiin tiedot suhteellisen nopeasti ja niitä mainostet-
tiin lehdissä. Suurin ongelma oli kuitenkin pääoman puute. Koska oli kyse 
kalliista hankinnoista, levisivät innovaatiot vain varakkaimman väes-
tönosan käyttöön. 

Suomalaiseen kaupunkiyhteisöön ehti niin ikään levitä amerikkalais-
peräisiä kestokulutushyödykkeitä vuoteen 1890 mennessä, ja sieltä ne vähi-
tellen levisivät maaseudulle. Lehdistö propagoi innokkaasti näitä teknisiä 
uutuuksia. Vuonna 1878 Suomen Kuvalehti esitteli »telefonin» ja kertoi nii-
tä olevan Suomessakin joitakin kappaleita.31  Vuonna 1882 maan suurim-
mat kaupungit saivat puhelinlaitoksensa, ja kolme vuotta myöhemmin niitä 
oli lähes 20 kaupungissa, joten uutuuden leviäminen oli hyvin nopeata. Pu-
helin kuului pitkään ylemmille sosiaaliryhmille sekä yrityksille ja laitoksil-
le, joille uudesta välineestä oli suoranaista hyötyä 32 

30. Ulkomaisen, myös amerikkalaisen maatalousteknologian tulosta Suomeen, ks. tark. 
Heikkonen 1983, passim; ks. myös Anttila 1974, 104, 186; vrt. Virtanen 1979a, 204-205. 

31. Suomen Kuvalehti 1878, 54-55. 

32. Tommila 1980a, 261. 
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Kuva 44: 1800-luvun puolenvälin jälkeen kirjoitettiin Suomen lehdissä yhä useammin 
amerikkalaisesta teknologiasta. Vuonna 1865 Maiden ja merien takaa -lehti esitteli Ha-
miltonin sahauskonetta. Kone säästi työvoimaa ja sopi erityisesti niille, joille aika oli ra-
haa, kirjoitettiin lehdessä. Suomalaisetkin saattoivat tilata konetta newyorkilaiselta val-
mistajalta. 

Vuoden 1882 alkupuolella tamperelaiset lähettivät sähkeen Thomas 
Alva Edisonille Yhdysvaltoihin: »Valaistus asennettu 61. leveyspiirille. 
Täydellinen menestys.» Finlaysonin tehtaalle sytytettiin tällöin sähkövalo. 
Tehtaan isännöitsijä Wilhelm Nottbeck oli lähettänyt poikansa Amerik-
kaan oppiin, ja tämä toi uuden idean mukanaan Suomeen. Uutuus saapui 
varsin nopeasti, sillä Edison oli tehnyt hehkulamppukeksintönsä vain kol-
me vuotta aiemmin. Kokeilun seurauksena Tampere sai Suomen ensim-
mäisen kunnallisen sähkölaitoksen kuusi vuotta myöhemmin 1888.33  Vaik-
ka 1880-luvun alussa sähkövalo oli Euroopassa harvinainen ja sen käyttö-
kelpoisuutta epäiltiin, se yleistyi vuosikymmenen kuluessa hyvin nopeasti. 

Myös muista uutuuksista lehdet kertoivat innostuneina. Maiden ja me-
rien takaa esitteli amerikkalaisten valokuvausharrastusta vuonna 186434  ja 
Suomen Kuvalehti vetureita kymmenen vuotta myöhemmin 35  Kyläkirjaston 
Kuvalehti puolestaan kertoi 1880-luvulla raitiotievaunuista.36  Kiinnostus 
amerikkalaista materiaalista kulttuuria kohtaan heräsi näinä vuosikym- 

33. Ks. Ilta-Sanomat 22.2.1982. 

34. Maiden ja merien takaa 1864, no. 5. 

35. Suomen Kuvalehti 1875, 84. 

36. Kyläkirjaston Kuvalehti 1886 (A-sarja), 72. 

219 



meninä ja uutuuksista saatiin tietoja varsin nopeasti. Oli luonnollista, että 
tekniset innovaatiot herättivät mielenkiintoa: mitään niihin verrattavaa ei 
ollut Suomessa ennen nähty. Maan yhteiskunta- ja elinkeinorakenne aihe-
uttivat kuitenkin sen, että vain harvoja uutuuksia voitiin käyttää. 

Amerikkalaisen tieteen saavutukset saivat suhteellisen vähän jalan-
sijaa Euroopan keskuksissa. Eurooppalaiset olivat lähinnä kiinnostuneita 
saamaan ideoita käytäntöä palvelevilta tieteen aloilta 37  Näin oli myös suo-
malaisten laita. Kiinnostus ulkomaisia opinahjoja kohtaan lisääntyi ja opin-
tomatkojen määrä oli kasvussa. Matkat suuntautuivat kuitenkin Euroopan 
keskuksiin, erityiseti Saksaan, sillä saksalainen yliopisto-opetus oli kaik-
kialla arvossaan. Varsinkin tekniset tieteet ja lääketiede kiinnostivat ulko-
maalaisia, mutta humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen alalla 
kansainvälisyys oli tässä vaiheessa vaatimattomampaa.38  Suomalaisten 
kiinnostus seurasi yleiseurooppalaista trendiä. 

Kulttuurisuuntautuneisuus Eurooppaan, erityisesti Ruotsiin ja Sak-
saan, näkyi sekä koulu- että yliopisto-opetuksessa. Oppikoulujen pääasial-
liset vieraat kielet olivat saksa ja jossain määrin ranska. Vuosisadan lopulla 
englanti alkoi hitaasti tulla ylimääräiseksi kieleksi ylimmillä luokilla. Hel-
singin yliopistossa opetus kohdistui eurooppalaiseen kulttuuriin: vuosien 
1879 ja 1918 välisenä aikana siellä ei opetettu ainuttakaan erillistä kurssia 
mistään Amerikkaan liittyvästä aiheesta.39  

Eräillä tieteen aloilla Amerikan esikuva katsottiin kuitenkin tarpeelli-
seksi jo vuoteen 1890 mennessä. Sellainen oli kasvatustiede. Vuonna 1873 
Suomen Kuvalehti julkaisi artikkelin Uno Cygnaeuksesta ja kansakoulun 
synnystä sekä Amerikan esimerkin vaikutuksesta Cygnaeuksen ajatte-
luun. Vuosina 1884-1885 Mikael Johnsson (vuodesta 1907 Soininen) — 
1900-luvun alun ansioitunein suomalainen kasvatustieteilijä — teki stipen-
dimatkan Yhdysvaltoihin. Matkan tuloksena syntyi väitöskirja Koulutoi-
mesta Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa I (1887). Johnsson oli kiinnostunut 
oppikoulujen opetussuunnitelmista sekä pojille ja tytöille tarkoitetuista 
yhteiskouluista. Amerikkalaisilla esikuvilla oli käytännön merkitystä ryh-
dyttäessä kehittämään suomalaisia oppikouluja vuosisatojen vaihteen tie-
noilla. Vaikkei Johnsson koskaan julkaissut teoksensa toista osaa,41  jäi 
matkasta konkreettinen vaikutus suomalaiseen kasvatustieteeseen eri-
tyisesti käytännön tasolla. 

37. Ks. s. 189-192. 
38. Siikala 1976, 292-293; Paasivirta 1978, 303. 
39. Skard 1958, 454. 
40. Suomen Kuvalehti 1873, 148. 
41. Iisalo 1979, 72-74. 
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Mikael Johnssonin/Soinisen Amerikan-matkalla oli merkitystä 1880-
luvulla myös suomalaiselle raittiusliikkeelle. Jo vuosisadan alkupuoliskolla 
tämä liike oli ollut parhaiten kansainvälisten aatevirtausten tasalla, jos 
mittapuuna pidetään vuosisadan muita, Amerikasta tulleita aatteellisia il-
miöitä.42  1840- ja 1850-luvuilla Suomessa keskusteltiin julkisesti kieltolain 
aikaansaamisesta, ja Mainen osavaltioon vuonna 1851 saatu laki oli keskus-
telua kannustavana esimerkkinä. Aikaisemmin oli tyydytty kohtuuteen, 
mutta nyt alettiin vaatia ehdotonta raittiutta. Muissa Pohjolan maissa tämä 
moderniksi kutsuttu absolutistinen liike järjestäytyi 1870-luvulla ja Keski-
Euroopassa seuraavalla vuosikymmenellä.43  

Suomen Kuvalehti esitteli 1870-luvun puolivälissä kahteen otteeseen 
uutta amerikkalaista raittiusaatetta ja erityisesti naisten osuutta siinä. Kylä-
kirjaston Kuvalehti puolestaan kertoi eri maiden alkoholinkulutusluvuista 
vuosikymmenen lopulla.44  Vuonna 1883 tohtori A.A. Granfelt julkaisi te-
oksen Nykyajan raittiusliike, jossa amerikkalaisen mallin mukainen abso-
lutismin periaate oli keskeisenä teemana. 

Oma osuutensa uudenlaisen raittiusaatteen levittämisesssä oli myös 
suomalaisilla Amerikan siirtolaisilla. Osa heidän aatteistaan oli jo koti-
maasta lähtöisin, mutta Amerikassa he omaksuivat myös modernin yhdys-
valtalaisen liikkeen aspekteja, ja näitä etenkin palaavat siirtolaiset saat-
toivat tuoda mukanaan. Vuosisadan viimeisinä vuosikymmeninä raittius-
liike oli seurakuntien ohella amerikansuomalaisten keskeisin järjestömuo-
to, joten sen merkitys siirtolaisyhteisössä oli erittäin huomattava ennen 
työväenliikkeen läpimurtovaihetta.45  

Vuoteen 1883 asti suomalaisen raittiusliikkeen paikallisjärjestöt toimi-
vat itsenäisinä, mutta kun vanha Kohtuuden Ystävät -seura muutti vuonna 
1884 nimensä uuteen tilanteeseen sopivaksi Raittiuden Ystäviksi, siitä 
muodostui myös valtakunnallinen katto-organisaatio. Granfelt toimi sen 
puheenjohtajana vuoteen 1902 asti. Uuden seuran ensimmäisenä palkattu-
na sihteerinä oli Mikael Johnsson/Soininen 1880-luvun lopulla. Kasvatus-
tieteilijänä hän oli Amerikan-matkallaan innostunut nimenomaan raittius-
aatteen kasvatuksellisista näkökohdista, lasten raittuskasvatuksesta ja kou-
luopetuksen roolista raittiuden edistäjänä.46  

42. Ks. s. 80-83. 
43. Ks. s. 210-211. 

44. Suomen Kuvalehti 1874, 84, 129-130; Kyläkirjaston Kuvalehti 1879 (B-sarja), 46. 

45. Hytönen 1911, 215-218, 230; Immonen 1973, 205-206. 
46. Lehtinen 1978, passim. 
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Suomessa Raittiuden Ystävien jäsenmäärä kasvoi huomattavasti 1880-
luvun kuluessa: vuonna 1883 jäseniä oli 210, neljä vuotta myöhemmin jo lä-
hes 6 000 ja 1890-luvun alussa yli 10 000. Tällöin yli 90% jäsenistä oli eh-
dottoman raittiuden ja muut kohtuuden kannalla.47  Liikkeen menestystä 
voitiin muiden maiden tapaan perustella alkoholin kulutuksen laskulla. 
Kun kulutus Suomessa vuosina 1850-1860 oli ollut keskimäärin 10 litraa 
vuodessa asukasta kohti, oli se 1880-luvun alkupuolella enää kolme litraa. 
Niinpä VILJO HYTÖNEN saattoi vuonna 1911 julkaisemassaan raittiusliik-
keen historiassa todeta — tosin ehkä hieman liioitellen — että raittiusliike 
oli saavuttanut Suomessa suuremmat voitot kuin missään muualla Euroo-
passa. »Vielä 50 vuotta sitte oli Suomi maanosamme juopoimpia maita,» 
hän kirjoitti,48  ja pani ansion viinan kulutuksen laskusta nimenomaan uu-
den, 1880-luvun raittiusliikkeen kontolle. 

Toisin kuin muissa Euroopan maissa kansainvälinen The Independent 
Order of Good Templars49  ei saanut kunnolla jalansijaa Suomessa. Vuon-
na 1883 perustettiin Turkuun Aura-niminen loosi, mutta se lakastui no-
peasti lähinnä viranomaisten vastustukseen. Vuonna 1890 viisi suomalaista 
osallistui kuitenkin Kristianiassa pidettyyn järjestön kansainväliseen kon-
gressiin.5o  

Selvät yhteydet Amerikkaan oli myös Suomen naisasialiikkeen kehit-
tymisellä vuosisadan puolivälistä lähtien. Fredrika Bremerin vaikutus tun-
tui 1850-luvun alussa, ja vuosikymmenen puolivälissä Fredrika Runeberg 
alkoi Suomessa kirjoittaa sukupuolensa asemasta. 1  Myös lehdissä oli tässä 
vaiheessa useita naisen asemaa koskevia kirjoituksia. Esimerkiksi Mehiläi-
nen julkaisi laajan, yli kuusisivuisen artikkelin pohjoisamerikkalaisista nai-
sista. Siinä ylistettiin uudisraivaajanaisen urheutta ja häntä kohtaan osoi-
tettiin kunnioitusta.52  Ajan tasalla oli myös Maiden ja merien takaa vuonna 
1866, kun se kirjoitti naisten äänioikeuspyrkimyksistä Yhdysvalloissa. Se 
voi lähiaikoina toteutua, ja silloin syntyy toivo myös Euroopan naisiin, leh-
ti kirjoitti 53  Niin kuin yllä olemme todenneet,5  amerikkalainen naisasia-
liike alkoi kiinteästi järjestäytyä vasta kolme vuotta myöhemmin juuri 
äänioikeuskysymyksen pohjalta. 

47. Hytönen 1911, 224; Immonen 1973, 206. 

48. Hytönen 1911, 187, 378. 

49. Ks. s. 211. 

50. Hytönen 1911, 314-315, 330-331; Immonen 1973, 206-207. 

51. Ks. s. 80-81. 
52. Mehiläinen 1860, 162-168. 

53. Maiden ja merien takaa 1866, 24. 

54. Ks. s. 209. 
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Naisten koulutuskysymyksistä, äänioikeudesta ja työoloista keskustel-
tiin kyllä pitkin 1850-, 1860- ja 1870-lukuja, mutta naisasialiike organisoitui 
vasta vuonna 1884, kun Suomen Naisyhdistys perustettiin. Samana vuonna 
perustettiin myös Norjan ja Ruotsin yhdistykset. Pohjoismainen naisasialii-
ke organisoitui aikaisemmin kuin Keski-Euroopan maiden liikkeet,55  mikä 
osoittaa selvästi, että Pohjolassa oltiin tässä asiassa kansainvälisen kehityk-
sen kärjessä. 

Amerikkalaisen mallin mukaan Suomen Naisyhdistys otti tavoitteek-
seen naisten valtiollisen äänioikeuden saamisen, tyttöjen yhtäläiset kou-
lunkäyntimahdollisuudet, samapalkkaisuuden samanlaisesta työstä ja avio-
liittolain muuttamisen naiselle edullisemmaksi. Tavoitteiden toteutumista 
pyrittiin edistämään erityisesti sanomalehtikirjoittelulla ja erilaisilla jul-
kaisuilla. Yhdistyksen jäsenet tulivat aluksi ylimmistä sosiaalikerroksista, 
mutta keskinäisistä ristiriidoista ei selvitty: vuonna 1892 perustettiin Unio-
ni Naisasialiitto ainakin osittain Suomen Naisyhdistyksen puheenjohtajaa 
Alexandra Gripenbergiä kohtaan tunnetun tyytymättömyyden vuoksi.56  

Suomen Naisyhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 1889 toiminut 
Gripenberg oli suomalaisen naisasialiikkeen keskeinen hahmo 1800-luvun 
lopulla. Hän osallistui kansainväliseen naiskongressiin Washingtonissa, 
D.C. vuonna 1888 ja kirjoitti laajan neliosaisen teoksen naisasialiikkeen 
kehityksestä ulkomailla ja Suomessa 57  Washingtonin kongressiin osallistui 
Gripenbergin mukaan vain seitsemän eurooppalaista.58  Kokouksessa oli 
mukana myös toinen suomalainen, Alli Trygg, mutta Gripenberg ei mainit-
se hänestä mitään, mikä voidaan tulkita selväksi merkiksi suomalaisen 
naisasialiikkeen eripuraisuudesta.59  

Suomalaisen naisasialiikkeen kansainväliset yhteydet olivat ennen 
vuotta 1890 yksittäisten henkilöiden, lähinnä Gripenbergin varassa. Vasta 
seuraavina vuosikymmeninä toiminta laajeni sekä kansainvälisesti että 
kansallisesti, kun alempien yhteiskuntaluokkien naiset työväenliikkeen 
mukana liittyivät toimintaan mukaan. Silti suomalaisella naisasialiikkeellä 
oli raittiusliikkeen rinnalla selvät yhteydet Atlantin taakse. Sen sijaan ame-
rikkalaisella rauhanliikkeellä ei ollut tässä vaiheessa sijaa Suomessa. 

55. Puoli vuosisataa naisasiatyötä... 1934, 15; vrt. tämän tutkimuksen s. 209. 

56. Puoli vuosisataa naisasiatyötä... 1934, 19-20; Kilpi 1953, 11; von Alfthan 1965, 29; Ne-
vala 1980, 45-47. 

57. Ks. s. 139-140, 209; Gripenberg I-IV 1905-1909, passim. 

58. Gripenberg (1973), 28; ks. myös Nevala 1980, 61-64. 

59. Ks. Nevala 1980, 69-71. 
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Uskonnollisia vaikutteita tuli jonkin verran eli lahkojen välityksellä. 
Mormonien käännytystyö alkoi Suomessa vuonna 1876 eli myöhemmin 
kuin muissa Pohjoismaissa,60  vaikka orastavaa kiinnostusta oli ilmennyt jo 
1860-luvulla. Vuonna 1864 esimerkiksi Maiden ja merien takaa -lehti jul-
kaisi kolmiosaisen kirjoituksen mormonien karkottamisesta Missourista.61  

Kaksi vuotta myöhemmin se esitteli Brigham Youngin,62  ja näin teki myös 
Suomen Kuvalehti seuraavalla vuosikymmenellä.6' Suomi kuului mormoni-
järjestön Tukholman konferenssin alaisuuteen. Opin leviäminen kävi var-
sin vaivalloisesti jo viranomaisten vastustuksen vuoksi. Vuonna 1861 eräs 
mormoni oli yrittänyt aloittaa toimintaa Suomessa, mutta todennut sen 
erittäin vaikeaksi. Vuonna 1884 Johan Blom -niminen saarnaaja kirjoitti 
saaneensa suuret sakot lentolehtisiä levittäessään ja kastaessaan kaksi ih-
mistä eräänä sunnuntai-iltana. Hän kirjoitti: 

»The cost of the court will be paid by the selling of my little 
furniture, and the fine I must through lack of means, atone for 
by 28 days' imprisonment on water and bread.» 

Käännytettyjen määrä oli hyvin alhainen: vuodesta 1878 vuoteen 1891 se 
kohosi 21:sta 35:een.M  Verrattuna muihin Pohjoismaihin mormonien me-
nestys oli siis Suomessa lähes olematon.65  

Palanneet siirtolaiset toivat mukanaan protestanttisuuden suuntia 
1880-luvulta alkaen — siis jo heti muuttoliikkeen alkuvaiheessa. BILL WI-
DENin mukaan palaajat vaikuttivat ainakin osittain uskonnonvapautta kos-
kevan lainsäädännön kehittymiseen sekä vapaakirkollisuuden leviämiseen 
huolimatta virallisen luterilaisen kirkon vastustuksesta kaikkia ulkoa 
tulleita innovaatioita kohtaan.66  Ensimmäisen suomalaisen metodistiseu-
rakunnan perustivat Kristiinankaupunkiin palannut siirtolainen, merimies 
Gustaf Bernlund ja hänen veljensä vuonna 1882. Hieman myöhemmin 
Bernlund lahjoitti seurakunnalle rakennuksen.67  Jo ennen tätä — vuonna 
1877 — suomeksi julkaistiin metodismiin pohjanneita saarnaaja Dwight 
Lyman Moody'a ja laulaja I.D. Sankey'ta käsittelevä kirja Jumalan työt 

60.  Wengreen 1968, 127. 

61.  Maiden ja merien takaa 1864, 124-128, 135-136, 145-148. 

62.  Maiden ja merien takaa 1866, 67-70. 
63.  Suomen Kuvalehti 1877, 233-235, ks. myös 290-291. 

64. Wengreen 1968, 127-135. 
65. Vrt. s. 206-207. 

66. Widén 1971, 87-89. 

67. Sjöblom 1915, 286; ks. myös Virtanen 1979a, 210. 
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Amerikassa ja Englannissa Moodyn ja Sankeyn kautta, joten liikkeellä oli 

konkreettinen asema Suomessa 1870- ja 1880-lukujen vaihteessa. Niin kuin 

yllä olemme todenneet, Moody ja Sankey olivat 1870-luvulta alkaen erit-

täin suosittuja Euroopassa, esimerkiksi Norjassa uudenlaisen, »kevyem-

män» sananjulistuksensa ansiosta.69 

Raittius- ja naisasialiikkeiden ohella amerikkalaisten aatteellista kult-
tuuria levisi siten Suomeen uskonnollisten liikkeiden kautta. Suomen syr-
jäinen asema esti näiden liikkeiden leviämisen laajalle, mutta on huomat-
tava, että informaatiota niistä saatiin eurooppalaisen mittapuun mukaan 
varsin nopeasti. Tässä mielessä »ikkunoiden avaaminen» Eurooppaan ja 
sen välityksellä Yhdysvaltoihin oli tosiasia ajanjakson loppuun mennessä. 

~ 

Sanoma- ja aikakauslehdet olivat tärkeitä amerikkalaista kulttuuria koske-
van informaation levittäjiä. Verrattuna vuosisadan alkupuoleen oli tilanne 
hyvin erilainen vuosisadan lopulla. Vapaampi yhteiskunnallinen ilmapiiri 
helpotti lehtien toimitustyötä. Oli tavallaan paradoksaalista, että Krimin 
sota johti kireän sensuurin purkautumiseen. Vuoden 1850 kielisäännös oli 
ollut voimassa täysitehoisena vain muutaman vuoden, kun se kumottiin 
vuonna 1860: liiallinen uutissulku havaittiin yhtä vaaralliseksi kuin laaja 
vapaus, sillä englantilaisten ja ranskalaisten laivasto-osastojen toimista 
Suomen rannikolla liikkui monenlaisia huhuja, joiden pelättiin aiheuttavan 
levottomuutta. Tässä vaiheessa ulkomaanuutisia alkoi tulla lehtiin entistä 
runsaammin, mitä edisti myös lennätinyhteyden paraneminen. Näiden ko-
kemusten seurauksena sensuuri hellitti selvästi, ja käsitykset lehdistön 
merkityksestä sekä yleisen mielipiteen painavuudesta alkoivat muuttua 
1860-luvulla. Vuoden 1865 painovapauslaki poisti ennakkosensuurin koko-
naan. Vaikka tätä vapaamielisyyttä kesti vain muutaman vuoden, ei sensuu-
rin ote ollut kovin tiukka ennen vuotta 1890, vaikka sitä ajoittain pyrittiin-
kin kiristämään. Vasta vuodesta 1891 lähtien sensuuri vähitellen kiristyi 

niihin mittoihin, joissa se oli ollut 1850-luvun alussa.70 

Vuosien 1866 ja 1878 välisenä aikana ei kielletty ainuttakaan englan-
ninkielistä sanoma- tai aikakauslehteä, mutta muutamia Amerikassa toimi-
vien siirtolaislehtien numeroita kiellettiin.71 Vuosina 1889-1892, jolloin il- 

68. Daniels 1877, passim. 
69. Ks. s. 205. 

70. Tommila 1980a, 282-284, 287; Tommila 1980b, 12-15; Huovinmaa 1980, 18-19; Leino-
Kaukiainen 1980, 34; 15 vuosikymmentä... 1981, 62. 

71. Painoasiain Ylihallitus (VA): luettelot kielletyistä ulkomaisista painotuotteista vv. 
1866-1878 (Bf 1). 
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mapiiri oli muuttumassa, sensuroitiin kaikkiaan viitisen sataa englantilaista 
ja amerikkalaista lehteä, ja niiden joukossa oli huomattava määrä siirto-
laisten suomen- ja ruotsinkielisiä julkaisuja.72  Englanninkielisiä kirjoja ei 
näinä vuosina kielletty, vaikka 1850-luvun ensi puoliskolla oli sensuroitu 
joitakin englanninkielisiä teoksia, ei kuitenkaan amerikkalaisia.73  Juuri 
mitään kiellettävää ei tosin ollutkaan. Lehtiä ja ulkomailta tulevia muita 
julkaisuja kuitenkin valvottiin näinä vuosikymmeninä ja lähinnä kiellettiin 
lehtiä, joissa kirjoitettiin vähänkin kriittiseen sävyyn Venäjän tsaarista tai 
yleensä venäläisestä yhteiskunnasta. 

Sanomalehtien lukumäärä alkoi voimakkaasti kohota 1860-luvulta al-
kaen ja samalla lehdet politisoituivat. 1860-luvun mittaan Suomessa jul-
kaistiin kaikkiaan 45 eri sanomalehteä ja 1880-luvulla jo 101. Lähes kaikki 
niistä ilmestyivät kaupungeissa. Lehtien levikki nousi, kun kansan lukutai-
to kansakoulun myötä parani, painotekniikka kehittyi ja uutisvälitys nopeu-
tui. Uutiset tulivat tuoreemmiksi ensin lennättimen ja 1870-luvun lopulta 
alkaen puhelimen ansiosta. Yhtenä kehityksen virstanpylväänä oli Suomen 
Sähkösanomatoimiston perustaminen vuonna 1887.74  

Myös aikakauslehtien määrä nousi moninkertaiseksi. 1860- ja 1870-lu-
vuilla niitä oli tusinan verran, vuonna 1885 viisitoista ja viisi vuotta myö-
hemmin 69. Lehdet alkoivat eriytyä sisällöltään; syntyi suurelle yleisölle 
tarkoitettuja kuvalehtiä sekä erikoisalojen aikakauslehtiä. PÄIVIÖ TOMMI-
LA pitää suomalaisen kuvalehdistön esikoisena Mehiläistä, joka ilmestyi 
vuosina 1859-1863. Korkeimmillaan sen levikki oli vain 445 kappaletta, ja 
lukijoiden puute vaivasi myös muita pioneerivaiheen kuva-/yleisaika-
kauslehtiä. Vuosina 1864-1866 ilmestyi Maiden ja merien takaa, joka sekin 
kuihtui taloudellisiin vaikeuksiin. Vuodesta 1873 vuoteen 1880 julkaistiin 
Suomen Kuvalehteä sekä joitakin muita vielä lyhytikäisempiä kansan ylei-
seksi sivistämiseksi tarkoitettuja lehtiä.75  

Koko autonomiakauden menestyksekkäin suomalainen aikakauslehti 
oli vuodesta 1878 vuoteen 1918 ilmestynyt Kyläkirjaston Kuvalehti. Erotuk-
sena Kyläkirjasto -lehteen sitä kutsuttiin aluksi B-sarjan lisämääreellä. Sen 
menestyksen innoittamana alettiin julkaista vuonna 1888 toista Kyläkir-
jaston Kuvalehteä; vanhempi oli vuodesta 1884 lähtien A-sarja ja nuorempi 
vuodesta 1888 B-sarja. Alusta alkaen lehden levikki oli suurempi kuin sen 

72. Painoasiain Ylihallitus (VA): luettelot kielletyistä ulkomaisista painotuotteista vv. 
1889-1892 (Bf 3). 

73. Painoasiain Ylihallitus (VA): luettelot kielletyistä ulkomaisista kirjoista vv. 1889-1904 
(Bf 2); ks. myös Silander 1939, 287, 290. 

74. Tommila 1980a, 283-287. 

75. Tommila 1980a, 289-290; ks. myös Takanen 1967, 8-13. 
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Kuva 45: Lynkkaukset kuuluivat Yhdysvaltojen yhteiskunnan varjopuoliin. Eu-
rooppalaiset pitivät niitä tyypillisinä amerikkalaisin ilmiöinä. Sana »lynch» oli 
ensimmäisiä englanninkielisiä sanoja, jotka vakiintuivat suomalaisiin lehtiin jo 
1870-luvulla. — Kuva Suomen Kuvalehdestä 2.1.1875. 

edeltäjien; vuonna 1878 sillä oli 3 000 tilaajaa, kun Suomen Kuvalehden le-
vikki oli ollut korkeimmillaankin noin 1 600 kappaletta. Levikin nousu jat-
kui tasaisena ja 1880-luvulla tilaajia oli jatkuvasti pitkälti yli 10 000:n. Leh-
den suuren suosion on katsottu johtuneen lukuharrastuksen leviämisestä 
sekä siitä, ettei lehdellä juuri ollut kilpailijoita 1880-luvulla. Lisäksi sen si-
sältö oli aiempien lehtien sisältöä monipuolisempi ja kuvitus huolellisesti 
laadittu. Seuraavalla vuosikymmenellä Kyläkirjaston Kuvalehden suosio al-
koi vähitellen laskea, kun se sai kilpailijoita, jotka osasivat paremmin vas-
tata muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin.76  

Lehdistön nousu merkitsi amerikkalaisen kulttuurin leviämiselle uut-
ta, tärkeää kanavaa. Monesti Yhdysvaltoja koskevissa kirjoituksissa tavoi-
teltiin erikoisuuksia. Saatettiin kertoa, miten joltakin henkilöltä oli varas-
tettu tekohampaat suusta,77  tai miten bostonilainen mies oli löytänyt lom-
pakon ja palauttanut sen rehellisenä miehenä poliisillejoka lompakon 
sisältöä tutkittuaan oli löytänyt siitä väärennetyn setelin. Erikoisuuksiin 

76. Takanen 1967,1-2, 25-28, liite levikistä; Tommila 1980a, 290-292. 
77. Maiden ja merien takaa 1865, 96. 

78. Suomen Kuvalehti 1877, 64. 
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kuului myös Suomen Kuvalehden uutinen vuoden 1876 Philadelphian maa-
ilmannäyttelystä: Yhdysvaltojen vanhin nainen (116-vuotias) oli käynyt tu- 

Taulukko 1. 
Suomalaisten sanomalehtien Yhdysvaltoja koskevien kirjoitusten aiheittainen ja-
kautuma vuosina 1851-1890,79  

1851-60 1861-70 1871-80 1881-90 Yht. 

Yhteiskunta 9 (36,0%) 13 (39,4%) 86 (28,9%) 212 (34,4%) 320 (32,9%) 
Maantiede 13 (52,0%) 3 ( 9,1%) 76 (25,5%) 141 (22,9%) 233 (23,9%) 
Uutuudet 2 ( 8,0%) 1 ( 3,0%) 49 (16,4%) 51 (8,3%) 103 (10,6%) 
Politiikka - 10 (30,3%) 29 ( 9,7%) 66 (10,7%) 105 (10,8%) 
Fiktio - - - 1 ( 0,2%) 1 ( 0,1%) 
Amerikan- 
suomalaiset 

- 2 ( 6,1%) 27 ( 9,1%) 116 (18,8%) 145 (14,9%) 

Henkinen 

kulttuuri 
1 ( 4,0%) 4 (12,1%) 31 (10,4%) 30 ( 4,9%) 66 ( 6,8%) 

Yht. 25 (100,0%) 33 (100,0%) 298 (100,0%) 617 (100,0%) 973 (100,0%) 

Taulukko 2. 
Suomalaisten yleisaikakauslehtien Yhdysvaltoja koskevien kirjoitusten aiheittai-
nen jakautuma vuosina 1851-1890,80  

1851-60 1861-70 1871-80 1881-90 Yht. 

Yhteiskunta 4 (33,3%) 20 (18,2%) 25 (31,6%) 13 (28,3%) 62 (25,1%) 
Maantiede 1 ( 8,3%) 9 ( 8,2%) 23 (29,1%) 14 (30,4%) 47 (19,0%) 
Uutuudet 3 (25,0%) 15 (13,6%) 11 (13,9%) 5 (10,9%) 34 (13,8%) 

Politiikka 1 ( 8,3%) 46 (41,8%) 4 ( 5,1%) 2 ( 4,3%) 53 (21,5%) 
Fiktio - 15 (13,6%) 8 (10,1%) 10 (21,7%) 33 (13,4%) 
Amerikan- 

suomalaiset 

- - 5 ( 6,3%) 1 ( 2,2%) 6 ( 2,4%) 

Henkinen 

kulttuuri 
3 (25,0%) 5 ( 4,5%) 3 ( 3,8%) 1 ( 2,2%) 12 ( 4,9%) 

Yht. 12 (100,0%) 110 (100,0%) 79 (100,0%) 46 (100,0%) 247 (100,0%) 

79. Kortisto Suomessa ennen vuotta 1891 ilmestyneistä Amerikkaa koskevista lehtiartikke-
leista (Helsingin yliopiston kirjasto). 

80. Mukana ovat seuraavat lehdet: Mehiläinen vv. 1859-1863, Maiden ja merien takaa 1864-
1866, Suomen Kuvalehti 1873-1880, Kyläkirjaston Kuvalehti 1878-1890 (molemmat sar-
jat). 
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sumaa AiSs3s 

32.11D7å-AS11711äSEY 

a3YEI1SAåi3a'1. 

Kuva 46: Suomalaisten siirtolaisten suosituimpia kohdealueita Yhdysvalloissa olivat 
keskilännen osavaltiot, joihin he perustivat farmejaan. Joillakin yhteisöillä oli suomen-
kielinen nimi, esim. Kyrö ja Nisula Michiganissa. Suomen Kuvalehdessä 1.10.1876 jul-
kaistusta kuvasta näkyy, että myös uudisrakennukset muistuttivat suomalaisia talonpoi-
kaistaloj a. 

tustumassa näyttelyyn 94- ja 83-vuotiaiden tytärtensä kanssa.81  Muutenkin 
kirjoitettiin runsaasti suuren, eksoottisen maan ihmeistä. Erityisesti inti-
aanit,82  mustat, luonnonnähtävyydet kuten Niagaran putoukset tai Kali-
fornian punapuut olivat kuvauksen kohteina läpi koko tarkasteltavan kau-
den. Mutta myös vakavampia kysymyksiä käsiteltiin. Sisällissota oli tärkein 
yksittäinen uutistapahtuma 83  Lisäksi kirjoitettiin siirtolaisista ja amerik-
kalaisen yhteiskunnan keskeisistä ongelmista sekä julkaistiin tunnettujen 
kirjailijoiden novelleja. Parhaan käsityksen kirjoittelun luonteesta saamme 
tarkastelemalla eri aihepiirejä käsittelevien artikkelien määrää. 

Taulukon 1 informaatio, joka perustuu Helsingin yliopiston kirjastoon 
kerättyyn aineistoon, on varsin kattava, joskaan ei täydellinen. Taulukon 2 
tiedot pohjautuvat keskeisten yleisaikakauslehtien kirjoituksiin ja sisältä-
vät kyseisten lehtien kaikki Amerikkaa koskevat pienetkin kirjoitukset. 
Kirjoitukset on pyritty ryhmittelemään aiheen mukaan yhtäläisin kritee-
rein, vaikka jonkin verran tulkinnanvaraisuutta jakoon mahtuukin. 

81. Suomen Kuvalehti 1876, 148. 

82. Ks. s. 136-137. 
83. Ks. s. 137-138. 
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Amerikkaa koskevien sanomalehtikirjoitusten kokonaismäärä kohoaa 
vuosikymmenittäin huomattavasti; erityisesti 1870- ja 1880-lukujen lehdet 
sisältävät jo runsaasti kirjoituksia. Aikakauslehtiartikkeleiden määrä antaa 
erilaisen kuvan; kirjoituksia on eniten 1860-luvulla. Tällöin kirjoitusten 
määrää nostaa erityisesti Maiden ja merien takaa -lehden kiinnostus Yh-
dysvaltojen sisällissotaa kohtaan. Niinpä politiikkaa — johon sisällissodan 
tapahtumat on luettu — koskevia kirjoituksia on aikakauslehdissä eniten 
juuri tällä vuosikymmenellä (yli 40% kaikista kirjoituksista); niitä on sano-
malehdissäkin yli 30% Amerikka-artikkeleista. 

1880-luvun käytännöllisesti katsoen ainoa yleisaikakauslehti Kyläkir-
jaston Kuvalehti ei ollut erityisen kiinnostunut Yhdysvalloista, mikä selittää 
kirjoitusten vähäisen määrän 1880-luvulla. TAKASEN suorittaman tutki-
muksen mukaan ei lehdessä julkaistu yhtään artikkelia Yhdysvaltojen his-
toriasta vuoteen 1890 mennessä, vaikka muita maita koskevia historiallisia 
artikkeleita julkaistiin siinä 44 kappaletta. Samana aikana lehdessä oli 84 
maantieteellistä artikkelia, joista kuusi käsitteli Yhdysvaltoja.84  Taulukon 
1 luvut kuvaavatkin paremmin kirjoitusten kokonaismäärän kehitystä. 

Sekä sanoma- että aikakauslehdissä kirjoitettiin eniten amerikkalaista 
yhteiskuntaa koskevista aiheista kuten orjuudesta, intiaaneista, raittiudes-
ta, naisasiasta ja uskonnollisista aiheista. Tähän ryhmään on luettu myös 
yleisiä elinolosuhteita, työoloja sekä mustien ja muiden etnisten ryhmien 
(paitsi suomalaisten) asemaa koskevat kirjoitukset. Myös maantieteellisis-
tä aiheista oli runsaasti kirjoituksia (sanomalehdissä lähes 24%, aikakaus-
lehdissä 19%). Ne käsittelivät luonnonolosuhteita ja suurkaupunkeja. Poli-
tiikkaa koskevia kirjoituksia oli sanomalehdissä yli 10% ja aikakausleh-
dissä jopa yli 20% kaikista artikkeleista. Ne käsittelivät presidenttejä ja 
poliitikkoja, kongressin asemaa ja erityisesti sisällissotaa, josta oli kirjoi-
tuksia vielä 1880-luvulla. Uutuudet-kategoria oli myös varsin huomattava 
molemmissa lehtiryhmissä; niitä koskevat kirjoitukset tutustuttivat lukijan 
lähinnä tekniikan kehitykseen ja etenkin maailmannäyttelyihin. Innovaati-
oita koskevien kirjoitusten huomattava lukumäärä ei ole yllättävää, kun 
otetaan huomioon Yhdysvaltojen nopea tekninen kehitys juuri sisällisso-
dan jälkeen. 

Sanomalehdet kirjoittivat varsin paljon myös amerikansuomalaisista jo 
muuttoliikkeen alkuvaiheessa 1870- ja 1880-luvuilla. Sen sijaan aikakaus-
lehtiä siirtolaiset eivät vielä tässä vaiheessa juurikaan kiinnostaneet. Sen 
sijaan julkaistiin aikakauslehdissä melkoisesti (yli 13%) amerikkalaisten 

84. Takanen 1967, Kyläkirjaston Kuvalehden historiallisia sekä maantieteellisiä ja kansa-
tieteellisiä kirjoituksia koskevat rutteet XIII-XIV, XVI-XVIII. 
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Kuva 47: 
Bret Harten humoristiset lännenkuvauk-
set tulivat suosituiksi kaikkialla Euroo-
passa 1800-luvun jälkipuoliskolla. Harte 
kertoi omakohtaisista kokemuksistaan 
kullankaivajien parissa ja lisäsi osaltaan 
eurooppalaisten kiinnostusta Amerikan 
länttä kohtaan. Kirjailijan kuva ja tarinoi-
ta julkaistiin Suomen Kuvalehdessä 
1.10.1875. 

kirjailijoiden novelleja tai yleensä fiktiivisiä Amerikan kuvauksia; sanoma-
lehdissä kaunokirjallisuuden osuus oli lähes olematon. Erityisesti Mark 
Twain ja Bret Harte olivat suosittuja kirjailijoita. Heidän kirjoituksensa 
voitaisiin lukea myös taulukkojen viimeiseen ryhmään, johon on otettu 
henkistä kulttuuria koskevat kirjoitukset. Niiden määrä ei ollut lehdissä 
suuri, mutta kuitenkin huomionarvoinen kaikkina vuosikymmeninä. Ne 
käsittelivät lähinnä yliopisto- ja koululaitosta, kirjastojen toimintaa sekä 
kirjailijoiden ja tiedemiesten henkilökuvia (esimerkiksi Twain ja Edison). 

Lehdet pyrkivät tuomaan suomalaisten lukijoiden tietoon amerikka-
laisen yhteiskunnan eri ilmiöitä, vaikka selviä painopistealueitakin oli ha-
vaittavissa. Vuosikymmenten kuluessa painopisteet myös hieman vaihteli-
vat. Henkistä kulttuuria koskevia kirjoituksia oli siksi vähän, ettei johto-
päätöksiä voi pitkälle tehdä. Molemmissa taulukoissa niiden trendi on 
kuitenkin yleisesti ottaen laskeva muihin ryhmiin nähden, mihin sattaa olla 
syynä kirjoittelun ajankohtaistuminen lähestyttäessä vuotta 1890. Niinpä 
sanomalehdissä amerikansuomalaisia koskevat kirjoitukset lisääntyvät jat-
kuvasti muuttoliikkeen kasvaessa. Politiikkaa koskevia kirjoituksia oli 
kummassakin lehtiryhmässä paljon jo sisällissodan vuosikymmenellä niin 
kuin aiemmin on käynyt ilmi, ja innovaatioista kirjoitettiin suhteellisen ta-
saisesti eri vuosikymmeninä. Samoin yhteiskuntaa ja maantiedettä koske-
vat kirjoitukset ovat tasaisen korkealla tasolla koko ajan. 

Tutkittavana aikana Amerikkaa koskevien kirjoitusten lukumäärä kas-
voi suorastaan räjähdysmäisesti verrattuna vuosisadan alkupuoleen, koska 
tällöin ne olivat olleet aivan satunnaisia. Vuosisadan toisella puoliskolla 
Amerikka-kiinnostus suuntautui »kaikkeen», eikä varsinainen ajankohtai- 
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nen tiedottaminen ollut lehtikirjoittelussa keskeisellä sijalla sisällissodan 
vaihetta lukuun ottamatta. Tosin etenkin sanomalehdet pyrkivät pitämään 
lukijansa tietoisina esimerkiksi presidentinvaihdoksista. Eksoottisuuden ja 
erilaisuuden korostuminen näkyi kirjoitusten aihevalinnoissa kuitenkin 
ajanjakson loppuun asti. Kokonaisuutena ottaen lehdistä tuli tärkeä infor-
maatiokanava amerikkalaisen materiaalisen ja henkisen kulttuurin levittä-
jänä näinä vuosikymmeninä. 

Liberaalimpien tuulien puhaltaminen 1860-luvulta lähtien vaikutti 
myös siihen, että ulkomainen kirjallisuus alkoi saada entistä paremmin ja-
lansijaa Suomessa ajanjakson lopulla. Kirjallisuuden alueella myös amerik-
kalainen kulttuuri kykeni tunkeutumaan edes jossain mitassa Pohjolan 
perukkaan vuoteen 1890 mennessä. 

Naturalismi ja realismi vetosivat suomalaisiin kuvataiteilijoihin ja kir-
jailijoihin, ja heidän esikuvamaanaan oli Ranska erityisesti 1880-luvulta 
lähtien. Kun amerikkalainen kuvataide sai Euroopan keskuksissakin vain 
vähän huomiota osakseen, ei siitä tullut tietoja Suomeen asti. Amerikkalai-
sen musiikin asema oli vielä huonompi; 1800-luvun lopun Euroopassa sitä 
ei tunnettu juuri lainkaan. Siksi on ainakin kuriositeettina hyvä huomata, 
että Wiborgs Tidning -lehti mainosti jo vuonna 1876 Viipurin teatterissa 
esiintyvää amerikkalaista The Bell Ringers -orkesteria, jossa oli kahdeksan 
jäsentä. Esiintymisen kerrottiin tapahtuvan sähkövaloissa,86  jotka aloittivat 
voittokulkunsa Suomessa vasta vuodesta 1882 lähtien.87  

Amerikkalaista kirjallisuutta julkaistiin Suomessa vähän etenkin 1850-
ja 1860-luvuilla. Näinä kahtena vuosikymmenenä ilmestyi suomeksi kaikki-
aan seitsemän amerikkalaista kirjaa ja ruotsiksi kaksi. 1870- ja 1880-lu-
vuilla käännösten määrä nousi selvästi, vaikkei sitä vieläkään voinut suure-
na pitää: suomeksi julkaistiin 47 ja ruotsiksi 11 kirjaa. Suomeksi kään-
netyistä amerikkalaisista kirjoista voidaan pitää selvästi kaunokirjallisina 
tuotteina hieman yli 20 teosta ja ruotsinnoksista puolta tusinaa. Vertailun 
vuoksi kannattaa mainita, että vuosien 1850 ja 1890 välisenä aikana Suo-
messa julkaistiin saksalaista kaunokirjallisuutta kaikkiaan 73 yksikköä suo-
meksi ja 22 ruotsiksi. Tämä osoittaa saksalaisen kulttuurin edelleen hallin-
neen suomalaisia kirjamarkkinoita amerikkalaisiin verrattuna. Sen sijaan 
muuta englanninkielistä kaunokirjallisuutta käännettiin näinä vuosikym- 

85. Ks. Paasivirta 1978, 303-304. 
86. Wiborgs Tidning 16.9.1876. 
87. Ks. s. 219. 
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meninä jopa enemmän kuin saksankielistä: 71 teosta suomeksi ja 46 ruot-
siksi.88  Luvut osoittavat »ikkunoiden avautuneen» myös anglosaksiseen 
kulttuuripiiriin. Englannissa oli runsaasti kirjailijoita, jotka vetosivat kevy-
ehköllä seikkailu- ja nuorisokirjallisuudellaan nimenomaan uusiin lukija-
ryhmiin. Suomessa ruotsiksi julkaistujen kirjojen suhteelliseen vähäisyy-
teen vaikutti taas se, että ruotsinkielentaitoiset saattoivat hankkia ja lukea 
Ruotsissa julkaistua kirjallisuutta. Tästä syystä tarkastelemme pelkästään 
amerikkalaisen kirjallisuuden suomennoksia. 

Amerikkalaisen kirjallisuuden osuus kaikesta kirjallisuudesta oli 1800-
luvun puolivälissä noin yksi prosentti. Kun kirjoja ei tällöin muutenkaan 
kovin paljon julkaistu — vain muutamia tuhansia nimikkeitä 40 vuoden ku-
luessa 9  — ei amerikkalaisen kirjallisuuden voi sanoa suorittaneen läpi-
murtoa Suomessa, vaikka sen määrä selvästi lisääntyi aikaisempaan ajan-
jaksoon verrattuna. 

Ensimmäinen suomeksi julkaistu, kaunokirjalliseksi luettava teos oli 
Harriet Beecher-Stowe'n Uncle Tom's Cabin (suom. Setä Tuomon tupa), 
jonka ensimmäinen ruotsinkielinen versio ilmestyi vuonna 1853 ja en-
simmäinen suomenkielinen laitos vuonna 1856. Kirjasta tuli heti suosittu ja 
myöhempinä vuosikymmeninä siitä julkaistiin useita uusia laitoksia. Teok-
sesta ja neekeriorjien asemasta kirjoitettiin vilkkaasti aina vuosisadan lop-
puun asti. Se oli siis tärkeä teos, vaikkakaan ei Suomessa ehkä niin merkit-
tävä kuin Ruotsissa: BERGin 1920-luvulla tekemän tutkimuksen mukaan se 
oli siihen mennessä tunnetuin amerikkalainen romaani Ruotsissa.90  Ennen 
sisällissotaa suomeksi ilmestyi vain kaksi muuta teosta, joiden voidaan kat-
soa kuuluvan kaunokirjallisuuden piiriin. Toinen, Oliver Goldsmithin kir-
joittama Rauhan tie, ilmestyi vuonna 1859. John Abbottin kolme vuotta 
myöhemmin julkaisema kirja Lapsuuden koto eli ihmissydän pehmeimmil-
lään oli lapsille tarkoitettu. 1  

88. Elmgren 1865, passim; Vasenius 1878, 1880, 1887, 1892, passim; Finsk bok-katalog 1878-
1885, passim; Katalog öfver den svenska litteraturen... 1886-1890, passim. Jatkossa viit-
taukset amerikkalaisen kirjallisuuden määrään, käännöksiin ja niiden suhteeseen muu-
hun kirjallisuuteen perustuvat näihin bibliografioihin, ellei erikseen toisin mainita. 
Ruotsiksi käännetystä kirjallisuudesta puuttuvat tiedot vuosilta 1864-1877. 

89. Vrt. Tommila 1980a, 264; Lappi 1970, 29. 
90. Berg 1925, 163; ks. myös Durham-Mustanoja 1960, 67-68; Kero 1967, 13-14; vrt. tämän 

tutkimuksen s. 135-136. 
91. DURHAM ja MUSTANOJA eivät ole kumpaakaan näistä sisällyttäneet teoksensa 

amerikkalaista kaunokirjallisuutta käsittelevään luetteloon (ks. Durham-Mustanoja 
1960, 127-171). 
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Kuva 48: 
Harriet Beecher-Stowe herätti vuonna 
1856 suomeksi julkaistulla Setä Tuomon 
Tupa -kirjallaan debatin orjakysymyk-
sestä. Teoksen aikaansaamaa kohua pi-
detäänkin sisällissodan syttymistä edis-
täneenä tekijänä. — Kuva Opiksi ja ku-
viksi -romaanilukemistosta vuodelta 
1899. 

Näiden lisäksi amerikkalainen kulttuuri levisi kirjallisessa muodossa 
myös joidenkin Suomessa kirjoitettujen teosten välityksellä, mutta nämä-
kin olivat harvinaisia ja anniltaan vähäisiä. Esimerkkinä voidaan mainita J. 
Bäckvallin vuosina 1863-1864 julkaisema kaksiosainen kirjanen Kuwaele-
mia Amerikasta. Se oli fiktiota intiaaneista, panttereista ja metsästäjänei-
dosta.92  Faktatietoa antoivat historiallisia tapahtumia ja henkilöitä käsitte-
levien kirjojen käännökset. Erityisesti Washington ja Lincoln kiinnostivat 
suomalaisia ja vuonna 1875 ilmestyi suomeksi Washingtonin elämäkerta. 
Samoin Suomessa toimivan Yhdysvaltojen konsulaatin kautta tehtiin yri-
tyksiä amerikkalaisen kirjallisuuden levittämiseksi. Vuonna 1879 varakon-
suli Herman Donner pyysi 25 kappaletta teosta The Wealth of the United 
States jaettavaksi Suomessa saksankielisenä;93  kielitoivomuksessa heijas-
tuu englannin kielen harvinaisuus Suomessa. 

1870-luvun puolimaista kiinnostus amerikkalaiseen kaunokirjallisuu-
teenkin alkoi lisääntyä. Bret Harten, Mark Twainin, James Fenimore Coo-
perin, Washington Irvingin ja Harriet Beecher-Stowen tuotannosta kään-
nettiin vuoteen 1890 mennessä jokaiselta ainakin yksi teos. Vuonna 1874 
julkaistiin Harten novelleja nimellä Tarinoita Kalifornian kultamaalta, ja 
1880-luvulla hänen tuotantoaan käännettiin vielä kaksi nimikettä. Lisäksi 
suomalaiset aikakauslehdet julkaisivat melko usein hänen novellejaan ja 
kertoivat hänen elämästään. 4  

92. Bäckvall 1863-1864, passim. Suomalaisten kiinnostuksesta intiaaneja kohtaan, ks. myös 
tämän tutkimuksen s. 136-137. 

93. Despatches... 20.9.1879 (National Archives, Washington). 
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Mark Twainin Tom Sawyer ilmestyi ensi kertaa suomeksi vuonna 1879, 
kolme vuotta originaalin julkaisemisen jälkeen, ja siitä syystä häntä pidet-
tiin Suomessakin nuorisokirjailijana. Vuonna 1884 käännettiin lisäksi Au-
relia's Unfortunate Young Man (suom. Aurelian onneton sulhanen) sekä My 
Watch: an Instructive Little Tale (suom. Kelloni: opettavainen kertoelma). 
Laajemmin Twainin tuotantoa alettiin suomentaa vasta käsiteltävänä ole-
van kauden jälkeen, mm. Huckleberry Finn vuonna 1904, mikä osoittaa 
suomalaisten kiinnostuksen amerikkalaiseen kirjallisuuteen olleen 1800-
luvun lopulla vielä vähäistä Euroopan rintamaihin ja Ruotsiinkin verrattu-
na.95  

1800-luvun alkupuolen tunnetuimpien kirjailijoiden, Cooperin ja Ir-
vingin, teoksia alettiin julkaista suomeksi vasta vuosisadan jälkipuoliskolla. 
Vuonna 1879 ilmestyi Cooperin Kuvauksia metsäelämästä: sivistyksen ää-
rimmäisillä rajoilla eli Natty Bumbon elämänvaiheet Pohjoisamerikan india-
nien parissa (Stones of the Woods: or, Adventures of Leather-Stocking) ja 
vuonna 1882 Viimeinen mohikaani (The Last of the Mohicans) sekä Vakoo-
ja (The Spy). Viimeksi mainitut olivat ilmestyneet Yhdysvalloissa jo 1820-
luvulla. Vuonna 1876 julkaistiin Irvingin novelli Pokanoket'in Filip (Philip 
of Pokanoket) ja vuonna 1880 lapsille tarkoitettu Alhambra: Prinssi Ahmed 
Al Kamel eli rakkauden pyhiinvaeltaja ja muita satuja (The Alhambra) 96 

Orjakirjallaan mainetta Suomessakin saanut Beecher-Stowe pysyi suosi-
tuimpiin kuuluvana amerikkalaisena kirjailijana myös myöhemmin. Setä 
Tuomon tuvan lisäksi hänen tuotantoaan käännettiin vuoteen 1880 men-
nessä kolme teosta. Näiden lisäksi Suomessa julkaistiin vuoteen 1890 men-
nessä joukko uskonnollis-moraalista kirjallisuutta, kasvatuksellisia teoksia, 
tyttöjen ja poikien kirjoja sekä seikkailuromaaneja,97  jotka saivat varsin 
huomattavan suosion, mutta joiden merkitys muuten jäi vähäiseksi. Huo-
mionarvoista sen sijaan on, että useiden 1800-luvun loppupuolen amerik-
kalaisten kirjailijoiden kuten Longfellow'n, Melvillen, Poen, Whitmanin 
tai Jamesin tuotantoa ei tässä vaiheessa käännetty suomeksi lainkaan, vaik-
ka he muualla Euroopassa olivat tunnettuja. Edgar Allan Poen runo 
»Korppi» (»The Raven») julkaistiin suomeksi vuonna 1898, mutta hänen 

94. Bibliografioissa olevien tietojen lisäksi, ks. Suomen Kuvalehti 1875, 221-222; 1877, 235-
241; ks. myös Durham-Mustanoja 1960, 68. 

95. Ks. myös Durham-Mustanoja 1960, 69-70; Ryan 1977,14-15. 
96. Ks. myös Durham-Mustanoja 1960, 69-72. 
97. Esim. Joseph Holt Ingraham: The Prince of the House of David (suom. v. 1884 Taave-

tin huoneen Herra), John Habberton: Helen's Babies (suom. v. 1887 Helenan pienokai-
set), Louisa May Alcott: An Old-Fashioned Girl (suom. v. 1889 Nuorta väkeä ja v. 1890 
Tytöistä parahin) ja Lew Wallace: Ben-Hur (suom. v. 1889). 
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muiden teostensa ensimmäiset käännökset ovat 1900-luvun alusta.98  Hawt-
hornen teoksia alettiin suomentaa hieman ennen ensimmäistä maailman-
sotaa ja Melvillen teoksia vasta 1920-luvun lopulla. 

Amerikkalaisen kirjallisuuden julkinen kritiikki oli hyvin vähäistä. 
Teoksia esiteltäessä otettiin usein kantaa niissä esitettyihin asioihin ja väit-
teisiin tai ihmeteltiin esimerkiksi maantieteellisten mittasuhteiden suu-
ruutta. Kun muualla Pohjolassa etenkin aikakauden lopulla arvosteltiin 
amerikkalaista kulttuuria, Suomessa eivät esimerkiksi Knut Hamsunin kir-
joitukset saaneet merkittävää vastakaikua 99  Pääasiallisena syynä tähän 
kritiikin vähäisyyteen voidaan pitää vallinnutta kulttuuritilannetta: amerik-
kalaista kirjallisuutta oli Suomessa yksinkertaisesti niin vähän tarjolla ja 
Amerikka oli edelleen niin kaukainen ja tuntematon maa, että arviot jäivät 
neutraaleiksi tai niitä ei osattu esittää lainkaan. 

Sille, että amerikkalaisen kirjallisuuden asema Suomessa oli yllä esite-
tyn kaltainen, voidaan löytää useita syitä. Sensuurista on puhuttu jo aikai-
semmin; vaikka se oli melko lievää, se kuitenkin oli olemassa.1°°  Toiseksi 
suomalaisten englanninkielen taito oli heikko; englannin kielellä ei ollut 
käytännössä minkäänlaista asemaa Suomen koululaitoksessa ajanjakson 
päättymisvaiheessa. Amerikkalaisen kirjallisuuden heikko asema johtui 
myös Suomen kulttuurisesta orientoitumisesta; vaikka Suomi näinä vuosi-
kymmeninä suuntautui länteen päin, ulottui sen kiinnostus vain Euroopan 
keskuksiin. Ja vaikka etenkin siirtolaiset alkoivat luoda siltaa Suomen ja 
Amerikan välille, henkisen kulttuurin kuten kirjallisuuden leviäminen 
edellytti huomattavasti syvällisempää ja myös ajallisesti pidempää kon-
taktia. Suomalaiset ja amerikkalaiset eivät vielä tässä vaiheessa olleet val-
miita kohtaamaan toisiaan, vaikka lähenemistä aikaisempaan kauteen ver-
rattuna tapahtuikin. Fennomania osaltaan hidastutti kansainvälisten yh-
teyksien kehitystä. Vasta 1880-luvun lopulla sivistyneistö alkoi toden teolla 
irtautua maailmankuvaltaan edellisten sukupolvien luomista kansallisista 
kehyksistä.1°1  

Kirjankustannus yleensä oli tarkastelujakson aikana laajenemis- ja jär-
jestäytymisvaiheessa. Sitä osoitti Suomen Kustannusyhdistyksen perusta-
minen vuonna 1858 kustantajien yhteistoimintaelimeksi. Nykyisin toimivat 
suuret kustantamot Gummerus, Otava, Weilin&Göös ja WSOY aloittivat 
toimintansa jakson aikana. Myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seura jatkoi 

98. Anttila 1945, 36-37; vrt. Ryan 1977, 14-15; Durham-Mustanoja 1960, 67. 
99. Ks. myös Durham-Mustanoja 1960, 107. 
100. Ks. s. 225-226. 

101. Vrt. 15 vuosikymmentä... 1981, 120. 
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aktiivista työtään. 1870-luvun alussa se teki aloitteen maailmankirjallisuu-
den merkkiteosten suomentamiseksi. Lisäksi toimi useita muita kustantajia 
eri puolilla maata. Kirjankustannustoiminta muodostui yhä selvemmin 
omaksi liiketoiminnan haarakseen.102  

Kirjakauppojen määrä pysyi suhteellisen pienenä. Vuonna 1860 niitä 
oli 30 ja 1880-luvun alussa noin kymmenen enemmän. Lisäksi niiden toi-
mintaa haittasivat varsin hitaat kommunikaatioyhteydet, minkä vuoksi kus-
tantajat pyrkivät tyydyttämään ensi sijassa lähiympäristönsä lukemistar-
peen. 1800-luvun loppupuoliskolla saattoi Turusta Kuopioon osoitettu kir-
jalähetys viipyä matkalla jopa puoli vuotta, kun se ensin kuljetettiin laivalla 
Tukholmaan, sieltä Haaparantaan ja edelleen Ouluun.103  Kirjakauppojen 
asemaa vaikeutti sekin, että huolimatta lukutaidon lisääntymisestä kirjat 
olivat ylellisyystavaraa, johon huonona aikana ei haluttu rahaa sijoittaa. 
Parempina aikoina lehdissä jopa mainostettiin kirjoja; vuonna 1880 Wi-
borgs Tidning esimerkiksi ilmoitti J.C. Lagerspetzin myyvän Cooperin ro-
maaneja ruotsinkielisinä versioina.104  

Toisaalta kirjastolaitoksen kehittyminen 1800-luvun puolivälistä läh-
tien helpotti kirjojen saantia. Silloin syntyivät maaseudulle ensimmäiset 
kansankirjastot, joiden lukumäärä kohosi useisiin satoihin ajanjakson lop-
puun mennessä. Niistä sai kirjoja kotilainaksi, mikä oli merkittävä edis-
tysaskel entisiin lukukirjastoihin verrattuna. Lisäksi raittius- ja nuo-
risoseurat alkoivat vuosisadan lopulla perustaa omia kirjastojaan. Kaupun-
geista Helsinki sai ensimmäisenä, vuonna 1881, oman erityisen kirjasto-
rakennuksensa.105  

Suomalaisten kiinnostus kirjallisuutta kohtaan oli jatkuvasti lisäänty-
mässä, mutta kun lähtökohdat olivat vaatimattomat, suuntautui kiinnostus 
ensin omaan kansalliseen kirjallisuuteen, sitten eurooppalaiseen ja lopulta 
muuhun kuten »väliteiden» kautta saapuvaan amerikkalaiseen kirjallisuu-
teen. Niinpä käännösnimikkeiden määrä jäi muutamiin kymmeniin, mikä 
oli kuitenkin pitkä harppaus vuosisadan alkupuolen tilanteeseen verrat-
tuna. Koko Euroopan näkökulmasta katsottuna Suomi edusti edelleen pe-
riferiaa amerikkalaisen kirjallisuuden vastaanottamisessa. Toisaalta kir-
jallisuus oli kuitenkin ainoa taiteen muoto, joka sai ulotetuksi vaikutuk-
sensa Suomeen asti vuoteen 1890 mennessä. 

102. Virtanen 1958, 130; Ellilä 1959, 19-22; Ryan 1977, 11; Tommila 1980a, 263-265; 15 vuo-
sikymmentä... 1981, 104. 

103. Virtanen 1958, 124-125; Tommila 1980a, 268. 

104.Wiborgs Tidning 25.5.1880. 

105. Tommila 1980a, 269; ks. myös tämän tutkimuksen s. 87. 
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Vuosien 1850 ja 1890 välisenä aikana, etenkin ajanjakson loppupuolella, 
suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri alkoivat suuntautua Eurooppaan, kun 
oman kansallisen identiteetin hahmottamisen perusvaihe oli takana. Tie-
dot muista maista ja niiden ominaisluonteesta kohtasivat lähinnä vain sivis-
tyneistön, mutta Amerikka-tietous ulottui jatkuvasti voimistuvan siirtolai-
suuden ansiosta myös alempiin yhteiskuntaluokkiin. Ulkomaisten kulttuu-
rivaikutusten määrä oli kuitenkin pieni ja niiden laatu pinnallinen. Elettiin 
vaihetta, jossa sekä tekniset että henkiset ulottuvuudet levisivät pienen, 
tietoisimman ryhmän keskuuteen. 

Yhdysvaltojen ja Suomen kauppa pysyi alhaisella tasolla huolimatta 
konsulaatin ja kauppa-agentuurien perustamisesta Suomeen. Amerikka-
laisten teknisestä edistyneisyydestä saatiin informaatiota lehtien, opinto-
matkojen ja siirtolaisten ansiosta, mutta vain harvat maatalouskoneet ja 
muut kestokulutushyödykkeet löysivät tässä vaiheessa tiensä Suomeen. 
Informaatiota niistä saatiin kuitenkin sangen nopeasti. Sama päti raittius-, 
naisasia- ja uskonnollisiin liikkeisiin; kaksi ensinmainittua saivat lisäksi 
huomattavasti vaikutteita vastaavista amerikkalaisista liikkeistä. 

Informaation levittämisessä lehdistö kohosi aivan uudelle tasolle vuo-
sisadan alkupuoliskoon verrattuna. Sen määrä ja lukijakunta kasvoivat ja 
sen välityksellä saatiin runsaasti tietoa myös amerikkalaisesta yhteiskun-
nasta ja kulttuurista. Kirjoittelu tosin etsi tässä vaiheessa »erikoisuuksia» 
uudesta suuresta maasta, mikä sinänsä oli aivan luonnollista. 

Amerikkalaisten henkisten saavutusten leviäminen pysyi tänä kautena 
edelleen vähäisenä. Atlantin yhteys Yhdysvaltojen ja Suomen välillä oli 
tässä suhteessa heikko. Taiteen lajeista vain kirjallisuus tuli huomatuksi 
Suomessa, kun lukutaito ja yleinen kiinnostus muita kansoja kohtaan li-
sääntyivät. Amerikkalaisuuden leviämisessä Suomi oli edelleen euroop-
palaista periferiaa vuonna 1890. 
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5. 	KULTTUURIYHTEYDEN LAAJENTUMIS- 
VAIHEEN KOKONAISUUS 

Viime vuosisadan toisella puoliskolla Yhdysvallat koki kehitysvaiheita, jot-
ka siirsivät sen ja eurooppalaisen maailman välisen keskinäisen suhteen 
uudelle tasolle. Taloudellis-teollinen ekspansio etenkin sisällissodan jäl-
keen nosti amerikkalaiset ainakin eräillä kulttuurin ja yhteiskuntaelämän 
osa-alueilla tasavertaiseksi eurooppalaisen kulttuuripiirin kanssa. Vuosien 
1850 ja 1890 välisenä aikana syntyi se Amerikka, joka sekä amerikkalaisten 
itsensä että muidenkin arvioinneissa on edelleen keskeisenä. Syntyi enem-
mistön, suurten joukkojen tarpeita tyydyttävä tapakulttuuri. Se oli teknisen 
kehityksen välitön seuralainen. Tässä tilanteessa populaarikulttuuri tuli 
keskeiseksi osaksi amerikkalaisuutta ja Yhdysvaltojen kulttuurihistoriaa. 
Samalla ns. korkea henkinen kulttuuri joutui selviin puolustusasemiin 
— yhtäältä amerikkalaisen kulttuurin materialistisen ja suurille joukoille 
suuntautuvan luonteen vuoksi, toisaalta eurooppalaista kulttuuripiiriä koh-
taan tunnetun alemmuuden vuoksi. 

Koko Yhdysvaltojen historian laajakantoisin sisäpoliittinen kriisi, si-
sällissota, teki maasta yhden kokonaisuuden, vaikka se jätti myöhempien 
sukupolvien ratkaistavaksi monia ongelmia. Sisällissota tavallaan vahvisti 
Yhdysvaltoja, sillä Euroopan rintamailla, Rooman-Tukholman -akselin 
länsipuolella, jouduttiin amerikkalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan väis-
tämättä ottamaan kantaa. Amerikka alkoi tulla osaksi eurooppalaistakin 
arkitodellisuutta. Yhdysvaltojen nopeata taloudellista kehitystä, josta eu-
rooppalaiset saivat esimerkkejä mm. maailmannäyttelyiden välityksellä, ar-
vioitiin sivistyneistön piirissä vähäarvoisena kehityspiirteenä. Se oli osoitus 
amerikkalaisten pinnallisuudesta ja materialistisuudesta, heidän rahanpal-
vonnastaan. Tästä näkökulmasta lähtien ankarimmat arvostelijat kuten 
norjalainen kirjailija Knut Hamsun asettivat koko amerikkalaisen kulttuu-
rielämän kyseenalaiseksi. Toisaalta ajanjakson kuluessa monien euroop-
palaisten oli myönnettävä »modernin» teknisen maailman antama haaste: 
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ranskalaiset eivät 1870-luvun alussa saksalaisille häviämänsä sodan jälkeen 
voineet ummistaa silmiään uudelta teknologialta, ja myös muissa maissa 
havaittiin, että teknologia oli uudenlaisen yhteiskunnan ja ympäristön vält-
tämätön kumppani. 

Tänä kautena kiinnostus amerikkalaista maailmaa kohtaan laajeni se-
kä alueellisesti että sosiaalisesti aikaisempaan kauteen verrattuna. Syynä 
oli vuoteen 1890 mennessä lähes kaikkialta Euroopasta alkanut joukkosiir-
tolaisuus. Siirtolaisille Amerikka oli vapauden ja edistyksen maa; henkisen 
kulttuurin nuoruus ja »pinnallisuus» ei heitä liikuttanut. Amerikka-kiin-
nostuksen »demokratisoituminen» merkitsi Euroopan reuna-alueilla kuten 
Suomessa kiinnostuksen siirtymistä myös ylempiin yhteiskuntaryhmiin. 
Siirtolaisuuteen ja sitä kautta Amerikkaan oli suorastaan pakko ottaa kan-
taa. Kannanotot esimerkiksi Suomessa olivat kuitenkin luonteeltaan varsin 
neutraaleja; täällä ei ollut kulttuurista perustaa analyyttisten arvioiden 
esittämiselle kuten keskieurooppalaisilla. Suomalainen sivistyneistö teki 
päätelmänsä tässä vaiheessa paljolti vilkastumassa olevan lehtikirjoittelun 
pohjalta: Amerikka oli olemassa, mutta se oli perin kaukainen ja ek-
soottinen maanosa. 

Eurooppalaisten omasta arvomaailmasta riippui, miten he suhtautui-
vat uuden maailman kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Viileät analyysit olivat 
lähes yhtä harvassa kuin vuosisadan alkupuolella. Aikakauden lopulla eng-
lantilainen James Bryce kuitenkin kiteytti eurooppalaiset Amerikan-tun-
not. Hän oli tämän jakson de Tocqueville. 

Tekninen kehitys helpotti myös toiseen suuntaan tapahtuvaa yhtey-
denpitoa, amerikkalaisten kiinnostusta Eurooppaa ja sen osia kohtaan. Tu-
rismi lisääntyi voimakkaasti, ja kasvava kaupallinen yhteys mannerten vä-
lillä vilkastutti myös Yhdysvaltojen ja Euroopan valtioiden virallisia yh-
teyksiä. Ne ulottuivat Euroopan perukoille asti. Henkisen kulttuurinsa 
tason nostamiseksi amerikkalaiset kirjailijat ja eri tieteenalojen opiskelijat 
hakivat oppia Euroopasta. Saksalainen maailma oli tieteiden keskusaluetta 
ja ranskalais-italialainen taiteiden. Englanti taas edusti kielensä vuoksi vä-
littävää maaperää, astinlautaa amerikkalaisten Eurooppaan suuntautu-
neelle kiinnostukselle. 

Suomea kohtaan amerikkalaisten mielenkiinto oli edelleen »pakon-
omaista» siinä mielessä, että Suomi oli Venäjän matkan varrella oleva kei-
sarikunnan osa, johon vain harvat pysähtyivät pidemmäksi aikaa. Silti Suo-
mea koskevat kuvaukset lisääntyivät selvästi vuosisadan alkupuolen pio-
neerivaiheeseen verrattuna. Tämä oli havaittavissa matkaoppaista, Suo-
men-kävijöiden kirjoituksista ja pienessä määrin myös Yhdysvaltojen kau-
nokirjallisuuden ja -kirjailijoiden piirissä. Vaikka suomalaiset pyrkivät te-
kemään itseään tunnetuiksi ulkomailla, nämä alkuvaiheen tunnustelut ei- 
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vat johtaneet konkreettisiin tuloksiin. Ensin oli »valloitettava» Eurooppa. 
Mutta sekin oli ongelmallista, koska Suomi ei ollut itsenäinen valtio. 

Amerikkalaiset innovaatiot levisivät Suomeen suhteellisen hitaasti. 
Tiedonvälityksen kehitystä osoitti kuitenkin se, että suomalaiset olivat var-
sin nopeasti perillä amerikkalaisen materiaalisen kulttuurin saavutuksista 
kuten maatalouskoneista ja muista kestokulutushyödykkeistä, esimerkiksi 
ompelukoneista. Mutta maan oma taloudellis-teollinen tilanne aiheutti 
sen, etteivät tekniset innovaatiot juurikaan päässeet leviämään Suomessa, 
vaikka niistä tietoja saatiinkin. Ajanjakson loppuun mennessä suomalainen 
yhteiskunta tunsi kuitenkin sangen hyvin amerikkalaisen yhteiskunnan 
»materiaalisen» pohjavireen. 

Euroopan keskuksissa amerikkalainen teknologia suoritti läpimurto-
aan tänä kautena. Standardointiin perustuvat hyödykkeet olivat jakson lop-
puun mennessä todellisuutta, minkä seurauksena etenkin Euroopan johta-
van teollisuusmaan, Englannin, talouspiirit alkoivat aistia »amerikkalaistu-
misen» uhkaa; sen sijaan saksalaiset tunsivat olevansa amerikkalaisten 
tavoin menossa kohti edistyksellistä, urbanisoituvaa, modernia maailmaa. 
Vaikka ensimmäiset valtamerentakaiset yhtiöt aloittivat toimintansa Eu-
roopan puolella jo tässä vaiheessa, siirtyi amerikkalaisten yritysten varsi-
nainen maihinnousu seuraavaan kauteen. 

Kaikkialla Euroopassa amerikkalainen henkinen kulttuuri koettiin 
kuitenkin edelleen liian nuoreksi, jotta se olisi otettu vakavasti. Ainoastaan 
jotkut yksittäiset taiteilijat kuten kirjailijat Henry James ja Edgar Allan 
Poe saivat tunnustusta. Laajemmalla eurooppalaisella foorumilla heidän-
kin taiteensa merkitys ymmärrettiin paljolti vasta uuden vuosisadan puolel-
la. Kyseessä oli viive, joka johtui amerikkalaista taidetta kohtaan tun-
netusta epäluulosta; siksi taiteilijat saivat odottaa eurooppalaisten tunnus-
tusta vuosikymmenten ajan. 

Taiteen lajeista kirjallisuus oli keskeisin amerikkalaisuuden levittäjä. 
Ajanjakson loppuun mennessä se tunnettiin kaikkialla Euroopassa. Sen 
edustajat kuten Mark Twain, Bret Harte ja James Fenimore Cooper olivat 
suosittuja lähes kaikkialla. He eivät olleet kriitikkojen arvostamia taiteili-
joita, mutta he kykenivät vetoamaan uusiin lukijaryhmiin, alempiin sosiaa-
liluokkiin ja nuoriin. Ero Euroopan eri osien välillä oli kuitenkin selvä: 
kun esimerkiksi Saksassa sekä suuressa määrin myös Norjassa ja Ruotsissa 
julkaistiin ja käännettiin eräiden kirjailijoiden koko tuotanto, niin Suomes-
sa tyydyttiin joihinkin näytteisiin tunnetuimpien kirjailijoiden tuotannosta. 
Kun muutamat amerikkalaiset maalaustaiteilijat — erityisesti James 
Whistler, osittain John Sargent — saivat tunnustusta amerikkalaisina tai-
teilijoina Pariisissa tai Lontoossa, Suomessa heitä ei tunnettu lainkaan. 

241 



Sen sijaan etenkin naisasialiikkeessä ja raittiusliikkeessä Yhdysvallat 
oli suomalaisten esikuvana 1800-luvun toisella puoliskolla. Kumpikin aa-
tesuunta oli Suomessa niin kuin muuallakin Pohjolassa yleiseurooppalai-
sen kehityksen tasalla. Amerikkalaisten uskonnollisten suuntien kohde-
alueena Suomi oli selvää periferiaa, vaikka etenkin siirtolaisuuden välityk-
sellä innovaatiot pyrkivätkin Suomeen. Muualla Pohjolassa esimerkiksi 
mormonit saivat puolelleen tuhansia henkilöitä, mutta Suomessa he onnis-
tuivat käännyttämään vain muutamia kymmeniä. 

Vuosien 1850 ja 1890 välisenä aikana uusi maailma ja sen kulttuuri tu-
livat joka tapauksessa tunnetuksi Suomea myöten. Suomalaisille ikään 
kuin esiteltiin tänä kautena amerikkalainen yhteiskunta ja sen saavutukset, 
vaikka varsinainen vaikutus innovaatioiden leviämisen muodossa oli tässä 
vaiheessa suhteellisen satunnaista. Ei edes amerikkalainen materiaalinen 
kulttuuri saavuttanut vielä hallitsevaa asemaa muuallakaan Euroopassa, 
vaikka uuden maailman teollinen ja tekninen ekspansio oli nyt tosiasia. 
Eurooppalaisille syntyi myös mielikuva dollarin arvon tuntevasta amerik-
kalaisesta, ja tämä stereotyyppinen ennakkokäsitys vaikutti arvioihin uu-
desta maailmasta. Eri taiteenalojen oli vaikea saavuttaa kriitikkojen arvos-
tusta, mutta eritoten amerikkalainen kirjallisuus suoritti läpimurtonsa Eu-
roopassa joukkoviihteen muodossa. Se eteni laajalla rintamalla ja pyrki 
vetoamaan mahdollisimman moniin vastaanottajiin massatuotannon avul-
la. Kaikkiaankin amerikkalainen kulttuurivaikutus alkoi kollektivisoitua; 
avainkäsitteitä olivat mahdollisimman moniin vetoaminen ja standardointi. 
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III OSA : 
AMERIKKALAISUUDEN 

LÄPIMURTO [VUODET 1891- 
1917] 

Kirjoittaneet Keijo Virtanen ja Hanne Koivisto 





1. 	PROGRESSIIVISEN KAUDEN YHTEIS-
KUNTA- JA KULTTUURIKEHITYS 
YHDYSVALLOISSA 

1.1. Herääminen aktiiviseen ulkopolitiikkaan 

Vuonna 1982 ilmestyneessä teoksessaan Ministers of Reform ROBERT M. 
CRUNDEN ajoittaa ns. progressivismin kauden Yhdysvaltojen historiassa 
1890-, 1900- ja 1910-luvuille.1  Modernin Amerikan katsotaan retrospektii-
visesti meidän aikakautemme näkökulmasta tarkasteltuna syntyneen tänä 
kautena. Vuoteen 1890 mennessä asutuksen ekspansio oli saavuttanut län-
sirannikon, intiaanit oli voitettu, teollistuminen oli suorittanut läpimurton-
sa. Tältä vuosikymmeneltä lähtien Yhdysvallat saattoi entistä tietoisemmin 
ryhtyä kehittämään sekä ulkoista kuvaansa että sisäistä identiteettiään. No-
pea kehitys aiheutti toisaalta poliittisia, sosiaalisia ja kulttuurisia ongelmia, 
joita juuri »progressivistit» pyrkivät ratkaisemaan. Heille oli yhteistä pro-
testanttisesta perinteestä kumpuava moralistinen tarve edistykselliseen 
toimintaan, joka ilmeni kulttuurin eri sektoreilla ja sosiaalisten epäkohtien 
ratkaisuyrityksinä sekä ulkoisena ekspansiivisuutena. 

Poliitikkojen, tiedemiesten ja taiteilijoiden katsottiin kuuluvan tähän 
uudistusliikkeeseen. He halusivat hylätä aikaisemman agraarisen arvomaa-
ilman ja korvata sen 20. vuosisadan urbaanisen yhteiskunnan arvoilla.2  
Heidän tavoitteenaan oli ratkaista monia akuutteja ongelmia, joista ki-
peimmät koskivat Yhdysvaltojen sisäisiä oloja. Oliko esimerkiksi mahdol-
lista estää poliitikkojen ja liikemiesten yhteistoiminta sekä tyydyttää työ-
läisten, maanviljelijöiden ja kuluttajien vaatimukset ja tarpeet? Miten oli 
ratkaistavissa Yhdysvaltojen luonnonrikkauksien hyödyntäminen yhteis-
kuntaa palvelevalla tavalla? Oliko slummien kasvaminen hallittavissa ja 

1. Crunden 1982, ix-xii. 
2. An Outline... s.a., 118. 
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miljoonat uudet siirtolaiset assimiloitavissa? Miten tuli kehittää mustan 
väestön asemaa? Miten voitiin monopoleja kontrolloida? 

Näihin kysymyksiin vastaaminen ja ongelmien ratkaiseminen merkitsi-
vät progressivisteille kannanottoa sosiaalidarwinismiin, joka korosti va-
paan kilpailun ja vahvimman oikeuden merkitystä ja jonka suurin kukois-
tuskausi osui 1870- ja 1880-luvuille, mutta joka säilyi progressiivisten aat-
teiden rinnalla aina 1920-luvulle asti. Sosiaalidarwinismia sovellettiin esi-
merkiksi uuteen ekspansiiviseen manifest destiny -ulkopolitiikkaan.3  Prog-
ressivismin kautta ei voi lähteä määrittelemään lauseella tai kahdella. Sen 
luonnehdinta onnistuu ainoastaan aikakauden kehitysilmiöitä analysoimal-
la — ja tämän tutkimuksen tavoitteiden kannalta nimenomaan siten, että 
käsittelyssä pyritään selittämään pohjoisen Atlantin yhteyttä. Tällöin on 
luontevaa ottaa lähtökohdaksi Yhdysvaltojen ulkopolitiikka, jonka aktivoi-
tuminen merkitsee selvää muutosta aikaisempaan perinteeseen — siitäkin 
huolimatta, että jo edellisen jakson lopulla amerikkalaisessa yhteiskunnas-
sa oli ollut havaittavissa myös poliittisen kiinnostuksen lisääntymistä ulko-
maailmaa kohtaan. Yhdysvaltojen sisäinen kehitys käsittelyn kohteena ole-
vina kolmena vuosikymmenenä on taas luontevaa jatkoa aikaisemmalle po-
liittiselle ja kulttuurikehitykselle. 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun 
yhteiskunnallinen ja kulttuurikehitys loivat puitteet amerikkalaisen ja eu-
rooppalaisen kulttuuripiirin keskinäiselle yhteydelle sekä amerikkalaisuu-
den leviämiselle näinä vuosikymmeninä. 

Tämän tarkastelujakson päättäminen vuoteen 1917 on perusteltua ni-
menomaan Suomen kannalta: Suomi itsenäistyy kyseisenä vuotena, joten 
sen asema kaikilla yhteiskuntaelämän osa-alueilla ja suhteessa ulkomaail-
maan muuttuu ratkaisevasti. Tutkimuksen toisen pään, Yhdysvaltojen, 
kannalta vuosi 1917 sopii niin ikään päättövuodeksi sikäli, että silloin maa 
tulee mukaan ensimmäiseen maailmansotaan. Toinen perusteltu rajavuosi 
voisi olla sodan alkamisvuosi 1914, mutta juuri Suomen näkökulmasta 
vuotta 1917 voidaan pitää sopivimpana tutkimuksen päättövuotena. Toi-
saalta on kuitenkin syytä tähdentää sitä, että kulttuuri-ilmiöt ja niiden vä-
littyminen ovat prosesseja, joita ei voida kronologisesti tarkasti rajata. 

Yhdysvaltain ulkopolitiikan uusi ekspansiivisuus ja imperialistisuus muut-
tivat radikaalisti maan roolia kansainvälisessä politiikassa. Vuosisatojen 
vaihteessa Yhdysvalloista tuli politiikan ja kaupan suurvalta. Maan lähes 
sata vuotta kestänyt isolationismi päättyi lopullisesti vuonna 1917 sen liityt-
tyä ensimmäiseen maailmansotaan. 

3. Sosiaalidarwinismista, ks. esiin. Mead 1969, 86-88; Lee-Reinders 1981, 189-190. 
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Ulkopolitiikan aktivoituminen 1890-luvulla ei ollut yhtäkkinen ilmiö. 
Se oli tulosta edellisellä vuosikymmenellä alkaneesta kehityksestä. Tästä 
syystä tutkijat hahmottavat muutoksen alkamisajankohdan eri tavoin. 
HALVDAN KOHTin mukaan käänne amerikkalaisten ulkopoliittisessa asen-
noitumisessa tapahtui vuonna 1890. Silloin kaksi toisilleen vastakkaista 
ajattelutapaa alkoi vaikuttaa amerikkalaisten ulkomaansuhteisiin. Ne oli-
vat toisaalta tietoisuus oman kansallisen voiman kasvusta ja oikeudesta 
puolustaa omia etuja sekä toisaalta kunnioitus toisten maitten vapautta 
kohtaan .4  

Ekspansiivisuus oli seurausta useasta tekijästä. Eräässä mielessä se oli 
jatkoa laajentumishakuiselle manifest destiny -ajattelulle, joka periytyi 
1800-luvun alkupuolelta. Toisaalta Yhdysvaltain sisäpoliittinen kehitys ja 
talouselämän suhdanteet ohjasivat ulkopolitiikkaa. Kolmanneksi aikakau-
den rotuteoriat, jotka perustuivat sosiaalidarwinistiseen ajatteluun, antoi-
vat imperialismille filosofisen oikeutuksen. 

Keskeisin syy ulkopolitiikan aktivoitumiseen oli FREDERICK MERKin 
mukaan nimenomaan Yhdysvaltojen nopea teollistuminen. 1890-luvulle 
tultaessa kansakunnan taloudellinen kasvu saavutti rajansa. Frontier-alue 
sulkeutui eikä teollisuuden kasvavalle tuotannolle enää ollut jatkuvasti laa-
jentuvia kotimaanmarkkinoita kuten vielä edellisellä vuosikymmenellä. 
Vuonna 1893 alkoi maan historian siihen asti tuhoisin taloudellinen lama-
kausi. Kävi ilmeiseksi, että Yhdysvaltojen talouselämä oli uudistusten tar-
peessa ja että uudistaminen oli toteutettavissa vain maailmankaupan avul-
la.5  

Pääosa vuosikymmenen alussa esitetyistä talouselämän parannuseh-
dotuksista liittyi sisäpolitiikkaan ja vain jotkut republikaanit oivalsivat eks-
pansionismin mahdollisuudet. Ideologiset kimmokkeet ulospäin suuntau-
tuvalle politiikalle tulivatkin muualta kuin poliitikkojen keskuudesta. Tär-
keimpiin keskustelun herättäjiin kuului kapteeni Alfred T. Mahan, joka 
julkaisi vuosikymmenen alussa kaksi teosta merivaltojen historiasta: The 
Influence of Sea Power upon History, 1660-1783 (1890) ja The Influence of 
Sea Power upon the French Revolution and Empire, 1793-1812 (1892) sekä 
artikkelin »Hawaii and Our Future Sea Power» vuonna 1893. Kirjoitusten 
sanoma oli selkeä; vain hallitsemalla valtameriä (etenkin Tyyntä valtamer-
ta) sekä kaupallisesti että sotilaallisesti Yhdysvallat voisi säilyttää hyvin-
vointinsa ja kohota suurvallaksi .6  

4. Koht 1970, 244. 
5. Merk 1963, 231. 
6. Ks. Merk 1963, 235-236; Harbaugh-Link 1968, 319. 
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Sotilaallisten ja kaupallisten näkökohtien rinnalle nousivat myös eks-
pansiivista politiikkaa tukevat uskonnolliset ja rodulliset käsitykset. Sosi-
aalidarvinismin teoria yhteiskunnan automaattisesta kehityksestä kohti 
täydellisyyttä vahvimpien ja parhaimpien jäädessä jäljelle laajennettiin 
koskemaan myös rotuja. Tämän ajattelutavan mukaan anglosaksit, jotka 
muodostivat Yhdysvaltain varhaisimman väestöpohjan, olivat ominaisuuk-
siltaan muihin rotuihin nähden ylivertaisia, ja se antoi amerikkalaisille oi-
keuden hallita itseään »kehittymättömämpiä» kansoja. Aikakauden tunne-
tuimpia rotuteoreetikkoja oli filosofi John Fiske, joka yhdisti rotukäsityk-
seen myös ajatuksen amerikkalaisen yhteiskuntamuodon ylivertaisuudesta. 
Hän uskoi angloamerikkalaisen kulttuurin ja federalismin leviävän lopulta 
kaikkialle maailmaan.7  

Uskonnollista ekspansiota kannatti pastori Josiah Strong. Myös hänen 
käsityksensä pohjana oli sosiaalidarwinistinen rotuteoria. Hän uskoi, että 
anglosaksinen, protestanttinen kristinusko oli levitettävä Karibian meren 
alkukantaisen väestön keskuuteen.8  MERKin mukaan vuosien 1885-1895 
rasismin ja 1890-luvun imperialismin välillä onkin selvä yhteys.9  

Aikakauden poliittiset, taloudelliset ja filosofiset ajatukset yhdistyivät 
ja konkretisoituivat republikaanisenaattori Albert J. Beveridgen pitämässä 
puheessa vuonna 1898 Espanjan sodan puhjettua:10  

»American factories are making more than the American 
people can use; American soil is producing more than they 
can consume. Fate has written our policy for us: the trade of 
the world must and shall be ours ... We will establish trading-
posts throughout the world as distributing points for Ameri-
can products ... Great colonies governing themselves, flying 
our flag and trading with us, will grow about our posts of tra-
de. Our institutions will follow our flag on the wings of com-
merce. And American law, American order, American ci-
vilization, and American flag will plant themselves on shores 
hitherto bloody and benighted ...» 

Ekspansionismi alkoi ilmetä paitsi liikemiesten vaatimuksissa ja polii-
tikkojen puheissa myös sotalaivaston uudistamisena. Jo 1880-luvulla oli 
alettu kiinnittää huomiota Yhdysvaltojen laivaston rappioon, josta oli tul- 

7. Curry-Sproat-Cramer 1972, 205. 
8. Harbaugh-Link 1968, 319. 
9. Merk 1963, 241. 
10. Curry-Sproat-Cramer 1972, 204. 
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lut suorastaan kansainvälisten vitsien kohde. Seuraavan vuosikymmenen 
alussa ryhdyttiin rakentamaan uudentyyppisiä taistelulaivoja, ja vuosikym-
menen puolivälissä olivat ensimmäiset laivat valmiit. Tällöin alkoi Yhdys-
valtain uusi politiikka.11  

Yhdysvaltain ulkopoliittiset intressit suuntautuivat vuosisatojen vaih-
teen tuntumassa kolmeen kohteeseen: Karibian merelle, Tyynen valtame-
ren saarille ja Kiinaan. Ensimmäisen kerran amerikkalaiset joutuivat otta-
maan kantaa laajentumisajatukseen vuonna 1893, jolloin Havaijin-kysymys 
aktualisoitui. Vaikka tapahtumakulku ei johtanutkaan interventioon, voi-
daan sitä pitää ekspansionismin alkusoittona. Kysymys oli Havaijin sisäisis-
tä levottomuuksista, jotka saivat amerikkalaiset sokerinviljelijät suorit-
tamaan vallanvaihdon. Tämän seurauksena Havaiji julistettiin Yhdysval-
tain protektoraatiksi, ja sokerinviljelijät ilmaisivat halukkuutensa liitty-
misestä Yhdysvaltoihin. Presidentti Cleveland torjui kuitenkin liittämisaja-
tukset. Aika ei ollut vielä kypsä ekspansionistiselle menettelylle eikä Ha-
vaijin sotilaallista merkitystä tajuttu. Havaijin kysymys nostatti kuitenkin 
poliittisen debatin, joka jatkui vuoteen 1898; tällöin saari lopulta liitettiin 
Yhdysvaltoihin.12  

Vuonna 1895 Yhdysvaltain huomio kiinnittyi Karibian merelle. Vene-
zuela oli joutunut rajakiistaan Brittiläisen Guayanan kanssa. Yhdysvallat 
uhkasi Monroe-doktriiniin vedoten Englantia hyökkäyksellä. Englanti pe-
räytyi kiistassa, ja niin Yhdysvallat sai periaatteellisen voiton. HARBAUGH 
ja LINK arvioivat Venezuelan kysymyksen muodostaneen käännekohdan 
Yhdysvaltain kansainvälispoliittiselle asemalle; Yhdysvallat oli saanut agg-
ressiivisesta asenteesta uuden, tehokkaan välineen politiikalleen.13  

Samaan aikaan alkoivat myös Kuuban sisäiset levottomuudet. Saaren 
sokerikauppa oli luhistunut, ja kuubalaiset kapinoivat olojen huononemis-
ta ja Espanjan hallinnon väärinkäytöksiä vastaan. Kun Espanja lähetti pai-
kalle kenraali Valerio »Butcher» Weylerin, joka kukisti kapinan verises-
ti,14  Kuuban tapahtumat alkoivat herättää huomiota Yhdysvalloissa. Leh-
distö osoitti sympatiaa sorrettuja kuubalaisia kohtaan, ja poliitikot ja liike-
miehet pohtivat, mitä sotilaallinen sekaantuminen Kuuban tilanteeseen 
merkitsisi Yhdysvalloille. Militaristinen, imperialistinen henki, joka lopul-
ta johti Kuuban vapauttamiseen Espanjan vallasta, kypsyi muutamassa 

11. Moynihan 1975, 33; ks. Curry-Sproat-Cramer 1972, 206. 
12. Harbaugh-Link 1968, 320. 
13. Harbaugh-Link 1968, 320; ks. myös Curry-Sproat-Cramer 1972, 207-208. 
14. An Outline... s.a., 115-116; ks. myös Harbaugh-Link 1968, 320-322. 
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Kuva 49: Amerikkalaisen Maine-laivan räjähdys Havannan satamassa synnytti kiihkeän 
nationalistisen lehtikirjoittelun. Sen aloitti Joseph Pulitzerin omistama, New Yorkissa 
ilmestynyt The World. Hetkessä mantereen yli levisi suuttumus, ja Yhdysvaltain halli-
tusta vaadittiin puuttumaan Kuuban kysymykseen. Kun se sen lopulta teki, oli seurauk-
sena »loistava, pikku sota» ja uuden politiikan alku. 

vuodessa. Siinä yhdistyivät niin taloudelliset, humanitaariset kuin sisäpo-
liittisetkin tekijät.i5  

Taloudelliset syyt olivat Kuuban kysymyksessä tärkeimpiä. Senaattori 
Lodge totesi, että vapaa Kuuba toisi uusia mahdollisuuksia Yhdysvaltojen 
kaupalle. Ultranationalistit — jingot — näkivät Kuuban kysymykseen se-
kaantumisen mahdollisuutena testata Yhdysvaltojen uusittua sotilaallista 
voimaa. Nationalistit uskoivat sodan myös poistavan amerikkalaisen yh-
teiskunnan ongelmat ja ratkaisevan maan etelä- ja pohjoisosien välillä val-
linneen sisällissodan jälkeisen vastakohtaisuuden. He uskoivat sodan lujit-
tavan kansallista identiteettiä.16  

RICHARD HOFSTADTERin käsityksen mukaan amerikkalaisen yhteis-
kunnan sisäiset vaikeudet johtivat militaristisen mielialan syntyyn. 1890-lu-
vun lamakausi aiheutti näet tulevaisuususkoisille amerikkalaisille »psyyk-
kisen kriisin» ja korvatakseen optimistisen elämänasenteen menetyksen he 
kääntyivät äärimmäiseen isänmaalllisuuteen ja aggressiiviseen ulkopoli- 

15. Mead 1974a, 60-61. 

16. Harbaugh-Link 1968, 321. 
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tiikkaan. Lehdistön levittämä sotahysteria alkoi saada yhä enemmän kan-
natusta.17  

Propagandasta huolimatta hallituksen asenteet pysyivät pitkään maltil-
lisina. Presidentti Clevelandin seuraaja MacKinley jatkoi varovaista suh-
tautumista Kuuban kysymykseen. Yleinen mielipide kärjistyi kuitenkin 
amerikkalaisen sotalaiva Mainen upottua Havannan satamassa. Lehdet 
kirjoittivat vaativasti: »Remember the Maine! To hell with Spain!» Lopul-
ta MacKinley suostui sotilaallisen voiman käyttöön kuubalaisten vapautta-
miseksi. Sodasta tuli lyhyt ja voittoisa. Espanjan laivasto tuhottiin San-
tiagon satamassa ja Puerto Rico antautui lähes taisteluitta. Valtiosihteeri 
John Hay kirjoitti Theodore Rooseveltille: »It has been a splendid little 

war.»18  Kun tieto Santiagon antautumisesta kiiri Yhdysvaltoihin, sai se 
amerikkalaiset riemuitsemaan. Liput liehuivat ja pillit soivat halki maan 
Bostonista San Franciscoon. Sanomalehdet lähettivät reporttereita taiste-
lukentille uutisoimaan uusista kansallissankareista.19  Samaan aikaan Puer-
to Rico ja Guam liitettiin Yhdysvaltoihin. Lyhyiden taisteluiden jälkeen 
myös Manila antautui. Pariisin rauhansopimuksessa vuonna 1898 Yhdys-
vallat osti Filippiinit Espanjalta.20  

Espanjan sodan seuraukset olivat Yhdysvaltojen kaupalle tärkeät. Ne 
olivat myös osoitus ulkopolitiikan merkityksen kasvusta. MORRELL 
HEALDin ja LAWRENCE S. KAPLANin mukaan juuri vuosi 1898 merkitsi 
taitekohtaa amerikkalaisten suhtautumisessa maailmanpolitiikan tapahtu-
miin. Ennen Espanjan sotaa ulkomaansuhteita ei ollut hoidettu valtiotasol-
la vaan lähes yksinomaan yksityisten kansalaisten ja diplomaattien välityk-
sellä.21  

Seuraavaksi amerikkalaisten huomio suuntautui Kiinan kauppaan. Eu-
roopan maat olivat jakaneet Kiinan kauppa-alueisiin. Kun kaupankäynnin 
mahdollisuudet tulivat uhatuiksi, Englanti vaati yhtäläisiä oikeuksia kaikil-
le kauppakumppaneille. Yhdysvallat kannatti Englannin näkemystä; val-
tiosihteeri John Hay muotoili Open Door -nootin, jossa hän esitti, että en-
tiset kauppasopimukset pidettäisiin voimassa. Tällöin kaupankäyntimah-
dollisuudet säilyisivät tasavertaisina kaikkien Euroopan valtioiden ja Yh-
dysvaltojen kesken.22  

17. HOFSTADTERin siteerauksesta, ks. Curry-Sproat-Cramer 1972, 204. 

18. Moynihan 1975, 38; ks. myös Harbaugh-Link 1968, 322-323. 
19. An Outline... s.a., 116. 
20. Harbaugh-Link 1968, 323-324. 

21. Heald-Kaplan 1977, 343-344. 

22. John Hay's circular letter, September 6, 1899 (Significant Documents..., Vol. II 1969, 
8-9). 
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Vuonna 1900 Kiinassa puhkesi ulkomaalaisvastainen boksarikapina. 
Kansainväliset joukot, joihin kuului myös amerikkalaisia, kukistivat kapi-
nan. Tällöin John Hay julkaisi toisen Open Door -nootin, jossa Yhdysvallat 
vaati Kiinan poliittisen ja taloudellisen eheyden säilyttämistä. Nootti oli 
osoitus Yhdysvaltain määräysvallan ulottamisesta nyt myös Kiinan poliitti-
seen elämään. Toista Open Door -noottia pidetään amerikkalaisen impe-
rialismin yhtenä huipentumana. MOYNIHAN on arvioinut, että vuodesta 
1900 lähtien Yhdysvallat laskettiin kuuluvaksi suurvaltojen joukkoon.23  

Lupaavasti alkanut idän politiikka tuotti amerikkalaisille kuitenkin 
pettymyksen. Kiinan kauppa jäi oletettua pienemmäksi, Japanin kanssa tu-
li erimielisyyksiä kauppapiireistä ja Filippiineistä oli Yhdysvalloille enem-
män huolta kuin hyötyä. Yhdysvaltain ulkopoliittisen roolin muuttumista 
kuvastaa kuitenkin selkeästi Rooseveltin toiminta Venäjän-Japanin -sodan 
välittäjänä vuosina 1904-1905. Tällöin Rooseveltille tarjoutui tilaisuus 
käyttää vaikutusvaltaansa myös idän kaupan etujen ajamiseen.24  

Tässä vaiheessa Yhdysvaltain ulkopolitiikan päähuomio suuntautui ta-
kaisin Karibian merelle, etenkin alueen kanavahankkeisiin. Amerikkalai-
set olivat jo edellisellä vuosikymmenellä julistaneet oikeuttaan kontrolloi-
da suunnitteilla ollutta Panaman kanavaa. Vuonna 1902 Yhdysvalloille tar-
joutui tilaisuus ostaa ranskalaisten kanavaosakkeet. Amerikkalaiset yllyt-
tivät panamalaiset irtautumaan Kolumbiasta ja tunnustivat Panaman it-
senäisyyden vuonna 1903. Seuraavan kymmenen vuoden ajan amerikka-
laisten ulkopolitiikan päähuomio kohdistuikin Panaman alueen puolusta-
miseen. Kuten William Jennings Bryan totesi, Yhdysvalloilla ei ollut muu-
ta keinoa suojella kanavaa kuin karkottaa eurooppalaiset ja tehdä Karibian 
merestä Yhdysvaltojen sisäjärvi.25  Se tapahtui käytännössä dollaridiploma-
tian ja poliittis-taloudellisten interventioiden avulla. 

Dollaridiplomatia sai alkunsa presidentti Taftin kaudella ja sitä sovel-
lettiin paitsi Kiinan politiikkaan erityisesti Karibian merelle ja Keski-Ame-
rikkaan. Puheessaan »Central America Needs Our Help» presidentti Taft 
totesi Monroe-oppiin vedoten, että Yhdysvaltojen velvollisuus oli poistaa 
Keski-Amerikasta eurooppalainen kaoottisen sekava rahoitussysteemi ja 
korvata se amerikkalaisten investoinneilla. Yhdysvaltain tukemana säilyisi 
myös alueiden yhteiskuntarauha ja lopputulos hyödyttäisi kumpaakin osa-
puolta. Yhdysvallat voisi käydä kukoistavaa kauppaa keskiamerikkalaisten 
kanssa ja nämä voisivat puolestaan nauttia hyvinvoinnista ja vakaista olois- 

23. Moynihan 1975, 43; ks. myös Mead 1974a, 64. 
24. Harbaugh-Link 1968, 326; Mead 1974a, 64. 

25. Ks. Link-Catton 1973, 134-137; Harbaugh-Link 1968, 328. 
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ta.26  Taftin seuraaja, presidentti Wilson ei periaatteessa kannattanut dolla-
ridiplomatiaa. Hän toivoi läntisen pallonpuoliskon maiden voivan lähestyä 
toisiaan ilman kaupallisia pakoitteita, Yhdysvaltain humanitaarisen toi-
minnan ja amerikkalaisen kulttuurin levittämisen avulla.27  

Yhdysvaltain interventiot Karibian alueelle olivat toinen keino suojel-
la Panaman aluetta. Yhdysvallat teki niitä sekä Taftin että Wilsonin kau-
della. Amerikkalaiset muodostivat Dominikaanisesta tasavallasta protek-
toraatin vuonna 1905, sekaantuivat Nicaraguan politiikkaan vuonna 1912 
sekä nostattivat Haitiin »nukkehallituksen» vuonna 1915 ja amerikkalaisen 
sotilashallituksen vuonna 1916. Vuonna 1911 Yhdysvallat sekaantui Mek-
sikon sisäisiin levottomuuksiin ja oli vähällä joutua sotilaalliseen selkkauk-
seen maan kanssa. Vuonna 1917 amerikkalaiset konservatiivit lietsoivat so-
tamielialaa, mutta maailmansodan kehitys esti intervention Meksikoon. 

Tarkasteltaessa kokonaisuudessaan Yhdysvaltain läntisen pallonpuo-
liskon ekspansiopolitiikkaa vuosina 1890-1917 voidaan siinä todeta olleen 
kolme perusperiaatetta. Ensiksikin se pohjautui Monroe-doktriiniin, joka 
painotti Yhdysvaltojen suvereniteettia Amerikan mantereen politiikassa. 
Toiseksi se perustui kaupallisen edun tavoittelulle, sillä voimakeinoja käy-
tettiin joko eurooppalaisten kilpailijoiden eliminoimiseksi tai taloudellis-
ten etujen tavoittelemiseksi. Kolmanneksi ekspansionismin voi tietyin ra-
jauksin nähdä jatkavan 1800-luvun alkupuolelta periytynyttä manifest des-
tiny -ajattelua; kyseessähän oli sekä maantieteellinen laajentuminen että 
amerikkalaisen kulttuurin levittäminen. 

FREDERICK MERK tuo aiheeseen kuitenkin uuden näkökulman. Hä-
nen mukaansa imperialismilla ja manifest destinyllä on yksi yhteinen ni-
mittäjä, niiden lähetystehtävä, »mission», vaikka pohjimmiltaan ne edusta-
vat toisilleen vastakkaisia ajattelutapoja. Manifest destiny takasi valloitet-
tujen alueiden asukkaille täydet kansalaisoikeudet, mutta imperialismi 
alisti valloitettujen alueiden asukkaat ylemmän rodun oikeudella. Kuiten-
kin kumpaakin laajentumisajatusta yhdisti halu levittää amerikkalaisen si-
vilisaation arvoja; »mission» oli amerikkalaisen kansallishengen ilmausta, 
joka MERKin mukaan oli yhtä hyvin Abraham Lincolnin kuin ekspansio-
nistienkin kieltä 29 

»Mission»-ajattelu tuli esiin ensimmäisen maailmansodan problema-
tiikassa, mutta jo sitä aikaisemminkin Yhdysvaltojen hallitus oli osoittanut 
kiinnostusta Euroopan asioihin Marokon kriisin (1906) ja Haagin toisen 

26. William H. Taft, December 3, 1912 (Significant Documents..., Vol. II 1969, 29-30). 
27. Crunden 1982, 232-233. 
28. Link-Cation 1973, 149-158; ks. myös Harbaugh-Link 1968, 328-331. 
29. Merk 1963, 261-264. 
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rauhankonferenssin (1907) yhteydessä. Maailmansodan syttyessä vuonna 
1914 presidentti Wilson uskoi, että Yhdysvallat säästyisi sodalta. Hän antoi 
julistuksen, jossa hän vakuutti Yhdysvaltojen säilyttävän puolueettomuu-
tensa sekä ajatuksissa että teoissa. CRUNDENin mukaan Wilsonin puolu-
eettomuuspolitiikka oli yhdistelmä manikealaisuutta ja John Winthropin 
1600-luvulla esittämää »a city on a hill» -ajattelua. Wilson mielsi Yhdysval-
lat kaikinpuolisen edistyksen edelläkävijämaaksi. Se, mikä tapahtui Euroo-
passa, ei liikuttanut amerikkalaisia. Kun eurooppalaiset lopettaisivat veri-
löylynsä, he löytäisivät malliyhteiskunnan valtameren takaa. Yhdysvallat 
olisi edelleen »a city on a hill», jota eurooppalaiset voisivat ihailla ja jälji-
tellä.30  

Wilsonin puolueettomusjulistuksesta huolimatta suurin osa amerik-
kalaisista tunsi sympatiaa Englantia ja Ranskaa kohtaan kulttuuristen, ta-
loudellisten ja etnisten siteidensä vuoksi. Brittilehtien sotapropaganda löy-
si Yhdysvalloista otollisen maaperän. Amerikkalaiset huolestuivat entises-
tään, kun saksalaiset hyökkäsivät merellä myös puolueettomien maiden 
siviilialuksia vastaan. Vuonna 1915 tapahtunut matkustaja-alus Lusitanian 
upottaminen, jossa toistasataa amerikkalaista oli mukana, herätti Yhdys-
valloissa suuttumusta. Amerikkalaiset alkoivat esittää yhä useammin rau-
hanvetoomuksia. Niitä tehtiin myös virallisella tasolla. Jo muutamaa kuu-
kautta ennen Lusitanian upottamista presidentti Wilson oli tehnyt sotaa 
käyville valtioille välitysehdotuksen rauhaan pääsemisestä, mutta Saksa oli 
kieltäytynyt yhteistyöstä.31  

Tilanne kiristyi vuoden 1917 alussa, kun Saksa jatkoi upotussotaansa 
lähetettyään edellisen vuoden lopulla Yhdysvalloille tiedotuksen sotilaalli-
sista tavoitteistaan, joita amerikkalaiset eivät voineet hyväksyä. Samaan ai-
kaan alkoi Lontoosta kantautua tietoja liittoutuneiden suurista tappioista. 
Lopulta amerikkalaiset saivat kuulla ns. Zimmermannin nootista, jossa 
Saksa ehdotti Meksikolle Yhdysvaltain vastaista liittoa. Kävi ilmeiseksi, et-
tä Yhdysvaltojen puolueettomaksi julistautuminen oli osittain menettänyt 
merkityksensä. Saksa asennoitui Yhdysvaltoihin vihamielisesti, mikä va-
hingoitti tuntuvasti Yhdysvaltojen kauppaa.32  Ilmeistä oli myös se, että il-
man amerikkalaisten mukaantuloa liittoutuneet saattaisivat hävitä Saksal-
le. Yhdysvaltain päätös osallistua maailmansotaan perustui täten sekä ta-
loudellisille että ideologisille tekijöille. Itse asiassa Yhdysvallat oli jo se-
kaantunut sotaan tukemalla Englantia ja Ranskaa toimittaessaan niille so-
tamateriaalia. 

30. Crunden 1982, 247; vrt. Link-Catton 1973, 160. 

31. Link-Canon 1973, 164-166; Harbaugh-Link 1968, 331-332. 

32. Ks. Harbaugh-Link 1968, 334-335. 
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CRUNDEN näkee presidentti Wilsonin sodanjulistuksen »presbyteeri-
sen» ulkopolitiikan ilmaisuna. Wilson kypsyi sodan jatkuessa ajatukseen, 
että Yhdysvaltojen oli otettava kantaa Euroopan tapahtumiiin ja puolustet-
tava kristillisiä arvoja sekä suojattava moraalisesti korkeita demokraattisia 
valtioita autoritaariselta, moraalittomalta Saksalta. Sodan lopputulokseksi 
Wilson hahmotti maailmanrauhan, jossa kaikki kansat eläisivät sovussa 
keskenään. Koska Yhdysvallat oli sekä moraalin että demokratian edellä-
kä33jämaa, sen tuli nyt osoittaa voimansa ja puolustaaoikeita elämänarvo- 
ja. 	Wilson totesikin sodanjulistuksessaan: 

»We are glad ... to fight thus, for the ultimate peace of the 
world and for the liberation of its peoples ... for the rights of 
nations of great and small and the privilege of men everywhe-
re to choose their way of life, and of obedience. The world 
must be safe for democracy. Its peace must be planted upon 
the tested foundations of political liberty ... » 

Yhdysvallat liittyi sotaan 6.4.1917. Seuraavana vuonna saksalaiset antautui-
vat. Amerikkalaisten osallistuminen oli tärkeätä liittoutuneiden voitolle; 
Yhdysvaltoja pidettiin Euroopan pelastajana.35  

Yhdysvaltojen ulkopolitiikan aktivoituminen muutti sen roolin kan-
sainvälisten suhteiden kentässä. Seuraukset näkyivät myös uuden ja vanhan 
maailman välisten suhteiden lujittumisena. Enää Yhdysvaltojen ja Euroo-
pan välinen yhteys ei jäänyt kaupan, kulttuurin tai yksilökeskeisten kontak-
tien välille. Isolationismin murruttua siitä tuli myös valtioiden vuoropuhe-
lua. Toisaalta ekspansiiviset ja imperialistiset käsitykset eivät rajoittuneet 
vain ulkopolitiikkaan vaan ilmenivät myös amerikkalaisessa kulttuurissa. 
Ne välittyivät amerikkalaisten uudenlaisesta identiteetistä ja näkyivät lo-
pulta myös siinä amerikkalaisuuden kokonaisuudessa, joka entistä voimak-
kaammin ja entistä monimuotoisemmin virtasi Eurooppaan. 

33. Ks. Crunden 1982, 247. 

34. Woodrow Wilson, April 2, 1917 (Significant Documents..., Vol. II 1969, 48-54, erit. 53). 

35. Ks. esim. Harbaugh-Link 1968, 335-337. 
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1.2. Yhteiskunnan ongelmat ja niiden ratkaisuyritykset 

Samaan aikaan, kun Yhdysvaltain ulkopolitiikka muuttui aktiiviseksi, 
maan sisäpolitiikka siirtyi uuteen vaiheeseen, progressivismiin. Progressi-
vistinen liike toi vastauksen niihin kysymyksiin, joita vuosisadan vaihteen 
nopea modernisoituminen oli Yhdysvalloissa synnyttänyt. Kasvun elemen-
tit, tekniikan kehitystä seurannut tuotannon moninkertaistuminen ja yhä 
nopeampi kaupungistuminen sosiaalisine seurauksineen periytyivät jo 
edellisiltä vuosikymmeniltä, mutta nyt ne johtivat uudenlaisiin ratkaisui-
hin. 
Taloushistorioitsija WILLIAM GREENLEAF kirjoittaa, että auto-, teräs- ja 
sähköteollisuus olivat tärkeimmät amerikkalaista industrialismia muokan-
neet tekijät.' Sähköenergiasta tuli teollisuuden tärkein voimanlähde ja 
1920-luvun alkuun mennessä lähes puolet Yhdysvaltain teollisuudesta toi-
mi sähköllä. Teräs- ja autoteollisuudessa otettiin käyttöön tekniset uu-
tuudet, jotka moninkertaistivat tuotantokapasiteetin. Tärkeimmät niistä 
olivat liukuhihna ja automaatio. Ensimmäisen liukuhihnan asensi Henry 
Ford autotehtaaseensa vuonna 1913. Kun vuonna 1910 oli liikenteessä ol-
lut 500 000 autoa, oli niitä neljä vuotta liukuhihnan käyttöön oton jälkeen 
5 000 000. Liukuhihna supisti autojen tuotantokustannukset murto-osaan 
aikaisemmista kustannuksista. Terästeollisuus taas hyötyi automaattityös-
tökoneiden kehittelystä. Koneet hioivat, leikkasivat ja sorvasivat nopeasti 
ja tehokkaasti. Ensimmäisen maailmansodan aikana automaatiota sovellet-
tiin menestyksekkäästi myös lentokone- ja ammusteollisuuteen.2  

Teknisen kehityksen seurauksena teollisuuden tuotanto kasvoi voi-
makkaasti ja vuonna 1890 sen arvo ohitti maataloustuotannon arvon. Vuo-
sisadan vaihteeseen mennessä Yhdysvallat oli kohonnut maailman tär-
keimmäksi teollisuusmaaksi. Vuosina 1899-1909 teollisuustuotanto lisään-
tyi 76% ja ensimmäisen maailmansodan aikana se käsitti kolmanneksen 
koko maailman tuotannosta. Yhdysvaltain vienti nelinkertaistui vuosina 
1900-1920. Yhdysvalloista oli tullut maailman rikkain maa.3  

1. Greenleaf 1968, 16. 
2. Jones 1976, 421; ks. myös Harbaugh-Link 1968, 302-303. 
3. Ks. U.S. Bureau of the Census. Historical Statistics... 1975; ks. myös Jones 1976, 422; 

Lee-Reinders 1981, 177. 
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Vuonna 1893 pidettiin Chicagon maailmannäyttely, joka ei rajoittunut 
esittelemään vain teollisuuden saavutuksia vaan avasi kävijöiden ihailta-
vaksi modernin Chicagon liikekeskuksineen ja ensimmäisine pilvenpiirtäji-
neen. Historioitsija Henry Adams tutustui näyttelyyn ja esitti sen innoitta-
mana käsityksensä modernista amerikkalaisuudesta. Hänen mukaansa 
amerikkalaisia ympäröi nyt uudenlainen eksponentiaalisesti kasvava tuot-
tava energia, joka loi perustan uusille historian lainalaisuuksille. Näin 
Henry Adams kiteytti aikalaistensa kokeman muutoksen tunteen. Hän 
totesi, että teollisuuden kasvu vaikutti koko amerikkalaiseen yhteiskun-
taan; se muutti amerikkalaisen ihmisen tietoisuutta itsestään ja se muutti 
amerikkalaista maisemaa.4  

Maaseudun ja kaupungin suhde muuttui. Teollistumisen myötä kau-
pungeista tuli kulttuurin ja yhteiskuntaelämän keskuksia. Aikaisemmin 
ihailtu ja arvostettu maaseutu menetti viehätystään. 1870- ja 1880-luvuilla 
amerikkalaista ihmistä symboloinut karjapaimen jäi historiaan. Hänen ti-
lalleen tuli vuosisadan vaihteessa kaupunkilainen, joka useimmiten oli en-
simmäisen tai toisen polven amerikkalainen. Myös kuva maalaisista muut-
tui; heidät alettiin nähdä hiukan koomisina ja yksinkertaisina, haalariasui-
sina farmareina. He jäivät syrjään yhteiskunnan kehityksestä, vaikka muo-
dostivat vielä ensimmäisen maailmansodan aikaan väestön enemmistön. 
Kaupunkilaiset alkoivat tuntea ylemmyyttä maalla asuvia veljiään kohtaan, 
ja LEEn ja REINDERSin mukaan he tiedostivat voimakkaasti asuinpaikkan-
sa urbaanin kasvun.5  

Vuosina 1890-1920 kaupunkiväestön prosentuaalinen osuus nousi Yh-
dysvalloissa 35%:sta 51%:iin. Pikkukaupunkien lukumäärä lisääntyi, mutta 
myös monet keskisuuret kaupungit paisuivat miljoonakaupungeiksi. Pikku-
kaupunkien väestöpohjan muodostivat maaseudulta lähtenyt väestö, kun 
taas suurkaupunkien asukkaista suurin osa oli Euroopasta tulleita siirtolai-
sia.6  PETER d'A. JONES onkin arvioinut, että suurkaupungit kasvoivat vuo-
sien 1860 ja 1930 välisenä aikana samassa suhteessa kuin siirtolaisuus kas-
voi.7  Vuonna 1910 maan kymmenen suurimman kaupungin asukkaista noin 
75% oli ulkomailla syntyneitä tai heidän lapsiaan.8  Nopea kehitys herätti 
aikalaisissa kahdenlaista suhtautumista. Jotkut näkivät kaupungit ja tehtaat 

4. Lee-Reinders 1981, 177-178. 
5. Lee-Reinders 1981,179-180, 185; ks. myös Jones 1976, 450-451. 
6. Ks. U.S. Bureau of the Census. Historical Statistics... 1975. 
7. Jones 1976, 450. 
8. U.S. Bureau of the Census. Historical Statistics... 1975; ks. myös Lee-Reinders 1981, 

181. 
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Kuva 50: 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa New Yorkin pilvenpiirtäjät kohosivat jo 100 
metrin korkeuteen kuvastaen voimakasta kaupungistumisprosessia ja teknologian kor-
keata tasoa. Eurooppalainen kaupunkirakentaminen oli huomattavasti matalampaa, 
mikä osaltaan lisäsi kontrastia uuden ja vanhan maailman välillä. — Kuva Kyläkirjaston 
Kuvalehdestä vuodelta 1898. 

edistyksen tuotteina ja hyvinvoinnin takeina. »Not evil, but good has come 
to the race from the accumulation of wealth by those who have the ability 
and energy to produce it», sanoi Andrew Carnegie.9 Monet kokivat kuiten-
kin yhteiskunnan muuttumisen negatiivisena, sillä kehitys synnytti ongel-
mia ja ristiriitoja. 

Teollisuuden ekspansio johti vuosisadan vaihteessa suuryritysten ja 
korporaatioiden muodostumiseen, sillä vain suuryritykset pystyivät teke-
mään jatkuvasti uusia investointeja ja kova hintakilpailu karsi pieniä yrityk-
siä. Vuosisadan vaihteessa suuryrityksetkin alkoivat liittyä yhteen trusteiksi 
ja holding-yhtiöiksi keskinäisen kilpailun poistamiseksi. Voimakkainta 
trustiutuminen oli vuosina 1898-1902. Silloin vajaat 2% yrityksistä tuotti 
lähes puolet Yhdysvaltojen teollisuustuotteista.10 

Suuryrityksillä ja korporaatioilla oli valta päättää hintapolitiikasta ja 
ohjata talouselämää. Tuotantokustannukset alenivat, mutta myyntihinnat 
nousivat ja vuosina 1897-1913 elinkustannukset kohosivat 35%. Kuluttajat 
ja pienyrittäjät tunsivat olevansa suurliikemiesten uhreja. Liike-elämän 

9. Great Issues... 1969, 88. 

10. Vatter 1975, 75-77; ks. myös Curry-Sproat-Cramer 1972, 68-69. 
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valta alkoi ulottua yhä laajemmalle. Trustit ohjasivat politiikkaa ja estivät 
työläisten järjestäytymisen. Talouselämä vaikutti jopa imperialistisen ulko-
politiikan ratkaisuihin. Yleinen käsitys olikin, että Yhdysvaltoja johdettiin 
Washingtonin sijaan Wall Streetiltä ja että maan presidentti oli vain ta-
loudellisten operaatioiden johtaja. Monet poliitikot, esimerkiksi presi-
dentti MacKinley, uskoivatkin, että kansallinen hyvinvointi riippui liike-
elämän ja politiikan yhteistyöstä. Materialismin henki oli vuosisadan vaih-
teen Yhdysvalloissa voimakkaampi kuin aiemmin.i1  Tästä talouspoliitti-
sesta tilanteesta nousi protestiajattelu, joka alkoi vaatia lainsäädännöllisiä 
rajoituksia talouselämälle. 

Nopea kehitys aiheutti myös suuria sosiaalisia ongelmia, jotka kärjis-
tyivät maaseudulla. Niiden taustalla oli maatalouden laskusuhdanne, joka 
oli alkanut jo 1880-luvulla ylituotannon ja maailmankaupan vaihteluiden 
seurauksena. Maanviljelijät perustivat yhdistyksiä etujensa ajamiseksi, 
mutta saavutukset jäivät vähäisiksi. 1890-luvulla tilanne muuttui entistä pa-
hemmaksi, ja vastareaktiona hallituksen välinpitämättömyydelle syntyi ra-
dikaali populistinen liike, joka alkoi vaatia maatalouspoliittisten uudistus-
ten lisäksi myös suhteellista tuloverotusta ja alle 8-tuntista työpäivää. Po-
pulistit pyrkivät lisäämään kansalaisten poliittisia vaikutusmahdollisuuk-
sia. He järjestäytyivät puolueeksi saaden jonkin verran kannatusta lännen 
ja etelän osavaltioissa. Populistien suurin merkitys oli kuitenkin siinä, että 
he antoivat virikkeitä myöhemmille progressivisteille, jotka lopulta onnis- 
tuivat toteuttamaan useita populistien alkuperäisistä muutosvaatimuksis-

12 

Maatalouslamaa seurasi vuonna 1893 taloudellinen laskukausi. WIL-
LIAM B. CATTON ja ARTHUR S. LINK ovat todenneet, että kaupunkien so-
siaalityöntekijät ja papit joutuivat nyt kestämään paineen, joka aiheutui 
työväestön kurjistumisesta talouslaman ja työttömyyden seurauksena.13  

Vasta tällöin amerikkalaiset tiedostivat sosiaalisen eriarvoisuuden ja työ-
läisten olojen surkeuden. Vuosisadan vaihteessa todettiin, että alle 1% 
amerikkalaisista omisti 7/8 varallisuudesta ja että 10 miljoonaa amerikka-
laista eli epäinhimillisissä oloissa. Kaksi miljoonaa lasta työskenteli vaki-
tuisesti tehtaissa. Työläisten palkat olivat sidoksissa kysynnän ja tarjonnan 
lakeihin, sosiaaliturvaa heillä ei ollut, heidän ammatillinen järjestäytymi-
sensä oli rajoitettua ja vastatulleita siirtolaisia käytettiin lakkorikkureina.14  

11. Harbaugh-Link 1968, 301-302. 
12. Ks. An Outline... s.a., 113-115; Link-Catton 1973, 52. 
13. Link-Catton 1973, 52-53. 
14. Harbaugh-Link 1968, 300-301; Link-Catton 1973, 52-53. 
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Kuva 51: Amerikkalaisen hyvinvoinnin kääntöpuolena olivat suurkaupunkien slummit. 
Niissä köyhyys ja kurjuus oli räikeää, rikollisuus suurta ja tuberkuloosi tuhoisaa. Kun 
vuosisadan vaihdetta lähestyttäessä alettiin kiinnittää huomiota sosiaalisiin ongelmiin, 
aloitettiin slummityö elinolojen parantamiseksi. Köyhälistökaupunginosat kiinnostivat 
myös eurooppalaisia kävijöitä. Ernst von Hesse-Wartegg kuvasi mm. Cincinnatin nee-
kerikortteleita vuonna 1893 ilmestyneessä teoksessaan. 

Työläisten huono asema ei ollut ainoa seikka, joka aiheutti ongelmia 
kaupungeissa. Jatkuvasti kasvava siirtolaisuus, josta suuri osa päätyi New 
Yorkiin, alkoi huolestuttaa amerikkalaisia yhä enemmän. Valtaosa uusista 
tulokkaista oli lähtöisin Etelä- ja Itä-Euroopasta, ja amerikkalaiset alkoi-
vat pelätä, etteivät vieraat väestönosat pystyisi assimiloitumaan amerikka-
laiseen kulttuuriin. Siirtolaisvastaisten käsitysten taustalla olivat nativisti-
set ja uusdarwinistiset käsitykset, jotka korostivat perinnöllisyyden do-
minoivaa vaikutusta. Niiden mukaan etelä- ja itäeurooppalaiset olivat sekä 
älyllisesti että moraalisesti heikompaa ainesta kuin pohjois- ja länsieuroop-
palaiset. Jotta amerikkalaiset eivät degeneroituisi, siirtolaisuutta olisi ra-
joitettava. Siirtolaisvastainen ajattelu konkretisoitui antikatolisen liikkeen 
voimistumisen 1890-luvulla. Immigration Restriction League kysyi, halu-
sivatko amerikkalaiset, että maan asuttaisi » ... British, German and Scan-
dinavian stock, historically free, energetic, progressive or by Slav, Latin 
and Asiatic races, historically downtrodden, atavistic and stagnant.»15  

15. Jones 1976, 447-450; ks. myös Harbaugh-Link 1968, 340-341. 
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Uusdarwinistiset käsitykset johtivat myös rotuhygienian kehittymi-
seen. Yhdysvaltojen suurkaupunkien slummiväestöä alettiin tutkia, jotta 
voitaisiin määritellä rikollisuuden, mielenvikaisuuden ja heikkolahjaisuu-
den perinnöllisyys. Aikakauden arvostetut tutkijat uskoivat rotuhygienian 
välttämättömäksi, jotta amerikkalaisuus voisi säilyttää henkiset ja moraali-
set arvonsa. Ensimmäinen tiedemies, joka edusti vastakkaista näkemystä, 
oli Franz Boas, Columbian yliopiston antropologian professori. Hänen mu-
kaansa ympäristön merkitys oli suurempi kuin perityt ominaisuudet. Boas-
in siirtolaisväestön keskuudessa tekemä tutkimus johdatti amerikkalaiset 
suvaitsevampaan ajattelutapaan, mitä voidaan pitää myös eräänä merkkinä 
vuosisadan vaihteen edistyksellisen ilmapiirin synnystä. Sosiaalisten ongel-
mien parissa työskennelleet alkoivat yhä enemmän uskoa ihmisen mahdol-
lisuuksiin parantaa oloja ja kohottaa köyhimpien väestönosien elämän ta-
soa. Slummityö ja siirtolaisten avustustoiminta alkoivat. Kuten CRUNDEN 
on todennut, maaseudun ja kaupunkien köyhyys tarjosivat toimintakentän 
ihmisille, jotka halusivat tuoda oikeutta sosiaalisiin vääryyksiin.16  

Progressiivinen liike ei ollut yhtenäinen aatesuunta, vaan se muodos-
tui taloudellisista, poliittisista, sosiaalisista ja kulttuurisista liikkeistä, jotka 
eivät välttämättä kytkeytyneet toisiinsa. Pluralistisuudesta huolimatta pro-
gressivismin kannattajilla oli samankaltainen yhteiskunnallis-uskonnolli-
nen tausta. CRUNDENin tutkimuksen mukaan lähes kaikki olivat lähtöisin 
keskiluokkaisista, protestanttisista kodeista. He olivat saaneet suhteellisen 
korkean koulutuksen ja heillä oli hyvä yhteiskunnallinen asema. Nuoruu-
dessaan useimmat heistä kävivät läpi uskonnollis-eettisen kriisin, jolloin he 
tiedostivat yhteiskunnan epäkohdat. Heidän ratkaisunsa oli reformiajatte-
lu, jonka avulla he uskoivat voivansa tervehdyttää yhteiskunnan. CRUNDEN 
korostaa protestanttisen progressivismin ideologisessa perustassa moraalin 
ja etiikan osuutta. Se konkretisoitui hänen mukaansa kahdella tavalla: eks-
plisiittisesti uskonnollisena radikalismina social gospel -liikkeessä ja im-
plisiittisesti progressivistien yhteiskunnallisessa toiminnassa.17  

Toinen progressivisteja leimannut ominaisuus oli keskiluokkaisuus. 
Heidän iskujoukkonsa muodostui pikkuliikemiehistä, virkamiehistä, suur-
tilallisista ja akateemisen koulutuksen saaneista. Tämän vuoksi progressi-
vismia onkin sanottu »keskiluokan kapinaksi». CATTON ja LINK nimittävät 
sitä myös »statusvallankumoukseksi». Heidän käsityksensä mukaan aikai-
sempina vuosikymmeninä arvostetussa yhteiskunnallisessa asemassa ollut 
keskiluokka tunsi vuosisadan vaihteen murroksessa jääneensä ala- ja ylä- 

16. Crunden 1982, 39; vrt. Jones 1976, 447-448. 

17. Crunden 1982, 40. 
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luokan puserrukseen ja menettäneensä asemansa. Tämän vuoksi keski-
luokka halusi lisätä vaikutusvaltaansa ja ottaa vastuuta yhteiskunnan kehit-
tämisestä. Toisaalta CATTON ja LINK painottavat sitä, että myös progressi-
vismin kiihkeimmät vastustajat olivat lähtöisin keskiluokasta. Kysymykses-
sä ei siis ollut koko keskiluokkaa yhdistänyt liike.18  Progressivismi ei ollut 
myöskään puoluesidonnainen liike, vaan sen kannattajissa oli sekä demo-
kraatteja että republikaaneja.19  

Onkin syytä huomata, että vain pieni osa Yhdysvaltain väestöstä oli 
progressivisteja. Paitsi että osa keskiluokasta vastusti edistysmielisiä, myös 
suurin osa ylä- ja alaluokasta sekä maanviljelijöistä oli heidän vastustaji-
aan. Liikemiehet eivät pitäneet progressivistien talouspoliittisista lakiuu-
distuksista. Työläiset puolestaan eivät pitäneet heidän kielteisestä asennoi-
tumisestaan työväen ammatilliseen järjestäytymiseen. Maanviljelijät eivät 
myöskään tunteneet olojensa parantuvan uuden politiikan myötä. Syy sii-
hen, miksi progressivistit kuitenkin saivat niin paljon poliittista ja yhteis-
kunnallista vaikutusvaltaa, johtui heidän korkeasta asemastaan. Virkamie-
hinä heillä oli mahdollisuus päästä vaikuttamaan päättämiseen.20  

Progressivismin ideologinen pohja oli heterogeeninen. Sitä osoittaa 
esimerkiksi Herbert Crolyn ja Walter Lippmannin yhteiskunta-ajattelu, 
jolla oli suuri vaikutus Theodore Rooseveltiin. Teoksessaan The Promise of 
American Life21  Croly kritikoi avoimesti progressivisteja, koska nämä us-
koivat uudistusten voivan palauttaa Yhdysvaltojen kehityksen esi-indust-
rialistiselle tasolle. Croly korosti suuryritysten tärkeyttä amerikkalaiselle 
talouselämälle ja uskoi niiden olevan välttämättömiä hyvinvoinnin jatku-
miselle. Trustien kieltämisen sijaan Croly kannatti niiden asettamista halli-
tuksen valvontaan. Muuten Croly uskoi voimakkaaseen keskushallintoon 
ja suunnitelmalliseen yhteiskuntapolitiikkaan. Yksilön vapauden ja tasa-
arvon hän näki olevan ristiriidassa keskenään. Hänen mielestään kansalli-
nen hyvinvointi oli tärkeämpi kuin yksilölliset tavoitteet. Crolyn suurin 
merkitys oli siinä, että hän siirsi reformiajatukset realistiselle pohjalle. 
Käytännössä tämä tapahtui The New Republic -lehden välityksellä, jota hän 
alkoi julkaista yhdessä Walter Lippmannin kanssa. Lippmann puolestaan 
vaati, että hallituksen oli palveltava kansan etua, puututtava yhteiskunnan 
kehittämiseen ja kansalaisten sivistämiseen sekä ajettava yleishyödyllisiä 

18. Link-Canon 1973, 51-52. 
19. Harbaugh-Link 1968, 295. 
20. Ks. Link-Canon 1973, 51-52. 
21. New York 1909, passim. 
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hankkeita. Ihminen oli asetettava politiikan keskukseksi, vaati Lippmann 
pragmaattisesti. BLAKE on arvioinut, että Crolyn ja Lippmannin kaltaisten 
ajattelijoiden vaikutus oli heidän kriittisestä asennoitumisestaan huoli-
matta merkittävä progressiiviselle politiikalle, sillä suuntaus otti avoimesti 
vastaan erilaisia virikkeitä ja sovelsi niitä käytännön politiikassaan.22  

Progressiivinen liike voidaan jakaa uskonnolliseen, sosiaalireforma-
tiiviseen ja rekonstruktiopoliittiseen suuntaukseen. Varhaisin näistä oli us-
konnollinen social gospel-liike. Se oli progressiivisista suuntauksista radi-
kaalein, joskin myös vaikutusvallaltaan rajoitetuin. Sen tunnetuin edustaja 
oli kirkkohistorian professori Walter Rauchenbuch, joka halusi luoda kris-
tillisen sosialismin. Social gospel ei saanut koko papiston kannatusta osak-
seen, mutta se herätti kiinnostusta maallikkopiireissä. Se lujitti progressi-
vismin moraalista oikeutusta herättämällä aikalaisten mielissä kysymyksiä 
liikemaailman etiikasta ja lainsäädännön oikeellisuudesta. Myös sen vaiku-
tukset myöhemmän progressivistipuolueen syntyyn olivat ilmeiset.23  

Toinen progressivismin kanava oli sosiaalisiin kysymyksiin keskittynyt 
reformiliike, jonka mukaan yhteiskunnan kehitykseen tuli puuttua. Mutta 
vaikka reformistit tunsivat Henry Georgen köyhyysopin ja Edward Bella-
myn utopian, he eivät olleet sosialisteja. Sen sijaan heidän näkemyksensä 
yhteiskunnasta edusti eräänlaista sosiaalista idealismia, jossa ihmisen järki 
johdattaisi kansan hyvinvointiin. Erilaisia reformiliikkeitä syntyi 1880-lu-
vulla siellä täällä, mutta jo 1890-luvulla ne yhdistyivät kansallisiksi liikkeik-
si, jotka keskittyivät lähinnä kaupunkien olojen parantamiseen. Ne vaativat 
kunnallistekniikan rakentamista ja köyhien terveydenhuollon järjestämis-
tä, mutta myös puiden istuttamista slummikaduille. Jane Addamsista tuli 
sosiaalityöntekijöiden esikuva vuosikymmeniksi eteenpäin, kun hän raken-
nutti vastatulleille siirtolaisnaisille asuntoloita; eurooppalaisetkin kävivät 
niihin tutustumassa. Vaikka reformiliikkeet saivat paljon aikaan, monet 
parannukset jäivät kuitenkin varsin pinnallisiksi. Kuten HARBAUGH ja 
LINK ovat todenneet, reformistien päätavoite oli slummien kontrollointi, 
ei niiden hävittäminen. Reformistit halusivat »ottaa rosvot kiinni» ja panna 
poliitikot vastuuseen kehityksestä. Sen jälkeen he olettivat tehtävänsä tul-
leen täytetyksi.24  

Kolmas progressivismin suunta oli poliittinen rekonstruktionismi, joka 
alkoi vuosisadan vaihdetta lähestyttäessä ja joka perustui populistien kuten 

22. Blake 1972, 447-449. 

23. Liikkeestä enemmän, ks. Harbaugh-Link 1968, 303; Blake 1972, 468-469; Crunden 1982, 
40-41. 

24. Tästä laajemmin, ks. Harbaugh-Link 1968, 302, 340-341; Link-Catton 1973, 52-53; Lee-
Reinders 1981, 191; Crunden 1982, 17-25. 
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William Jennings Bryanin näkemyksiin. Sen tavoitteena olivat lainmuutok-
set, ja näiden toteutumisen edellytyksenä oli hallituspohjan muuttuminen 
edistykselliseksi. Vuosisadan vaihteen jälkeen progressivistit saivat »muck-
raker»-lehdistöstä tärkeimmän vaikutuskanavansa. Tämä »loantonkija»-
lehdistö sai alkunsa vuonna 1902, jolloin noin 40 lehtimiehen ryhmä alkoi 
julkaista paljastuksia poliittisista väärinkäytöksistä ja sosiaalisista epäkoh-
dista. Tunnetuimpia »muckraker»-lehtiä olivat keskiluokalle suunnatut 
McClure's, Everybody's ja Cosmopolitan. CRUNDENin mukaan myös lehti-
kirjoitusten taustalta voi löytää protestanttiset, jopa puritaaniset moraali-
käsitykset, jotka konkretisoituivat lukuisissa lakiehdotuksissa. Koskivatpa 
ne sitten kieltolakia tai prostituution kieltämistä, ne perustuivat aina yksi-
löiden vapauden rajoittamiseen moraalisin perustein.25  »Muckraker»-kir-
joittelu sai aikaan joitakin hyödyllisiä lakiuudistuksia, jotka koskivat mm. 
lääkelainsäädäntöä ja elinterviketehtaiden hygieniavaatimuksia. 

Rekonstruktiopolitiikka voimistui vuonna 1901, jolloin presidentti 
MacKinley murhattiin ja Theodore Roosevelt astui hänen tilalleen. Roose-
veltin aikaansaama poliittinen muutos oli niin merkittävä, että jotkut tutki-
jat, esimerkiksi HARBAUGH ja LINK katsovat poliittisen progressivismin 
varsinaisesti vasta alkavan tällöin.26  CRUNDEN on vastaavasti todennut, et-
tä vuodesta 1901 alkoi Yhdysvaltain politiikassa luova kausi; ennen sitä 
progressiivinen luovuus oli rajoittunut lähinnä kulttuurin tasolle.27  

Presidenttikautensa alussa vuonna 1901 Roosevelt piti kongressille 
puheen, jossa hän totesi, että vanhan systeemin tulee muuttua, jotta voitai-
siin kohdata uudet sosiaaliset ja taloudelliset ongelmat. Näistä suurimman 
muodosti liike-elämän trustiutuminen:28  

»There is a widespread conviction in the minds of the Ame-
rican people that the great corporations known as trusts are 
in certain of their features and tendencies hurtful to the ge-
neral welfare ... It is based upon sincere conviction that com-
bination and concentration should be, not prohibited, but 
supervised and within reasonable limits controlled; and in my 
judgment this conviction is right.» 

Puhe oli enteellinen. Jo samana vuonna Roosevelt vaati Yhdysvaltain suu-
rimpiin holding-yhtiöihin kuuluneen Northern Securities Co:n purkamista, 

25. Crunden 1982, 164-165, 182-183; vrt. Harbaush-Link 1968, 304. 

26. Harbaugh-Link 1968, 298-299. 
27. Crunden 1982, 40. 

28. Theodore Roosevelt, December 3, 1901 (Significant Documents..., Vol. II 1969, 12-20, 
erit. 18). 
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ja kaksi vuotta myöhemmin korkein oikeus määräsi yhtiön purettavaksi, 
mistä tuli tärkeä ennakkotapaus, johon myöhemmin usein vedottiin. Roo-
seveltista tuli kansan suosikki, »trust-buster». Liike-elämää trustirajoituk-
set eivät kuitenkaan kahlinneet, ne vain hillitsivät taloudellista toimintaa. 
Sen sijaan kansalaisille niillä oli suuri symbolinen merkitys. Ensimmäisen 
kerran kymmeniin vuosiin heillä oli presidentti, joka käytti valtaansa ja jo-
ka osoitti olevansa riippumaton suuryhtiöistä 29 

Vuonna 1904 Roosevelt esitteli kongressille square deal -uudistusoh-
jelmansa. Sen tavoitteet olivat kolmenlaiset: rautatieyhtiöiden lainsäädän-
tö tuli uudistaa, sosiaalisia parannuksia terveydenhoidon ja hygienian alal-
la tuli edistää ja luonnonvarat tuli asettaa valtion suojelukseen. Uudis-
tusohjelman seurauksena lakeja säädettiinkin kontrolloimaan rautatieyh-
tiöitä ja edistämään sosiaalisia oloja 30  Rooseveltin ansiosta hallitus alkoi 
käyttää aikaisempaa enemmän asiantuntija-apua yhteiskuntapoliittisessa 
suunnittelussa. 

Progressivistisen sisäpolitiikan varsinaiseksi huipennukseksi muodos-
tui presidentti Wilsonin ajama new freedom -uudistusohjelma vuosina 
1912-1916. Sen seuraukset ulottuivat syvemmälle yhteiskuntaan kuin Roo-
seveltin lakiuudistukset. Wilsonin tavoite oli taloudellisen vallan poistami-
nen monopoleilta ja vapaan kilpailun palauttaminen. Se tapahtui muodos-
tamalla uusi keskuspankkisysteemi, joka ohjasi rahaliikennettä Wall 
Streetin pörssin sijasta. Sosiaalisilla uudistuksilla pyrittiin kohentamaan 
työläisten oloja ja lopettamaan lapsityövoiman käyttö 31 

Vaikka progressivistit ajoivat läpi lukuisia lakiuudistuksia noin kahden 
vuosikymmenen ajan, reformit eivät olleet luonteeltaan radikaaleja. Tästä 
syystä niiden aiheuttamat yhteiskunnalliset muutokset jäivät melko vähäi-
siksi. Työläisten reaalipalkat kohosivat kyllä 37% vuosina 1897-1914; lisäk-
si sosiaalisia olosuhteita pyrittiin kohentamaan. Pienimuotoinen ohjelma 
maanviljelijöiden olojen kohentamiseksi toteutettiin, ja maahanmuutta-
neiden siirtolaisten elämää helpotettiin avustustoiminnalla. Toisaalta koko 
työväki ei pystynyt järjestäytymään ammattiyhdistyksiin ja radikaalin In- 
dustrial Workers of the World -liikkeen sekä sosialistipuolueen kannatus 
kasvoi. Vaikka suurkaupunkien slummien asukkaiden elin-oloja parannet- 
tiin, rikollisuus ja väkivaltaisuus lisääntyivät jatkuvasti. Ongelmaksi nousi 
myös rotujen vastakohtaisuus, sillä progressivismin kaudella mustan väes- 

29. Ks. An Outline... s.a., 119. 
30. Harbaugh-Link 1968, 306-307. 
31. Ks. Harbaugh-Link 1968, 314-317. 
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tön asema heikkeni entisestään ja rotuviha kasvoi. Jännitys alkoi purkautua 
väkivaltaisena mellakointina ja etelässä lynkkausten lisääntymisenä.32  

Progressivismin kauden amerikkalainen yhteiskunta olikin sekoitus 
uudistusmielisyyttä ja konservatiivisuutta. Siinä törmäsivät vanhat ja uudet 
elämänarvot toisiinsa. Useat tutkijat näkevät kuitenkin progressivistisen 
kauden yhteiskunnassa modernin Amerikan synnyn. 

32. Blake 1972, 586-587; rotukysymyksistä, ks. myös Burghardt DuBois 1940, 253-254. 
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1.3. Demokraattinen kulttuuri 

Yhdysvaltojen kulttuurin kehitys perustui vuosina 1890-1917 samoihin te-
kijöihin kuin »kullatulla aikakaudellakin». Kulttuuri oli edelleen varsin 
materialistista. Sen suuria dilemmoja olivat suhde eliitti- ja populaarikult-
tuurin ja toisaalta amerikkalaisen ja eurooppalaisen kulttuurin välillä. In-
tellektuellit pohtivat amerikkalaisen kulttuurin tilaa, olemusta ja asemaa 
maailmankulttuurissa. Vuosisadan vaihteen tuntumassa materialistisuus 
voimistui entisestään, ja omaperäinen amerikkalainen keskiluokkaisuus al-
koi yhtenäistää kansakuntaa. Tämä tapahtui tavarakulttuurin, viihde- ja po-
pulaarikulttuurin sekä koulu-uudistusten välityksellä. DANIEL BOORSTIN-
in mukaan Yhdysvalloissa alkoi »demokraattisen kulttuurin» kausi. Homo-
geeninen kulttuuri levisi koko maahan, rannikolta rannikolle, kaupungeis-
ta maaseudulle, yhteiskuntaluokasta toiseen. Raja populaari- ja eliittikult-
tuurin välillä alkoi kaventua.1  

Toinen muutos edelliseen kauteen verrattuna oli luovuuden ja omape-
räisyyden voimistuminen. Vuosisadan vaihteen tienoilla kirjallisuus, kuva-
taiteet, filosofia ja musiikki alkoivat yhä selkeämmin heijastaa yhteiskun-
nan modernisoitumista. Yhdysvaltain korkeakulttuuri kehittyi asteelle, jos-
sa omaperäisyys ja eurooppalaiset vaikutteet yhtyivät. Taide alkoi ilmentää 
uutta ekspansiivista, itsetietoista amerikkalaisuutta. 

Progressiivisen kauden luonteenomaisin piirre oli kuitenkin kulttuurin 
homogenisoituminen ja demokratisoituminen. BOORSTIN näkee kehityk-
sen tapahtuneen lukuisten pienten vallankumousten kautta, joita toteutet-
tiin sekä henkisillä että aineellisilla tasoilla vuosisadan vaihteen Yhdysval-
loissa. BOORSTINin käsityksen mukaan kulttuuria demokratisoineita teki-
jöitä olivat kielen standardointi, koululaitoksen uudistus, tavarakulttuurin 
kehitys ja viihdeteollisuuden läpimurto. Näiden seurauksena sivistys laaje-
ni keski- ja alaluokan käyttöön. Syntyi demokraattinen kulttuuritrendi, jo-
ka oli tyypillisesti amerikkalainen ilmiö, eurooppalaiselle kehitykselle vas-
takkainen suuntaus.2  

1. Boorstin 1974, ix. 
2. Boorstin 1974, 1. 
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Kehityksen perusta oli amerikkalaisen puhekielen muuttuminen vuo-
sisadan vaihteessa. Toisin kuin Englannissa, jossa kieli jakautui yläluokan 
käyttämään kirjakieleen ja alaluokan käyttämään puhekieleen ja murtei-
siin, Yhdysvalloissa kieltä kehitettiin standardoidun puhekielen suuntaan. 
Kaikki kansankerrokset käyttivät jokseenkin samanlaista kieltä. BOOR-

STINin mielestä puhelimen käyttö edisti osaltaan epämuodollisen kielen 
yleistymistä. Kielen demokratisoituminen näkyi yhtä hyvin kouluopetuk-
sessa kuin poliitikkojen puheissa. Se vaikutti jopa sanakirjojen sisältöön ja 
1920-luvulta lähtien kielitieteen uudistumiseen.' 

Toinen kulttuuria demokratisoinut tekijä oli amerikkalaisen koululai-
toksen kehittäminen yhä laajempien sosiaaliryhmien sivistäjäksi. Korkeim-
man opetuksen uudistaminen alkoi 1800-luvun loppuvuosikymmeninä. 
Uusia yliopistoja perustettiin sekä valtion että yksityisten varoin. Vuosina 
1895-1916 valtion korkeakoulujen oppilasmäärät kymmenkertaistuivat. Sa-
maan aikaan mm. John D. Rockefeller ja Andrew Carnegie lahjoittivat va-
roja yliopistojen ja tutkimuslaitosten perustamiseen. Vuonna 1910 Yhdys-
valloissa oli yhteensä noin 1 000 korkeakoulua, joissa opiskeli 300 000 opis-
kelijaa. Opiskelupaikkoja oli väkilukuun suhteutettuna enemmän kuin Eu-
roopassa. Korkeakoulujen tarkoitus oli palvella yhteiskuntaa, minkä vuoksi 
niiden tutkimus oli suuntautunut tieteen sovelluksiin. Amerikkalaiset yli-
opistot muodostuivatkin esimerkiksi lääketieteen, psykologian ja sosiologi-
an tutkimuksen keskuksiksi, jotka olivat näillä aloilla jopa edellä euroop-
palaisia korkeakouluja.4  

Vuosisadan vaihteessa aloitettiin myös alemman tason oppilaitosten 
uudistaminen. Vuonna 1897 Harvardin yliopiston presidentti Charles W. 
Eliot esitti, että mahdollisimman monen amerikkalaisen tuli käydä kouluja 
ja hankkia itselleen »oppinut» ammatti. Eliot toivoi, että kansa voitaisiin 
sivistää oppikoulua (high school) kehittämällä. Koulukysymys nostatti Yh-
dysvalloissa debatin, johon osallistuivat myös mm. Stanley Hall ja John De-
wey. Keskustelussa pohdittiin amerikkalaisen demokratian olemusta ja sen 
yhteyttä kasvattamiseen. Hall ja Dewey vastustivat Eliotin ajatusta koko 
kansan sivistämisestä: yhteiskunta ei hyötyisi demokratiasta, joka pakottai-
si lahjattomatkin opiskelemaan, vaan se saisi rasituksekseen väestön, joka 
muodostaisi hyödyttömän kansanosan, »kelvottomien armeijan». Deweyn 
mielestä lähtökohdaksi opetuksen uudistamisessa oli otettava yhteiskun-
nan tarpeet, ei yksilön ambitiot. Näin koululaitos palvelisi yhteiskuntaa ja 
kasvattaisi lapset elämää varten. Koulutusta oli lisättävä, koska nyt yhteis- 

3. Ks. Boorstin 1974, 451-462, 466-467. 

4. Slosson 1921, 257-282; ks. myös Blake 1972, 421-422; Harbaugh-Link 1968, 344-345. 
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kunnan kehittyminen vaati enemmän älyllistä valmiutta kuin esiteollisella 
kaudella. Koulutuksen oli kuitenkin perustuttava jokaisen yksilöllisiin tai-
pumuksiin. Dewey perusti Chicagoon mallikoulun, jossa lapset oppivat te-
kemällä kokeita. Hän kehitteli ajatuksensa new education -ohjelmaksi, 
jonka pohjalta ensimmäinen opettajasukupolvi koulutettiin jo ennen en-
simmäistä maailmansotaa. Opetuksessa alettiin soveltaa käytännöllisiä 
opetusmenetelmiä. Tästä alkoi alemman opetuksen nousukausi Yhdysval-
loissa. Kun 1890-luvulla vain 7% lapsista suoritti oppikoulun, kohosi hei-
dän osuutensa 1920-luvulla jo 30%:iin.' 

John Dewey oli aikansa merkittävin koulu-uudistaja. BOORSTINin mu-
kaan Yhdysvaltojen koulutussysteemi amerikkalaistettiin hänen ansios-
taan. Koulutus alettiin mieltää uudella tavalla, osana demokraattisen yh-
teiskunnan kehittämistä. Tieto käsitettiin kuvaksi, jolla oli merkitystä vain 
kun se liikkui ihmisen mielessä. Koska nuoruus oli liikkeen ja kasvun kaut-
ta, se oli myös tiedon omaksumisen kautta. Tärkeintä oli itse kasvu, tiedon 
lisääntyminen, ei niinkään sen suuntautuminen. Koska Yhdysvallat oli ta-
savaltainen demokratia, jokaisella oli oltava oikeus kasvuun ja tiedon lisää-
miseen. Ja koska oppiminen oli kasvun metodi, jokaisella tuli olla mahdol-
lisuus käydä koulua. Oppikouluista tuli BOORSTINin sanoin koulutuksen 
temppeleitä.6  Koulujen kehittämisestä tuli uusi kansallinen »uskonto». 

Yhteiskunnan demokratisoituminen näkyi myös materiaalisen kulttuu-
rin kehityksessä. Murroksen perustana oli kaksi vuosisadan vaihteen il-
miötä - kulutusyhteiskunnan kehittyminen tavarakulttuuriksi ja sen le-
viäminen kaupungeista maaseudulle, jolloin kulutusyhteiskunnan elämän-
arvot lopullisesti vakiintuivat koko kansan keskuuteen. Amerikkalainen 
arvomaailma oli koko 1800-luvun ajan ollut materialistinen, mutta prob 
ressivismin kaudella ajattelutapa voimistui edelleen liike-elämän kasvun 
myötä. Myös alempien yhteiskuntaluokkien varallisuus alkoi kohota, ja 
keskivertoamerikkalaiset osallistuivat osakekeinotteluun. Elämä mitattiin 
rahan arvolla ja tilastoissa kansalaiset luokiteltiin ryhmiin tulojensa perus-
teella. Amerikkalainen kulutusyhteiskunta, joka oli alkanut hahmottua 
1870-luvulla, saavutti vuosisadan vaihteen tuntumassa uuden tason, jota ta-
loustieteilijä Thorstein Veblen nimitti kerskakulutukseksi (conspicuous 
consumption).7  

5. Koulujärjestelmän kehittämisestä, ks. tark. Harbaugh-Link 1968, 341-343; Blake 1972, 
417-420; Boorstin 1974, 491-492; Crunden 1982, 58-63. 

6. Boorstin 1974, 499-501. 

7. Mead 1974a, 49-52. 

269 



Kulutuksen aatteellisena pohjana oli halu levittää taloudellista yhden-
vertaisuutta lisäämällä materiaalista hyvinvointia, tekemällä mahdollisim-
man monet tavarat mahdollisimman monien saataviksi. Sen mahdollistivat 
tuotteiden standardointi ja massatuotanto, joiden läpimurtokausi teolli-
suudessa ajoittui 1900-luvun kahdelle ensimmäiselle vuosikymmenelle. Ai-
kakauden symboleiksi nousivat tavarat, joiden arvon saneli myynnin mää-
rä, ei tavaroiden laatu tai tarpeellisuus. Kuluttajille luotiin uusien mark-
kinointitapojen avulla kasvava tarve ostaa tuotteita, joita he eivät välttä-
mättä tarvinneet. 

Merkittävin amerikkalaisen kulutusyhteiskunnan kehittymiseen vai-
kuttanut tekijä oli osamaksukaupan alkaminen autokaupassa. Kun ensim-
mäiset kohtuuhintaiset autot ilmestyivät myyntiin vuoden 1913 jälkeen, ne 
ostettiin etukäteen säästetyillä rahoilla. Kymmenessä vuodessa tapahtui 
muutos: 80% autokaupoista tehtiin osamaksusopimuksella. Käytäntö levisi 
nopeasti myös muuhun kulutustavarakauppaan. Tavaroiden hankkiminen 
ja jopa käyttäminen loppuun ennen kuin ostohinta oli suoritettu sai aikaan 
uusien elämänarvojen syntymisen.8  

Mainosten mottona oli R.H. Macyn muotoilema »Goods suitable for 
the millionaire at prices in reach of the millions». Ne suunnattiin kaikille 
potentiaalisille ostajille, ja ne yhdistivät ihmiset, joilla ei ollut muuta yh-
teistä. Mainokset olivat BOORSTINin mukaan amerikkalaisen kulttuurin 
omaperäisin, tyypillisin ja palkitsevin ilmenemismuoto.9  

Myös WILLIAM G. GABLER on pohtinut vuosisadan vaihteen amerik-
kalaisen mainostaiteen ja kulttuurin suhdetta. Hänen mukaansa mainokset 
olivat linkki yhteiskunnan eri tasojen välillä. Ne olivat yhdysside taiteen ja 
talouden välillä: koska talouselämä oli tuottavasti johdettua teknologiaa ja 
teknologia puolestaan teollisesti sovellettua tiedettä, saattoi taiteen peri-
aatteet yhdistää tieteen periaatteisiin. Niiden ilmaisumuoto oli mainos-
taide.10  

Tarkastellessaan vuosisadan vaihteen amerikkalaisen mainonnan ke-
hitystä GABLER toteaa sen heijastaneen voimakasta kulttuurin muutosta. 
Muutos näkyi jo 1890-luvun mainoksissa, joista tuli epäloogisia ja mystisiä 
ja joista katosi yhteys todellisuuteen. Mainoskuviin luotiin keinotekoisia 
maisemia, joita dominoi tuotteen nimi. Itse tuotetta ei kuvattu enää ollen-
kaan, ei myöskään ihmisiä. GABLERin mukaan vuosisadan vaihteen mai-
nostaiteessa tulikin teollisuuden maailma dramaattisesti esille. Mainosten 

8.  Boorstin 1974, 113-114, 422-424, 434-435. 

9.  Boorstin 1974, 113, 137, 145-146. 

10.  Gabler 1978, 771. 

270 



CHEAP S° 2 'f.°, ` OUst 

SN(rPE^ ;.,:. D. 
..~ •~ 

fl
~~ 

	

411 -  /sf 
	

GEII~1~,i, ~r ~ ~i~ ~o:ä. ~ ,.,•" 	̀•SUA x ~5:-. •.t.] 	 9 	l7 	~Ja 

	

have  NG tyt 	SOCii1rS 	Tatfnin" 	o(lor R.r 	ac -•a c,y 

Fulton. Desplaines. Jefferson & Wayrnan Sts 

REFEREVCIiS 

g;ti~,.,:, 	~rf~E.Yyp:R1® 	,,,,< <:,,1,u,t~11r ,~t,~'. ; ' I~-.. _'..~ —._J'~— --- ,\ i 

_ 	~~ 
~QE ;~t' PQE@~ 5,:P'~I~~I~~ 7 ', 

i 1 ~„V~ CL j 
I ,— ..._ A ~ay, uul /i . 

VALUE o>: 	
~, , 

	

~ 	
THE REAL THIS BOOK 

. 	~ ~~( I 

	

: l'.-0 ,-_il ~ 	IS PLAINLY SHOWN IN 	 ri 

	

~" 	- EVERY PRICE QUOTATION 	' r'~~ 
i 

,. 
'-,-“,..J'  ~_ 	 i 

Kuva 52: Ensimmäiset postimyyntifirmat syntyivät Yhdysvalloissa 1870-luvulla il-
mentäen osaltaan tavarakulttuurin voimakasta etenemistä. Vuosittain julkaistuista 
myyntiluetteloista tuli monien amerikkalaisten toiveiden kirjoja; ne sisälsivät unel-
man paremmasta elämästä. Chicagolainen Sears, Roebuck and Co. oli postimyyn-
tifirmoista maineikkain. Sen 1000-sivuista katalogia voi hyvin pitää läpileikkaukse-
na aikansa amerikkalaisesta materiaalisesta kulttuurista. — Kuvan luettelo on 
vuodelta 1902. 

geometriset abstraktit kuviot symboloivat kulttuuria, 1jossa taloudellinen 
manipulaatio oli tärkeämpi kuin mainostetut tuotteet.1 

Mainokset synnyttivät amerikkalaisille tietoisuuden uudesta tavara-
kulttuurista ja jakoivat samaa tietoa tuotteista kaikille kuluttajille. Vuosi-
sadan vaihteen jälkeen suuret myymäläketjut levisivät mantereen poikki ja 

11. Gabler 1978, 768-769. 
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Kuva 53: Autot yleistyivät nopeasti vuosisatojen vaihteen jälkeen. Tämä kuva on vuo-
delta 1907. 

syrjäyttivät paikalliset pikkuliikkeet edullisilla hinnoillaan. Samaan aikaan 
postinkuljetus- ja jakeluväylät edistivät postimyyntiliikkeiden nousua Yh-
dysvalloissa. Suurin postimyyntiyritys oli Chicagossa toiminut Sears & 
Roebuck. Vuonna 1907 sen myyntiluettelon painosmäärä oli jo yli kolme 
miljoonaa. Richard Sears kutsui luetteloaan »maanviljelijän ystäväksi», mi-
kä olikin osuva nimitys, sillä katalogista tuli maaseutuväestön ainoa ja 
usein Raamatun ohella tärkein kirja. Sitä käytettiin kouluissa oppikirjana, 
kodeissa lasten kuvakirjana ja aikuisten tietokirjana. Se oli yhdistelmä fan-
tasiaa ja asiatietoa. Se sisälsi unelman paremmasta elämästä ja sai katse-
lijan samastumaan arvostettuihin kansalaisiin; mm. Theodore Roosevelt 
mainosti luettelossa miesten pukuja. Joidenkin mielestä Sears & Roebuck 
-luettelo oli amerikkalaisen kirjallisuuden ensimmäinen omaperäinen luo-
mus. Postimyyntiluettelot poistivat erot kaupunki- ja maaseutuväestön os-
totottumusten väliltä ja loivat homogeenisen kansallisen tavarakulttuurin, 
joka helpotti siirtolaisten assimiloitumista amerikkalaiseen elämänta-
paan.12  

12. Weil 1977, 24-26; ks. myös Boorstin 1974, 128-129. — Postimyyntiluettelojen muodos-
ta ja sisällöstä, ks. esimerkkinä The 1902 Edition of the Sears Roebuck Catalogue (fac-
simile 1969), passim. 
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Yhtenäisen, demokraattisen kulutusyhteiskunnan rajoissa kehittyi dy-
naaminen, omaperäinen amerikkalainen kaupunkikulttuuri, joka oli sekä 
sosiaalisesti että maantieteellisesti liikkuva. Autokannan lisääntymisen 
myötä amerikkalaiset siirtyivät vuosisadan vaihteen jälkeen moottoriai-
kaan. Vuoden 1910 paikkeilla Yhdysvaltojen teillä liikkui puoli miljoonaa 
autoa. Kymmenisen vuotta myöhemmin arvioitiin, että yksistään T-malli - 
Fordeja oli valmistettu yli 15 miljoonaa kappaletta.13  Autoilu muokkasi 
amerikkalaista elämäntapaa vapaampaan ja joustavampaan suuntaan. Se 
oli yksi niistä kuudesta tekijästä, joiden GUNTHER BARTH on todennut 
luoneen uuden kaupunkikulttuurin. Tämä oli seurausta yleisestä kulttuurin 
muutosprosessista. Teollistuminen ja elämän materiaalistuminen synnytti-
vät kaupunkien ratkaistavaksi monenlaisia ongelmia. Uusi kulttuuri alkoi 
palvella ihmisiä, joilla oli samanlaiset tarpeet ja yhteinen urbaani identi-
teetti. Kaupunkikulttuuri oli luonteeltaan joustavaa: se puhutteli htä hy-
vin tavallisia ihmisiä kuin taiteilijoita, arkkitehtejä ja filosofejakin. 4  

BARTHin mukaan amerikkalaisen kaupunkikulttuurin muovasi kuusi 
tekijää: tavaratalot, kaupunkilehdistö, vaudevilleteatterit, urheilukilpailut 
sekä vuosisadan vaihteen jälkeen auto ja elokuvat. Tavaratalojen välityk-
sellä etenkin naiset löysivät tiensä kaupunkien keskuksiin. Ostoskontaktit 
lisäsivät heidän omanarvontunnettaan, muodin seuraaminen antoi heille 
etiketin. Tavarataloissa käyminen lisäsi ihmisten keskinäistä kanssakäymis-
tä. Suurkaupunkien lehdistö (»keltainen lehdistö») loi kaupunkilaisille 
heidän kaipaamansa urbaanin identiteetin. Se kertoi kaupungin uutisista ja 
loi moraalinormistot kirjoittamalla korruptiosta ja rehellisyydestä, rikok-
sista ja hyvistä töistä.15  BOORSTIN on todennut, että amerikkalaisen kult-
tuurin demokratisoituminen oli johtanut niin pitkälle kaiken homogenisoi-
tumiseen, että elämästä katosi yllätyksellisyys ja satunnaisuus. Tällöin tar-
vittiin keltaista lehdistöä, joka sensaatioillaan järkytti, hauskutti ja viihdytti 
kaupunkilaisia.16  

Samaa tarvetta tyydyttämään alettiin järjestää urheilukilpailuja. Ame-
rikkalaiset pitivät urheilulajeista, jotka vaativat nopeutta, vauhtia ja taitoa. 
Baseballista tuli amerikkalaisten kansallispeli. Sen suosio heijasti amerik-
kalaista arvomaailmaa. Mark Twain luonnehti peliä sanomalla, että se oli 
»the vety symbol, the outward and visible expression of the drive and push 
and rush and struggle of the raging, tearing, booming nineteenth cen- 

13. Flink 1978, 1-19; ks. myös Greenleaf 1968, 16. 
14. Barth 1980, 229-230. 
15. Barth 1980, 59-60, 147 ja siinä mainitut lähteet. 
16. Boorstin 1974, 402-407. 
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tury».17  Urheilunäytösten suosio todisti valtavasta kilpailun tarpeesta ja 
symboloi ihmisten taistelua menestyksestä. 

Toisaalta urheilusta tuli keino purkaa kaupunkielämän aiheuttamia 
paineita. Vuosisadan vaihteessa ulkoilmaharrastukset tulivat Yhdysvallois-
sa muotiin ja niitä markkinoitiin liike-elämän keinoin. Amerikkalaiset pyö-
räilivät ja purjehtivat, pelasivat tennistä ja rullaluistelivat. Lehdet kirjoitti-
vat amerikkalaisten rakastavan urheilua ja Euroopassa heitä pidettiin ur-
heiluhulluina. Urheilukilpailujen seuraaminen ja ulkoilmaharrastukset li-
säsivät ihmisten välistä kanssakäymistä ja osaltaan yhtenäistivät kulttuu-
ria.18  

Kaupunkikulttuuria voikin tarkastella myös viihteen näkökulmasta, 
kuten DALE A. SOMERS on tehnyt. Hänen mukaansa amerikkalaisen viih-
dekulttuurin syntyminen ilmensi siirtymistä vapaa-ajan yhteiskuntaan. Työ-
päivän lyheneminen ja kohonnut elintaso lisäsivät vapaa-ajan merkitystä. 
Työnteko säilyi edelleen arvokkaana, mutta sitä alettiin määrittää vapaa-
ajan avulla. Se, mitä amerikkalaiset elämältä halusivat, oli aika, jota työn 
velvollisuudet eivät rajoittaneet ja jolloin jokainen sai vapaasti valita akti-
viteettinsa. Arvomaailman muuttuminen oli kaupungistumisen tulosta, sil-
lä kaupungeissa oli viihdekulttuurin synnylle tarvittavat tekijät. Nämä oli-
vat SOMERsin mukaan yläluokan vakiinnuttama joutilas elämäntapa, siirto-
laisten Euroopasta tuomat ajanviettomuodot ja kolmanneksi viihdealan 
promoottoreiden työ. Viihdettä ostettaisiin, jos se tarjottaisiin houkuttele-
vassa muodossa.19  

Viihdekulttuuria levitettiin ympäri Yhdysvaltoja samoin markkinoin-
timenetelmin kuin tavaroita. Viihteen perinteisin ilmenemismuoto oli 
teatteri, mutta vuosisadan vaihteen jälkeen keskeisiksi tekijöiksi nousivat 
elokuvat sekä populaarimusiikki äänilevyjen välityksellä. Teatterin kehitty-
minen ala- ja keskiluokan kohtauspaikaksi alkoi jo 1800-luvun puolenvälin 
jälkeen. Vuosisadan vaihdetta lähestyttäessä amerikkalainen teatterielämä 
jakaantui kolmeen suuntaukseen. Eliittiyleisö löysi uudelleen kreikkalai-
sen draaman ja Shakespearen näytelmät. Keskiluokka suosi romansseja, 
farsseja ja historiallisia näytelmiä. Alaluokka kävi katsomassa kaikkein 
viihteellisimpiä teatterimuotoja - vaudevilleteatteria (jossa esitettiin sket-
sejä, lauluja ja sekalaisia ohjelmanumeroita), burlesqueta (joka oli musiik-
kiparodia) sekä minstrel-show'ta (jossa neekereiksi maskeeratut valkoiset 
esittivät neekerilauluja ja kertoivat neekerivitsejä). Vuosisadan vaihteen 

17. Ks. Somers 1971, 134-137. 
18. Somers 1971, 134-137; Blake 1972, 491. 
19. Somers 1971,126-128. 
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Kuva 54: Mississippiä halkovat siipirataslaivat olivat yhdyssiteenä pohjoisen ja etelän 
välillä. Jokilaivat kuljettivat rahtia ja matkustajia satamasta toiseen, ne toivat uusia vai-
kutteita ja yhtenäistivät kulttuuria. Juuri siipirataslaivat levittivät New Orleansin jazz-
musiikin Mississippin yläjuoksulle, jolloin siitä tuli maanlaajuinen menestys. — Vuodel-
ta 1909 oleva kuva on St. Louisin edustalta. 

kuuluisimmat näyttelijät kiersivät ympäri maata luoden tähtijärjestelmän 
ja kilpaillen vakavasti paikallisten pikkuteattereiden kanssa.20  

Elokuvat alkoivat puolestaan kilpailla teattereiden kanssa. Ensimmäi-
set juonelliset elokuvat esitettiin amerikkalaiselle yleisölle vuosisadan 
vaihteen jälkeen. Alkoi elokuvatuotanto, joka perustui populaariteatterin 
perinteitä jatkaviin melodraamoihin. Elokuvien aiheet olivat peräisin kes-
kiluokasta, ja niiden henki vahvisti amerikkalaista arvomaailmaa ja muok-
kasi ajattelutapaa. Sarjatuotannon myötä ne levisivät kaikkialle Yhdysval-
toihin. Toisin kuin Euroopassa, jossa elokuva alkuvaiheessaan suuntautui 
taiteellisiin kokeiluihin, Amerikassa siitä tuli suuren yleisön viihdettä. 
Etenkin maahan muuttaneet siirtolaiset kävivät elokuvissa, sillä mykkäfil-
mit eivät vaatineet kielitaitoa. Taiteellisesti kunnianhimoisimpiin amerik-
kalaiselokuviin kuului D.W. Griffithin vuonna 1915 ohjaama The Birth of a 
Nation, joka kertoi sisällissodan tapahtumista etelän näkökulmasta. Eloku-
va herätti runsaasti huomiota ja neekeriväestö paheksui sen rasismia.

21  

20. Hewitt 1968, 350-353; Somers 1971, 128-131; Blake 1972, 490. 
21. Elokuvien alkuvaiheesta, ks. esim. Mitry 1968, 362-370; Somers 1971, 132. 
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Amerikkalaisen suuren yleisön maku painottui musiikissakin populaa-
reihin suuntauksiin, tanssi- ja kansanmusiikkiin. Eräs sen variaatioista oli 
1800-luvun lopussa syntynyt jazz, joka kehittyi New Orleansin neekerikau-
punginosien hautajaismarsseista. Musiikkiin yhdistyi aineksia myös uskon-
nollisista sävelmistä ja kansanlauluista. Vapaat improvisaatiot ja afrikkalai-
set traditionaaliset rytmit tekivät soitosta uutta. 1890-luvulla neekerior-
kesterit siirtyivät tanssisaleihin ja ilotaloihin soittamaan, ja vuosisadan 
vaihteen jälkeen jazz-musiikki levisi Mississippiä myöten pohjoiseen. 
Vuonna 1915 alkoi jazzin kultainen kausi orkestereiden saavuttua Chica-
goon. Tällöin myös valkoiset muusikot alkoivat soittaa jazzia, ja levyteolli-
suus äänitti New Orleansin musiikkia levitettäväksi ympäri Yhdysvaltoja. 
1910-luvulla tapahtui levyteollisuuden läpimurto. Sen edellytyksenä oli le-
vysoitinten kehittäminen sarjatuotannon asteelle. Vuonna 1914 valmistet-
tiin Yhdysvalloissa levysoittimia puoli miljoonaa kappaletta ja vuosikym-
menen lopussa jo yli kaksi miljoonaa.22  Levyteollisuuden painopiste oli ke-
vyessä musiikissa, minkä johdosta amerikkalaisten musiikkimaku pian 
yhtenäistyi. 

Vuosisadan vaihteen amerikkalainen populaari- ja viihdekulttuuri oli 
sidoksissa tekniikan kehittymiseen. Kamera teki jokaisesta taiteilijan, le-
vysoitin musiikin harrastajan. Tekniikan kehitys vaikutti syvällisesti elämän 
ja erityisesti ajan tajuamiseen. BOORSTIN on todennut, että elokuva, valo-
kuva ja äänilevy muuttivat ajan käsitettä. Ne tekivät ajasta toistuvan ja näin 
vähensivät tapahtumien ainutkertaisuutta. Toisaalta ne vaikuttivat tukah-
duttavasti mielikuvitukseen, sillä ne jäljensivät todellisuutta pikkutarkasti. 
Ne välittivät maailmasta realistista kuvaa.23  

Vuosisadan vaihteen amerikkalainen kulttuuri oli pääpainoisesti viih-
dekulttuuria. Se vahvisti materialistisuutta ja keskiluokkaisuutta, mutta il-
mensi myös elämän ristiriitaisuutta. Erityisen selkeästi kulttuurin murros-
kausi kuvastui amerikkalaisessa populaarikirjallisuudessa. Perinteisten po-
pulaarikirjallisuuden lajien (esim. rakkausromaanien, historiallisten seik-
kailukertomusten ja »juoksupojasta johtajaksi» -tarinoiden) lisäksi muo-
toutui Yhdysvalloissa kolme uutta teemaa vuosisadan vaihteen tienoilla. 
Ne olivat villin lännen kertomukset, trillerit ja lukijoiden lähettämät ta-
rinat. Intiaanikertomuksia oli Amerikassa julkaistu jo 1800-luvun alusta 
lähtien, mutta vuosisadan vaihteen jälkeen alkoi villin lännen kertomusten 
laaja sarjatuotanto. Kuuluisimmaksi tuli Owen Wisterin The Virginian vuo-
delta 1902. Menneisyyteen sijoitetut villin lännen kertomukset alkoivat 

22. Koht 1970, 174; Blake 1972, 489-490; Boorstin 1974, 383-384; Henttonen 1983, passim. 

23. Boorstin 1974, 376-389. 
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merkitä amerikkalaisille uutta kansalliskirjallisuutta. Karjapaimenen hen-
kilöhahmo edusti kadonnutta kulta-aikaa, ja lännen kirjallisuudesta tuli es-
kapismia, traumaattiseksi koetun muutoksen pakenemista.24  

Lännen sankarin vastakohdaksi kehittyi toinen populaarikirjallisuuden 
suosikkihahmo - John R. Coryell'in Nick Carter. Mekaanisella jatkokerto-
mustyylillä luodut kertomukset loivat uuden dekkarityypin - toimintatrille-
rin, joka vetosi lukijan jännityksen tunteeseen ja tuli vastakohdaksi perin-
teiselle älyyn vetoavalle etsivätarinalle. Nick Carter -kertomukset sijoit-
tuivat kaupungin kovaan, rikolliseen elämänpiiriin. Omalla tavallaan ne 
heijastivat todellisuutta samoin kuin kolmas uusi populaarikirjallisuuden 
laji, lukijoiden lähettämät kertomukset elämästään. »True story't» tulivat 
suosituiksi etenkin lehtien palstoilla. Ne viestittivät kulttuurin muuttumis-
ta; lukijat alkoivat itse osallistua kulttuurin tuottamiseen.25  

24. Ks. Niemi 1975, 37. 

25. Blake 1972, 482-283; Niemi 1975, 36-38. 
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1.4. Amerikkalaisuudestaan tietoisiksi tulevat taiteilijat 

Amerikkalaisen kulttuurin demokratisoituminen vuosisadan vaihteen jäl-
keen oli niin kokonaisvaltainen ilmiö, että se alkoi tasoittaa populaari- ja 
eliittikulttuurin vastakkaisuutta. Yhtäältä viihdekulttuuri levisi myös ylem-
pien luokkien keskuuteen, ja toisaalta tavallinen kansa alkoi aikaisempaa 
enemmän kiinnostua modernista taiteesta ja realistisesta kirjallisuudesta. 
Myös korkeakulttuurissa tapahtui kehitystä, joka lähensi sitä populaari-
kulttuuriin. Vuosikymmeniä kestänyt ristiriita taiteen ihanteiden ja todelli-
suuden illuusiottomuuden välillä murtui; amerikkalainen korkeakulttuuri 
alkoi vähitellen heijastaa todellisuutta ja sitä käytettiin jopa yhteiskunnal-
lisena aseena. Muutos ilmeni mun. progressivistipoliitikkojen sekä kirjaili-
joiden, maalareiden ja arkkitehtien välisenä vuorovaikutuksena. 

Aikakauden tunnusomaisimpia piirteitä olikin progressiivishenkisen 
korkeakulttuurin synty. Se pyrki löytämään originaalin amerikkalaisuuden 
ja pohti Amerikan suhdetta Eurooppaan ja muuhun maailmaan. Se sulautti 
itseensä sekä amerikkalaisia että eurooppalaisia vaikutteita ja loi uuden-
laista kulttuuria. Edellisten vuosikymmenten aikana syntynyt dilemma van-
han ja uuden maailman kulttuurien vuorovaikutussuhteesta väistyi. Aika-
kauden amerikkalaisen korkeakulttuurin symbolina voi pitää arkkitehtuu-
rin suuntauksia. Rakennustaiteen kehittyminen tuotti progressiivisen 
kauden ehkä merkittävimmät edellytykset nykyaikaisen Amerikan synnyl-
le. 

Arkkitehtuurissa heijastui uusi käsitys kaupungista positiivisena kult-
tuurisena voimana. Insinööri-arkkitehdit — William LeBaron Jenney, 
Dankmar Adler, John Wellborn Root ja ennen kaikkea Louis Sullivan — 
loivat teräsrunkoisilla pilvenpiirtäjillään uuden kaupunkimaiseman, city-
arkkitehtuurin. Louis Sullivanin ajatus rakennuksen käyttötarkoituksen, 
funktion vaikutuksesta muotoon tuli uuden suunnan lähtökohdaksi. Sulli-
vanin työtoverista, Frank Lloyd Wrightista tuli amerikkalaisen esifunktio-
nalismin merkittävin ja omaperäisin edustaja.1  

Wrightin päämääränä oli luoda leimallisesti amerikkalaista arkkiteh-
tuuria, mutta kuten amerikkalainen kulttuuri yleensäkin on tulosta useiden 

1. 	Mead 1974a, 59-60; Lee-Reinders 1981, 191-193. 
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kulttuurien sulautumisesta, voidaan Wrightinkin tyylistä löytää yhteyksiä 
sekä Eurooppaan että Aasiaan. CRUNDEN näkee Wrightin arkkitehtuurin 
syntyneen kolmenlaisten vaikutteiden tuloksena. Hänen amerikkalaisen 
perintönsä muodostivat protestanttinen tausta, uskonnolliset kokemukset 
ja edellisten vuosikymmenten amerikkalaisen kaunokirjallisuuden tunte-
mus. Wrightin eurooppalaiset vaikutteet taas tulivat John Ruskinilta ja 
William Morrisilta, joilta hän sai ajatukset rakennusten ja luonnon suhteis-
ta, materiaalien käytöstä ja arkkitehtuurin sosiaalisista ominaisuuksista. 
Japanilaiset virikkeet toivat pelkistyneisyyttä ja avoimuutta hänen töihinsä. 
Vuosia 1900-1910 pidetään Wrightin tuotannon ensimmäisenä merkittävä-
nä kautena. Tällöin hän loi rakennuksia, joita leimasivat horisontaaliset 
linjat, matalat katot ja useiden tasojen kombinaatiot. Hän käytti erikoisia 
muotoja, loi valoefektejä ikkunoiden avulla ja sijoitti talojen keskelle suu-
ria avotakkoja rakennusten sydämiksi. Hän halusi sulauttaa rakennukset 
keskilännen avaraan maisemaan ja käytti tämän vuoksi materiaalina kiveä 
ja puuta. Wright pyrki arkkitehtuurissaan esteettisyyteen; hän halusi, että 
ihmiset voisivat asua kauneuden ympäröiminä.2  

Vaikka Frank Lloyd Wright loikin uuden tyylin arkkitehtuuriin, hän ei 
ollut vielä modernisti. Kun modernistit suuntautuivat tulevaisuuteen, oli-
vat kiinnostuneita vain taiteen saavutuksista ja hylkäsivät sosiaaliset kon-
ventiot, Wright etsi arkkitehtuurin innoitusta menneisyydestä, sovitti ra-
kennukset luonnon harmoniaan ja ilmaisi olevansa kiintynyt perheihantei-
siin. CRUNDENin mielestä Wright oli mitä tyypillisin protestanttinen refor-
misti.' Theodore Rooseveltin ja Woodrow Wilsonin tapaan Frank Lloyd 
Wright halusi uudistaa yhteiskuntaa ja tervehdyttää sen moraalia. Mutta 
hänestä taiteen keinot olivat parempia kuin politiikka. 

Esifunktionaalinen arkkitehtuuri ei ollut kuitenkaan ainoa rakennus-
taiteen suuntaus vuosisadan vaihteen Yhdysvalloissa. Amerikkalaisista 
arkkitehdeistä suurin osa käytti edelleen perinteisiä eurooppalaisia ker-
taustyylejä. Chicagon maailmannäyttelyrakennukset vuodelta 1893 antoi-
vat sysäyksen vanhojen tyylikeinojen suosimiseen. Tavoitteeksi tuli luoda 
monumentaalisia romaanis-goottilaisia rakennuksia fasaadeineen ja pyl-
väikköineen. Maailmannäyttelyn innostamana alkoi city beautiful -liike, jo-
ka levisi ympäri maan julkisten tilojen suunnitteluun. Eklektinen tyyli ku-
vasi amerikkalaisten halua osoittaa oman kulttuurinsa olevan tasavertai-
nen Euroopan kulttuurin kanssa.4  Mahtipontisuuden lisääntymistä vuoden 

2. Frank Lloyd Wrightista, ks. Crunden 1982, 146-149, 153-158. 

3. Crunden 1982, 117, 155. 

4. Chicagon maailmannäyttelyarkkitehtuurista, ks. erit. Holm 1983, passim. 
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Kuva 55: Frank Lloyd Wright oli aikansa »amerikkalaisin» arkkitehti. Hän suunnitteli 
funktionaalisia rakennuksia erityisesti keskilännen avariin maisemiin sopiviksi. — Ku-
vassa on 1908 valmistunut Robie House Chicagosta. Siinä on nähtävissä myös itämaista, 
lähinnä japanilaista vaikutusta. Tyypillistä Wrightille oli lämpöhormien sijoittaminen 
talon keskelle; suuret takat olivat kuin sydämiä, joista lämpö virtasi kaikkialle. 

1898 Espanjan sodan jälkeen voidaan pitää myös imperialistisen hengen ja 
kohonneen kansallisen itsetunnon ilmauksena. 

Yhdysvaltain arkkitehtuurissa kohtasivat esifunktionalismin progres-
siivinen arvomaailma ja ekiektisen tyylin imperialistinen tunne. Toisaalta 
kumpikin aikakauden tyylisuunta oli sidoksissa muuhun maailmaan, ja 
omaperäisimmilläänkin amerikkalainen arkkitehtuuri oli sulautuma ame-
rikkalaisuutta, eurooppalaisuutta ja jopa aasialaisuutta. 

Maalaustaide kehittyi itsenäisemmin, sillä eurooppalainen modernis-
mi ei saanut vakiintunutta asemaa Yhdysvalloissa ennen ensimmäistä maa-
ilmansotaa. 1800-luvun loppuvuosikymmeninä amerikkalainen maalaustai-
de löysi omimman tyylinsä realistisesta ilmaisusta, ja vuosisadan vaihteen 
tuntumassa tekninen ja aatteellinen kehitys antoivat sille uusia virikkeitä. 
Taiteilijat alkoivat kameran innoittamina pyrkiä yhä tarkempaan todelli-
suuden jäljentämiseen, ja toisaalta progressivismi kiinnitti taiteilijoiden 
huomion yhteiskunnan epäkohtiin. Aikakautta symboloi Jacob Riisin ka-
merataide, joka välitti epätoivoisia kuvia suurkaupunkien slummeista. 
Maalaustaiteesta tuli sosiaalista protestia ja osa poliittista kuohuntaa. Se il-
meni epätavallisina aihevalintoina ja tummien, synkkien värien käyttönä. 
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Kuva 56: 
Robert Henri oli progressivistisen taiteen 
merkittävin teoreetikko. — Kuvassa hä-
nen muotokuvansa Eva Greenistä vuodel-
ta 1907. 

Ensimmäisen kerran amerikkalaiset maalarit alkoivat kuvata alaluokan ih-
misiä, ja vallalla ollut ideaali taiteen kohottavasta funktiosta murtui. Kuu-
luisin progressivistimaalari Robert Henri vaati, että taiteilijan oli kuvatta-
va todellisia ihmisä ja tapahtumia. Hänen tuli siirtää tauluihin omat moraa-
liset ja poliittiset näkemyksensä ja näin vaikuttaa yhteiskunnan kehitty-
miseen. Merkittävintä Robert Henrin ajattelussa oli se, että hän loi taide-
teorian, jossa hän pohti niin taiteen yhteyksiä yhteiskuntaan kuin amerik-
kalaiseen identiteettiin ja eurooppalaisuuteenkin.5  

Henrin taideteoria perustui 1800-luvun puolella vallalla olleeseen 
transsendentalismiin, jonka oli luonut Ralph Waldo Emerson ja joka oli 
vaikuttanut myös Walt Whitmanin, Herman Melvillen ja Henry Thoreaun 
ajatuksiin. Kuten JOSEPH J. KWIAT toteaa, Robert Henrin ajattelu edusti 
linkkiä paitsi oman kautensa ja edellisen vuosisadan, myös eri taiteenalo-
jen - maalaustaiteen ja kirjallisuuden - välillä .6  Robert Henrin käsityksen 
mukaan taidetta ja elämää ei voinut erottaa toisistaan. Kauneus oli aina yh-
teydessä todellisuuteen ja tunteisiin, ja taiteilijan tehtävänä oli opettaa ih-
misille elämän tarkoitusta. Taiteella tuli olla ihmisiä hienostava vaikutus; 
kauneuden tuli välittyä maalauksesta, vaikka se esittäisikin rumaa objektia. 
Henri korosti myös yksilöllisyyden oikeutusta ja voimakasta itseluottamus-
ta. Amerikkalaiset olivat emersonilaisen käsityksen mukaan muiden kan-
sojen yläpuolella, ja heistä oli tuleva maailmankansalaisia, koko ihmiskun- 

5. Mead 1974b, 188; Mc Coubrey 1968, 341; Crunden 1982, 102-105. 

6. Kwiat 1960, 168. 
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nan perillisiä ja johtajia. Henri ei nähnyt Yhdysvaltojen kulttuurin olevan 
Euroopan kulttuuria huonompaa. Hän kirjoitti:?  

»It is a very interesting idea to me that we are as old as any 
European people, that we are, in fact, the same people vastly 
strengthened by the fate that made us pioneers in successive 
generations.» 

Henrille nationalismi oli ylpeyttä olla amerikkalainen, ja taiteilijalla täytyi 
olla tarve ilmaista oman maansa elinvoimaa. Emersonia ja Whitmania mu-
kaillen Henri pitikin Yhdysvaltojen kehityksen tärkeimpänä päämääränä 
sitä, että amerikkalaiset oppisivat ilmaisemaan itseään omassa maassaan. 
Hän ei hyväksynyt ajatusta, että Amerikka tarvitsisi taidetta sen kulttuuri-
sen arvon vuoksi kuten Eurooppa, vaan ilmaistakseen sen avulla aika-
kauden edistyksellistä henkeä .8  

Amerikkalaisten taidekäsitykset ja Euroopan modernismi törmäsivät 
toisiinsa 1910-luvulla. Käännekohdaksi muodostui vuonna 1913 pidetty 
Armory Show, jossa esiteltiin 1 600 eurooppalaista kubistista, futuristista, 
fauvistista ja orfista teosta. Modernismin päätarkoitus oli perinteisten 
muotojen rikkominen, taiteen itseisarvon korostaminen ja taiteen erotta-
minen yhteiskunnasta. Näyttely järkytti amerikkalaisia, koska he olivat ol-
leet vuosisadan vaihteessa eristäytyneenä Euroopasta ja luoneet omaa 
kulttuuriaan niin intensiivisesti, etteivät tienneet, mitä muualla maailmas-
sa tapahtui. Amerikkalaiset kokivat Armory Show'n vedenjakajaksi, joka 
erotti nykyisyyden menneisyydestä.9  

Suhtautuminen Euroopan modernismiin oli Yhdysvalloissa kaksi-
jakoista. Intellektuellit ja taiteilijat hyväksyivät sen, sillä he olivat menettä-
neet uskonsa amerikkalaisen yhteiskunnan kehityskelpoisuuteen. Sen si-
jaan sekä progressivistit että konservatiivit suhtautuivat kielteisesti moder-
nisteihin. Uutta maalaustaidetta pidettiin vanhan maailman dekadenssin 
ilmaisuna ja sen pelättiin leviävän Amerikkaan. Kubisteja ja futuristeja 
kutsuttiin anarkisteiksi, »pomminheittäjiksi». Theodore Roosevelt kutsui 
heitä äärimmäisyysaineksiksi, jotka kuuluivat pikemminkin kuolemaan 
kuin elämään ja jotka edustivat taantumusta, eivät edistystä. Maalauksia 
arvosteltiin myös rumuudesta, sillä muotojen rikkominen poisti perintei-
sen kauneuden käsitteen. H. WAYNE MORGAN arvioi, että juuri kauneu- 

7. Henri 1925, 35. 
8. Ks. Kwiat 1960, 153-156, 161-164. 

9. Armory Show'sta, ks. esim. Crunden 1982, 112-114; Mc Coubrey 1968, 342. 
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den periaate oli amerikkalaisille tärkeä, sillä se yhdisti hajanaista ja mate-
rialistista kulttuuria.10  

Vaikka valtaosa amerikkalaisista tuomitsi eurooppalaisen modernis-
min ja puolusti omaa taidettaan, eurooppalaisten näyttelyt koulivat kuiten-
kin amerikkalaisten taiteellista makua. Sadattuhannet katsojat kävivät tu-
tustumassa toinen toistaan seuranneisiin modernistien näyttelyihin ja jou-
tuivat muodostamaan mielipiteen näkemästään. Taiteen funktio laajeni 
katsomiskokemukseksi ja taiteen kriteerit muuttuivat. Alfred Stieglitzin 
sanoin taide oli mitä tahansa, mitä kuka tahansa tuotti itseilmaisuna missä 
tahansa. Tärkeää oli se, että katsoja ymmärsi näkemänsä, sillä vain siitä 
saattoi pitää, mikä oli ymmärrettävää. 11  Ongelman muodosti se, että ame-
rikkalainen yleisö ei aina ymmärtänyt modernia taidetta. Verrattuna perin-
teiseen realismiin ja populaariin genretaiteeseen modernismi jäi etäiseksi. 
Se herätti ihmisten uteliaisuutta, mutta ei vielä tässä vaiheessa murtautu-
nut amerikkalaiseen taide-elämään. Yhdysvalloissa käyty taidepolemiikki 
ilmaisi kuitenkin kiinnostusta Eurooppa-keskeiseen kuohumistilaan, joka 
vuosina 1905-1915 aiheutti murroksen niin maalaustaiteessa, kirjallisuu 
dessa kuin musiikissakin. Virginia Woolf totesi retrospektiivisesti: 2  

»On or about December, 1910, human character changed ... 
And when human relations change, there is at the same time 
a change in religion, conduct, politics and literature.» 

Vaikka kulttuurimyrskyn keskus oli Euroopassa, sen kaiku kantautui 
Yhdysvaltoihin - erityisesti kaunokirjallisuudessa. 1880-luvulla vallinnut 
amerikkalainen realistinen kirjallisuus muuttui vuosien 1900 ja 1914 vä-
lisenä aikana ranskalaisen Emile Zolan innostamaksi naturalismiksi. Kir-
jallisuuden perussävy oli 1800-luvun loppuvuosikymmeniltä 1920-luvulle 
synkkää ja pessimististä. Aikakauden kirjailijoiden ajattelutapaa kuvasi hy-
vin Henry Adamsin kaipuu menneisyyteen, jota hän vuosisadan vaihteessa 
etsi Euroopan matkoiltaan. Palattuaan takaisin Yhdysvaltoihin Adamsin 
valtasi epätoivon ja tyhjyyden tunne. Yhteiskunnan kaoottisuus, rumuus ja 
epäjärjestys saivat hänet pelkäämään maailman hajoamista. Hän koki vuo-
sisadan vaihteen amerikkalaisen »multiversalismin» rappeutuneena vasta-
kohtana Euroopan keskiajan kulttuurin ykseydelle.13  

10. Morgan 1978, 150-163. 
11. Alfred Stieglitzin näkemyksistä, ks. Morgan 1978, 151, 160, 171 ja siinä mainitut läh-

teet. 
12. Woolf 1950, 96-97; ks. myös Lowe 1982, 117. 
13. Straumann 1968, 412; Lee-Reinders 1981, 181-182. 
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BRIAN LEE ja ROBERT REINDERS katsovat, että naturalismin merkit-
tävin piirre oli siirtyminen realismiin kytkeytyneestä moralismista täydelli-
seen determinismiin. Naturalistinen kirjallisuus kuvasti urbaanin, indust-
rialistisen yhteiskunnan arvomaailmaa ja elämänasenteita. Aikaisemmin 
kirjallisuus oli maalaiselämää kuvatessaan kulkenut kehityksestä jäljessä; 
naturalismin myötä kirjallisuus ja todellisuus alkoivat vastata toisiaan. 
Merkittävin naturalistinen amerikkalaiskirjailija oli Theodore Dreiser. Hä-
nen romaaneissaan ihminen oli yksinäinen, vaistojensa varassa elävä eläin, 
joka taisteli olemassaolostaan kylmässä ja persoonattomassa maailmassa. 
Dreiserin teoksissa oli keskeisintä ihmisen äärimmäinen suhde yhteiskun-
nan arvomaailmaan. Hänen pyrkimyksenään oli tuhota progressiivisen 
ajattelun ihanteet ja myytit. Hän suuntasi kirjansa uudelle sukupolvelle: se 
joutuisi kohtaamaan voimiltaan rajoittamattoman industrialistisen yhteis-
kunnan.15  

Dreiser oli progressivistisen kauden arvostetuin kirjailija, mutta hänen 
arvomaailmansa ei ollut vähääkään progressiivinen. Hän antoi elämästä 
yksipuolisen kuvan halutessaan nähdä vain elämän varjopuolet. Dreiser 
kuului Jack Londonin ohella niihin amerikkalaiskirjailijoihin, jotka katsoi-
vat taaksepäin menneisyyteen, koska eivät jaksaneet uskoa tulevaisuu-
teen.16  

Kaikkien kirjailijoiden näkemys ei kuitenkaan ollut toivottoman luo-
pumisen varjostamaa. Frank Norris taisteli yhteiskunnan vääryyttä vastaan 
kertomalla monopolien murskaamista ihmisistä. »Muckraker»-journalisti 
Upton Sinclair herätti teoksellaan The Jungle (1906) Theodore Roosevelt-
in uudistamaan lihanjalostusteollisuuden lainsäädännön. HEINRICH 
STRAUMANN katsookin, että Sinclairin teos sisälsi progressiivisen kauden 
koko aateperinnön. Siinä yhdistyivät William Jamesin ja John Deweyn 
pragmatismi Thorstein Veblenin sosiaaliseen kritiikkiin ja joihinkin Karl 
Marxin ajatuksiin.17  Norris ja Sinclair olivat kirjailijoita, jotka halusivat 
katsoa eteenpäin tulevaisuuteen ja jotka pystyivät analysoimaan muut-
tunutta todellisuutta. He olivat myös naturalistisen kauden kirjailijoista 
niitä, jotka heijastivat amerikkalaisuudelle tyypillistä tulevaisuudenuskoa, 
kun taas Dreiser ja London suuntautuivat enemmänkin eurooppalaiseen 
kirjallisuuteen. 

14. Lee-Reinders 1981, 182. 
15. Noble 1960, 148-152. 
16. Ks. Lee-Reinders 1981, 190; Crunden 1982, 94; vrt. Noble 1960, 152. 

17. Straumann 1968, 408; ks. myös Jones 1976, 499-500; Crunden 1982, 189. 
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Yhdysvaltojen naturalistinen kirjallisuus kuvasi amerikkalaista, urbaa-
nia yhteiskuntaa, mutta samalla se heijasti uusiutunutta suhdetta Euroopan 
kulttuuriin. Ennen naturalismin kautta amerikkalainen kirjallisuus oli otta-
nut vaikutteensa pääasiassa Englannista, mutta nyt tärkeimmät esikuvat 
saatiin Ranskasta, Venäjältä ja Pohjoismaista. Lyriikan kehityksessä suhde 
muuttui radikaalisti: 1900-luvun alussa amerikkalaiset runoilijat vaikutti-
vat ratkaisevasti Englannin lyriikan uudistumiseen.18  

Amerikkalainen lyriikka kehittyi modernismiksi kahdessa keskukses-
sa, Chicagossa ja Lontoossa. Chicagossa alkoi vuonna 1912 ilmestyä Edgar 
Lee Mastersin, Robert Frostin ja Carl Sandburgin tukema lyriikan lehti, 
jonka sivuilla nuoret lyyrikot kehittivät vapaamitallisen, Whitmanin perin-
teeseen tukeutuneen modernin runouden. Lontoossa amerikkalaiset Ezra 
Pound ja T.S. Eliot perustivat englantilaislyyrikoiden kanssa imagisti-ryh-
män, jonka tavoitteeksi tuli kuvata arkielämän impressioita. Runon kei-
noiksi tulivat uudet rytmit, kuvien luominen ja kova, kirkas runokieli.19  

Suhteessa Euroopan kirjallisiin virtauksiin amerikkalainen kirjallisuus 
ilmeni kolmella tasolla. Jotkut kirjailijat edustivat tyypillisesti amerikka-
laista, progressiivista ja edistysuskoista ajattelua. Jotkut sulautuivat man-
ner-Euroopan pessimistiseen determinismiin. Runoilijat puolestaan loivat 
sekä Yhdysvalloissa että Englannissa uutta angloamerikkalaista modernis-
mia ja antoivat virikkeitä muulle maailmalle. 

Progressiivisen kauden alussa amerikkalaisen musiikkielämän yhtey-
det Eurooppaan olivat kiinteät. Virikkeet tulivat saksalaisesta romantiikas-
ta ja oman maan traditioista. Vuosisadan vaihteen paikkeilla musiikkiin il-
mestyi kansallisia sävyjä; esim. George Bristow sävelsi vuonna 1898 »Nia-
gara-kantaatin». Amerikkalaiset säveltäjät ilmensivät amerikkalaisuuden 
kokemuksia ja kehittivät ne persoonalliseksi tyyliksi. Musiikkia leimasi 
OSBORNEn mukaan »American hustle», joka oli sekoitus rytmin voimaa ja 
vitaalisuutta, eloisuuden tuntua ja hyvää tuulta.20  

Omaehtoisinta musiikkia loi Charles Ives. Hän oli tyyliltään modernis-
ti, joka Debussyltä saatuja vaikutteita lukuun ottamatta oli täysin riippu-
maton eurooppalaisista säveltäjistä.21  Ivesin musiikki oli progressiivisen 
kauden ilmiönä ohjelmallista, mutta sen synnyttivät muistot, joita säveltä-
jällä oli ihmisistä, paikoista ja tapahtumista. Se sai muotonsa nostalgiasta 
eikä viimeistellystä temaattisesta materiaalista, minkä vuoksi kriitikot piti- 

18. Ks. Kaiponen 1985, 75-79. 
19. Straumann 1968, 426. 

20. Osborne 1974, 234-239; ks. myös Hitchcock 1968, 299-300. 

21. Hitchcock 1968, 301. 
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vät sitä muodottomana. Ives rikkoi totunnaisia musiikin rajoja. Hän sävelsi 
kaikkea sonaateista sinfonioihin. Vaikka Ives oli musiikillisesti huomatta-
vasti aikaansa edellä, hän oli CRUNDENin mukaan ihmisenä aikansa tyypil-
linen edustaja. Hänen elämässään musiikki, liike-elämä ja filosofinen poh-
diskelu muodostivat ykseyden, joka heijasti progressiivisen kauden este-
tiikkaa ja intellektualismia. Ivesin ajattelu pohjautui Emersonin trans-
sendentalismiin, joka paljasti luonnon salaisuudet ihmisille.22  

Charles Ivesia, Robert Henriä ja useita muita intellektuelleja yhdisti 
uudelleen löydetty emersonilaisuus. Innovatiivisimmat vuosisadan vaih-
teen amerikkalaiset eivät jaksaneet enää kiinnostua darwinismista tai rea-
lismista. He kapinoivat edellistä sukupolvea vastaan ja löysivät sitä edeltä-
neen sukupolven ajattelun. Industrialistisen yhteiskunnan ankeus ei pysty-
nyt viemään heidän mielestään transsendentaalisen luonnonkäsityksen vie-
hätystä eikä estämään heitä tuntemasta Jumalan läheisyyttä. Tekemällä 
omasta lapsuuden maisemastaan fantasiamaan ja osoittamalla kunnioitusta 
Emersonia kohtaan progressiivisen kauden amerikkalaiset intellektuellit 
saattoivat paeta realismin perintöä ja silti säilyttää tunteen kuulumisesta 
amerikkalaiseen traditioon. 

Vähemmän innovatiiviset taiteilijat viehättyivät edelleen realismista, 
mutta hekään eivät olleet samalla tavalla darwinismin vaikutuspiirissä kuin 
heitä edeltänyt taiteilijapolvi. Vuoteen 1890 mennessä darwinilaisuus oli jo 
vaihtunut pessimismiin, determinismiin ja epätoivoon. Progressivismin tai-
teilijat poikkesivat kuitenkin myös eurooppalaisista modernisteista, sillä 
he perustivat taiteensa omaan lapsuuteensa ja perheisiinsä sekä liittivät 
sen yhteiskuntaan. Modernistit taas hakivat vaikutteet mistä ajasta ja mistä 
kulttuurista tahansa ja kieltäytyivät ottamasta vastuuta yhteiskunnan kehi-
tyksestä. 

Amerikkalaisen kulttuurielämän uusi omaehtoisuus näkyi selvästi filo-
sofian kehityksestä. Transsendentaalisista taide-esteetikoista huolimatta 
amerikkalaisen filosofian valtavirtaus oli edelleen pragmatismi, joka oli al-
kanut hahmottua William Jamesin kehittämänä jo 1880- ja 1890-lukujen 
vaihteessa. Pragmatismin suurin merkitys oli siinä, että se yhdisti filosofian 
käytännön elämään, palvelemaan amerikkalaista yhteiskuntaa — tai kuten 
eurooppalaiset kriitikot arvioivat, pyhittämään amerikkalaisen yhteiskun-
nan kehityksen. Jamesin pragmatismin mukaan ajatuksen tarkoitus mää-
räytyy sen seurausten mukaan, ja ajatus on tosi, jos sen seuraukset ovat tyy-
dyttävät ja tehokkaat tai täyttävät tarkoituksensa. Nämä periaatteet johti-
vat »suhteellisen» totuuden hyväksymiseen, millä oli yhtymäkohtia myö- 

22. Charles Ives'ista, ks. erit. Crunden 1982, 116-126. 
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hempään Albert Einsteinin ajatteluun. Pragmatismista tuli keino päästä 
hyödyttömistä abstraktioista kohti faktoja, liikettä ja toimintaa 23 

William Jamesin filosofia korosti myös yksilöllisyyttä. Jokaisella oli oi-
keus omalla vastuullaan uskoa mikä hypoteesi tahansa, sillä jos kieltäytyy 
uskomasta vain siitä pelosta, että voi olla väärässä, uhraa samalla mahdolli-
suutensa olla oikeassa. Hypoteesien tuli olla vapaita, koska kokemus kui-
tenkin testasi niiden paikkansapitävyyden. Kokemus oli täten äärimmäinen 
todellisuus. Tästä ns. radikaalin empirismin teoriasta tuli Jamesin filosofi-
an kulmakivi, minkä seurauksena pragmatismi ei ollut ainoastaan uusi me-
netelmä etsiä totuutta, vaan se oli myös uusi määritelmä totuudesta itses-
tään 24 

John Dewey halusi soveltaa pragmatismin palvelemaan suoraan ame-
rikkalaista yhteiskuntaa. Ajatukset olivat hänelle toimintasuunnitelmia ja 
toiminnan välineitä. Deweyn mielenkiinto kohdistui ennen kaikkea koulu-
uudistuksiin, mutta hän pohti myös pragmatismin yhteyksiä yhteiskuntaan 
ja kaupalliseen, materialistiseen kulttuuriin. Dewey ei voinut hyväksyä eu-
rooppalaisten käsitystä, että pragmatismi vain legitimoisi kaupallisuuden. 
Dewey ei kieltänyt pragmatismin yhteyttä materialismiin, mutta korosti 
sen tarkoitusta etsiä elämän totuutta. Puolustaakseen pragmatismin peri-
aatteita hän etsi sille yhteyksiä Euroopan kulttuurista. Ajattelutavan synty 
liittyi hänen mielestään Baconin esittämiin ajatuksiin, jotka Yhdysvaltojen 
otollisissa oloissa kehittyivät pragmatismiksi. Dewey näki eurooppalaisen 
kulttuurin kuitenkin kahlitsevan amerikkalaisuuden kehitystä. Vasta sitten, 
kun amerikkalainen kulttuuri voisi kehittyä ilman eurooppalaisten aihe-
uttamia häiriöitä, yhteiskunnan kaoottisuus ja sekavuus poistuisi.25  

Deweyn osoittama kiinnostus materialismin ja filosofian vuorovaiku-
tukseen ei ollut ainutlaatuista 1900-luvun alun Yhdysvaltojen tiede-elä-
mässä. Selkeimmin »aikakauden henki» heijastui historiatieteen kehityk-
sessä. Vuonna 1893 Frederick Jackson Turner esitti teesinsä frontierin 
merkityksestä. Hänen mukaansa rajaseudun sosiaalinen, poliittinen ja ta-
loudellinen kehitys loivat amerikkalaisen kulttuurin, ei yhteys Euroop-
paan. Samankaltainen presentistinen näkemys oli myös Charles A. Beardil-
la, joka vuonna 1913 julkaisi teoksen An Economic Interpretation of the 
Constitution. Tässä hän hylkäsi perinteisen ajattelutavan, jonka mukaan 
Yhdysvaltojen itsenäisyysmiehet olivat toimineet poliittisen totuuden ja 
luonnon oikeuden nimissä. Sen sijaan hän esitti, että heidän motiivinsa oli- 

23. Kennedy 1950, v-viii; Forgie 1974, 271. 
24. Blake 1972, 439-440. 
25. Ks. Dewey 1922, 185-187. 
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vat olleet yksinomaan taloudellisia: itsenäinen tasavalta soisi parhaat mah-
dollisuudet kaupankäynnille. 

Yhdysvaltojen ulkoinen ja sisäinen kehitys viime vuosisatojen vaihteessa 
auttaa ymmärtämään sitä laajenevaa poliittista, taloudellista ja kulttuuriyh-
teyttä, joka siirsi atlanttisen vuorovaikutuksen uudelle, modernille tasolle. 
Vaikka Yhdysvaltojen poliittinen ekspansio suuntautui aluksi Euroopasta 
katsottuna poispäin, eri valtioiden intressit törmäsivät toisiinsa esimerkiksi 
Latinalaisessa Amerikassa. Yhdysvaltojen ulkopolitiikka heijasti amerik-
kalaisten laajenevaa kiinnostusta muuta maailmaa kohtaan. Lopullisesti 
uusi ja vanha maailma ajautuivat toistensa »syleilyyn» vuonna 1917 Yhdys-
valtojen liityttyä ensimmäiseen maailmansotaan. 

Progressivistisen kauden sisäinen kehitys puolestaan muovasi amerik-
kalaista kulttuuria yhä tasa-arvoisempaan, keskiluokkaisempaan ja mate-
rialistisempaan suuntaan luoden siten uudet lähtökohdat amerikkalaisen 
vaikutuksen leviämiselle Eurooppaan. Progressivismin henki näkyi yhtä 
hyvin sosiaalisissa uudistuksissa, talouselämän kontrolloimisessa kuin tai-
teissakin. Se laajensi yhteiskunnan demokraattisuutta, tasoitti eroja popu-
laari- ja eliittitaiteen välillä ja synnytti uuden tavan mieltää amerikka-
laisuus, Amerikan menneisyys ja tulevaisuus. Materialismi kohotti amerik-
kalaisten itsetuntoa ja ylpeyttä omasta kulttuurista. Se muokkasi uudet 
käsitteet todellisuudesta ja totuudesta. Amerikkalainen kulttuuri kehittyi 
voimakkaasti omaan suuntaansa, ja amerikkalainen edistyksellisyys nähtiin 
terveenä vastakohtana Euroopan dekadenssille. 

Vuorovaikutus vanhan ja uuden maailman välillä kasvoi jatkuvasti. 
Yhdysvalloilla oli nyt käytettävänään suuremmat voimavarat kuin milloin-
kaan ennen. Se oli valmis murtamaan isolationisminsa ja osallistumaan 
maailmanlaajuiseen politiikkaan sekä talous- ja kulttuurielämään. Amerik-
kalaisten riippuvuussuhde Eurooppaan oli väistymässä yhä intensiivisem-
män mannertenvälisen vuorovaikutussuhteen tieltä. Amerikkalaiset koki-
vat, että maailma oli heille avoin, ja he olivat valmiit levittämään tulevai-
suudenuskoaan ja edistystään kaikkialle. Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa, 
uutta sisäpolitiikkaa ja näiden myötä syntynyttä amerikkalaista yhteis-
kuntaa on tunnettava kokonaispuitteiltaan, jotta pystytään ymmärtämään 
eurooppalaisten uusia näkemyksiä Amerikasta. 

26. Forgie 1974, 270. 
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2. EUROOPPALAISTEN KÄSITYKSET 
YHDYSVALLOISTA - NÄKEMYSTEN 
AVARTUMINEN JA YHTEYDEN 
VOIMISTUMINEN 

Syyt amerikkalaisen ja eurooppalaisen kulttuurivuorovaikutuksen syvene-
miseen vuosina 1890-1917 eivät liittyneet yksinomaan Yhdysvaltojen uu-
teen ekspansiivisuuteen. Myös Euroopan maiden modernisoituminen ja 
teollistuminen vaikuttivat uuden ja vanhan maailman vastakohtaisuuden 
vähenemiseen. Kulttuurien yhtenäistyessä eurooppalaisten kiinnostus Yh-
dysvaltoja kohtaan lisääntyi ja amerikkalaisen kulttuurin leviäminen Eu-
rooppaan tehostui. 

Yhdysvaltojen ja Euroopan kehityksessä voidaan vuosina 1890-1917 
havaita useita paralleeleja trendejä. Kummallakin mantereella imperialis-
tinen henki ohjasi suurvaltapolitiikkaa, joka tähtäsi sotilaallisen ja kaupal-
lisen voiman maksimointiin. Myös sisäpolitiikassa kehitys kulki samaan 
suuntaan, sillä useissa Euroopan maissa kansanvaltaisuus lisääntyi tutkitta-
vana aikana. Sekä Yhdysvalloissa että Euroopan teollistuneissa maissa tek-
ninen kehitys ja koneellistuminen ohjasivat talouselämää, joka keskittyi 
suuryrityksiin. Sekä uudella että vanhalla mantereella ulkomaankaupan 
kasvua pidettiin vaurauden ehtona. Kauppapolitiikka sitoi täten läntisen 
maailman valtiot toisiinsa lisäten niiden keskinäistä riippuvuutta.1  

Vuosisatojen vaihteessa myös Euroopan teollistuneimpien maiden 
elämänasenteeksi vakiintui optimistinen, pragmaattinen materialismi, jota 
keskiluokka kannatti. Yhteiskunta kehittyi uudessa ja vanhassa maailmassa 
samaan suuntaan: elintaso nousi, kansan sivistystaso kohosi, elinolot pa-
ranivat ja väestömäärät kasvoivat. Myös yhteiskunnan ongelmat olivat sa-
mat kummallakin mantereella. 

Kulttuurielämästäkin voi löytää vastaavia ilmiöitä. Elämän sekulari-
soituminen aiheutti intellektuelleissa vastareaktion Atlantin kummallakin 

1. 	Bruun-Commager 1954, 557, 590-594; Skard 1961, 36; Skard 1964, 19-20. 
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rannalla. Se ilmeni keskittymisenä taiteen maailmaan. SIGMUND SKARD 

kirjoittaakin, että Yhdysvaltojen ja Euroopan rinnakkainen kehitys vuosi-
satojen vaihteessa sai eurooppalaiset nuoret kokemaan Yhdysvallat vä-
hemmän vieraana kuin heidän vanhempansa olivat sen kokeneet. Maail-
man modernisoitumisen seurauksena eurooppalaisten tarve oppia tunte-
maan Amerikka kasvoi merkittävästi. Eurooppalaiset olivat nyt kiin-
nostuneempia amerikkalaisesta kulttuurista kuin useaan kymmeneen vuo-
teen.2  

Uuden ja vanhan mantereen samansuuntaisesta kehityksestä huoli-
matta eurooppalaisten asenteisiin vaikutti edelleen se vastakkaisuus, joka 
Yhdysvaltoja ja Eurooppaa toisiinsa verrattaessa tuli esille. Amerikka oli 
yhä nuori, energinen ja ekspansiivinen, Eurooppa taas vanha, degeneroitu-
nut ja resessiivinen. Maailmankaupan ja kansainvälisen politiikan alalla 
Eurooppa oli menettämässä asemaansa Yhdysvalloille. Henkisessä elä-
mässä vanha maailma oli vaipumassa pessimismiin ja dekadenttiseen fin de 
siècle -tunnelmaan, kun taas Yhdysvalloissa elettiin optimistisessa pragma-
tismin ilmapiirissä. Jakob Burckhardt näki Euroopan joutuvan sotilaallisen 
despotismin käsiin ja massojen puristukseen. Friedrich Nietzsche katsoi 
Euroopan olevan kuin halvaantunut raajarikko, joka kärsi henkisistä sai-
rauksista. Oswald Spengler koki hänkin Euroopan olevan rappiotilassa. 
Vuonna 1912 ilmestyneessä teoksessaan Der Untergang des Abendlandes 
hän ennusti kulttuurien kehitysteoriaansa vedoten länsimaisen sivistyksen 
tulleen tuhon partaalle.3  

Kyynisin kulttuuritilanteen arvioijista oli ranskalainen Georges Sorel. 
Hänen kirjoituksissaan kuvastui vuosisadan vaihteessa Euroopan yllä leiju-
nut sodan pelko. Vuonna 1908 Sorel ennusti sodan syttyvän, sillä hän näki 
Euroopan kansat intresseiltään, elämäntavoiltaan ja ambitioiltaankin vas-
takkaisina. Hänen mukaansa amerikkalaiset muodostivat etnisestä hajanai-
suudestaan huolimatta kansana ykseyden, kun taas Eurooppa hajosi kan-
sallisuuksien pirstaleisiin. »Mitä voi tehdä korillisella kirppuja, jotka pu-
reskelevat toisiaan? — Onneton Eurooppa», Sorel kirjoitti päiväkirjas-
saan.4  

Tällä päiväkirjamerkinnällä on merkitystä Amerikka-kuvan hahmot-
tamisen kannalta kahdesta syystä. Se kertoo yhtäältä Euroopan maiden vä-
lisestä jännityksestä ja toisaalta Euroopan epäyhtenäisestä kulttuuripiiris- 

2. Skard 1961, 36-37; ks. myös Bruun-Commager 1954, 557-561; Mead 1969, 92-98; Chad-
wick 1975, 18; Blumenthal 1975, 231. 

3. Näiden näkemyksistä, ks. de Rougemont 1966, 325, 328-331, 340-341 ja siinä käytetyt 
lähteet. 

4. Ks. de Rougemont 1966, 335-336. 
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tä. Näistä lähtökohdista suodattuivat eurooppalaisten Amerikkaa koskevat 
käsitykset monitasoisiksi ja hajanaisiksikin — oli sitten kyse yksilöiden tai 
hallitusten kannanotoista. Voidaankin todeta, että vuosina 1890-1917 eu-
rooppalaisten tapaan mieltää amerikkalaisuus vaikutti Yhdysvaltojen eks-
pansiivisen kehityksen ohella kolme taustatekijää: ensiksikin uuden ja van-
han maailman yhtenevä materialistinen kehitys, toiseksi eurooppalaisten 
edelleen kokema vastakkaisuus amerikkalaisiin nähden ja kolmanneksi 
Euroopan pessimistinen ja jännittynyt ilmapiiri. 

2.1. Valtioiden välinen yhteys 

Läntinen maailma oli kehittymässä yhteneväksi kulttuuri- ja talouspiiriksi, 
jossa Yhdysvalloilla oli aikaisempaa aktiivisempi rooli. Uuden ja vanhan 
maailman välinen vuorovaikutus vilkastui, diplomaattisuhteet aktivoituivat 
ja kansainväliset kiistat seurasivat toinen toistaan. Yhdysvaltain merkitys 
kasvoi koko ajan, ja Euroopan maat joutuivat muodostamaan käsityksensä 
Amerikasta uusin perustein myös valtiollisella tasolla. Yhdysvaltojen isola-
tionismin päättyminen ja ekspansiivisen imperialismin alkaminen vuosisa-
dan vaihteessa aiheuttivat kilpailutilanteen kansainvälispoliittisessa voima-
kentässä ja maailmankaupassa. Euroopan maiden oli otettava kantaa Yh-
dysvaltojen aggressiiviseen politiikkaan ja lopulta tunnustettava uusi suur-
valta. Muutoksen voi nähdä tapahtuneen kahdessa vaiheessa: Venezuelan 
kiista vuonna 1895 muutti angloamerikkalaisia suhteita, ja Espanjan-Ame-
rikan -sota vuonna 1898 muutti koko Euroopan asennoitumista Yhdysval-
toihin. 

Venezuelan rajakiista johti Englannin perääntymiseen. Lordi Salisbu-
ry joutui toteamaan, että kansainväliseen lakiin oli tullut uusi periaate. 
Monroe-oppia hän ei silti myöntänyt oikeutetuksi. Vaikka Englanti hävisi 
arvovaltakiistan, se oli ensimmäisenä valmis tunnustamaan Yhdysvaltojen 
uuden aseman maailmanpolitiikassa. Englannille oli tärkeää säilyttää rau-
hanomaiset suhteet Yhdysvaltoihin, sillä maa tarvitsi amerikkalaisten tu-
kea Saksan kasvavaa taloudellista valtaa vastaan. Brittien kauppapoliitti-
sen aseman heiketessä Yhdysvalloista oli kehittymässä vakavin kilpailija 
nousevalle saksalaiselle industrialismille.5  

5. Bruun-Commager 1954, 558; Dunning 1969, 307-317; Nicholas 1975, 52. 

291 



Venezuelan rajakiista koski vain angloamerikkalaisia suhteita, mutta 
samalla vuosikymmenellä aktualisoitunut Havaijin ja Samoan saariryhmän 
kysymys kiinnosti myös muita Euroopan valtoja. Vuonna 1897 Saksa vaati 
Yhdysvaltojen ekspansion rajoittamista ja saarten neutralisointia tai jakoa 
suurvaltojen kesken. Kiista päättyikin vuonna 1899 kansainväliseen sopi-
mukseen, jossa Yhdysvallat, Englanti ja Saksa jakoivat Samoan saariryh-
män.6  

Samoan kysymys nostatti Saksan lehdistössä vilkkaan keskustelun, jos-
sa pohdittiin maailmanmarkkinoiden tulevaisuutta. Lehdissä arvioitiin, et-
tä Englannin asema maailmankaupan johtajana oli nyt vakavasti uhattuna 
ja että manner-Euroopan maiden tulisi löytää yhteiset perusteet toimille, 
joilla pystyttäisiin vastustamaan uuden maailman aggressiivista kauppapo-
litiikkaa. Lehdet tosin arvioivat, että Yhdysvaltojen taloudellisesta ekspan-
siosta tulisi vain ohimenevä ilmiö.?  

Heti näiden arvioiden jälkeen Euroopan valtiot joutuivat taas kerran 
pohtimaan Yhdysvaltojen ekspansionismia, kun Kuuban-kysymys aktuali-
soitui. Se herätti Euroopassa kahdenlaisia kannanottoja. Yleinen, lähinnä 
liberaalien mielipide oli Yhdysvaltojen toiminnan puolella, kun taas valti-
oiden virallisissa kannanotoissa vastustettiin Yhdysvaltojen sekaantumista 
Espanjan asioihin. KoHTin mukaan Euroopan valtiot eivät pitäneet »ka-
pinoitsijasta», joka uhkasi järkyttää valtasuhteita .8  Niinpä Saksan ulkoasi-
ain valtiosihteeri Bernhard von Bulow teki aloitteen kuuden valtion liiton 
muodostamiseksi tukemaan Espanjan siirtomaaoikeuksia. Kuudesta vallas-
ta (Englanti, Ranska, Saksa, Venäjä, Itävalta ja Italia) vaikutusvaltaisim-
mat kieltäytyivät. Lopulta Saksakin halusi jäädä taka-alalle suojellakseen 
kaupallisia etujaan. Itse asiassa, kuten H.G. NICHOLAS on todennut, Es-
panjan-Amerikan -sota lähensi angloamerikkalaisia suhteita. Englanti 
osoitti Yhdysvaltoja kohtaan ystävällismielistä puolueettomuutta, iota 
amerikkalaiset vastavuoroisesti osoittivat briteille hiukan myöhemmin. 

Eurooppalaiset olivat aikoneet antaa amerikkalaisille opetuksen kan-
sainvälisen politiikan hoidossa, mutta konkreettisinta, mitä he saivat ai-
kaan, oli kuuden valtion vuonna 1898 esittämä nootti presidentti MacKin- 

6. The Chancellor, Prince von Hohenlohe, at Alt-Aussee, to Count Hatzfeldt, in London, 
July 18th, 1897 (German Diplomatic Documents... II 1969, 483-484); ks. myös Morris-
Greenleaf-Ferrell 1971, 474-475. 

7. Lehtien kommentoinnista, ks. Count Monts, Prussian Minister at Munich, to the Prin-
ce von Hohenlohe, July 31st, 1897 (German Diplomatic Documents..II 1969, 486-487). 

8. Koht 1970, 250-251. 
9. Nicholas 1975, 56-57. — Tähän liittyvästä diplomaattikirjeenvaihdosta, ks. myös Ger-

man Diplomatic Documents... II 1969, 496-507. 
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leylle rauhan saavuttamiseksi. Saksan suurlähettiläs Holleben sähkötti 
Washingtonista 7.4.1898 ja ilmoitti, että valtiot päättivät asiaa harkittuaan 
olla ryhtymättä enempiin toimenpiteisiin. Presidentti MacKinley oli otta-
nut nootin vastaan ja selittänyt, että rauha oli hänenkin toiveensa, mutta 
että nootti ei sitoisi häntä millään tavoin.10  

Espanjan-Amerikan -sota päättyi Pariisin rauhansopimukseen, jossa 
Yhdysvallat legitimoi interventionsa ostamalla Espanjalta Filippiinit ja ot-
tamalla Kuuban haltuunsa. Amerikkalainen imperialismi oli nyt osoittanut 
voimansa, ja Euroopan maat joutuivat hyväksymään uuden suurvallan 
joukkoonsa. Hyväksyminen ei luonnollisestikaan ollut helppoa. Jopa Eu-
roopan liberaalit olivat pettyneitä, sillä Yhdysvallat oli imperialismillaan 
osoittanut olevansa yhtä itsekäs siirtomaavalta kuin Euroopan maatkin.11  

Lenin totesi myöhemmin, että Espanjan-Amerikan -sota oli ensimmäinen 
kansainvälinen konflikti, joka aloitti maailman uudelleen jakamisen.12  

Sodan tulokset herättivät keskustelua Euroopassa. Pohdittiin, mistä 
Yhdysvaltojen nopea kehitys johtui ja mihin se johtaisi. Tällöin mielipiteet 
jakautuivat kahtia. Joidenkin mielestä amerikkalaisten ekspansiivisuus 
merkitsi uhkaa Euroopan tulevaisuudelle. Pelättiin amerikkalaisten in-
vaasiota ja vanhan maailman »jenkkiytymistä». SKARD on luonnehtinut, et-
tä aikalaiset näkivät amerikkalaisuuden olevan hivuttautumassa eurooppa-
laiseen, hienostuneeseen kulttuuriin. Toiset taas kokivat kehityksen myön-
teisesti; heidän mielestään Euroopan vähittäinen amerikkalaistuminen oli 
vain siunaukseksi vanhalle maailmalle.13  

Myönteisimmän analyysin Yhdysvaltojen ekspansionismista ja sitä seu-
raavasta maailman amerikkalaistumisesta esitti englantilaisjournalisti W.T. 
Stead vuonna 1902 ilmestyneessä teoksessaan The Americanisation of the 
World. Esipuheessa Stead totesi eksplisiittisesti, että Yhdysvaltojen kehitys 
suurimmaksi maailmanvallaksi on nykyhetken suurin poliittinen, sosiaali-
nen ja kaupallinen ilmiö:14  

»It is only when we look at the manifold manifestations of the 
exuberant energy of the United States, and the world-wide in-
fluence which they are exerting upon the world in general and 
the British Empire in particular, that we realise how compa-
ratively insignificant are all the other events of our time.» 

10. Holleben, Ambassador in Washington, to the German Foreign Office, April 7th, 1898 
(German Diplomatic Documents... II 1969, 507-508); ks. myös Koht 1970, 251. 

11. Koht 1970, 251-252. 
12. Ks. Sivachev-Yakovlev 1979, 18. 
13. Skard 1976,132-133. 

14. Stead 1902, preface. 
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Stead oli ensimmäisiä, joka käytti Yhdysvaltain materialistisesta laa-
jenemisesta termiä »amerikkalaistuminen». Hän näki kehityksen ilmene-
vän ennen muuta Yhdysvaltojen ja Englannin välisessä suhteessa. Steadin 
mukaan englantilaisilla oli edessään kaksi vaihtoehtoa: menettää kaupalli-
nen ja poliittinen valtansa Saksalle tai liittoutua yhteen Yhdysvaltojen 
kanssa ja saavuttaa ennen kokematon taloudellinen voima ja vauraus. Eng-
lanti amerikkalaistuisi niin kaupallisesti kuin kulttuurisestikin, mutta tämä 
kehitys olisi vain luonnollista, sillä näin muodostuisi angloamerikkalainen 
»rotu-unioni», joka kuvastaisi aikakaudelle ominaisia nationalistisia yhdis-
tymispyrkimyksiä.15  

Englannin amerikkalaistuminen ei ollut Steadin kirjan ainoa teema. 
Hän pohti myös muiden Euroopan maiden asemaa tulevaisuuden amerik-
kalaistumisprosessissa. Hän totesi, että kehitys tulisi ulottumaan kaikkiin 
Euroopan maihin, mutta pienemmässä mittakaavassa kuin Englantiin. 
Stead arvioi myös, että valtaosa eurooppalaisista suhtautui myönteisesti 
amerikkalaistumiseen. Etenkin tasavaltojen ja tasavaltalaismielisten mo-
narkioiden olisi helppo omaksua amerikkalaiset vaikutteet. Sen sijaan van-
hakantaiset feodalistiset ja aristokraattiset monarkiat (kuten Saksa ja Itä-
valta-Unkari) vastustivat Steadin mukaan Yhdysvaltojen taloudellista yli-
valtaa ja yrittivät suojautua siltä rakentamalla ympärilleen tullimuureja.16  

Joidenkin eurooppalaisten suhtautumisessa Stead havaitsi pelkoa:17  

»There seems to be no doubt that the American invasion has 
somewhat scared Europeans, nor is the scare confined to Ger-
many and Austria. When Prince Albert of Belgium returned 
from his American trip in 1898 he was said to have exclaimed 
to an American friend: 'Alas! you Americans will eat us all 
up'.» 

ROBERT 0. MEAD on tutkimuksessaan havainnut saman kuin Stead-
kin: Euroopassa ilmeni voimakasta huolestuneisuutta vuosisadan vaihtees-
sa. MEAD luettelee esimerkkejä: Ranskassa Denis Guibert varoitti jo 
vuonna 1896 Le Figaro'ssa Eurooppaa Yhdysvaltojen militaristisesta in-
vaasiosta. Henri Hauser mainitsi kirjoituksessaan Imperialisme americain, 
että lehdistössä, kokouksissa ja parlamentissa ei muusta puhuta kuin ame-
rikkalaisesta vaarasta. Vuosisadan vaihteen jälkeen ranskalaiset alkoivat 

15. Stead 1902, preface, 7-19. 
16. Stead 1902, 65. 

17. Stead 1902, 73. 
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Kuva 57: Theodore Roosevelt (1858-1919) aloitti uransa New Yorkin poliisipäällikkö-
nä. Kuuban sodassa hän johti ratsuväkirykmenttiä, sodan jälkeen hänestä tuli New 
Yorkin osavaltion kuvernööri. Vuonna 1900 hänet valittiin varapresidentiksi. Roosevelt 
pyrki korostamaan Yhdysvaltojen suurvalta-asemaa. Hän vahvisti poliisilaitosta, toteut-
ti Panaman kanavan rakennushankkeen ja taisteli trusteja vastaan. Vuoteen 1909 kestä-
neen presidenttikautensa aikana hänestä tuli kansan suosikki — amerikkalaisen suo-
raselkäisyyden, miehekkyyden ja rempseyden perikuva. 

etsiä selitystä amerikkalaisten ekspansiivisuudelle. Edmond Demolins kir-
joitti aiheesta otsikolla A quoi tient la superiorite des Anglo-Saxons? Ana-
lyyttisin ote oli André Tardieu'llä, joka vuonna 1908 julkaisi teoksen Notes 
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sur les Etats-Unis. Siinä hän kirjoitti Yhdysvaltojen asemasta maailmanval-
tana. Kansakunta, jossa on 90 miljoonaa ihmistä ja joka myy muulle maail-
malle vehnää, hiiltä, rautaa ja puuvillaa, ei voi eristäytyä. Sen voima luo 
sen uudet oikeudet. Nämä muuttuvat vaatimuksiksi ja vaatimukset velvolli-
suuksiksi puuttua kaikkiin kysymyksiin, jotka tähän asti ovat olleet vain 

Euroopan asioita. Yhdysvallat on sekaantunut nyt maailmankaikkeuden 
kysymyksiin; se on asettunut pöytään, jossa pelataan suurin panoksin eikä 
se voi enää lähteä pois, päätteli Tardieu.18  

Vuosisadan vaihteesta noin vuoteen 1909 Yhdysvallat sekaantuikin 
jokseenkin kaikkiin kansainvälisiin kysymyksiin, jotka olivat tavalla tai toi-
sella yhteydessä maailmankauppaan. Koska Euroopan maiden välillä oli 
voimakkaita jännitteitä, poliittinen tilanne vaihteli nopeasti. Tästä syystä 
myös maiden viralliset kannanotot toisistaan muuttuivat aikaisempaa labii-
limmiksi. Ensimmäinen kansainvälinen kriisi, joka heijastui amerikkalais-
ten ja eurooppalaisten väleihin, oli Venäjän-Japanin -sota vuosina 1904-
1905. Siinä Yhdysvaltojen presidentti Theodore Roosevelt toimi välittä-
jänä. Selkeimmin tämä sota vaikutti nimenomaan Venäjän näkemyksiin 
Yhdysvalloista. 

Jo 1890-luvulla venäläisissä lehdissä oli alettu julkaista kriittisiä artik-
keleita Yhdysvalloista. Niissä tuomittiin amerikkalainen talousajattelu ja 
rasismi. Samaan aikaan maiden kontaktit kuitenkin lisääntyivät Aasiassa 
kummankin valtion imperialistisen politiikan seurauksena. Venäjä olisi 
tarvinnut amerikkalaisten investointeja rautatiehankkeissaan; toisaalta se 
koki Yhdysvaltojen Open Door -politiikan Kiinassa uhaksi itselleen. Venä-
jän-Japanin -sodan aikana tapahtunut Yhdysvaltojen asettuminen sodan 
välittäjäksi Japanin puolesta sai NIKOLAI V. SIVACHEVin ja NIKOLAI N. 
YAKOVLEVin arvioiden mukaan venäläis-amerikkalaiset suhteet huonone-
maan viileämmiksi kuin koskaan aikaisemmin. Kuitenkin SIVACHEV ja 
YAKOVLEV korostavat sitä, että kansainvälisen politiikan kentässä Venä-
jän ja Yhdysvaltojen suhteilla oli kummankin maan kannalta hyvin vähän 
merkitystä verrattuna maiden suhteisiin Saksaan, Englantiin ja Ranskaan. 
Vuoden 1905 jälkeen Venäjän ja Yhdysvaltojen väliset suhteet paranivat 
jonkin verran, ja vuonna 1907 maat solmivat sopimuksen rautatiehankkeen 
rahoituksesta. Etenkin Venäjän liberaalipiirit näkivät Yhdysvallat myön-
teisessä valossa. Sen sijaan sekä radikaalien että konservatiivien näkemys 
amerikkalaisista oli kielteinen.19  

18. Kaikista näistä kirjoituksista, ks. Mead 1969, 102-103. 
19. Sivachev-Yakovlev 1979, 15-22. 
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Venäjän-Japanin -sodan vaikutuksesta Länsi-Euroopan maiden asen-
teet Yhdysvaltoja kohtaan kehittyivät myönteiseen suuntaan. Britit jatkoi-
vat ystävällismielistä politiikkaansa, jota ranskalaiset diplomaattilähteet 
pitivät jopa miellyttämishaluna:20  

»L'Angleterre ne ménage rien pour plaire å l'Amerique .. . 
Ala verite, on rit un peu ici de l'exces d'amitie montre par les 
Anglais ...» 

Vuodesta 1902 lähtien solmituilla anglo-japanilaisilla sopimuksilla Englan-
ti ja Yhdysvallat sulkivat Kaukoidän eurooppalaisilta kilpailioilta. Kaupal-
liset intressit siis määräsivät brittien yhteistyöhalukkuuden.2  

Sodan seurauksena myös Saksan asenteet kehittyivät ystävällisempään 
suuntaan. Vielä vuonna 1901 saksalaislehdet olivat kirjoittaneet poleemi-
seen sävyyn Theodore Rooseveltin nimittämisestä presidentiksi MacKin-
leyn kuoltua. Saksalaiset pelkäsivät Yhdysvaltojen ekspansiota, sillä Roo-
seveltia pidettiin jingoistin prototyyppinä. Tilanne muuttui kuitenkin no-
peasti, kun Roosevelt ja keisari Vilhelm lähestyivät toisiaan. Keisari 
ilmaisi ihailevansa amerikkalaisia yleensä ja presidentti Rooseveltia erityi-
sesti.22  Ranskan diplomaattikirjeenvaihto kuvasi asennemuutosta osuvasti 
vuonna 1901:23  

»Dans un interview que publie aujourd'hui la Tribune de New-
York, M. de Holleben affirme que le Gouvernement et le 
peuple allemand ont pour l'Amerique la plus profonde admi-
ration et que nulle part on ne fait de voeux plus sinceres pour 
le succes du 'chevaleresque successeur de M. MacKinley'.» 

Kirjeenvaihtaja de Margerie esitti kuitenkin omana mielipiteenään, että 
Saksan ja Yhdysvaltojen suhteet olivat tosiasiassa huononemassa, sillä 
maat kävivät kovaa kilpailua maailmankaupan ylivallasta. Vuonna 1906 pa- 

20. M. Jules Cambon, Ambassadeur de France å Washington, å M. Delcasse, Ministre des 
Affaires etrangeres, Washington, 12 juin 1901 (Documents Diplomatiques Francais... 
2e  serie, tome premier 1930, 326): 

21. Nicholas 1975, 58-59. 

22. Ks. Skard 1961, 48-49. 

23. M. de Margerie, Chargé d'affaires de France å Washington, å M. Delcasse, Ministre 
des Affaires etrangeres, Washington, 19 novembre 1901 (Documents Diplomatiques 
Francais... 2e  serie, tome premier 1930, 609). 
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roni Speck von Sternburg saattoi silti raportoida Washingtonista Berliiniin 
Saksan keisarin ja Yhdysvaltojen lämpimistä suhteista:24  

»Ich hatte gestern abend eine eingehende Unterredung mit 
dem Präsidenten..; ich fand ihn in sehr gehobener Stimmung, 
und er bemerkte: 'Ubermitteln Sie Seiner Majestät dem Kai-
ser meinen aufrichtigsten Gluckwunsch zu diesem epoche-
machenden politischen Erfolg in Algericas. Die Politik Seiner 
Majestät in der Marokkofrage ist von Anfang bis Ende eine 
meisterhafte gewesen. Der Kaiser hat auf der Konferenz al-
les das durchgesetzt, was er durchsetzen wollte, und die Welt 
muss ihm fur das Resultat tiefen Dank wissen ...' Wenn auch 
das Vorstehende nicht mit den Tatsachen iibereinzustimmen 
scheint, so habe ich doch die feste Uberzeugung, dass die von 
dem Präsidenten gesprochenen Worte ganz und gar von Her-
zen kamen.» 

Toisaalta Saksan ja Yhdysvaltojen välit olivat kaikista Euroopan mais-
ta labiileimmat. Vuosina 1907-1908 aktualisoitunut Kiinan kysymys alkoi 
viilentää niitä. Tällöin Yhdysvallat kieltäytyi osallistumasta Saksan kanssa 
Kiinan suojeluun Japania vastaan. Ensimmäisen maailmansodan alettua 
Saksa muodosti uhkan Yhdysvaltojen kaupankäynnille upottamalla tämän 
kauppalaivastoa. Vuonna 1917 Saksa ehdotti Zimmermannin nootissa 
Meksikolle Yhdysvaltojen vastaista liittoa.2' 

Myös Ranskan ja Yhdysvaltojen välit olivat herkät muutoksille. Vuosi-
sadan vaihteen tuntumassa Panaman kanavaa koskenut kiista kiristi mai-
den välejä, mutta Marokon kriisin aikana vuonna 1905 ne paranivat. Presi-
dentti Roosevelt toimi kiistassa välittäjänä, ja hänen tasapainopolitiikkan-
sa katsotaan siinä tilanteessa pelastaneen Euroopan sodalta. Roosevelt 
ratkaisi kiistan Ranskan eduksi. Kriisin lauettua Ranskan ulkoministeri 
sähkötti Washingtonin lähettiläälle helpottuneena:26  

»Veuillez exprimer å M. Roosevelt les remerciements du Pre-
sident de la Republique et les miens pour son amicale inter-
vention. La mission qu'il propose de confier å un officier 

24. Der Botschafter in Washington Freiherr Speck von Sternburg an das Auswärtige Amt, 
Washington, den 21. März 1906 (Die Grosse Politik der Europäischen Kabinette 1871-
1914, 21. Band ... 1925, 311-312). 

25. Ks. esim. Harbaugh-Link 1968, 328, 334-335. 
26. M. Rouvier, Ministre des Affaires etrangeres, å M. Jusserand, Ambassadeur de Fran-

ce a Washington, Paris, 24 fevrier 1906 (Documents Diplomatiques Francais... 2e  se-
rie, tome IX 1946, 377). 

298 



italien souleverait peut-etre quelques objections, mais la re-
serve qu'il a faite å ce sujet suffit.» 

1900-luvun alussa Euroopan maiden suhtautumisessa Yhdysvaltoihin 
oli näin ollen kahdenlaisia asenteita. Amerikkalainen imperialismi herätti 
jossakin määrin vastustusta, mutta yhä enemmän Euroopan maat ymmärsi-
vät Yhdysvaltojen kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen. Toisaalta Yh-
dysvaltoja pidettiin arvaamattomana suurvaltana, joka tuotti poliittisia yllä-
tyksiä maailmalle. Yleensä Euroopan valtojen suhteet Yhdysvaltoihin py-
syivät kuitenkin myönteisinä koko käsiteltävän ajan. Yhdysvaltojen liityttyä 
ensimmäiseen maailmansotaan sen arvo nousi entisestään. Eurooppa tar-
vitsi enemmän kuin koskaan paitsi amerikkalaisia sotilaita myös amerikka-
laisia tuotteita, ruokaa ja viihdettä. 
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2.2. Amerikkalaisen mentaliteetin arviointi 

Yhdysvaltojen aseman korostuminen ja kansainvälisen toiminnan vilkastu-
minen ei ollut ainoa seuraus Yhdysvaltojen ja Euroopan maiden voimistu-
neesta vuorovaikutuksesta. Samaan aikaan, kun vanha maailma joutui tun-
nustamaan amerikkalaisten poliittisen ja kaupallisen voiman, se joutui ot-
tamaan huomioon myös amerikkalaisen tieteen, taiteen ja yhteiskunta-
elämän saavutukset. Eurooppalaisten kiinnostus Yhdysvaltoja kohtaan 
kasvoi ratkaisevasti, ja heille syntyi olosuhteiden muuttuessa tarve oppia 
tuntemaan amerikkalaisuus. Kehitys ei tapahtunut yht'äkkiä eikä se johta-
nut Yhdysvaltojen suoranaiseen ihannointiin, mutta edellisiin vuosi-
kymmeniin verrattuna eurooppalaisten asennemuutos oli merkittävä. Tut-
kiessaan norjalaisten mielipiteitä Amerikasta SIGMUND SKARD arvioi Yh-
dysvaltojen kanssa käydyn kaupan tulleen niin tärkeäksi, että ideologiset 
erot maiden välillä menettivät merkitystään. HENRY BLUMENTHAL tulee 
samaan lopputulokseen: kasvava aineellinen vauraus heikensi amerikkalai-
suuden vastustusta Ranskassa. Nimenomaan amerikkalaisten teknologinen 
ja kaupallinen etevämmyys lisäsivät eurooppalaisten kiinnostusta. 

Toinen tärkeä tekijä uuden Amerikka-kuvan muotoutumiselle oli 
WOLFGANG WAGNERin mukaan eurooppalaisten taiteilijoiden ja intel-
lektuellien lisääntynyt oleskelu Yhdysvalloissa. Omakohtaiset kokemukset 
ja kasvaneet tiedot amerikkalaisesta kulttuurista loivat myönteisiä asentei-
ta. Ylipäänsä ottaen tietoyhteydet vilkastuivat vuosisadan vaihteen tuntu-
massa; esimerkiksi Norjan lehdistö välitti tietoutta Yhdysvalloista enem-
män kuin koskaan aikaisemmin. Kolmanneksi on huomattava, että kiinnos-
tus Yhdysvaltoja kohtaan ei kasvanut vain poliittisissa, kaupallisissa tai 
intellektuaalisissa piireissä vaan myös alemmissa yhteiskuntaryhmissä. 
Massasiirtolaisuus jatkui ensimmäiseen maailmansotaan asti voimakkaana 
ja lisäsi kontakteja uuden ja vanhan maailman välille. Toisaalta amerikka-
lainen viihdekulttuuri edisti alempien yhteiskuntaluokkien Amerikan-tun-
temusta stereotyyppisellä tavallaan.1  

Tuloksena oli uudelleen muotoutunut kuva Yhdysvalloista, sen kult-
tuurista, yhteiskunnasta, arvoista ja ihanteista — sen mentaliteetista. Vaik- 

1. 	Ks. Wagner 1977, 25-27; Skard 1976, 83 (Norjasta); Blumenthal 1975, 231 (Ranskasta). 
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ka eurooppalaisten mielipiteet edelleen jakaantuivat kielteisiin ja myöntei-
sen, alettiin yhä enemmän julkaista maltillisia, objektiivisuuteen ja analyyt-
tisyyteen pyrkiviä kirjoituksia. Niitä ilmestyi myös Yhdysvaltojen lähinaa-
purissa Kanadassa. Vielä muutama vuosikymmen aikaisemmin kanada-
laiset, etenkin Kanadan ranskalaiset, olivat suhtautuneet torjuvasti 
maanmiestensä muuttoliikkeeseen Yhdysvaltoihin. Kritiikkiä oli esitetty 
myös amerikkalaisten materialistisuutta ja pinnallisuutta kohtaan. Vielä 
vuosisatojen vaihteessakin kanadalaiset kokivat identiteettinsä säilyttämi-
sen ongelmalliseksi. Yleinen mielipide kuvastui patrioottisista romaaneis-
ta, joissa Yhdysvaltoihin muuttaneille henkilöille kävi huonosti. Emotio-
naalisten kannanottojen rinnalle ilmestyi kuitenkin kirjoituksia, joissa naa-
purimaata alettiin kuvata mainettaan parempana asuinpaikkana, joskus 
jopa tulevaisuuden maana. 

»Uuteen objektiivisuuteen» pyrki kanadalainen Edmond de Nevers, 
joka vuonna 1896 julkaisi teoksen LÅvenir du peuple canadien-francais. 
Tässä amerikkalainen elämäntapa nähtiin edelleen vaaraksi kansalliselle 
identiteetille; de Nevers neuvoikin lukijoitaan, etteivät nämä erehtyisi pi-
tämään taloudellista menestystä onnena, sillä »kultaisen vasikan palvonta» 
teki amerikkalaisesta yhteiskunnasta tarkoituksettoman ja kiinnostamatto-
man. Mutta toisaalta de Nevers myönsi, ettei Yhdysvallat silti ollut niin 
huono maa kuin hän oli luullut, eivätkä kanadalaisten olot Yhdysvalloissa 
olleet niin surkeat kuin hän oli ennen Yhdysvaltojen matkaansa kuvitellut. 
Hän kirjoitti myös, että kanadalaiset tulivat itse asiassa hyvin toimeen Yh-
dysvalloissa. Hänestä alkoi tuntua siltä, että he eivät olleetkaan jättäneet 
synnyinmaataan vaan laajentaneet sitä Yhdysvaltojen puolelle. Hän ennus-
ti, että tulevaisuudessa ranskalaiset kaupungit ulottuisivat New Orleansista 
Montrealiin. Yllä mainitussa teoksessaan ja sitä seuranneessa LÅme ame-
ricaine -kirjassa (1900) de Nevers totesi, että Yhdysvallat oli suurvalta, joka 
tulee aloittamaan ihmiskunnan uuden edistyksen ja menestyksen kauden. 
Yhdysvaltojen tehtävä oli opettaa muulle maailmalle vapauden ja kohtuul-
lisuuden hengessä, miten eri rodut voivat muodostaa voimakkaan ja yhte-
näisen maailman ilman, että kenenkään tarvitsee luopua etnisestä taustas-
taan. De Nevers uskoi, että Kanadan ranskalaiset pystyisivät tästä syystä tu-
levaisuudessakin säilyttämään kulttuurinsa ja kontaktinsa vanhaan koti-
maahansa.2  Hän kuului niihin vuosisadan vaihteen kanadalaisiin, jotka toi-
voivat valtioliittoa Yhdysvaltojen ja Kanadan välille ja jotka näin ilmaisivat 
orientoituvansa läntiseen, amerikkalaiseen kulttuuripiiriin. 

2. Viittauksista de Neversin teoksiin, ks. Cotnam 1977, 787-788. 
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Kaikki kanadalaiset eivät ajatelleet Edmond de Neversin tavoin. Osa 
heistä toivoi suurempaa kansallista itsenäisyyttä, osa taas entistä kiinteäm-
pää yhteenkuuluvuutta emämaahan. Kuitenkin de Neversin mielipiteet ku-
vastivat Kanadassa tapahtunutta vähittäistä taloudellis-ideologista irtaan-
tumista Euroopasta ja liittymistä uuden maailman kulttuuriin. Tämä kehi-
tys kulminoitui ensimmäisessä maailmansodassa Kanadan osallistuessa sii-
hen Yhdysvaltojen rinnalla.3  

De Neversin ajatukset heijastivat selkeästi uutta ajattelutapaa, jolle 
löytyi vastineita myös Euroopan puolelta, sillä vuosisadan vaihteessa useat 
journalistit ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kiinnostuneet intellektuellit 
matkustivat Yhdysvaltoihin. Heihin kuuluivat norjalaiset Kristofer Janson 
ja H. Tambs Lyche sekä englantilaiset James Muirhead, George Warring-
ton Stevens, A. Maurice Low, William Archer, James Bryce, W.T. Stead ja 
H.G. Wells .4  

H.G. Wells näki Yhdysvallat tulevaisuuden maana, ja kuten de Nevers, 
hänkin koetti suhtautua Amerikkaan objektiivisesti; ALLAN NEVINS luon-
nehtii Wellsin asennetta termillä »ystävällinen kriittisyys». Wells kertoi lu-
kijoilleen nähneensä kaikkialla ympärillään jättiläismäistä kasvua ja elin-
voimaa. Erityisesti maan intellektuaalinen elämä viehätti häntä. Sen sijaan 
materialistisuus, yhteiskunnalliset vääryydet ja väkivaltaisuudet järkyttivät 
häntä. Hän perehtyi amerikkalaiseen talouselämään ja totesi, että rehellis-
tä kilpailua ei esiinny. Hän katseli Vapaudenpatsasta ja tulkitsi sen symbo-
loivan omaisuuden — ei yksilön — vapautta. Silti Wells uskoi, että Yhdys-
valloilla oli toivoa paremmasta tulevaisuudesta ja muutoksesta, kun Theo-
dore Roosevelt yritti luoda oikeudenmukaisuutta ja kun Upton Sinclairin 
kaltaiset kirjailijat ravistelivat ihmisiä. Näitä Wells piti merkkinä uuden, 
syntymässä olevan kulttuurin elinvoimasta ja menestyksekkäästä tulevai-
suudesta.5  

Siinä missä Wells analysoi Amerikkaa kirjailijan keinoin, lakitieteen 
professori ja liberaaliksi tunnustautunut aktiivipoliitikko James Bryce arvi-
oi Yhdysvaltojen yhteiskuntaa teoreettisemmin, mutta hän totesi saman 
trendin kuin Wellskin — voimakkaan materialistisen kehityksen kaikkine 
seurauksineen. Bryce arvioi vuonna 1905 Amerikassa elettävän vaihetta, 
jolloin liike-elämä jätti muut yhteiskunnan tasot varjoonsa. Kehitys oli voi-
makkaampaa kuin 30 vuotta aikaisemmin, mutta kontrasti Eurooppaan ei 

3. Ks. Virtanen 1981b, 24-25. 
4. Ks. Nevins 1948, 317-339; Sveino 1971, 88-101; Ingwersen 1971, 272-274; Skard 1976, 

118-122; Sivachev-Yakovlev 1979, 24-25. 

5. Ks. Nevins 1948, 325-330. 
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Kuva 58: 
Amerikkalaiset miljonäärit olivat suosit-
tuja uutisaiheita niin Yhdysvaltain kuin 
Euroopankin lehdissä. Mm. Vanderbilt-
in ja Rockefellerin elämästä kerrottiin 
usein. — Kuvassa on Jay Gould, jota 
vuoden 1893 Uusi Kuvalehti piti »ah-
neena ja rahanhimoisena roistona». 

ollut kasvanut suuremmaksi vaan pikemminkin pienentynyt, sillä Saksa ja 
Englanti kulkivat Yhdysvaltojen jalanjäljissä. Liike-elämä oli Brycen mie-
lestä trustiutunut ja taloudellinen valta siirtynyt liikemiehiltä lakimiehille. 
Työläiset ja kuluttajat joutuivat nyt maksamaan liike-elämän kilpailun seu-
raukset. Tästä syystä individuaalisuus oli katoamassa, demokratia vaihtu-
massa oligarkiaksi. Brycen mielestä oli paradoksaalista, että maassa, jossa 
yksilöllisyys oli suurinta, myös yhdistyminen organisaatioiksi saavutti mak-
siminsa. Silti hän totesi, että taloudellinen kehitys oli lisännyt yleistä hyvin-
vointia:6  

»The increase of wealth, even more remarkable than the in-
crease of population, impresses a European more deeply than 
ever before because the contrast with Europe is greater. In 
America every class seems rich compared with the correspon-
ding class in the Old World ... But the absence of pauperism 
is still more remarkable ...» 

Bryce kiinnitti huomiota myös rahan merkityksen jatkuvaan kasvuun. Ra-
haa ansaittiin ja kulutettiin nyt enemmän kuin ennen, sen valta oli suurem-
pi kuin ennen, ja se merkitsi militaristista voimaa sodassa ja taloudellista 
mahtia rauhan aikana. 

Brycen toteamukset amerikkalaisesta materialismista eivät olleet uu-
sia eurooppalaisten arvioinneissa. Materialismi oli kuulunut 1800-luvun al- 

6. Bryce 1905, passim. 
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kupuolelta lähtien niihin peruskriteereihin, joilla amerikkalaisuutta arvioi-
tiin. Mutta toisin kuin ennen, Brycen asennoituminen ei ollut tuomitsevaa 
vaan lähinnä analyyttistä. Samanlaista viileyttä ja pyrkimystä amerikkalai-
sen materialismin ymmärtämiseen ilmeni muidenkin intellektuellien kan-
nanotoissa. Syy tähän oli selvä. Euroopan hyvinvoinnin kasvu ja materiaali-
suuden lisääntyminen vähensivät amerikkalaisen materialismin kritiikkiä. 
Syntyi halu ymmärtää ilmiötä, joka oli tullut tutuksi myös omassa elämässä. 
Ajattelutavan muutoksen ilmentäjänä voikin pitää saksalaissyntyisen, mut-
ta Englannissa toimineen filosofi Hugo Munsterbergin kirjaa The Ameri-
cans, joka ilmestyi vuonna 1904.7  HENRY STEELE COMMAGER pitää sitä 
syvällisimpänä amerikkalaisen arvomaailman analyysinä, minkä kukaan 
saksalainen on kirjoittanut .8  

Teoksessaan Munsterberg vertaa toisiinsa amerikkalaisten, ranskalais-
ten ja saksalaisten käsityksiä rahasta ja sen ansaitsemisesta sekä suhtautu-
misesta materiaaliseen hyvinvointiin. Munsterberg toteaa, että amerikka-
laisten ja ranskalaisten asenteet olivat toisilleen vastakkaiset, kun taas sak-
salaisten käsitykset sijoittuivat ääripäiden välille. Ranskalaiset arvostivat 
hänen mukaansa rahaa silloin, kun he saivat sen tekemättä työtä. Niinpä 
perintö tai uhkapelissä saatu raha oli heille arvokasta ja »kunniallista». 
Amerikkalaiset puolestaan arvostivat henkilöä, joka oli itse koonnut omai-
suutensa. Tästä syystä kaikki eivät pitäneet tarpeellisena jättää perintöä 
lapsilleen vaan lahjoittivat varansa hyväntekeväisyyteen. Amerikkalaisten 
suhtautuminen rahan ansaitsemiseen oli myös toinen kuin ranskalaisten. 
Vanhan maailman asukkaille se oli ikävää raatamista, kun taas uuden maa-
ilman puolella sitä pidettiin luovana toimintana, joka muodosti itseisarvon 
elämässä. Munsterberg esitti omana kantanaan, että oli epäoikeudenmu-
kaista pitää amerikkalaisia materialisteina, kun he käsittivät työnteon luo-
vuutena. Oli tärkeätä, että ihmisillä oli yhteisenä arvona työn kunnioitus, 
koska vain silloin kansakunnalla olisi tulevaisuus edessään: 

»A nation can never do its best in any direction unless it be-
lieves thoroughly in the intrinsic value of its work ... If the 
first minds of a nation look down with contempt on economic 
life, if there is no real belief in the ideal value of industry, and 
if creative minds hold aloof from it, that nation will necessa-
rily be outdone by others in the economic field. But where the 
ablest strength engages with idealistic enthusiasm in the ser- 

7. New York 1904. 

8. Commager 1947, 261. 

9. Munsterberg 1904 (siteeraus, ks. Commager 1947, 268-269). 
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vice of the national economic problems, the nation rewards 
what the people do as done in the name of civilization, and 
the love of fame and work together spur them on more than 
the material gain which they will get.» 

Munsterbergin käsitykset amerikkalaisuuden olemuksesta liittyvät 
paitsi pyrkimykseen ymmärtää Yhdysvaltojen kehitystä, myös haluun selit-
tää sen menestys. Materialistisuudesta oli kehittymässä elämäntapa, jonka 
katsottiin sisältävän myös myönteisiä arvoja. Eurooppalaiset totesivat Yh-
dysvaltojen kehityksen todistavan menestyksestä. Alettiin pohtia, mikä oli 
menestyksen salaisuus. Ongelmaa analysoineisiin kuului W.T. Stead. Löy-
tääkseen vastauksen kysymykseensä hän haastatteli niin amerikkalaisia 
kuin englantilaisiakin. Stead tuli siihen johtopäätökseen, että syynä Yhdys-
valtojen menestykseen ei voinut olla yksinomaan kansakunnan nuoruus tai 
suuret luonnonrikkaudet vaan lähinnä kaksi tekijää: lahjakkuuksien keskit-
tyminen liike-elämään ja koulutuksen arvostus. Stead vertasi Yhdysvalto-
jen kehitystä Eurooppaan ja totesi suuren eron. Kun amerikkalaisten lah-
jakkaimmat kyvyt keskittyivät liikemaailman palvelukseen, eurooppalaiset 
hajottivat itsensä liian moneen suuntaan. Saksalaisia houkutteli sotilasura, 
italialaiset ja ranskalaiset suuntautuivat taiteen tutkimukseen, englantilai-
set hakeutuivat kaupan tai siirtomaiden palvelukseen, kirjallisuuden tai ur-
heilun piiriin. Yhdysvalloissa koko kansakunta keskittyi sen sijaan hyvin-
voinnin luomiseen; puritaaninen moraali tuki ihmisten itsekuria ja vahvisti 
työn kunnioitusta.10  

Amerikkalaisten menestyksen toinen keskeinen selittäjä oli Steadin 
mukaan koulutuksen arvostus. Jos tieto oli valtaa ja jos koulutus lisäsi tie-
toa, amerikkalaisista täytyi väistämättä tulla maailman vahvin kansakunta, 
Stead kirjoitti. Hän totesi, että Amerikassa pidettiin kansan sivistystason 
kohottamista välttämättömänä, kun taas Englannissa alempien luokkien 
koulutus nähtiin tarpeettomana, koska ei uskottu, että koulutuksen avulla 
voitaisiin saada kansan taloudellinen tila kohoamaan. Koulutus olisi kui-
tenkin Steadin mielestä myös Englannissa tärkeä, sillä sen kautta ihmisille 
syntyisi tunne tasa-arvoisuudesta, ja he suhtautuisivat elämäänsä kunnian-
himoisemmin. Englannissa ei Steadin mukaan — toisin kuin Yhdysvallois-
sa — kannustettu alempien kansanosien ponnisteluja ylöspäin millään ta-
valla.11  

Steadin kommentit perustuivat suurelta osin Euroopan ja Yhdysval-
tain olojen vertailuun, mutta toisin kuin edeltäneiden vuosikymmenten ai- 

10. Stead 1902,147-148. 

11. Stead 1902, 148-151. 

305 



Kuva 59: 
Maksim Gorki oli niin kiinnostunut amerik-
kalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta, et-
ta matkusti tutustumaan siihen paikan pääl-
le. Erityisesti hän halusi saada tietoja ame-
rikkalaisen työväenluokan tilanteesta. Gorki 
pettyi kuitenkin Yhdysvaltoihin ja kotiin pa-
lattuaan hän kritikoi ankarasti amerikkalais-
ta yhteiskuntaa. 

kana, jolloin Amerikan materialistisuus synnytti negatiivisia käsityksiä. Yh-
dysvalloista pyrittiin nyt Euroopassakin ottamaan mallia, jotta voitaisiin 
saavuttaa samanlainen hyvinvointi. Kehitys osoittaa eurooppalaisten Ame-
rikka-kuvan avartuneen huomattavasti. Eräiltä osin sitä voidaan pitää myös 
jatkona Euroopan liberaalien traditionaalisille käsityksille Yhdysvalloista 
edistyksen ja kansanvalistuksen maana. Tällöin on kuitenkin otettava huo-
mioon se, että liberaalit olivat 1800-luvun alkuvuosista alkaen korostaneet 
nimenomaan amerikkalaisen yhteiskunnan henkisiä arvoja: vapautta, tasa-
arvoa, kansan korkeaa sivistystasoa, kirjastolaitosta ja koululaitosta. Nyt 
kiinnitettiin huomiota Yhdysvaltojen materiaaliseen edistykseen. Aikakau-
den kompleksiselle tavalle mieltää amerikkalaisuus oli kuitenkin ominais-
ta myös entisten liberaalien näkemysten jatkuminen ainakin Pohjoismais-
sa. Joidenkin kansanvalistusmiesten, kuten norjalaisen H. Tambs Lychen 
käsityksissä Yhdysvallat oli maa, jossa vallitsi henkinen ja uskonnollinen 
idealismi, jossa utopiat toteutuivat ja joka oli eurooppalaisten tiennäyttäjä-
nä sivistystyössä.12  

Liberaalien traditionaalisten käsitysten rinnalla elivät edelleen sit-
keästi konservatiivien perinteiset mielipiteet, jotka väheksyivät Yhdysval-
toja kulttuurittomana ja materialistisena maana. SKARD onkin todennut, 
että vielä vuosisadan vaihteessa eurooppalaisten kielteiset käsitykset ame- 

12. Skard 1976, 118-121. 
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rikkalaisuudesta perustuivat Gilded Age -kauden paljastuksiin ja sensaati-
oihin. Vanhat stereotypiat säilyttivät voimansa, sillä niillä oli helppo puo-
lustaa eurooppalaisuutta.13  Niinpä Rudyard Kipling julkaisi vuonna 1899 
muistelmateoksen From Sea to Sea, jossa hän esitti sarkastisia komment-
teja amerikkalaisesta liikemiesmoraalista, kansan sivistymättömyydestä ja 
materiaalisista arvoista. Amerikkalaiset puhuvat aina rahasta, Kipling tote-
si. Jopa heidän taivaansa on tehty kullasta ja jalokivistä, jotta he voisivat 
siivet selässäkin toteuttaa luontaisia taipumuksiaan.14  Kiplingin venäläisen 
kollegan, Maksim Gorkin vaikutelmat Amerikan matkalta olivat vielä kiel-
teisemmät. Gorki, joka vieraili vuonna 1906 Yhdysvalloissa saadakseen tu-
kea vallankumousajatuksilleen, pettyi näkemäänsä. Hän yllättyi ame-
rikkalaisten sydämettömyydestä ja siitä henkisestä sorrosta, jota näki ym-
pärillään. Sisäisen vapauden valo ei loistanut ihmisten silmistä, vaan he 
näyttivät merkityksettömiltä ja orjuutetuilta. New York oli hirviömäisin 
kaupunki, mitä oli olemassa, Gorki valitti.1  

Monet muutkin eurooppalaisintellektuellit paheksuivat edelleen Yh-
dysvaltojen kulttuuria ja yhteiskuntaa. Kielteisiä kommenttejaan esittivät 
mm. Sigmund Freud, Knut Hamsun ja George Bernard Shaw, joka tokaisi: 
»The 100 percent American is 99 percent idiot». Wilhelm Raabe näki ame-
rikkalaisen kulttuurin tuhoavan eurooppalaisen harmonian, Guglielmo 
Ferrero puolestaan tuomitsi amerikkalaisen massojen palvonnan. Hän ar-
vosti enemmän »latinalaista laadun tajua».16  

Eurooppalaisten intellektuellien kritiikki ei kohdistunut aina yksin-
omaan Yhdysvaltoihin, vaan usein sen kohteeksi joutui koko länsimainen 
kulttuuri, jota Yhdysvallat symboloi. Oswald Spengler katsoi, että länsi-
mainen kulttuuri oli kaupungistumisen ja koneellistumisen myötä kuole-
massa ja että kehitys oli selvimmin nähtävissä Yhdysvaltojen suurkau-
pungeissa, erityisesti New Yorkissa. Kulttuurin tuhoutumisen merkkeinä 
hän näki yksilön ja yhteiskunnan suhteen muuttumisen, joka kuvastui kau-
pallisen sanomalehdistön valta-asemasta. Kuolevalle kulttuurille oli omi-
naista myös älyn keskinkertaistuminen, keskiluokkaistuminen. Spenglerille 
Yhdysvallat oli uusi Karthago, länsimaisen historian loppu.17  Voidaankin 
ajatella, että eurooppalaisten kritiikki Yhdysvaltoja kohtaan oli paljolti kri-
tiikkiä länsimaisen kulttuurin materialisoitumista ja sekularisoitumista 
kohtaan. 

13. Skard 1976, 116. 
14. Ks. Nevins 1948, 324-325. 
15. Ks. Sivachev-Yakovlev 1979, 25. 
16. Skard 1968, 464-465; ks. myös Wagner 1977, 22-23. 
17. Bigsby 1975. 7-8. 
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SIGMUND SKARD on kuitenkin todennut, että asenteet muuttuivat kai-
kesta kritiikistä huolimatta myönteisempään suuntaan. Yhdysvaltojen dy-
naaminen kehitys pakotti yhä useammat Euroopan intellektuellit tarkista-
maan asenteensa uuteen maailmaan. Esimerkkinä muutoksesta SKARD 
mainitsee älymystössä vuosisadan vaihteessa heränneen toivon yleisestä 
humaanista vallankumouksesta, jota johtaisivat amerikkalaiset ja maail-
man työläiset.18  

Voidaan siis todeta, että vuosina 1890-1917 Euroopan älymystön tapa 
mieltää Yhdysvallat ja amerikkalaiset arvot muuttui huomattavasti. Yhä 
useammat intellektuellit alkoivat arvostaa amerikkalaista kulttuuria ja he 
huomasivat, että sillä oli annettavaa myös heille itselleen esimerkiksi 
emersonilaisuuden muodossa. Eurooppalaiset etsivät nyt selitystä amerik-
kalaisten menestykselle ja heidän kulttuurinsa nousulle. Arvioitiin, että 
Yhdysvaltojen kehitys oli varsin samanlainen kuin vanhan maailman kehi-
tys tulisi olemaan. Oleellisin muutos aikaisempiin vuosikymmeniin verrat-
tuna oli se, että amerikkalainen kulttuuri ja yhteiskuntaelämä opittiin tun-
temaan paremmin kuin ennen; omakohtaisesti koettu tieto lisääntyi Eu-
roopan älymystön piirissä. Samanlainen tiedon lisääntyminen ja sitä 
seurannut Amerikka-kuvan realisoituminen tapahtui myös alempien yh-
teiskuntaryhmien keskuudessa. 

18. Skard 1968, 464-465. 
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2.3. Populaari Amerikka-kuva 

Vuosisatojen vaihteen molemmin puolin kansan sivistystaso nousi kaik-
kialla Euroopassa. Painettu tieto alkoi lehtien ja kirjojen välityksellä ta-
voittaa yhä suurempia väestöryhmiä, ja sanoma- ja aikakauslehtien luku-
määrä lisääntyi koko ajan. Euroopan lehdistössä oli jo 1800-luvun puolen-
välin paikkeilla vakiintunut mielipidejakauma liberaalilehtien kiittäviin ja 
konservatiivilehtien kriittisiin kannanottoihin Yhdysvalloista. Lehdistön 
mielipiteet jakautuivat edelleen 1890-luvullakin kahtia, mutta eivät enää 
yhtä ehdottomasti kuin ennen. 

Tutkiessaan norjalaista sanomalehdistöä SIGMUND SKARD on toden-
nut, että mielipidejakauma saattoi olla ristiriitainen ja vaihdella nopeasti 
tilanteen mukaan. Yhä useammin liberaalit ja konservatiivit päätyivät sa-
maan lopputulokseen työväenlehdistön edustaessa vastakkaista mielipidet-
tä. Tähän oli kaksi syytä. Ensiksikin Norjassa, kuten suurimmassa osassa 
muutakin Eurooppaa, vallitsi porvarillis-liberaalinen talouspoliittinen 
suuntaus, jota leimasi nopea teollisuuden kasvu ja jota legitimoi amerikka-
laisten tunnetuksi tekemä laissez faire -ajattelu rajoittamattomasta talous-
politiikasta. Sekä liberaalit että konservatiivit suhtautuivat myönteisesti lii-
ke-elämän edistämiseen ja löysivät esikuvan Yhdysvalloista. Toiseksi kum-
pikin ryhmittymä vastusti radikaaleja, anarkistisia liikkeitä, koska pelkäsi 
kumoustoiminnan koituvan yhteiskunnan tuhoksi. Tästä syystä sekä libe-
raalit että konservatiivit tukivat Yhdysvaltojen hallitusta vuoden 1886 
anarkistimellakoista alkaen, kun taas työväenlehdistö reagoi jyrkästi anar-
kistien puolesta pitäen heidän teloitustaan oikeusmurhana. Euroopan leh-
distön mielipidekenttä oli näin ollen jakautumassa uudelleen yhtäältä oi-
keistolehtien myönteisiin, toisaalta vasemmistolehtien kielteisiin näke-
myksiin Yhdysvalloista.' 

Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että konservatiivit ja liberaalit 
olisivat edes Norjan lehdissä olleet kaikesta Yhdysvaltoihin liittyvästä sa-
maa mieltä. Ero näkyi selvästi niiden kirjoittaessa Theodore Rooseveltista. 
Kumpikin lehtiryhmä arvosti häntä, mutta vastakkaisin perustein: konser-
vatiiveille Roosevelt oli radikalismin vastustaja, liberaaleille lannistuma- 

1. 	Ks. Skard 1964, 20; Skard 1976, 123. 

309 



ton reformaattori. Presidentinvaalikirjoittelu puolestaan toi esiin vanhat 
mielipidejakaumat, sillä konservatiivit asettuivat yleensä republikaanieh-
dokkaan puolelle liberaalien pitäessä demokraattiehdokkaan puolta .2  

Norjan lehtien suhtautuminen Yhdysvaltoihin ei luonnollisestikaan ol-
lut aina myönteistä. Kun Norjan ja Yhdysvaltojen edut joutuivat esimerkik-
si tullitariffikysymyksissä ristiriitaan, mielipiteet Amerikasta olivat hyvin-
kin kärjekkäitä. Ilmapiiri oli kuitenkin muuttumassa Yhdysvalloille suo-
peammaksi. SKARD näkee tästä yhtenä esimerkkinä Norjan konservatiivi-
ja talouspiirien lisääntyneen kiinnostuksen Amerikan talouselämää ja en-
nen kaikkea sen keulakuvia — miljonäärejä — kohtaan. Amerikkalaisten 
miljonäärien elämäkerrat tulivat Norjan liikemiesten keskuudessa suo-
situksi lukemistoksi, ja konservatiivipoliitikot alkoivat perehtyä euroop-
palaiseen Amerikka-kirjoitteluun. 1890-luvulta lähtien he jopa siteerasivat 
James Brycen vuonna 1888 ilmestynyttä teosta American Commonwealth.3  

Yhdysvalloilla oli vakiintunut asema vuosisadan vaihteen eurooppa-
laisessa lehtikirjoittelussa. Mielipidejakauma tosin saattoi vaihdella yksin-
kertaisesta kahtiajaosta monitasoiseksi ja problemaattiseksi, toisinaan jopa 
ristiriitaiseksi ja labiiliksi. Muutos osoitti Yhdysvaltojen ja Euroopan mai-
den vuorovaikutuksen kasvua, jossa taloudellis-kulttuuriset suhteet kehit-
tyivät liikkuvammiksi kuin ennen ja jossa käsitykset Yhdysvalloista yhä 
useammin selittyivät keskinäisten suhteiden pohjalta. HERBERT TINGSTEN 
arvioi, että ensimmäiseen maailmansotaan mennessä eurooppalaisten mie-
lipiteet Yhdysvalloista eriytyivät ja että oli täysin luonnollista keskustella 
Amerikkaan liittyvistä kysymyksistä .4  Kaukaisesta ja eksoottisesta maasta 
oli tullut tuttu ja arkipäiväinen. Lehdistö vaikutti ratkaisevasti siihen, että 
eurooppalaiset alkoivat vähitellen mieltää Yhdysvallat yhtä läheiseksi kuin 
oman mantereensa maatkin. 

Amerikka-tieto oli lisääntynyt nopeasti. 1800-luvun puolivälissä Yh-
dysvallat oli ollut eurooppalaisten maailmankuvassa periferiaa, jota matka-
kuvaukset luonnehtivat ihmeitten maaksi. Vuosisadan vaihteeseen men-
nessä myös alempien yhteiskuntaryhmien tiedot Yhdysvalloista moninker-
taistuivat. Matkakirjoja, käsikirjoja siirtolaisiksi aikoville ja populaareja 
tietokirjoja julkaistiin enemmän kuin ennen. Saksassa ilmestyi vuosina 
1903-1906 yhteensä 17 matkakirjaa Yhdysvalloista.5  Tietoutta välittyi myös 
viihdekirjoista ja elokuvista sekä siirtolaiskirjeistä. Niiden yhteisvaikutuk- 

2. Skard 1976, 123-124. 
3. Ks. Skard 1976, 115,124-125, 129-130. 
4. Tingsten 1964, 229. 
5. Skard 1961, 48-49. 
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Kuva 60: Yhdysvaltojen luonnon suunnattomat mittasuhteet kiehtoivat yhtä hyvin eu-
rooppalaisia kuin amerikkalaisia itseäänkin. Kalliovuorten alue tuli perusteellisesti tun-
netuksi vasta 1870- ja 1880-luvuilta lähtien, jolloin tutkimusretkikunnat kartoittivat 
aluetta ja maalarit ikuistivat maisemia. 

sesta alempien väestöryhmien kuva Yhdysvalloista säilyi myönteisenä, jos-
kin melko stereotyyppisenä ja epärealistisenakin. 

Yhdysvalloista vuosina 1890-1917 julkaistut matkakuvaukset vaihteli-
vat sisällöltään ja kuvaustavaltaan huomattavasti. Ranskalaisen historian 

professorin André Siegfriedin teos Yhdysvaltojen kehityksestä6  oli popu-
laarista sävystään huolimatta tieteellinen ja analyyttinen. Saksalainen maa- 

6. 	Siegfried: Yhdysvallat nykyisellään (suom. 1928). 
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ilmanmatkaaja Ernst von Hesse-Wartegg julkaisi asiapitoisia, mutta kuvai-
levia kertomuksia Amerikan matkoiltaan,7  ja ranskalainen Paul Bourget 
kirjoitti Max O'Rell'in nimellä humoristisia pakinoita esitelmäkiertuees-
taan Yhdysvalloissa.8  Englantilainen James Muirhead päätti kuvauksensa 
America, the Land of Contrasts »baedekeriläiseen» yhteenvetoon matkus-
tamisesta Amerikassa, ja George Warrington Stevens puolestaan keskittyi 
vertaamaan toisiinsa Englannin ja Amerikan oloja sekä ihmisten luonteen-
piirteitä .9  

Tarkasteltaessa lähemmin Yhdysvaltoihin kohdistuvia matkakuvauk-
sia voidaan niissä havaita tiettyä kaksijakoisuutta. Osa niistä jatkoi aikai-
sempien vuosikymmenien ulkokohtaista kuvaustraditiota, osa kertoi Yh-
dysvalloista uudella, aikakauden muuhun Amerikka-tietouteen niveltyväl-
lä otteella. Perinteinen populaari tietämys Yhdysvalloista painottui ek-
soottisiin ja viihteellisiin aiheisiin. Niagaran putous, Yellowstonen puisto, 
Mississippi-virta ja Kalliovuoret viehättivät eurooppalaisia huomioitsijoita 
1900-luvun alussa aivan samoin kuin ennenkin. Vaikka Yhdysvallat par-
haillaan kaupungistui voimakkaasti, kiinnittivät lähes kaikki matkailijat 
huomionsa amerikkalaiseen luontoon. Ruotsalainen K.J. Bohlin kuvaili 
Yellowstonen luonnonpuiston Grand Canyonia vuonna 1893 julkaistussa 
teoksessaan Genom den stora västern. Minnen från världsutställningen i Chi-
cago, Klippbärgen, mormonernas Zion, Stillahafskusten och Yellowstonepar-
ken.°  Hänen näkemyksensä kanjonista oli romanttinen; kyseessä oli maa-
ilmanrakentajan mestariteos, muuttumaton veistos, jonka muodoissa Boh-
lin näki goottilaisia holveja, egyptiläisiä basilikoja, Gibraltarin, Alhambran 
ja valtaistuimen, jolla taivaan ja maan kuningas on istunut. Kanjoni oli 
muotoutunut vuosituhansien kuluessa, jotta 1800-luvun maailma saisi ko-
kea ihmeen — viimeisen Jumalan kirjoituksista, joka oli kaiverrettu kalli-
oon.11  

Toisaalta luonnonaiheisiinkin ilmaantui uusia elementtejä. Kun aikai-
semmat sukupolvet olivat kuvanneet haltioituneena Niagaran pauhuja, 
Ernst von Hesse-Wartegg kirjoitti asialliseen sävyyn Niagaran vesivoima-
laitoksista. Hän mainitsi niiden olevan »maailman suuremmoisimmat» ja 
kuvastavan, miten12  

7. von Hesse-Wartegg: Nord Amerika i våra dagar (ruots. 1893). 
8. O'Rell (Bourget): En fransman i Amerika (ruots. 1892). 
9. Stevens: The Land of the Dollar. New York 1898, passim. 
10. Stockholm 1893. 
11. Bohlin 1893,176-177. 
12. von Hesse-Wartegg 1909, 17. 

312 



»Amerikka, mahtavalle kehitykselleen uskollisena, pyrkii 
kaikkialla käyttämään hyödykseen luonnollisia voimalähtei-
tään, jotka tässä maanosassa tuntuvat aivan tyhjentymättömil-
tä.» 

Samankaltaista eksoottisten aiheiden realisoitumista voi havaita myös län-
nen kuvauksissa. Jo 1880-luvun eurooppalaisten käsitys intiaaneista alkoi 
muuttua etnografiseen suuntaan. 1890-luvulla käsitys edelleen monipuolis-
tui, sillä intiaaneista alettiin kirjoittaa ajan realiteettien näkökulmasta: hei-
dän amerikkalaistamisensa nousi monissa kuvauksissa keskeiseen ase-
maan. Ruotsalainen Axel E. Lindvall kävi tutustumassa reservaatti-intiaa-
neihin, jotka oli käännytetty kristinuskoon ja opetettu viljelemään maata. 
Hänen teoksestaan välittyy toisaalta kuva villeistä intiaaneista, jotka eivät 
halunneet elää reservaateissa valkoisten asettamin ehdoin. Lindvall kes-
kusteli tulkin avulla intiaaniperheen kanssa, joka yritti edelleen tulla toi-
meen perinteisin elinkeinoin. Ruotsalaismatkailija sai kerrottavakseen in-
tiaanien viestin: valkoinen mies oli tehnyt virheen pakottaessaan intiaanit 
reservaatteihin.13  

Ajankohtaista intiaanikuvaa voimakkaammin vaikutti eurooppalais-
ten tietämyksensä kuitenkin intiaanisotia edeltävältä kaudelta periytynyt 
käsitys intiaanien elämästä. Se välittyi suosituista amerikkalais- ja euroop-
palaiskirjailijoiden sepittämistä saikkailukertomuksista. Vielä vuosisadan 
vaihteessa nämä kuvasivat länttä eksoottisena ja villinä. Nuoret lukivat yh-
tä innokkaasti James Fenimore Cooperia 1900-luvun alussa kuin puoli 
vuosisataa aikaisemminkin. Uusia lännentarinoita edustivat Euroopassakin 
ilmestyneet Helen Hunt Jacksonin, Jack Londonin, Mark Twainin ja Owen 
Wisterin teokset. Eurooppalaiset sepittivät lännentarinoita myös itse aivan 
kuten edellisinäkin vuosikymmeninä. Karl Mayn kirjoja luettiin 1900-luvun 
alussa eniten, mutta jopa Franz Kafka käytti lännen aineistoa modernissa 
romaaneissaan.14  

Lännentarinat olivat suosittuja kaikkialla Euroopassa Pohjolaa myö-
ten, mutta kuten aikaisemminkin, erityisesti saksalaiset pitivät niistä. Mah-
dollisesti juuri tästä syystä saksalaiset omaksuivat innokkaimmin myös 
amerikkalaiset lännenelokuvat vuosisadan vaihteen jälkeen. SIEGFRIED 
KRACAUERin mukaan amerikkalaisten filmien suosio oli Saksassa kiista-
ton jo ennen vuotta 1918. Syyksi hän mainitsee sen, että lännenfilmien yk-
sinkertainen elämänmoraali sopi yhteen saksalaisen mentaliteetin kans-
sa.15  Vastaavaa kehitystä tapahtui muissakin Euroopan maissa. Lännenfil- 

13. Lindvall 1890, 80, 85. 
14. Ks. Ashliman 1968, 85-87; Skard 1980, 13-15. 
15. Kracauer 1966, 20. 
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Kuva 61: 
Buffalo Billin villin lännen showt ajoittuvat 
kauteen, jolloin lännen sankareilla ei enää 
ollut tilaa teollistuvassa yhteiskunnassa. 
Ehkä juuri siksi hän vetosikin suureen ylei-
söön. Buffalo Bill edusti mennyttä aikaa, 
vapautta ja riippumattomuutta. Hänen 
seikkailuistaan tehtiin myös kirjoja ja elo-
kuvia, ja pikkupoikien leikeissä hän nousi 
sankariksi intiaanipäälliköiden rinnalle. — 
Mainos Buffalo Billin showsta on vuodelta 
1898. 

mit sopivat ilmeisen hyvin myös norjalaisten käsityksiin, sillä jo vuonna 
1914 puolet Norjassa näytetyistä elokuvista oli amerikkalaista alkuperää.16  

Vaikka eurooppalaisten käsitys Yhdysvaltojen villistä lännestä perus-
tui pääosin menneeseen aikaan, josta oli vain muistot ja tarinat jäljellä, si-
sältyi siihen kuitenkin yksi aihepiiri, joka heijasti vuosisadan vaihteen to-
dellisuutta: William Cody eli Buffalo Bill kiinnosti ihmisiä suunnattomasti. 
Cody oli hankkinut maailmanmaineensa puhvelinmetsästäjänä ja tieduste-
lijana intiaanisodissa ja sisällissodassa. 1870-luvulla hän oli aloittanut viih-
dekiertueensa, jossa hän esitteli taitojaan. Hänet tunnettiin yhtä hyvin Eu-
roopassa kuin Amerikassakin. Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna 1889 
esiintynyt Buffalo Bill muuntui eurooppalaisten silmissä lännen romantii-
kan viimeiseksi edustajaksi, jopa amerikkalaisuuden symboliksi, kuten 
Paul Bourget häntä luonnehti: 7  

»Minun rakastettavien maanmiesteni silmissä tyypillinen 
amerikkalainen on mies, jolla on pitkät hiukset, suuri sombre-
ro, punainen paita, nahkahousut ja kaksi revolveria vyöllä, jo-
ka viettää elämänsä hevosen selässä ja joka on valmis am-
pumaan kärpäsen nenänpäästänne (ilman, että hengityseli- 

16. Skard 1976, 131-132. 

17. O'Rell (Bourget) 1892, 137. Lainaus on käännetty ruotsinnoksesta. 
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menne joutuvat hetkeksikään mihinkään vaaraan) ja jolla on 
tavat kuten Buffalo Billillä tämän esiintyessä Pariisissa inti-
aaneineen ja cowboyneen. Tämä usko on syvälle juurtunut va-
kaumus.» 

Vasta tultuaan Amerikkaan Paul Bourget huomasi, ettei tyypillistä amerik-
kalaista ollutkaan.18  

Ruotsalainen K.J. Bohlin näki Chicagossa Buffalo Billin shown, jossa 
esitettiin mm. sota uudisasukkaiden ja intiaanien välillä, puhvelinmetsäs-
tystä, villihevosen vangitsemista, sotilaselämää ja taitoammuntaa. »Eversti 
Cody on maailman tunnetuin ratsastaja ja ampuja», luonnehti Bohlin näke-
määnsä.19  

Eurooppalaisten populaari käsitys Amerikasta jakautui kahtia: yhtääl-
tä Amerikka nähtiin eksoottisena seikkailujen maana ja toisaalta tarinoi-
den ja juttujen syntypaikkana. Jo 1800-luvun jälkipuoliskolla Bret Harte ja 
Mark Twain tekivät amerikkalaisen huumorin tunnetuksi Euroopassa, ja 
heidän suosionsa jatkui edelleen vuosisadan vaihteessa. Etenkin Mark 
Twain miellettiin tyypilliseksi amerikkalaisuuden edustajaksi. Hän loi vuo-
sikymmeniksi eteenpäin stereotypian amerikkalaisesta huumorista. Hän 
oli myös sikäli harvinaislaatuinen amerikkalaisen populaarikirjallisuuden 
edustaja, että hän saavutti Euroopan kirjallistenkin piirien arvostusta; 
vuonna 1907 Oxfordin yliopisto myönsi Mark Twainille kunniatohtorin ar-
von. Twainista pidettiin kaikkialla Euroopassa, joskin BLUMENTHAL on 
todennut, että hän oli amerikkalaiskirjailijoista se, joka eniten hämmensi 
ranskalaisia, koska häntä ei pystytty ymmärtämään.20  

Amerikkalainen huumori alkoi tarttua myös eurooppalaisiin Ameri-
kan kuvaajiin. Jo edellä on siteerattu Paul Bourgetia, joka julkaisi empaat-
tisia ja humoristisia mielikuviaan uudesta maailmasta. Myös pakinoissaan 
hän kirjoitti amerikkalaisesta huumorista. Hän määritteli sen filosofialtaan 
naiiviksi, pyhän ja profaanin sekoitukseksi, liioittelevaksi ja järjettömäksi. 
Bourget näki sen syntyneen amerikkalaisesta puritanismista, lännen valloi-
tuksesta ja nopeasta kasvusta.21  

Amerikkalaisuuden olemus ei kiehtonut vain eurooppalaisia intellek-
tuelleja vaan sitä pohdittiin myös populaareissa teoksissa. Eurooppalaisia 
kiinnosti erityisesti amerikkalaisten luonne. Paul Bourget totesi, että tyy- 

18. O'Rell (Bourget) 1892, 139-140. 

19. Bohlin 1893, 65-66. 
20. Blumenthal 1975, 223-226; ks. myös Skard 1961, 41; Koht 1970, 226-227. 

21. O'Rell (Bourget) 1892, 352-355; ks. myös Skard 1976, 119. 
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pillistä amerikkalaista ei ollut; George Warrington Stevens sen sijaan tyy-
pitteli hänet:22  

»The American is a highly electric Anglo-Saxon. His tempe-
rament is of quicksilver. There is as much difference in viva-
city and emotion between him and an Englishman as there is 
between an Englishman and an Italian ... For behind the flash 
of his passion there shines always the steady light of dry, hard, 
practical reason ... He combines the northern and southern 
temperaments, and yet is utterly distinct from either ... The 
keynote of this character is its irresistible impulse to impress 
all its sentiments externally by the crudest and most obvious 
medium. The Americans are the most demonstrative of all the 
peoples of the earth.» 

Matkakuvauksissa nousi yhdeksi 1890-luvun amerikkalaisuuden sym-
boliksi vuonna 1893 pidetty Chicagon maailmannäyttely. K.J. Bohlin mat-
kusti Yhdysvaltoihin varta vasten kertoakseen siitä ruotsalaisille lukijoille, 
Ernst von Hesse-Wartegg puolestaan kirjoitti näyttelystä kokonaisen osan 
kirjaansa. Näyttelyn »valkoinen kaupunki» ihastutti eurooppalaisia valta-
villa mittasuhteillaan ja edistyksestä kertovilla koneillaan. Hesse-Wartegg 
totesikin, että Yhdysvaltojen kehitys on herättänyt Euroopassa oikeutettua 
hämmästystä. Maasta on tullut johtaja niin politiikassa, teollisuudessa kuin 
maailmankaupassakin, ja sillä on sananvaltaa Euroopankin asioissa. Ame-
rikka on »onnen lapsi», totesi Hesse-Wartegg. Menestyksen syynä hän ar-
vioi olevan suuret luonnonvarat ja siirtolaisvirrat, jotka toivat ilmaista työ-
voimaa.23  

Siirtolaiskysymys olikin tärkeä tekijä Euroopan alempien väestönosi-
en tavassa hahmottaa Yhdysvallat. Perinteisesti tavallinen kansa oli koko 
siirtolaisuuden ajan mieltänyt Amerikan tulevaisuuden maana. Toisaalta 
eri maiden viranomaiset olivat tehneet parhaansa synkistääkseen Amerik-
ka-kuvaa. Vuosisadan vaihteesta ensimmäiseen maailmansotaan siirtolai-
suus oli suurempaa kuin koskaan ennen, ja siirtolaisten kirjeissään ja pu-
heissaan välittämät tiedot kiinnostivat eurooppalaisia. Esimerkiksi Axel E. 
Lindvall lähti Yhdysvaltoihin ottaakseen selville, kuinka hänen maanmie-
hensä siellä elivät. Hän tutustui suurten järvien metsäseuduilla eläneeseen 
ruotsalaisväestöön ja kertoi sen menestyvän hyvin. Lindvall kertoi siirto-
laisten uskovan tulevaisuuteensa ja lastensa menestykseen.24  Myös norja- 

22. Stevens 1898, 255. 

23. von Hesse-Wartegg 1909, 3-17. 
24. Lindvall 1890, 33, 37. 
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Kuva 62: Euroopasta saapuneet siirtolaiset joutuivat ensiksi Ellis-saarelle siirtolaisvi-
ranomaisten tutkittavaksi. Kuulustelun ja lääkärintarkastuksen jälkeen he pääsivät 
New Yorkiin ja uuden elämän alkuun. — Kuva Kyläkirjaston Kuvalehdestä vuodelta 
1898. 

lainen kansanvalistusmies H. Tambs Lyche arveli, että tavallisen ihmisen 
elämä oli Amerikassa »vapaampaa, kirkkaampaa ja täydellisempää» kuin 
Norjassa.25  Kaikki eivät tietenkään ajatelleet näin. Varoituskirjoituksissa 
korostettiin Yhdysvaltojen vaikeutuneita oloja, rikollisuutta, köyhyyttä ja 
surkeutta, joka kohtasi yhä useampia tulokkaita viljelysmaan loputtua ja 
työttömyyden lisäännyttyä. 26 

Siirtolaisaiheinen kirjoittelu alkoi sekin heijastaa asennemuutosta 
muuttoilmiötä kohtaan. Käsitykset siirtolaisten elämästä muuttuivat vuosi-
sadan vaihteen jälkeen yhä realistisemmiksi. Siirtolaisuuden kulta-aika oli 
jäämässä menneisyyteen; hyvän tulevaisuuden luominen oli tullut työlääm-
mäksi kuin ennen, joskaan se ei nytkään ollut mahdotonta. SKARDin mu-
kaan muutos tapahtui jo 1890-luvulla ainakin norjalaisissa siirtolaiselämän 
kuvauksissa. Elämä oli näissä ankeaa ja köyhää. Vieraantuneisuuden tunne 
ja koti-ikävä olivat niissä pysyviä ilmiöitä. Jopa palanneet siirtolai 27 olivat 
kertomuksissaan menettäneet uskonsa amerikkalaisiin ihanteisiin. 

25. Skard 1976, 121. 

26. Ks. esim. Bohlin 1893, 216. 

27. Ks. Skard 1976, 136. 
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Toisaalta Yhdysvallat nähtiin nyt myös uudesta positiivisesta näkökul-
masta. Norjalainen Arne Garborg uskoi, että amerikkalaiset olivat ihmisi-
nä luonnollisempia ja rehellisempiä kuin norjalaiset ja että he antaisivat 
hyviä vaikutteita norjalaisille siirtolaisille. Garborg ihaili amerikkalaisten 
työmoraalia ja työläisten korkeaa sivistystasoa. Amerikka oli heille maa, 
jossa työväelläkin oli mahdollisuus opiskella. Hän toivoi, että paluumuut-
tajat opettaisivat norjalaisille amerikkalaista työn kunnioittamista ja riski-
en ottamista 28 Näin siirtolaisuus toi norjalaisten ja yleensä eurooppalais-
ten Amerikka-kuvaan samaan aikaan kahdenlaisia, keskenään ristiriitaisia 
näkemyksiä. 

Kun otetaan huomioon sekä intellektuellien että alempien väestö-ryh-
mien käsitykset Yhdysvalloista ja amerikkalaisuudesta vuosina 1890-1917, 
voidaan tietojen todeta lisääntyneen sekä mielipiteiden muuttuneen ym-
märtäväisemmiksi ja analyyttisemmiksi. Tästä huolimatta Yhdysvalloista 
esitettiin stereotypioita; jotkut näkivät sen idealistisesti ja jotkut taas mus-
tamaalasivat sitä. Kuitenkin on huomattava, että yhä useammin Yhdysval-
lat miellettiin realistisesti; se oli muuttunut eksoottisesta maasta moder-
niksi teollisuus- ja kulttuurimaaksi. Asennemuutoksen taustalla oli lisään-
tynyt kiinnostus Yhdysvaltoihin ja käytännön edellytyksenä kasvanut 
tietous siitä. Edelleen on huomattava, että Yhdysvaltoja kohtaan tunnettu 
kiinnostus ei rajoittunut vain Keski-Eurooppaan vaan ulottui vahvana Poh-
jolaan, etenkin Norjaan asti. 

28. Skard 1976, 137. 
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2.4. Yhdysvallat suomalaisten arvioimana 

Yhtenä syynä siihen, etteivät suomalaiset tienneet Amerikasta yhtä paljon 
kuin muut eurooppalaiset, oli Suomen syrjäisen maantieteellisen aseman 
lisäksi vuosien 1890-1917 poliittinen kehitys. Vaikka samaan aikaan myös 
Euroopan keskuksissa oli voimakkaita nationalistisia ja kansallisia jännit-
teitä, ne eivät aiheuttaneet samanlaista sisäänpäin kääntyneisyyttä kuin 
Suomessa, jossa autonomian kaventuminen johti kansallisen identiteetin 
vahvistamiseen sekä politiikan että kulttuurielämän avulla. 1880-lukua on 
pidetty maan sivistyselämässä kansainvälistymisen kautena, jolloin solmit-
tiin kulttuuriyhteyksiä Eurooppaan ja jolloin suomalaisten maailmankuva 
avartui merkittävästi. Tähän verrattuna 1890-luku oli selvästi rajoittu-
neempi. Ei niinkään haettu vaikutteita Euroopasta, vaan koetettiin itse 
päästä eurooppalaisten tietoisuuteen kansallisten oikeuksien suojelemi-
seksi. 

Muutos 1880-luvun vapaamieliseen ilmapiiriin verrattuna alkoi heti 
1890-luvun alussa, kun Aleksanteri III:n antama postimanifesti aloitti Suo-
men autonomisia oikeuksia kaventaneen politiikan. Tapahtuneeseen rea-
goitiin niin politiikan kuin kulttuurinkin keinoin. Vanhasuomalaiset kään-
tyivät vähitellen kansalliseen konservatismiin, jota leimasi myöntyväisyys-
asenne venäläistämistoimenpiteisiin. Nuorsuomalaiset ja ruotsinkieliset 
asettuivat vastustamaan Suomen oikeuksien kaventamista perustuslakiin 
vedoten. Taiteilijat keskittyivät kansallisen identiteetin lujittamiseen ja al-
koivat etsiä töillensä innoitusta kansallisista aiheista, erityisesti Kalevalan 
ja runonlaulajien Karjalasta. 1890-luvulla alkanut kansallisromanttinen 
suuntaus ei merkinnyt kuitenkaan henkistä umpioitumista, sillä suomalai-
set seurasivat edelleen Euroopan keskusten kulttuurielämää. Etenkin kir-
jailijat, runoilijat ja maalarit matkustivat runsain joukoin ulkomaille. He 
kävivät Italiassa, Ranskassa ja Kreikassa.1  

Suomalaisissa kulttuuripiireissä syntyi vuosisatojen vaihteessa käsitys, 
että oli tärkeätä päästä kansainväliseen tietoisuuteen ja saada tukea au-
tonomisen aseman säilyttämiselle. Suomi osallistui ulkomailla pidettyihin 
näyttelyihin. Vuonna 1894 julkaistiin englannin, ranskan, saksan ja ruotsin 

1. 	Näistä kehityslinjoista, ks. Joki 1968, 538; Rommi 1975, 70-71; Ruutu 1980, 128-130. 
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Kuva 63: Pariisissa pidettiin maailmannäyttely vuonna 1900 Eiffelin tornin katveessa. 
Suomalaiset pyrkivät kansallisromanttisella paviljongillaan luomaan kuvaa Suomesta 
sekä kehittyvänä sivistysmaana että alkuperäisen pohjoisen kulttuurin edustajana. Yh-
dysvallat esittäytyi teknologian edelläkävijänä, mutta senkin osastossa oli eksotiikalla 
sijansa. Edistyksen ja kansallisen omaleimaisuuden korostaminen olivat kumpikin aika-
kauden vallitsevia teemoja maailmannäyttelyissä. 
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kielellä teos Suomi 19.I1ä vuosisadalla. Sen tarkoitus oli kuvata Suomi 
taloudellisesti ja kulttuurisesti kehittyneeksi maaksi, joka oli kypsä autono-
misen asemansa jatkamiseen.2  

Se, että suomalaiset hakivat ulkomailta tukea vaikeutuneeseen sisäi-
seen tilanteeseen, heijastui myös yleiseen suhtautumiseen vieraita maita 
kohtaan. JUHANI PAASIVIRTA onkin todennut, että sortokausina suoma-
laisten kiinnostus ulkomaihin valikoitui toisin perustein kuin ennen. Vielä 
1880-luvulla oli etsitty Euroopasta ja Yhdysvalloista esikuvia Suomen ke-
hittämiseksi; nyt kiinnitettiin huomio ulkomailla havaittuihin laittomuuk-
siin ja pienten kansojen alistamiseen. Tästä olivat esimerkkejä Bulgarian, 
Irlannin ja Puolan tapaukset. Kaikkea voimapolitiikkaa alettiin pitää lait-
tomana. Arvosteltiin myös suurvaltojen asevarustelua, jonka pelättiin joh-
tavan sotaan. Toinen seikka, johon suomalaiset kiinnittivät huomiota, oli 
Euroopan liittopolitiikka. Saksan johtaman kolmiliiton uskottiin säilyttä-
vän tasapainoa, rauhaa ja turvallisuutta. Ylipäänsä PAASIVIRTA arvioi, että 
suomalaiset suhtautuivat ulkomaiden tapahtumiin jatkuvasti melko ulko-
kohtaisesti. Tällöin on ymmärrettävää, ettei Yhdysvalloilla ollut kovin kes-
keistä asemaa, koska huomio kiinnittyi omaa maata lähellä oleviin ongel-
miin.3  

Myös kiristynyt sensuuri rajoitti ulkomaanuutisten välittymistä. Paino-
vapautta supistettiin heti 1890-luvun alussa. Tällöin puututtiin useimmiten 
ruotsinkielisten lehtien mielipideilmaisuun, mutta myös konservatiivileh-
det, esimerkiksi Uusi Suometar, joutuivat rajoitusten kohteeksi. Sensuuri 
piti otteensa vuosikymmenen puoliväliin ja tiukkeni edelleen vuosisadan 
vaihteessa useaksi vuodeksi.Ensimmäisen sensuurikauden aikana sanoma-
lehtien painorajoituksia oli noin 100 tapausta, jälkimmäisellä kaudella 
noin 500 tapausta vuosittain. Sensuuri koski myös ulkomailta tulevia lehtiä. 
1890-luvun alussa kaikkiaan 491 ulkomaisen lehden numeroa takavarikoi-
tiin; niiden joukossa oli ainakin 20 amerikkalaista lehteä.4  

2. Mechelin 1893, 13; ks. myös Paasivirta 1978, 319-320. 
3. Paasivirta 1978, 324. 
4. VA: Painoasiain Ylihallitus, luettelot kielletyistä ulkomaisista painotuotteista vv. 1889-

1892; ks. myös Tommila 1980a, 287; Leino-Kaukiainen 1984, 327. — Näihin kiellettyi-
hin lehtiin kuuluivat mm. Amerikan Suomalainen Lehti, Amerikan Suometar, New 
Yorkin Lehti, Uusi Kotimaa, Yhdysvaltain Sanomat, Yhdysvaltain Suometar, Chicago 
Bladet, Duluth Posten, Minneapolis Weckoblad, Omaha Svenska Tribunen, The Bos-
ton Weekly Journal, The Chicago Mail, Rock Springs Miner, The News of the World, 
The New York Herald, Weekly Guardian ja The Weekly Mail and Express. Lehdet ei-
vät olleet kokonaan kiellettyjä, ainoastaan jotkut niiden numerot. 
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Jälkimmäisen sensuurikauden jälkeen myös ulkomaanuutisia koskeva 
kirjoittelu vapautui ja radikalisoitui, ja yhteiskuntien ongelmista alettiin 
kirjoittaa aikaisempaa laajemmasta näkökulmasta. Euroopan ulkopuoliset 
maat, kuten Yhdysvallat, alkoivat taas kiinnostaa entistä enemmän .5  
Sortovuosien vaikeutuneet olosuhteet rajoittivat pakostakin suomalaisten 
kiinnostusta Yhdysvaltoja kohtaan. Maiden välistä virallista ulkopolitiik-
kaa ei ollut; kaupallisetkin kontaktit jäivät vähäisiksi eivätkä suomalaiset 
tiedemiehet ja taiteilijat juurikaan matkustelleet Yhdysvalloissa. Suurin 
osa 1890-luvun henkilökontakteista rajoittuikin siirtolaisiin ja heidän 
oloistaan kiinnostuneisiin tarkkailijoihin.6  

Hufvudstadsbladet lähetti vuonna 1889 Konni Zilliacuksen Pohjois-
Amerikkaan, ja vuosisatojen vaihteessa siirtolaisten elämää lähti tutki-
maan Akseli Järnefelt-Rauanheimo, joka julkaisi matkoistaan teokset Suo-
malaiset Amerikassa vuonna 1899 ja Meikäläisiä merten takana vuonna 
1921. Kolmas siirtolaisuutta tutkimaan lähtenyt oli A.B. Mäkelä, joka ker-
toi Kanadan siirtolaisista vuonna 1907 ilmestyneessä teoksessaan Muistoja 
Malkosaarelta.7  

Siirtolaisuus oli siis edelleen tärkeimpiä tekijöitä niin tavallisen kan-
san kuin sivistyneimpienkin piirien asenteiden muokkaajana. Ennen 1890-
lukua yleinen mielipide ja erityisesti fennomaaninen liike tuomitsivat 
maastamuuton ja kritikoivat Yhdysvaltoja, kun taas liberaalit ymmärsivät 
paremmin muuttohalukkuutta ja mielsivät Yhdysvallat tulevaisuuden 
maaksi. 1890-luvulta lähtien asenteet eriytyivät uuden poliittisen ja yhteis-
kunnallisen tilanteen seurauksena. 

Merkittävin muutos aiheutui poliittisen ilmapiirin kiristymisestä. 
Vaikka Suomen siirtolaisuuden syyt mitä suurimmassa määrin säilyivät 
edelleen taloudellisina, maastamuuttoa alettiin yhä enemmän pitää epä-
isänmaallisena maanpetturuutena. Lehdissä kirjoitettiin nuorten miesten 
lähtevän asevelvollisuuskutsuntoja pakoon, vaikka juuri vaikeissa poliitti-
sissa tilanteissa tarvittaisiin kaikkien kansalaisten panosta. Sekä vanha- et-
tä nuorsuomalaiset lehdet vetosivat kansaan usein toistetun laulun »Laps 
Suomen älä vaihda pois sä maatas ihanaa» -säkeillä.8  

Jyrkimmin siirtolaisuuteen suhtautuivat vanhasuomalaiset, papisto ja 
sivistyneistö yleensä. Isänmaallisten näkökohtien ohella nämä kiinnittivät 
huomionsa myös siirtolaisuuden aiheuttamiin haittoihin.9  Ymmärtäväisin 

5. Ks. Paasivirta 1978, 386; Tommila 1980a, 287. 
6. Suomalaisista Amerikan kävijöistä, ks. esim. Joki 1968, 531. 
7. Ks. esim. Joki 1968, 531. 
8. Ks. Salonen 1967, 55, 70. 

9. Virtanen 1981c, 39. 
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kanta maastamuuttoon oli edelleen ruotsinkielisellä liberaalispohjaisella 
lehdistöllä, joka pyrki näkemään siirtolaisuuden laajana yhteiskunnallisena 
ongelmana ja joka pyrki myös antamaan informaatiota siirtolaisiksi lähte-
ville. Åbo Underrättelser kirjoitti vuonna 1910, että Yhdysvalloissa vallitsi 
yrittämisen vapaus ja mahdollisuudet, jotka edelleen viehättivät köyhiä.'°  

Kuitenkin liberaalilehdistökin piti maastamuuttoa tappiona harvaanasutul-
le maalle.11  

Siirtolaiskirjoittelu muuttui edelliseen kauteen verrattuna sikäli, että 
yleisestä kielteisestä sävystä huolimatta alettiin entistä enemmän pohtia 
siirtolaisuuden syitä ja seurauksia. Vaikka kirjoittelu oli sisällöltään epä-
johdonmukaista, se kuvasti kuitenkin vähittäistä asennemuutosta Yhdys-
valtoja kohtaan. Siirtolaisuuden seurauksissa alettiin nähdä myös jotain 
positiivista. Maastamuuttajat lähettivät Suomeen rahaa, maatalous koneel-
listui aikaisempaa nopeammin työvoiman vähyyden vuoksi, ja paluumuut-
tajat toivat mukanaan teknistä tietoa uusimmista viljelymenetelmistä.12  Sa-
manlaista ajattelua ilmeni myös esimerkiksi Norjassa, jossa Arne Garborg 
kiinnitti huomiota juuri paluusiirtolaisuuden myönteisiin puoliin. 

Kolmas uusi piirre ilmeni siinä, miten suomalaiset mielsivät Yhdysval-
lat siirtolaisuuden kohdemaana. Vuosisatojen vaihteessa Yhdysvalloista 
tuli sosialistien ihannemaa, mikä ei välttämättä johtunut siitä, että uuden 
mantereen olot oli koettu ihanteellisiksi, vaan yhtä hyvin sosialistien omas-
ta oppositioasenteesta. Suomalaisista sosialisteista mm. Oskari Tokoi ja 
Yrjö Sirola oleskelivat ennen ensimmäistä maailmansotaa Yhdysvalloissa. 
Heidän myöhempään toimintaansa Suomen työväenliikkeessä amerikka-
laisilla vaikutteilla oli jonkin verran merkitystä, ja heistä tuli myös tiedon 
välittäjiä amerikkalaisen ja suomalaisen työväenliikkeen kontakteissa.13  

Myös Turussa ilmestyneen Sosialisti-lehden päätoimittaja Taavi Tainio 
oli oleskellut Yhdysvalloissa, joten lehden välittämä Amerikka-tietous oli 
osittain omakohtaista. Kuten muutkin työväenlehdet kiitteli Sosialistikin 
yleensä Yhdysvaltoja; suomalaisia kehotettiin lähtemään, koska olot maas-
sa olivat niin huonot, ettei työläisillä ollut syytä tuntea isänmaanrakkautta. 
Vähitellen mielipiteet muuttuivat maltillisemmiksi.14  Työväenlehdissä 
alettiin julkaista kirjeitä, joissa korostui Amerikan ristiriitaisuus. Yhdysval-
lat oli niissä maa, jossa oli yksilön vapautta, mutta myös liikemiesten val- 

10. Åbo Underrättelser 21.6.1910. 
11. Salonen 1967, 78-80. 
12. Ks. Virtanen 1979a, 203-218; ks. myös Salonen 1967, 55-56, 80. 
13. Larson 1972,152-156. 
14. Ks. Salonen 1967, 84-89. 
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taa. Siellä oli ammattityöväestöllä hyvät oltavat, mutta ammattitaidottomat 
ja työttömät näkivät nälkää. Lopulta monet työväenlehdet tulivat siihen 
lopputulokseen, että oli parempi taistella sortoa vastaan kotimaassa.15  

Amerikka-kuvan realisoituminen työväenlehdissä oli merkittävää ke-
hitystä, sillä se osoitti alempien kansanosien idealistisen Amerikka-kuvan 
vähittäistä häviämistä. Voidaan erottaa kaksi tekijää, jotka muokkasivat 
siirtolaisten käsityksiä Yhdysvalloista vuosina 1890-1917. Ne olivat Yhdys-
valtojen poliittinen tilanne ja sitä seuranneet taloudelliset suhdanteet. Kul-
loinenkin poliittinen tilanne heijastui siirtolaiskirjeistä erityisesti presiden-
tinvaalien aikana. Siirtolaiset katsoivat, että republikaaniehdokkaan valin-
ta takaisi taloudellisen hyvinvoinnin ja nousukauden, »kultaisen republi-
kiajan», kun taas demokraattien ehdokkaan valinnasta seuraisi taloudelli-
nen laskukausi ja vaikeutunut työtilanne.16  

Toinen tekijä oli lähemmin siirtolaisten omaan elämään liittynyt seik-
ka, työn saannin vaihtelu. Huonoina vuosina elämä oli niin ankeaa, että 
kirjeet keskittyivät valituksiin raskaasta työstä, työn puutteesta, sairastelus-
ta ja vastoinkäymisistä: » ... ei ole mittään kehumista täsä maasa. kyllä tää 
on selvästi pirujen maa voi vihelijäisyys sentään», kirjoitti kiikkalainen 
Fanny Sulin sisarelleen Amerikan-kokemuksiaan vuonna 1908.17  

Lakot ja lakkotaistelut toivat oman synkän sävynsä kirjeisiin; Amerik-
ka ei ollut enää vapauden ja tulevaisuuden maa:18  

»Täälä on suuri lakko. meitä on työtöinnä noin kolme kym-
mentä tuhatta miestä. ei tierä, kuinka kauvan lakko kestää. 
vasta on kaksi ja puoli viikkoa aikaa siittä, kun se alko, eikä 
tämä ole yhtään hauska aikaa. täälä on kaivanto yhtiöin palk-
kamia kätyriä sadottain pyssyjen kans vahtaamasa työmiehiä 
niin kuin mettän elukoita, ei työmiehet enää saa rauhallises-
ti kulkepitkin katujakaan. niitä vankitaan joka päivä. tätä ame-
riikkaa sanotaan vapaaksi maaksi, vaan se on valetta ...» 

Sama kirjoittaja valitti myös sitä, että suomalaisten sosialistien juhlakul-
kuetta oli häiritty ja että poliisit olivat pahoinpidelleet »punaisia flakuja» 
heilutelleita marssijoita. Siirtolaiset saivat havaita elävänsä maassa, jossa 

15. Ks. esim. Länsi Suomen Työmies 15.7.1905: artikkeli »Kirje Amerikasta». 

16. Kero 1986a, 75-76. 
17. Ks. Kero 1986b, 103 ja hänen käyttämänsä kirje (1908). 

18. Ks. Kero 1986b, 69 ja hänen käyttämänsä kirje (1907). 
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joutui taistelemaan olemassaolostaan. Eräs siirtolaiskirje olikin kirjoitettu 
paperille, johon oli painettu rivit:19  

»Muista! 
On täälläkin kultien kasaajat, 
Vanhan maan rosvojen verrat; 
Täälläkin kahleita kantaa saa; 
On täälläkin orjilla herrat.» 

Siirtolaisten Amerikka-kuvan reaalistuminen ei kuitenkaan merkinnyt 
sitä, etteikö Yhdysvalloista olisi edelleen kirjoitettu Suomeen »houkutus-
kirjeitä». Monissa kirjeissä Yhdysvallat oli aikaisempien vuosikymmenten 
tapaan maailman paras maa, jossa yhteiskuntajärjestelmä oli kansan käsis-
sä eikä »kenenkään tyrannin vallan alla». Amerikka oli edelleen yltäkylläi-
syyden maa, jossa siirtolaisetkin söivät nisua, piparkakkuja, lihaa ja makka-
roita.20  Monilta osin käsitykset Yhdysvalloista säilyivät edelleen 1900-lu-
vun puolella yhtä ihannoivina kuin puoli vuosisataa aikaisemmin. 

Siirtolaiskirjeiden lisäksi amerikansuomalaisten omat julkaisut Yhdys-
valtojen historiasta ja yhteiskunnasta levittivät sensuuriviranomaisten sal-
liessa informaatiota Suomeen asti.21  Niitä olivat vuonna 1908 Ashtabulas-
sa, Ohiossa julkaistu Yhdysvaltain historia sekä Konni Zilliacuksen Ameri-
kan-vuosinaan kirjoittama yleisesitys Yhdysvaltojen historiasta ja nyky-
hetkestä vuodelta 1893.22  Zilliacus kirjoitti myös muita teoksia kokemuk-
sistaan. Hänen matkakuvauksiaan ja muistelmiaan julkaistiin runsaasti se-
kä suomenkielisissä että ruotsinkielisissä lehdissä. Tiden-lehti painoi vuon-
na 1894 kirjesarjan »Bref från världsomsegling».23  Vuosina 1897 ja 1898 
julkaistiin Uudessa Kuvalehdessä hänen kirjoituksiaan otsikolla »Muistel-
mia ja kuvauksia, tosia ja todenmukaisia». Zilliacuksen pyrkimyksenä oli 
välittää lukijoille uusinta tietoa Yhdysvalloista ja nimenomaan sellaisista 
seikoista, joista Suomessa ei vielä tiedetty. Eräässä kuvauksessaan vuodel-
ta 1898 hän kertoi intiaanien kulttuurista ja sen tutkimuksen uusimmista 
tuloksista:24  

19. Ks. Kero 1986b, 106 ja hänen käyttämänsä kirje (1910). 
20. Ks. Kero 1986b, 52-53, 64-66 ja hänen käyttämänsä kirjeet (1903, 1904). 
21. VA: Painoasiain Ylihallitus, luettelot kielletyistä ulkomaisista kirjoista vv. 1889-1904. 

— Kiellettyihin kirjoihin kuuluivat Amerikan Suomalainen Työväen Alpumi (1903, 
kieli. 1904) ja Suomalais-luterilaisen Kustannusliikkeen Abna:akka Vuodelle 1902 
(kiell. 1904). 

22. Zilliacus: Amerikas Förenta Stater. Chicago 1893. 
23. Tiden 1894, passim. 

24. Uusi Kuvalehti 1898, 47. 
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Kuvat 64 ja 65: 
Varhaisimmat romantisoidut käsitykset intiaaneista joko jaloina luonnonlapsina tai viekkai-
na ja raakoina alkuasukkaina muuttuivat 1800-luvun loppupuolella realistisempaan suun-
taan. Intiaaneja alettiin tutkia tieteellisesti ja heidän kulttuuristaan alettiin kerätä tietoja ai-
kana, joilloin heitä oltiin siirtämässä reservaatteihin ja sopeuttamassa yhteiskuntaan. 
— Ylempi kuva julkaistiin 1.12.1876 Suomen Kuvalehdessä ja alempi kuva intiaaniperhees-
tä on otettu vuonna 1897. Ne kuvastavat tätä asennemuutosta. 
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»Usein kuultu ja yleisesti uskottu sananparsi on, että Amerii-
kassa kaikki on niin uutta, että sen maa ja kansa voi tarjota ai-
noastaan aineellista ja käytännöllistä hyötyä. Tuota sanan-
partta uskotaan, kun ei muisteta, että Ameriikka paljoa ennen 
kuin sen eurooppalaiset löysivät, oli väkirikas maan osa, jos-
sa siellä täällä oli syntynyt hämmästyttävän korkea vanha kult-
tuuri järjestettyine valtioineen, eri uskontoineen ja salape-
räisine satuineen ja muinaistaruineen, aivan niin kuin oman 
Eurooppamme muinaisuudessa ...» 

MOYNEn mukaan Zilliacuksen siirtolaistarinoissa oli vaikutteita kah-
den tunnetuimman amerikkalaishumoristin Mark Twainin ja Bret Harten 
tyylistä. Zilliacuksen kertomukset kuten »Elias Möykkäs Amerikafärd» tai 
»Huru Pekka fick förlåtelse för hästen» tulivat niin suosituiksi, että Juhani 
Aho alkoi kääntää niitä suomeksi vuodesta 1898 alkaen.25  

Siirtolaisuus oli näin ollen keskeinen tekijä suomalaisten Amerikka-
kuvan muotoutumisessa 1900-luvun alussakin, sillä se lisäsi kiinnostusta 
Yhdysvaltoihin, väritti asenteita ja antoi tarinan aiheita. Kuitenkin siirto-
laisuus oli vain yksi näkökulma Yhdysvaltoihin, sillä kaikista painorajoituk-
sista huolimatta lehdistö oli edelleen tärkeä Amerikka-tiedon välittäjä. 
1880-lukua on pidetty kautena, jolloin suomalaisten Amerikan tuntemus 
täsmentyi huomattavasti aikaisempaan verrattuna. Kehitys jatkui seuraa-
vallakin vuoskymmenellä, sillä kiristyneestä ilmapiiristä huolimatta aika 
oli suotuisaa kautta juuri Amerikka-kirjoittelulle sen epäpoliittisen luon-
teen vuoksi. 

Aikakauslehdistön Yhdysvaltoja koskeva aineisto perustui nyt kuten 
ennenkin jokseenkin kokonaan viihteellisiin tai yleissivistäviin aiheisiin. 
Yli 90% kirjoittelusta sisälsi sekä 1880- että 1890-luvuilla epäpoliittisia ai-
heita. Sortovuosien vaikutus näkyikin lehdissä vain siinä, että poliittiset 
kommentit Yhdysvalloista muuttuivat vieläkin harvinaisemmiksi kuin en-
nen; Yhdysvaltoja ei voinut käyttää edes oman maan olojen arvosteluun, 
koska painorajoitukset kielsivät tämän. 

Pääosa lehtikirjoittelun sisällöstä pysyi samanlaisena kuin ennenkin, 
mutta kirjoitusten määrä lisääntyi koko ajan. Lehdet kertoivat artikkeleis-
saan ja pikku-uutisissaan amerikkalaisesta yhteiskunnasta, tekniikasta, mil-
jonääreistä, keksijöistä ja kummallisista tapauksista samalla tavalla kuin 
edellisinäkin vuosikymmeninä. Voidaan siis tulla siihen tulokseen, että 

25. Zilliacuksesta, ks. Moyne 1947, 308-309. Zilliacuksen kertomuksia on koottu kaksiosai-
seksi teokseksi Utvandrare (Helsingfors 1922-1923). 
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lehdistön välittämä populaari tietous Yhdysvalloista lisääntyi jatkuvasti 
— etenkin, kun otetaan huomioon, että lehtien määrä kasvoi ja levikki 
nousi.26  

1890-luku oli sanomalehdistön kasvulle otollista aikaa. Kansan sivis-
tystaso kohosi, ilmapiiri vireytyi ja maaseutuväestön elintaso parani. Siksi 
lehtiä saatettiin tilata ja lukea enemmän kuin ennen. Vuosikymmenen ku-
luessa sanomalehtien lukumäärä kaksinkertaistui edelliseen vuosikymme-
neen verrattuna. 1900-luvun alkuvuosina kasvu pysähtyi, mutta jatkui taas 
sortokauden päätyttyä. Kun lehtiä oli vuonna 1880 ilmestynyt 35, niitä jul-
kaistiin vuonna 1920 jo 116. Myös aikakauslehtien lukumäärä kasvoi sa-
massa suhteessa. Vuosisadan vaihteessa ilmestyi monia suomen- ja ruotsin-
kielisiä yleissivistäviä aikakauslehtiä, mm. Uusi Kuvalehti, Helsingin Kaiku 
ja Opiksi ja huviksi sekä Tiden ja Hemma ocn Ute. TOMMILA onkin toden-
nut, että vuosisadan vaihteessa Suomen lehdistö tavoitti sivistyneistön, 
kaupunkien elinkeinonharjoittajat, maaseudun tilalliset sekä osan torppa-
ri- ja työläisväestöstä. Näin ollen Amerikka-tuntemuksenkin voi arvioida 
levinneen lehtien välityksellä lähes kaikkiin väestöryhmiin.27  

Millainen lehdistön välittämä Amerikka-kuva oli vuosina 1890-1917? 
Ensiksi on huomattava, että Amerikka-kirjoittelu oli tässä vaiheessa jo täy-
sin vakiintunutta. Suurissa päivälehdissä julkaistiin joka päivä vähintään 
yksi Yhdysvaltoja koskenut kirjoitus.28  Vakiintuneisuutta osoittaa myös se, 
että uutiset olivat ankkuroituneet tarkkoihin paikannimiin ja jopa henki-
lönimiin. Tämän perusteella voi päätellä, että Yhdysvallat koettiin monien 
Euroopan maiden vertaisena uutiskohteena. Toiseksi, valtaosa uutisaineis-
tosta oli luonteeltaan viihteellistä, tosin samalla varsin informatiivista. Esi-
merkiksi Uuden Suomettaren Yhdysvaltoja koskevista uutisista 1890-luvul-
la kolme neljäsosaa oli viihteellisiä. Yhdysvaltojen oloista julkaistiin artik-
keleita ja pääkirjoituksia hyvin harvoin — keskimäärin kerran kuukau-
dessa. On kuitenkin huomattava, että niissä kirjoitettiin tärkeistä yhteis-
kunnallisista ja poliittisista aiheista, joilla oli yleismaailmallistakin merki-
tystä. Näin ollen suomalaisille lukijoille välittyi myös tietoja amerikkalai-
sen kulttuurin »vakavammista» puolista. 

Samantyyppistä sisällön keveyttä on havaittavissa myös aikakausleh-
tien Amerikka-kirjoittelussa. Taulukko 3 osoittaa, että lähinnä innovaati-
oista kertovien pikku-uutisten osuus kasvoi tutkittavan jakson loppua koh-
den. Amerikkalaisella yhteiskuntaelämällä oli jatkuvasti vakiintunut asema 

26. Lehdistön Amerikka-kirjoittelun suuntautumisesta, ks. Koivisto 1986a, passim. 

27. Ks. Tommila 1980a, 286; Leino-Kaukiainen 1984, 250-251. 

28. Esim. Uudessa Suomettaressa niitä julkaistiin vuonna 1895 kaikkiaan 479 kappaletta. 
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Taulukko 3. 
Suomalaisten yleisaikakauslehtien Yhdysvaltoja koskevien kirjoitusten aiheittainen 
jakauma vuosina 1891-1918. 

1891-1900 1901-1910 1911-1918 Yht. 

Yhteiskunta 9 (16,4%) 20 (25,6%) 17 (21,0%) 46 (21,5%) 

Maantiede 13 (23,6%) 13 (16,7%) 6 ( 7,4%) 32 (15,0%) 

Uutuudet 12 (21,8%) 14 (17,9%) 30 (37,0%) 56 (26,2%) 

Politiikka 2 ( 3,6%) 6 ( 7,7%) 7 ( 8,6%) 15 ( 7,0%) 

Fiktio 11 (20,0%) 11 (14,1%) 10 (12,3%) 32 (15,0%) 

Amerikansuom. 5 ( 9,1%) 8 (10,3%) 1 (1,2%) 14 ( 6,5%) 

Henkinen kultt. 3 ( 5,5%) 6 ( 7,7%) 10 (12,3%) 19 ( 8,9%) 

Yht. 55 (100,0%) 78 (100,0%) 81 (100,0%) 214 (100,0%) 

lehtien palstoilla, mutta politiikan osuus jäi melko vähäiseksi. Maantieteen 
osuus laski, mutta kulttuurikirjoitusten määrä nousi jatkuvasti. Lehtien vä-
littämä Amerikka-kuva oli siis muuttumassa realistisempaan ja yhteiskun-
nan eri aspekteja tasapuolisemmin heijastavaan suuntaan. 

Tarkasteltaessa suomalaisen lehdistön välittämää kuvaa Yhdysvallois-
ta kokonaisuudessaan voidaan havaita, että se oli paljolti samankaltainen 
kuin muuallakin Euroopassa. Tässä yhteydessä huomio kiinnittyy lähinnä 
neljään erityiskysymykseen, jotka erottuvat kirjoittelusta tuoden suoma-
laisten Amerikka-kuvaan uusia piirteitä ja osoittaen samalla, että Suomes-
sa oltiin perillä Yhdysvaltojen kehityksen keskeisimmistä piirteistä ja jopa 
amerikkalaisen kansallisen identiteetin keskeisimmistä tekijöistä. Uudet 
aihepiirit olivat ensiksikin Yhdysvaltojen aseman muuttuminen kansainvä-
lisessä politiikassa, toiseksi amerikkalaisen yhteiskunnan ongelmien ja 
edistysaskeleiden yksityiskohtainen tuntemus, kolmanneksi Amerikan ta-
louselämän kehityksen seuraaminen sekä kirjoitukset dollarin palvonnasta 
ja neljänneksi Edisonin ja Rooseveltin kohoaminen aikakauden amerikka-
laisuuden symboleiksi. 

Vuosisadan vaihdetta lähestyttäessä Suomen lehdistössä alettiin kir-
joittaa aikaisempaa enemmän Yhdysvaltojen ulkopolitiikan kehityksestä. 
Kuuban sodan tapahtumia seurattiin ja Panaman kanavan vaiheita selostet-
tiin lehdissä.30  Toisinaan kirjoitusten sävy oli tuomitseva; puhuttiin »on-
nettomista Filippiinien selkkauksista» tai »paheksuttavista laajenemispyr- 

29. Kyläkirjaston Kuvalehti (A- ja B-sarja) 1891-1918. 

30. Esim. Uusi Suometar 9.1.1901; Helsingin Kaiku 19.3.1904. 

329 



Kuva 66: Suomalaisille välittyi tietoja myös amerikkalaisen yhteiskunnan varjopuolista 
kuten alkoholinkäytöstä. 

kimyksistä»,31  mutta vuosien kuluessa asenteet muuttuivat. Tunnustettiin, 
että Yhdysvalloista oli tullut imperialistinen suurvalta. Vuonna 1906 Hel-

singin Kaiku julkaisi kokoavan artikkelin »Pohjois-Amerikan olojen kehi-
tyksestä». Siinä todettiin, että Yhdysvaltojen esiintyminen kansainvälisten 
asioiden hoidossa oli viime aikoina ollut huomiota herättävää ja että sen 
vaikutus oli alkanut ulottua Itä-Aasiaan ja Australiaan saakka. Dardanelli-
en salmessa amerikkalaiset sotalaivat olivat pakottaneet Turkin noudatta-
maan sitoumuksiaan; Marokossa amerikkalaiset puuttuivat Euroopan asi-
oiden käsittelyyn, ja Etelä-Amerikassa he sekaantuivat tilanteeseen heti, 
kun jokin Euroopan maa ryhtyi tekemisiin jonkin Latinalaisen Amerikan 
maan kanssa. Yhdysvaltojen määräysvalta oli siis koko ajan kasvamassa, 
lehti totesi 32 

Yhtä yksityiskohtaisesti kirjoitettiin amerikkalaisen yhteiskunnan omi-
naisuuksista: koulutuskysymyksistä, rikollisuudesta ja korruptiosta. Suo-
malaisille lukijoille esiteltiin mm. Booker T. Washington, mustien ammat-
tikoulujen3perustaja, ja kerrottiin hänen kokemuksistaan rotusorron vas-
tustajana 3 Useassa artikkelissa kuvattiin amerikkalaisten teollisuuskau- 

31. Uusi Suometar 3.2.1901. 

32. Helsingin Kaiku 1906, 271-272. 

33. Helsingin Kaiku 1907, 398-399. 
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punkien slummeja progressivistisen kauden »muckraker»-henkeen.34  Suo-
sikkiaiheisiin kuului myös lahjonta. Uusi Suometar julkaisi p3ääkirjoitukse-
naan 9.4.1895 artikkelin »Tammany Hall New Yorkissa». -'5  Samasta ai-
heesta julkaisi mm. Tiden -lehti vuotta aikaisemmin ranskasta käänne-
tyn Charles de Varignyn artikkelin, jossa tämä »raottaa hiukan verhoa sen 
uskomattoman korruption yhä, joka Yhdysvalloissa vallitsee». De Varigny 
kertoi Tammany Hallista ja sen johtajista, jotka ilman kontrollia hallitsivat 
New Yorkia, säätivät lakeja omaksi hyödykseen ja vaikuttivat jopa pre-
sidentinvaaleihin. Kun New Yorkissa oli tällaista, millaista onkaan muissa 
Yhdysvaltain osissa, kyseli kirjoittaja huolissaan.36  

Tämä artikkeli oli sikäli poikkeuksellinen, että sen sisältämä kieltei-
nen arvovaraus oli selkeä. Yleensä suurin osa Amerikkaa koskevista kirjoi-
tuksista oli melko neutraaleja. Tämä johtui osaltaan sensuurista, osaltaan 
siitä, että varsin harvoin Yhdysvaltojen sisäinen kehitys kosketti syvemmin 
suomalaisia. Amerikan materialistista kulttuuria käsiteltäessä arvovarauk-
set kuitenkin tulivat esille. Kun kirjoitettiin Yhdysvaltojen taloudellisesta 
kasvusta, asenteet olivat yleensä ihailevia, mutta jos kirjoitettiin materialis-
mista ja dollarinpalvonnasta, kirjoitusten sävy oli huvittunut, kummeksuva 
ja toisinaan paheksuvakin. 

Vuonna 1914 Helsingin Kaiku julkaisi nimettömän artikkelin »Yhtä ja 
toista dollarista». Ilmeisesti se oli käännetty eurooppalaisesta julkaisusta, 
sillä se edusti vuosikymmeniä vallinneita käsityksiä amerikkalaisten tyypil-
lisimpänä pidetystä ominaisuudesta, rahan palvonnasta:37  

»Kun kuulemme, puhumme tai luemme jotain Amerikasta, 
sukeltaa henkemme eteen ensinnä dollari. Tämä on koko 
maan tunnuskuva ja pysyy yhä edelleen sellaisena. Se onkin 
varsin luonnollista, koska Amerikka on suuremmoisimman 
taloudellisen kehityksen ja sen johdosta myös suunnattomim-
pien rikkauksien maa. Sen vuoksi dollari on siellä kaikkialla 
ja kaikki vallitseva. Kansallis-epäjumalaksi voisi sitä täydellä 
syyllä nimittää. Sen saavuttaminen mahdollisimman suuressa 
määrässä on yhä vielä kansakunnan enemmistön korkein 
ihanne ... Amerikkalainen puhuu itsekin 'kaikkivaltiaasta dol-
larista' ja tarkoittaa sillä, että dollari saa kaiken aikaan, että 
sillä voi saavuttaa kaiken.» 

34. Esim. Caroline Hedgerin artikkeli "Amerikan työväenelämästä" (ks. Helsingin Kaiku 
1906, 376-378). 

35. Uusi Suometar 9.4.1895. 

36. Tiden 1894, 331-332. 
37. Helsingin Kaiku 1914, 480. 
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Helsingin Kaiku jatkoi, että eurooppalaiset puhuvat täydellä syyllä dollari-
maasta, dollariruhtinaista ja dollarismista. Lehti näki amerikkalaisessa ma-
terialismissa myös hyvän puolen: miljonäärit tekivät suuria lahjoituksia si-
vistyksen edistämiseksi ja sosiaalisten olojen parantamiseksi. Lopuksi Hel-
singin Kaiku kirjoitti amerikkalaisten kiintymyksestä dollariin: 

»aina sitä (dollaria) kohdellaan erikoisen hellästi ja kunnioit-
tavasti, ikäänkuin se olisi taivaan lahja. Senpä vuoksi se lie-
neekin saanut selkäänsä tunnuslauseen 'In God we trust'. 
Onhan tuo voittamaton mainehikas dollarimaa sentään ihana 
luoma hurskaan amerikkalaisen mielestä. Hän käyttääkin sii-
tä nimitystä 'God's own country'... » 

Näin suomalaisenkin lukijan tietoisuuteen kantautui amerikkalaisten kan-
salliseen identiteettiin kiinteimmin vakiintunut käsitys — ajatus siitä, että 
amerikkalaiset ovat valittu kansakunta. Samalla artikkelin julkaiseminen 
osoittaa, että suomalaiset olivat eurooppalaisten tavoin kiinnostuneet 
amerikkalaisen materialismin olemuksesta. 

Suomalaiset seurasivat myös niitä liike-elämän uutuuksia, joita Yhdys-
valloissa kehitettiin. Lehdet kertoivat pörssitoiminnasta,39  »jättiläisöljy-
trustista»,40  Yhdysvaltojen liike-elämän nopeasta toipumisesta laman jäl-
keen41  ja ennen kaikkea uusista myynti- ja markkinointimenetelmistä. 
Oman kuvauksensa saivat amerikkalaiset postimyyntifirmat ja tavaratalot

42  

sekä tyypillisenä amerikkalaisuuden ilmauksena pidetyt mainokset. »Ame-
rikkahan on uudenaikaisen reklamin luvattu maa ja samalla mitä hurjim-
man humpuukin koti», kirjoitti Helsingin Kaiku vuonna 1907.43  Se kertoi 
mainostuksen historian ja esitteli sanoin ja kuvin amerikkalaisia mainok-
sia, joiden kohteina olivat mm. Underwood-kirjoituskoneet, Pearsin saip-
pua ja New Yorkin henkivakuutusyhtiöt:44  

»Reklamin suunnaton kukoistus viime vuosina ei suinkaan 
ole, kuten monet otaksuvat, arveluttavana esimerkkinä siitä, 
että keinottelu ja humpuuki alkavat yhä voimakkaammin re- 

38. Helsingin Kaiku 1914, 482. 

39. Helsingin Kaiku 1905, 183-184. 
40. Helsingin Kaiku 1906, 11. 

41. Helsingin Kaiku 1908, 582. 
42. Kyläkirjaston Kuvalehti (A-sarja) 1909, 34-35. 
43. Helsingin Kaiku 1907, 196. 

44. Helsingin Kaiku 1907,196-197. 
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Kuva 67: Keksijä Thomas Edison oli 1800-luvun lopun maineikkain amerikkalainen. 
Hänessä yhdistyivät kaikki amerikkalaisten arvostamat ominaisuudet — yritteliäisyys, 
kekseliäisyys ja käytännöllisyys. Edison oli todellinen self-made-man, kirjoittivat lehdet 
niin uudessa kuin vanhassakin maailmassa. Edison kävi myös useita kertoja Euroopas-
sa. Vuonna 1889 otetussa kuvassa hän esitteli fonografiaan Pariisin maailmannäyttelyn 
yleisölle. 

hottaa. Reklami on liike-elämän perustana. Jotta jälkimmäi-
nen voisi kehittyä, täytyy ensinmainitun kukoistaa.... ilmoi-
tukset ovat luoneet ulkomaiden jättiläisliikkeet ja ovat teh-
neet Pearsin saippuan ja Liptonin teen maailmankuuluksi...» 

Helsingin Kaiku osoitti pysyvänsä ajan hermolla. Jos otetaan huomioon 
Suomen syrjäinen sijainti ja maan sisäiset vaikeudet, on melko yllättävää, 
että jopa Yhdysvaltojen liike-elämän kehitystä seurattiin lehdissä näin yk-
sityiskohtaisesti. Myös suomalaisissa lehdissä nousivat esille samat henki-
löt, joita niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin pidettiin aikansa amerik-
kalaisuuden edustajina: Edison ja Roosevelt. 

Edisonista julkaistiin sanomalehdissä jatkuvasti uutisia, jotka koskivat 
sekä hänen keksintöjään että hänen yksityiselämäänsä. Kyläkirjaston Kuva-
lehdessä Väinö Voionmaa hahmotteli Edisonista henkilökuvan,45  ja vuosi- 

45. Kyläkirjaston Kuvalehti (B-sarja) 1910, 97-98. 
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sadan vaihteen tienoilla lehdet alkoivat mainostaa hänen suomeksi julkais-
tua elämäkertaansa Edison, hänen elämänsä ja keksintönsä. Se ilmestyi 35 
pennin vihkosina vuonna 1898 Kuopion Uuden Kirjapainon julkaisema-
na.' Mainosteksti luonnehti Edisonia seuraavasti: 

»Edison ei ole ainoastaan maailman suurin keksijä, hän on 
myöskin nykyajan kuuluisin mies. Hänen nimensä loistaa yh-
tä kirkkaasti kuin hänen sähkövalonsa, joka on nyt niin voi-
makasta, että se heloittaa yli kaiken sivistyneen maailman. 
Hänen henkensä valo säteilee sitäkin kirkkaammin, sillä hä-
nen nimensä on tunnettu kaikissa maailman äärissä ... » 

Edelleen kustantaja kertoi, että teos oli ensimmäinen suomeksi ilmes-
tynyt laajempi selonteko Edisonista ja että se perustui W.K.L. Dicksonin ja 
Antonia Dicksonin teokseen The Life and Inventions of Thomas Alva 
Edison. Kustantaja korosti Edisonin olevan tyypillinen self-made-man: 
»Tilattavaksi tarjottava teos Edisonista on tarunomainen loistava kertomus 
köyhästä poasta, joka ainoastaan oman tarmonsa avulla kohosi maailman 
kuuluksi...» 7  

Aikakauden toinen amerikkalaisuuden edustaja oli Theodore Roose-
velt. Helsingin Kaiku totesi, että »tarpeen on sittenkin Rooseveltin voima-
kas käsi, varsinkin trusteja vastaan tepsivää isoa tapparaa heiluttamassa».48  
Trustien voittajana Roosevelt tuli kuuluisaksi etenkin uutisaineistossa. 
Vuonna 1910 Kyläkirjaston Kuvalehdessä julkaistiin todennäköisesti Väinö 
Voionmaan laatima syvällinen ja perusteellinen henkilökuva Rooseveltis-
ta. Kirjoituksessa häntä luonnehdittiin moraalisesti ja henkisesti ihailta-
vaksi valtiomieheksi. Häntä verrattiin Tiberius Gracchukseen ja Vespa-
sianukseen, Jeffersoniin ja Gladstoneen, Cecil Rhodesiin ja John Burnsiin. 
»Samalla kertaa on hän kansantribuuni ja hallitusvaltalainen, sotilas ja his-
torioitsija, luonnontieteilijä ja urheilija», lehdessä kirjoitettiin. Roosevel-
tille oli ominaista sTvä luonnonrakkaus, terve maailmankatsomus, päättä-
väisyys ja rohkeus:4  

»Ameriikan kansa, jota hän syvästi rakastaa ja josta hän ylpei-
lee, on saanut häneltä suurarvoisia palveluksia. Väsymättä on 
hän taistellut kansansa yhteiskunnallisessa ja valtiollisessa elä-
mässä ilmeneviä mädännäisyyksiä vastaan. Päästessään yhä 

46. Uusi Kuvalehti 1898, 12 (mainos). 
47. Uusi Kuvalehti 1898, 12 (mainos). 
48. Helsingin Kaiku 1910, 174. 

49. Kyläkirjaston Kuvalehti (B-sarja) 1910, 111. 
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vaikuttavimpiin valta-asemiin, on hän pelkäämättä käyttänyt 
niitten suomia oikeuksia taistelussaan tunnuslauseensa puo-
lesta: oikeutta kaikille ... » 

Kunnia, moraali ja usko hyvään olivat Rooseveltin periaatteet Kyläkirjas-
ton Kuvalehden mukaan. Rooseveltin omat elämänvaiheet olivat paras 
osoitus siitä, että ihminen voi tehdä mitä tahtoo, artikkelissa todettiin.' 

Kyläkirjaston Kuvalehti nosti Rooseveltin esimerkilliseksi kansalaisek-
si, ja vuonna 1913 se julkaisi peräti kolme sivua hänen elämänohjeitaan. Ne 
koskivat perhettä ja lapsia, kasvatusta ja opetusta, leikkiä ja urheilua, kan-
salaisuutta, työtä ja menestystä, pääoman omistajia ja työläisiä, aineellista 
vaurastumista, valtiota, sotaa ja rauhaa. Esimerkiksi voi ottaa Rooseveltin 
työntekoa koskevat neuvot, sillä niistä välittyy amerikkalaisuudelle ominai-
nen arvostus ahkeruutta ja työtä kohtaan:'1  

»Ei kukaan ole onnellinen, ellei hän tee työtä. Kaikista kur-
jista olennoista on laiskuri, kuuluipa hän mihin yhteiskunta-
luokkaan tahansa, surkuteltavin. Jos ihminen ei tee työtä, ei 
hänestä ole mihinkään. Hänelle ei ole tilaa valtiossamme.... 
Mies tai nainen, joka elää ja hengittää työssään, saa jotain ar-
vokasta aikaan. Heillä on kunnia-asiana tehdä työnsä hyvin ja 
he tuntevat itsensä onnellisiksi siitä tietoisuudesta, että ovat 
sen kunnollisesti suorittaneet ... » 

Kokonaisuutena suomalaisen lehdistön välittämä kuva amerikkalai-
sesta yhteiskunnasta ja sen sankareista oli varsin samankaltainen kuin Eu-
roopassakin. On myös huomattava, että monet Euroopan intellektuellien 
esittämät ajatukset esimerkiksi amerikkalaisesta materialismista suodattui-
vat Suomeen populaarilehdistön kautta ja saavuttivat näin varsin suuren 
lukevan yleisön. Kiinnostavaa on myös se, että suomalaisissa lehdissä ku-
vattiin amerikkalaisuuden olennaisimpia piirteitä. Käsitykset »self-made-
man'istä», työn arvostuksesta, rahan ansaitsemisesta, ennakkoluulotto-
muudesta ja edistyksellisyydestä tulivat kaikki esiin suomalaisten lehtien 
kirjoituksista, vaikkakin fragmentaarisesti. Populaarin tason tietämys Yh-
dysvaltojen kehityksestä oli siis melko kattava ja yksityiskohtainen. 

Lehdistön lisäksi populaaria informaatiota levitti myös suomenkieli-
nen tietokirjallisuus. Suurin osa Yhdysvaltoja käsittelevistä teoksista oli 
luonteeltaan uskonnollisia, mutta myös matkakertomuksia ja historian 
yleisesityksiä julkaistiin 1890-luvulta lähtien niin suomennoksina kuin suo- 

50. Kyläkirjaston Kuvalehti (B-sarja) 1910, 111-112. 

51. Kyläkirjaston Kuvalehti (B-sarja) 1913, 92. 
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malaisten itsensä kirjoittaminakin. Vuonna 1892 ilmestyi Alexandra Gri-
penbergin Orjien vapauttaminen Pohjois Amerikassa, jonka Torsten Hart-
man arvosteli Finsk Tidskrift'issä populaariksi ja tunteelliseksi selvitykseksi 
orjuutta vastustaneen liikkeen toiminnasta 52  Vuonna 1897 ilmestyi tans-
kalaisprofessori G.B. Thrigen teoksen käännös Pohjois-Amerikan Yhdys-
valtain perustaminen ja niiden sisälliset orjuustaistelut.53  

Vuonna 1909 Jaakko Laurila käänsi Ernst von Hesse-Warteggin teok-
sen nimellä Amerika teollisuuden suurvalta. Kuvauksia Yhdysvaltain teolli-
suudesta, kaupasta ja kulkuneuvoista.54  Maan päivälehdet ottivat sen 
myönteisesti vastaan. Helsingin Sanomat kirjoitti, että teos on erinomaisen 
asiantunteva ja että se on »loistava kuvaus ihmisneron yritteliäisyys- ja 
toimintamahdollisuuksista kaupan ja teollisuuden aloilla». Turun Sanomat 
kiinnitti arvostelussaan huomion Yhdysvaltojen esikuvallisuuteen. Lehden 
mukaan Suomessa keskusteltiin tuolloin maan taloudellisen tilan paranta-
misesta, ja Hesse-Warteggin teos ilmestyi oikeaan aikaan »antamaan meil-
le oikein kouraantuntuvan muistutuksen luontaisesta saamattomuudes-
tamme ja kehottamaan meitä paremmin käyttämään hyväksemme niitä 
mahdollisuuksia, joita maamme tarjoaa».55  

Hesse-Warteggin teosta siteerattiin lehdissä jo ennen sen suomenta-
mista. Esimerkiksi vuonna 1906 Helsingin Kaiussa julkaistiin lyhennelmä 
kirjan ensimmäisestä luvusta.56  Myös pari henkilökuvausta amerikkalaisis-
ta suurmiehistä ilmestyi suomeksi. Väinö Voionmaa kirjoitti vuonna 1906 
Benjamin Franidinin elämäkerran ja K.F. Kivekäs vuonna 1916 George 
Washingtonin elämäkerran. Jälkimmäinen ilmestyi Kansanvalistusseuran 
Elämäkerta-sarjassa.57  Samoihin aikoihin ilmestyi myös T. Valleniuksen 
kirjoittamaAmerikan Yhdysvaltojen synty. Se esiteltiin Historiallisessa Aika-
kauskirjassa, ja sen mainittiin soveltuvan hyvin kansankirjastojen lukemis-
toihin. 8  

Suomalaisten laatimista Amerikan matkakuvauksista on syytä mainita 
vuonna 1894 julkaistu O.A. Forsströmin (myöh. Hainari) teos Chicago 59 
Siitä saa hyvän käsityksen niistä asioista, jotka suomalaisia kiinnostivat. 

52. Finsk Tidskrift 1892 senare halfäret, 224. 

53. Helsinki 1897. 
54. Helsinki 1909. 
55. Mainitut arvostelut julkaistiin Helsingin Kaiku -lehdessä vuonna 1910 mainoksen yh-

teydessä. 

56. Helsingin Kaiku 1906, 271-272. 
57. Ks. Historiallinen Aikakauskirja 1906, 234 ja 1916, 452. 
58. Historiallinen Aikakauskirja 1905, 36. 

59. Jyväskylä 1894. 
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Vaikka teos keskittyy Chicagon kuvaukseen, siitä piirtyy kuva koko Yhdys-
valloista. Kirja esittelee amerikkalaista teollisuutta, väestökehitystä ja kul-
jetusväyliä. Se kertoo Chicagon kaupungin vaiheet ja kuvailee sen nykypäi-
vää. Oman lukunsa saa vuoden 1893 Chicagon maailmannäyttely. Ajankoh-
taisen tiedon lisäksi Forsströmin teos sisältää aikakaudelle ominaisia 
huomioita amerikkalaisuudesta. Tekijä korostaa Yhdysvaltojen merkitystä 
keksintöjen maana:60  

»Meidän aikamme on mekaanisten keksintöjen aikakausi. 
Täydellisemmin kuin koskaan ennen on ihminen meidän vuo-
sisadallamme taivuttanut luonnonvoimat palvelukseensa. Ja 
se maa, joka suurimmassa määrässä on käyttänyt nykyajan me-
kaanillisia keksintöjä hyväkseen, on epäilemättä Pohjois-
Amerikan Uniooni eli Yhdysvallat.» 

Forsströmin kommentti osoittaa, että suomalaiset olivat erittäin kiinnostu-
neita amerikkalaisesta tekniikasta, ja siitä julkaistiin lehdissä sadoittain uu-
tisia ja kuvauksia.61  

Edelleen Forsström luonnehti amerikkalaista kansanluonnetta: ame-
rikkalaiset ovat rohkeita, uskaliaita ja väsymättömän toimeliaita.62  Aika-
laistensa tapaan hän kiinnitti huomiota tyypillisiin amerikkalaisiin ilmiöi-
hin kuten Buffalo Billin show'hun ja etsivätoimisto Pinkertoniin, jonka vai-
heita hän selosti laajasti.63  Lopuksi hän pyrki antamaan kokonaiskuvan 
amerikkalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta osoittamalla sen hyvät ja 
huonot puolet. Huonoa oli pinnallisuus, rikollisuus ja väkivaltaisuus sekä 
siveettömyys:64  

»Amerikkalaiset sanomalehdet liikkuvat mielellään skan-
daalien ja roskajuttujen alalla. Kertomukset aviorikoksista ja 
eroista ovat heille erittäin haluttua tavaraa. Ja näitä kertomuk-
siaan latelevat he lukijoilleen peittelemättä ja yksityiskohtia 
myöten. — Paljon on Amerikassa komean ulkokuoren alla pa-
haa ja mädännyttä. Kaikki ei ole siellä suinkaan kultaa, mikä 
kiiltää. Ja tämä koskee juuri etupäässä Chicagoa, Lännen kel-
meä.» 

60. Forsström 1894, 3. 

61. Niitä käsitellään kulttuurin välittymisen näkökulmasta luvussa 4.2. 

62. Forsström 1894, 4. 

63. Forsström 1894, 39-40, 82. 

64. Forsström 1894, 64. 
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Hyvää olivat Forsströmin mukaan raittiusliike, laaja hyväntekeväisyys 
sekä uskonnollinen toiminta.65  Suomalaismatkailijan käsitykset olivat siis 
melko perinteisiä, vaikka hän kiinnitti huomiota amerikkalaiseen mentali-
teettiin, tekniseen edistykseen ja viihteeseen kuten eurooppalaiset aika-
laisensakin. Forsströmin käsitykset amerikkalaisesta raittiusliikkeestä ja 
yhteiskunnallisista uudistusliikkeistä herättivät myös muissa suomalaisissa 
runsaasti vastakaikua. Onkin korostettava, että niistä kirjoitettiin Suomes-
sa hyvin paljon niin lehdissä kuin valistuskirjoissakin.66  

Suomalaisten populaari Amerikan tuntemus oli siis jokseenkin samal-
la tasolla kuin Euroopassakin. Myös suhtautuminen amerikkalaiseen viih-
teeseen oli yhtä hyväksyvää. Mark Twain ja Bret Harte sekä intiaanitarinat 
viehättivät suomalaisiakin. Yhdysvaltoja pidettiin huumorin ja leikinlaskun 
kotimaana ja amerikkalaisia varsinaisina jutunkertojina ja hyvinä puhujina: 

»Amerikkalaiseen luonteeseen kuuluu runsas määrä huumo-
ria, 'yankeen' taipumus leikinlaskuun on varsin tunnettuja hä-
nen taitonsa siinä yleiseen tunnustettu. Luonnollisesti 
koettavat sanomalehdet tässäkin suhteessa palvella yleisön 
makua, mutta ne eivät pyri tyydyttämään sitä vain pilajutuil-
la, 'kaikellaisia' esittämällä, vaan turvautuvat paljon vaikutta-
vampaan keinoon, nim. pilakuviin.» 

Näin kirjoitettiin vuonna 1907 Helsingin Kaiussa amerikkalaisesta huumo-
rista.67  Tämä oli alkanut tulla suomalaisille tutuksi myös amerikkalaisten 
elokuvien välityksellä. Ensimmäiset elokuvaesitykset nähtiin Suomessa 
vuonna 1896 kiertävien esittäjien näyttäminä. Vuosisadan vaihteen jälkeen 
perustettiin ensimmäiset pysyvät elokuvateatterit, joissa filmejä näytettiin 
pääosin amerikkalaisilla projektoreilla68  

Tarkasteltaessa suomalaisten Amerikan tuntemuksen eri tasoja on siis 
todettava, että varsinkin Yhdysvaltoja käsittelevää populaaria tietoa oli 
jokseenkin eurooppalaisten tietämystä vastaavasti. Yleinen asennoitumi-
nen amerikkalaisuuteen ja myös siirtolaisuuteen oli paljolti samanlainen. 
Samoja stereotypioita amerikkalaisen yhteiskunnan ilmiöistä esitettiin niin 
Euroopan keskuksissa kuin Suomessakin. Mutta erojakin oli. Intellektuel-
leille ei Yhdysvaltojen kulttuurilla ollut Suomessa paljon annettavaa. Arne- 

65. Forsström 1894, 64-65. 

66. Tähän palataan luvussa 4.2., jossa käsitellään amerikkalaisuuden välittymistä Suo-
meen. 

67. Helsingin Kaiku 1907, 332-334. 

338 



rikkalaisuudesta ei myöskään muodostettu niin analyyttisiä mielipiteitä 
kuin Euroopan keskusmaissa, vaikka samoja kirjojakin oli täällä saatavilla. 

Läheskään kaikissa yhteyksissä Yhdysvaltoja ei pidetty ihmiskunnan 
kehityksen kannalta merkittävänä maana. Tämä käy selkeästi ilmi suoma-
laisten oppikirjojen tavassa käsitellä Yhdysvaltoja. Vain satunnaisesti niis-
sä kuvattiin jotakin muutakin kuin Yhdysvaltojen itsenäisyystaistelua ja si-
sällissotaa. O.A. Forsström ei vuonna 1898 kirjoittamassaan kansakoulun 
historiankirjassa Yleisen historian oppikirja kansakouluja varten69  pitänyt 
tarpeellisena kertoa maan sisällissodan jälkeisestä kehityksestä muuta kuin 
Edisonin sähkövalon keksimisen.70  Myöskään Alpo Noposen kirjoittamas-
sa kansakoulun historiankirjassa Yleinen historia. Kansakoulun oppi- ja lu-
kukirja71  ei Yhdysvaltojen uusimmasta kehityksestä mainita muuta kuin 
ensimmäisen puhelinjohdon asentaminen vuonna 1877.72  Ruotsinkielisissä 
oppikirjoissa kerrottiin hiukan laajemmin amerikkalaisen yhteiskunnan 
myöhemmistä vaiheista. B.Estlanderin vuonna 1919 julkaisema Världshis-
toria och världskultur i korta berättelser73  sisälsi luonnehdinnan Edisonin 
elämästä. Tekijä mainitsi myös vuonna 1876 pidetyn Philadelphian maail-
mannäyttelyn ja Wrightin veljesten vuonna 1903 keksimän lentokoneen.74  

Suomalaisten Amerikka-tietoutta analysoitaessa onkin otettava huo-
mioon se ero, joka oli suomenkielisen ja ruotsinkielisen Yhdysvaltoja kos-
kevan kirjallisuuden määrässä ja laadussa. Kuten edellisilläkin vuosikym-
menillä, oli ruotsinkielisellä sivistyneistöllä edelleen mahdollisuus hankkia 
Ruotsissa painettua kirjallisuutta suoraan kustantajalta. Näin ollen ruotsin-
kieliset pystyivät seuraamaan myös niitä teoksia, jotka puhuttivat euroop-
palaisia, mutta joita ei koskaan suomennettu. Näihin kuuluivat mm. Finsk 
Tidskrift'issä esitellyt Charles de Varignyn kirjat Industriens stormän och 
penningefurstarne i ångans tidehvarf ja Kvinnan i Nord Amerikas Förenta 
Stater, jotka ilmestyivät Tukholmassa vuosina 1889 ja 1894.75  Edelleen 
ruotsiksi käännettiin Max O'Rellin ja Jack Allyn kaikkialla Euroopassa 
suosituksi tullut satiirinen Amerikan kuvaus Jonathan och hans fastland, 
skildringar från Amerika i våra dagar, josta Finsk Tidskrift julkaisi arvoste- 

68. Hirn 1981b, 72-85. 

69. Jyväskylä 1898. 

70. Forsström 1898, 133. 

71. Porvoo 1908. 

72. Noponen 1908, 191. 

73. Helsingfors 1919. 

74. Estlander 1919, 245, 278-279. 

75. Finsk Tidskrift 1889 senare halfåret, 391-392; 1894 förra halfåret, 347. 
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lun vuonna 1890.76  Lehdessä arvioitiin myös joitakin ruotsalaisten tekemiä 
kirjoja Yhdysvalloista, mm. O.W. Ålundin Amerika, dess upptäckt, eröfring 
och fyrahundraåriga utveckling,77  E.H. Törnbergin Amerikanska samhälls-
problem78  sekä Ott'in Handbok för utvandrare till Amerika.79  Finsk Tidskrift 
-lehden arvostelijat, esimerkiksi Torsten Hartman ja Georg A. Gripen-
berg, suhtautuivat Amerikkaa käsitteleviin teoksiin yleensä varsin myön-
teisesti. Yhdysvaltojen merkitys koettiin yhteiskunnallisesti ja taloudelli-
sesti kasvavaksi ja yhteys uuden ja vanhan maailman välillä tärkeäksi. 
Ott'in teoksen arvostelussa todettiin, että80  

»den lifliga förbindelse, hvilken i våra dagar råder mellan gam-
la och nya världen, har väckt en alt större uppmärksamhet på 
förhållandena där borta på andra sidan Atlanten, så att till och 
med hos oss på senare tid, ett lifaktigt intresse för den ameri-
kanska kulturens egendomligheter försports ...» 

Lisääntynyttä kiinnostusta Yhdysvaltoja kohtaan osoittivat myös lehdessä 
julkaistut monet artikkelit amerikkalaisen yhteiskunnan kehityksestä. 

Kokonaisuutena suomalaisten Amerikan tuntemus ei vuosina 1890-
1917 täysin vastannut länsieurooppalaista tasoa. Mutta jos kehitystä verra-
taan aikaisempiin vuosikymmeniin, voidaan todeta, että suomalaisten Yh-
dysvaltojen tietous ja kiinnostus Amerikkaa kohtaan lisääntyivät huomatta-
vasti. Sekä ylempien että alempien väestöryhmien käsitykset Yhdysval-
loista täsmentyivät ja realisoituivat. Kuva Amerikasta muuttui yhä konk-
reettisemmaksi ja arkipäiväisemmäksi omien kokemusten kautta; Yhdys-
vallat lakkasi olemasta pelkästään idealistien vapauden maa. Tietoa ja vai-
kutteita alkoi tulla yhä enemmän paitsi painetun sanan myös paluusiirto-
laisten myötä. Kuitenkin Amerikan »kaksoiskuva» säilyi edelleen, koska 
suomalaiset muiden eurooppalaisten tavoin hyväksyivät amerikkalaisen 
viihteen; niinpä maa toisaalta miellettiin realistisesti teollisuuden suur-
vallaksi, toisaalta sitä pidettiin fantasioiden ja intiaaniseikkailujen tyyssija-
na. Näiltä osin suomalaisten tiedot ja käsitykset Yhdysvalloista niveltyivät 
länsieurooppalaisten kiinnostukseen Amerikkaa kohtaan. Silti Saksa, 
Ranska ja Englanti olivat yhä Yhdysvaltojen tuntemuksen ja tutkimuksen 
keskusmaita ja Suomi näihin verrattuna periferiaa. 

76. Finsk Tidskrift 1890 senare halfåret, 64. 

77. Finsk Tidskrift 1893 förra halfåret, 221. — Teos ilmestyi Tukholmassa vuonna 1892. 

78. Finsk Tidskrift 1913 förra halfåret, 78. — Teos ilmestyi Tukholmassa vuonna 1912. 

79. Finsk Tidskrift 1890 senare halfåret, 64-65. — Teos ilmestyi Tukholmassa vuonna 1889. 

80. Finsk Tidskrift 1890 senare halfåret, 64. 
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3. 	EKSPANSIIVISTEN AMERIKKALAISTEN 
UUDISTUVA EUROOPPA-KUVA 

3.1. Amerikkalaisten käsitykset Euroopan keskuksista komp-
lisoituvat 

Eurooppalaisten täsmentäessä ja analysoidessa käsityksiään Yhdysvalloista 
yhä monipuolisemmiksi muuttui myös amerikkalaisten kuva vanhan maail-
man kulttuurista aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna. 1800-luvun lop-
puun vallalla ollut tapa nähdä Eurooppa ja Yhdysvallat toisilleen vastak-
kaisina alkoi vähitellen väistyä. Kokonaan dualismi ei kadonnut, mutta 
amerikkalaisten käsitykset Euroopasta muuttuivat monivivahteisemmiksi, 
avoimemmiksi ja realistisemmiksi. Sekä kriittisiä että kiittäviä arvioita 
alettiin esittää uusin perustein. Ajattelutavan muutoksen syyt voidaan löy-
tää Yhdysvaltojen sisäisestä kehityksestä ja myös kansainvälisestä kulttuu-
ris-taloudellisesta yhdentymisestä. 

Yhdysvaltojen ekspansiopolitiikka lisäsi kansainvälisen vuorovaiku-
tuksen tarvetta ja sai amerikkalaiset antamaan aikaisempaa enemmän ar-
voa diplomaattitoiminnalle. Kaupallisten etujen turvaamiseksi oltiin val-
miit lähestymään eurooppalaisia avoimemmin kuin ennen, mikä lisäsi ame-
rikkalaisten Eurooppa-kuvaan uusia, myönteisiä piirteitä. 

Toisaalta progressiivisen kauden Yhdysvallat keskittyi nationalistisen 
kulttuurin kehittämiseen. Etenkin juuri ennen vuosisadan vaihdetta, jol-
loin Yhdysvaltojen kulttuurielämä saavutti ensimmäistä kertaa itsenäisen, 
Euroopasta riippumattoman kehitystason, vallitsi voimakas anti-eurooppa-
lainen suuntaus. Kielteistä asennoitumista vahvisti ns. uuden siirtolaisuu-
den synnyttämä negatiivinen kuva Etelä- ja Itä-Euroopan maista. Sen vas-
tapoolina oli positiivinen suhtautuminen Länsi-Euroopan ns. vanhan siir-
tolaisuuden maihin, etenkin Englantiin.' Anglofiilisyys vaikutti jopa tie-
demiesten ja poliitikkojen kannanottoihin. 

1. 	Uudesta ja vanhasta siirtolaisuudesta, ks. Virtanen 1979a, 219-227. 
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Kolmas tekijä, joka toi uusia elementtejä amerikkalaisten Eurooppa-
kuvaan, liittyi kansainväliseen integroitumiseen. Amerikkalaiset alkoivat 
eurooppalaisten tavoin havaita vanhan ja uuden maailman kehityksessä yh-
teisiä piirteitä, jotka edistivät antagonistisen ajattelun häviämistä. Etenkin 
progressivistit löysivät Euroopan valtioista demokraattisia ja edistyksellisiä 
kehityssuuntia, jollaisia oli totuttu näkemään vain kotimaan traditiossa. In-
tellektuellit pakenivat edellisten vuosikymmenten tapaan Eurooppaan et-
simään henkistä vapautta ja inspiraatiota taiteelleen. Tällöin jotkut taiteili-
jat kokivat vanhan maailman kulttuurin jäljittelemisen arvoisena, mutta 
yhä useammat alkoivat esittää siitä realistisia ja jopa kriittisiä arvioita. 
Näin amerikkalaisten Eurooppa-kuva rikastui aikaisemmasta myös intel-
lektuellien välittämänä. 

Konkreettisimmin amerikkalaisten lisääntynyt kiinnostus Euroopan 
suhteiden kehittämiseen ilmeni diplomaatti- ja konsulitoiminnan uudista-
misena 1890-luvulta lähtien. Vuonna 1893 kongressi lisäsi Diplomatic and 
Consular Appropriation Act'iin pykälän, jossa todettiin seuraavasti:2  

»Whenever the President shall be advised that any foreign go-
vernment is represented, or is about to be represented, in (the) 
United States by an ambassador ... he is authorized, in his 
discretion, to direct that the representative of (the) United 
States to such government shall bear the same designation.» 

Tämän seurauksena Yhdysvaltojen ja Euroopan maiden välinen diplo-
maattitoiminta kehittyi ratkaisevasti: Englanti, Ranska, Italia ja Saksa ni-
mittivät Washingtonin lähettiläänsä suurlähettiläiksi Yhdysvaltojen mene-
tellessä vastaavasti Euroopan lähetystöissään. WILLIAM BARNES ja JOHN 
HEATH MORGAN pitävät tätä merkittävänä askeleena Yhdysvaltojen pyr-
kimyksissä vahvistaa asemaansa kansojen vuoropuhelussa.3  

1900-luvun alussa perustettiinkin kymmenkunta Yhdysvaltain suur-
lähetystöä eri puolille maapalloa. Vuonna 1920 Yhdysvalloilla oli kaikki-
aan 47 lähetystöä, joista 11 oli suurlähetystöjä. Vuosina 1898-1917 lähetys-
töhenkilökunnan määrä moninkertaistui, yksin lähetystösihteerien luku-
määrä nousi 24:stä 122:een. Vuosisadan vaihteen jälkeen lähetystö-
sihteerien virat porrastettiin niihin kuuluvien työtehtävien lisääntyessä ja 
tullessa yhä vaativammiksi. Vuodesta 1915 lähtien noudatettiin henkilö-
kunnan valinnassa erityistä meriittijärjestelmää. Ensimmäiseen maailman- 

2. Sitaatti, ks. Barnes-Morgan 1978, 146-147. 

3. Barnes-Morgan 1978, 147. 
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sotaan mennessä amerikkalainen diplomaattikunta oli täysin ammattilais-
tunut, ja näin ollen se saattoi puuttua etenkin 1900-luvun ensimmäisellä 
vuosikymmenellä aikaisempaa tehokkaammin kansainvälisiin kiistakysy-
myksiin.4  

Yhtä lailla kiinnitettiin huomiota Yhdysvaltain kaupallisten konsulaat-
tien modernisoimiseen. Jo 1880-luvun puolessa välissä presidentti Cleve-
land oli vuosipuheessaan ottanut esille konsulijärjestelmän puutteet. 
Vuonna 1893 hän palasi asiaan korostaen konsulilaitoksen merkitystä Yh-
dysvaltojen ulkomaankaupan kehitykselle ja tästä seurannutta vaatimusta 
nimittää konsuliksi miehiä, joilla oli luonnetta, älykkyyttä ja kykyä hoitaa 
tehtävänsä. Liikemiespiirit kannattivat Clevelandin näkemystä, ja vuonna 
1894 National Board of Trade sai valmiiksi uudistusehdotuksen konsuli-
palvelujen erottamiseksi poliittisesta toiminnasta. Myös yleinen mielipide 
kiinnitti huomiota konsulikysymykseen, sillä tämän nähtiin olevan osa civil 
service -virkanimitysreformia. Alettiin vaatia, että myös konsuliksi haluavi-
en oli läpäistävä virkamiestutkinto, jossa testattiin hakijoiden tiedot 
kauppalainsäädännöstä, asemamaan tuntemuksesta ja kielitaidosta. Näin 
puolueiden suosikit eivät epäpätevinä enää saisi konsulin virkoja.5  

Vuonna 1901 Frederick L. Emory, Länsi-Virginian yliopiston pro-
fessori, otti osaa keskusteluun pedagogin näkökulmasta. Hän totesi, että 
diplomaatti- ja konsulaattihenkilökunnan koulutukseksi ei enää riittänyt 
poliitikon tai taiteilijan ura, vaan siihen tarvittiin tiedollisia, jopa tieteelli-
siä valmiuksia:6  

» ... the movement which is rapidly gaining headway in our 
colleges for special courses to train young men for the dip-
lomatic and consular services is a wholesome feature of the 
general tendency toward the adoption of more intelligent, mo-
re scientific, methods in our government service, and also in 
the development of our export trade ...» 

Samaan aikaan, kun konsulien pätevyysvaatimukset tiukkenivat, kas-
voivat myös heidän velvollisuutensa. Yhdysvaltain konsuleilla oli vuosisa-
dan vaihteen tuntumassa kuusi tehtävää. Heidän tuli huolehtia asemapai-
koissa olevista Yhdysvaltojen kansalaisista, suojella amerikkalaista kaup-
palaivastoa ja merimiehiä, julkaista terveydenhoito-ohjeita, varmistaa 

4. Blanck 1969, 14-15; Barnes-Morgan 1978, 155-156, 349-350 Appendix 3 and Appen- 
dix 4. 

5. Barnes-Morgan 1978, 148-149. 
6. Frederick L. Emory: Our Consuls and Our Trade, New York 1901 (siteerattuna, ks. 

American History Told by Contemporaries V 1950, 189). 
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tavaralähetykset, toimia Kauko-idässä oikeusviranomaisina ja edistää kaik-
kialla Yhdysvaltojen kaupallisia etuja.?  

Konsulijärjestelmän kehittäminen olikin ensiarvoisen tärkeää Yhdys-
valloille, sillä vuosina 1898-1908 Yhdysvaltojen ulkomaankaupan arvo 
nousi 1,8 miljardista dollarista 3,1 miljardiin. Uudistustyö tapahtui virka-
miehiä kouluttamalla ja heidän palkkaustaan parantamalla, ei niinkään 
konsulaattien lukumäärää kasvattamalla. Konsulaattien lukumäärä itse asi-
assa laski jonkin verran 1890-luvulta lähtien. Kun niitä vuonna 1890 oli 
760, oli luku vuonna 1910 vain 566. Keskeisintä oli konsulaattien toimin-
nan tehostaminen, sillä Yhdysvaltojen tärkeimmät intressit ulkomailla oli-
vat kaupallisia.8  

Amerikkalaisten lisääntynyt kiinnostus ulkomaansuhteiden hoitami-
seen ei näkynyt vain diplomaatti- ja konsulijärjestelmän kehittämisenä 
vaan myös ulkoministeriön uudelleen järjestelynä. Vuonna 1909 perustet-
tiin uusia osastoja ulkomaansuhteiden hoitamista varten. Tällöin luotiin 
mm. informaatio-osasto (Division of Information), jonka tarkoituksena oli 
jakaa tietoa diplomaattipiireille ja julkaista vuosittain teosta Foreign Rela-
tions of the United States. Vuonna 1917 George Creel valmisteli komitea-
mietinnön yleisen informaation jakamiseksi Yhdysvalloista - ei vain ame-
rikkalaisille vaan myös levitettäväksi sivistyneen maailman jokaiseen kolk-
kaan, jotta ihmiset saisivat kaikkialla »täyden viestin amerikkalaisesta 
idealismista, epäitsekkyydestä ja lannistumattomasta päättäväisyydestä».9  

Vaikka diplomaattisuhteiden vilkastuminen loikin amerikkalaisille 
positiivisia näkemyksiä vuorovaikutuksesta Euroopan valtioiden kanssa, 
kulki Yhdysvaltain sisäinen kehitys anti-eurooppalaisessa hengessä kohti 
nationalismia. Euroopan yhteiskunnallinen kehitys nähtiin korruptoitu-
neena ja taantuneena, sillä progressiivisen kauden Yhdysvalloissa pyrittiin 
lujittamaan kansallista identiteettiä korostamalla amerikkalaista edistyk-
sellisyyttä ja Yhdysvaltojen kasvua maailman todelliseksi suurvallaksi. 
Amerikkalaisten itsetunto lujittui niin vahvaksi, että jopa osa intellektuel-
lipiireistä oli valmis hylkäämään yhteydet Euroopan keskuksiin ja kehittä-
mään »100 prosentin amerikkalaisen kulttuurin». Yleistä Euroopan vas-
taista suuntausta vahvistivat siirtolaisuuden synnyttämät ongelmat. Jatku-
vasti paisuneet siirtolaisvirrat alettiin kokea kaikissa yhteiskuntaluokissa 
uhaksi amerikkalaiselle kulttuurille. Työläiset pelkäsivät siirtolaisten hei-
kentävän muutenkin labiilia työllisyystilannetta. Keskiluokka taas halusi 

7. Barnes-Morgan 1978, 151. 
8. Gordon 1956, 15; Blancke 1969, 16-17; Barnes-Morgan 1978, 148-155. 

9. Ks. Sargeant 1956, 69. 
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rajoittaa maahanmuuttoa suojellakseen amerikkalaisia ihanteita; se pelkä-
si, että vierasmaalaiset väestöjoukot muuttaisivat kulttuuria ja anglo-ger-
maanista rotua huonoon suuntaan. Liikemiespiirit näkivät siirtolaiset vaa-
rallisina radikaaleina ja anarkisteina. Yleinen mielipide koki Euroopan 
maat yhteiskunnaltaan sairaiksi ja korruptoituneiksi ja niistä tulleet siirto-
laiset vaarallista vallankumouksellisuutta levittäväksi roskaväeksi. Ajatel-
tiin, että koska luokkataistelu oli leimannut Euroopan historiaa, juuri siir-
tolaiset olivat aiheuttaneet sosialistisen liikehdinnän yhteiskunnaltaan ter-
veessä Amerikassa.10  

CUSHING STROUT onkin todennut, että 1800-luvun loppuvuosikym-
meninä liikemiehet, sosiaalireformoijat ja pelästyneet kansalaiset halusivat 
vetää rajan uuden ja vanhan maailman välille. Toivottiin, että »halvan kil-
pailun, köyhyyden, luokkakatkeruuden, radikalismin, rikollisuuden, mo-
raalittomuuden ja paavilaisuuden pahuudet» voitaisiin pitää vanhassa maa-
ilmassa, jonne ne kuuluivat. Vihamielisyys Euroopan siirtolaisia kohtaan 
alkoi Yhdysvaltojen kaupungistuneilta seuduilta, mutta 1890-luvun lop-
puun mennessä se oli levinnyt koko maahan länttä ja etelää myöten." 

Siirtolaisvastaisuus jakoi amerikkalaisten käsitykset Euroopan maista 
jyrkästi kahtia. Vastenmielisyyttä tunnettiin Etelä- ja Itä-Eurooppaa koh-
taan, mutta Länsi- ja Pohjois-Eurooppa hyväksyttiin edelleen. Lämpimim-
min suhtauduttiin Englantiin. Amerikkalaiset olivat koko itsenäisyytensä 
ajan tunteneet yhteenkuuluvuutta vanhaan emämaahansa, ja vaikka sen 
yhteiskuntaa oli arvosteltu, sen kulttuuriperinnöstä oli oltu myös ylpeitä. 
Slaavilaisten ja romaanisten kulttuurivaikutusten uhatessa nyt perinteisiä 
amerikkalaisia arvoja orientoiduttiin aikaisempaa intensiivisemmin van-
han emämaan puoleen. Syntyi anglofiilinen liike, joka konkretisoitui niin 
taiteilijoiden kuin poliitikkojenkin toimissa. Poliittisella tasolla Yhdysval-
lat ja Englanti lähestyivät toisiaan 1900-luvun alussa tukeakseen toistensa 
siirtomaapolitiikkaa. Kyseessä oli nyt, paitsi kaupallisten etujen suojelu, 
myös yhteisen valtiollisen menneisyyden ja yhteisen rodun synnyttämä 
voimakas veljeydentunne. »Rodun patriootit» perustivat vuosisadan vaih-
teen tuntumassa Anglo-American League'n. Vuonna 1898 Richard Olney 
totesi, että yhdessä amerikkalaiset ja englantilaiset olisivat maailman rau-
hanrakentajia. Yhdysvaltojen ja Englannin valtiolliseen lähentymiseen vai-
kutti suuresti Lontoossa toiminut Yhdysvaltojen suurlähettiläs John Hay. 

10. Suhtautumisesta siirtolaisiin, ks. Persons 1952, 50-52; Strout 1963, 134-136; Blumenthal 
1975, 478; Virtanen 1980c, 54-59. 

11. Strout 1963, 136. 
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Angloamerikkalaisesta kultista tuli näin imperialismin legitimoija, arvioi 
STROUT.12  

Yhteiskunnallisessa elämässä amerikkalaiset alkoivat arvostaa Eng-
lannin instituutioiden stabiilisuutta ja aristokratian vankkaa asemaa, joka 
piti alemmat luokat kurissa. Henkisellä tasolla kirjallisuudentutkijat, histo-
rioitsijat, sosiologit ja uskontotieteilijät etsivät angloamerikkalaisia kult-
tuuriyhteyksiä. Tällöin anglofiilisyys yhdistyi siirtolaisvastaisuuteen. John 
Fiske oli Immigrant Restriction League'n presidentti vuonna 1894. John 
W. Burgess, anglosaksismin poliittinen kehittäjä, ylisti vuonna 1907 Ber-
liinissä pitämässään puheessa ns. vanhaa siirtolaisuutta. Jopa Frederick 
Jackson Turnerin teesissä »frontierin» merkityksestä amerikkalaisen sivi-
lisaation kehittäjänä oli rasistinen vivahde. Sen mukaan länsi sivisti vain 
niitä siirtolaisia, jotka tulivat Saksasta, Englannista tai Skandinaviasta. 
Muut olivat tuomittuja epäonnistumaan.13  

Voimakas anglofiilisyys kuvastui myös populaareista aikakauslehdistä, 
jotka alkoivat julkaista artikkeleja anglosaksien ja amerikkalaisten yhteisis-
tä ominaisuuksista ja heidän loistavasta tulevaisuudestaan. Muotiin tulivat 
»Old American» - ja »Pro English» -yhdistykset, joiden jäseneksi pääsemi-
seksi vaadittiin sukuselvitys. Sosiaalinen hienostelukin löysi täten anglofii-
lisyydestä kanavan. Aikakauden symbolina voikin pitää Henry B. Fullerin 
satiiria The Pilgrim Sons, joka kertoi tarinan amerikkalaispariskunnasta et-
simässä korkeampaa sosiaalista statusta Englannista sillä perusteella, että 
vaimon isoäidin toinen serkku oli ollut lordi.14  

Anglofiilisyys vaikutti yhteiskunta- ja kulttuurielämän kaikilla tasoilla. 
Se lisäsi amerikkalaisten kiinnostusta Englantiin ja ilmeni kasvaneena mat-
kailuna, lisääntyneenä kulttuurin vuorovaikutuksena ja jopa kohonneena 
Atlantin yli solmittujen yläluokan avioliittojen määränä. Amerikkalaisten 
tuntema anglofiilisyys ilmensi myös samaa angloamerikkalaista ajattelua, 
jota englantilainen W. T. Stead popularisoi amerikkalaistumista käsittele-
vässä teoksessaan. Mutta vaikka ideologista lähestymistä voitiin havaita 
valtameren kummallakin rannalla, anglofiilisyys ei ollut kuitenkaan ainoa 
Yhdysvalloissa muotoutunut tapa hahmottaa suhteet Eurooppaan tai Eng-
lantiin. Anglofiilisyyttä ja ennen kaikkea Englannin ja Yhdysvaltojen yh-
teistä siirtomaapolitiikkaa syntyi vastustamaan anti-imperialistinen liike, 
joka näki yhteydet kaikkiin Euroopan maihin epäsuotavina niiden moraali- 

12. Strout 1963, 134, 143-146 ja siinä mainitut lähteet. 

13. Strout 1963,140-143. 

14. Dulles 1964, 133; ks. myös Strout 1963, 140. 
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sen epäoikeudenmukaisuuden vuoksi. Liikkeen johtohahmoihin kuulunut 
piispa John Lancaster Spalding totesikin tuomitsevasti:15  

»(America seemed to be) drifting away from what Americans 
have loved and lived for into the evil company of these Old-
World nations, drunken with lust for conquest and lust for 
gold ...» 

Vanha antiteesi Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä oli juurtunut niin syväl-
le, ettei sitä helposti revitty irti. Sen sijaan vuosisadan vaihteen konven-
tionaaleja näkemyksia ravisteltiin voimakkaasti. Muutos alkoi näkyä mm. 
Theodore Rooseveltin, Herbert Crolyn ja Henry Adamsin käsityksissä Yh-
dysvaltojen ja Euroopan valtioiden suhteesta. 

Vaikka Theodore Rooseveltkin oli aikansa tyypillinen edustaja sikäli, 
ettei hän hyväksynyt siirtolaisuutta Etelä- ja Itä-Euroopan maista, olivat 
hänen käsityksensä eurooppalaisista kuitenkin avarammat kuin mitä anglo-
fiilisten amerikkalaisten keskimäärin. Tähän oli syynä paitsi Rooseveltin 
toteuttama Yhdysvaltojen ja Englannin välisiä suhteita koetellut ekspansio 
Karibian merelle, myös presidentin oma kansainvälinen tausta ja hänen 
henkilökohtaiset kontaktinsa eurooppalaisiin. Roosevelt pyrki toisaalta lu-
jittamaan angloamerikkalaisia suhteita Englannin kanssa, toisaalta lähesty-
mään ainakin henkilökohtaisella tasolla myös muita Euroopan maita, esi-
merkiksi Ranskaa. Vuonna 1910 tekemänsä Euroopan matkan jälkeen 
Roosevelt myönsi pitäneensä aikaisemmin kiinni amerikkalaisesta stere-
otypiasta, jonka mukaan ranskalaiset olivat »kevytmielisyydellä leimattu-
ja», mutta henkilökohtainen tutustuminen heihin herätti hänessä keskinäi-
sen sukulaisuuden tunteen. Roosevelt huomasi myös, etteivät Englanti ja 
Ranska enää olleet vanhan maailman despotismin symboleita vaan yhteis-
kunnallisesti demokratisoituneita. Niinpä Yhdysvallat ja Eurooppa olivat 
lakanneet olemasta toistensa vastakohtia; antiteeseja saattoi löytää toisaal-
ta Euroopan maiden väliltä, toisaalta Amerikan valtioiden väliltä.16  

Toinen uusia valtiollisia näkemyksiä esittänyt amerikkalainen oli Her-
bert Croly, joka kirjoitti progressiivisen kauden tärkeimpiin teoksiin kuu-
luneen The Promise of American Life -kirjan. Crolyn mukaan Monroe-opin 
eristäymisideologia oli vanhentunut, ja sen sijaan Yhdysvaltojen osallistu-
minen maailmanpolitiikkaan oli oikeutettua ja toivottavaakin. Jatkuvasti 
yhdentyvässä maailmassa, jossa kansainvälinen kanssakäyminen lisääntyi, 

15. Beard-Beard 1942, 586. 
16. Ks. Strout 1963, 149-152, 177. 
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oli epärealistista eristyä ja nähdä vanha ja uusi maailma toisilleen vastak-
kaisina:17  

»The emancipated and nationalized European states of today, 
so far from being essentially antagonistic to the American 
democratic nation, are constantly tending towards a conditi-
on which invites closer and more fruitful association with the 
United States; and any national doctrine which proclaims a 
rooted antagonism lies almost at right angles athwart the road 
of American democratic national achievement.» 

Jyrkimmin Croly arvosteli amerikkalaisten dualistista ajattelutapaa, jonka 
mukaan vanha maailma oli taantunut ja uusi maailma edistyksellinen. Sen 
sijaan oli ajateltava, että amerikkalainen idealismi, usko ihmiseen ja rajat-
tomat luonnonvarat olivat vapauttaneet Yhdysvallat samoista taantumuk-
sen siteistä, joihin Euroopan maat olivat juuttuneet vähemmän onnekkai- 
na.18  

Myös Henry Adams esitti myös ajatuksia Yhdysvaltojen suhteesta Eu-
rooppaan. Kirjeessään John Haylle vuonna 1905 hän ilmensi amerikka-
laisten uutta, itsetietoista suhdetta Eurooppaan ja heidän tunnettaan oman 
maan vaikutusvallan lisääntymisestä:19  

»We want our Atlantic system, which extends from the Rocky 
Mountains, on the west, to the Elbe on the east, and develops 
nine tenths of the energy of the world, - to control France and 
Germany as far as it goes.» 

Huolimatta erilaisista painotuksista niin Adamsin, Crolyn kuin Roose-
veltinkin mielipiteet ilmensivät tuoretta suhtautumista Eurooppaan. Ajat-
telutavassa ei ollut jälkiä konventionaalisuudesta, perinteisestä dualismista 
eikä alemmuuden tunteesta vanhaan maailmaan nähden. Kaikki kolme ko-
rostivat vuorovaikutuksen merkitystä ja pyrkivät myös aikaisempaa sel-
keämmin ymmärtämään Euroopan kehitystä. Kaikki kolme uskoivat myös 
Yhdysvaltojen vaikutusvallan kasvuun maailmanpolitiikassa; uudenlainen 
Eurooppa-kuva kohosi siis kansallisen itsetunnon kasvusta. 

Vastaavasti Yhdysvaltain sisäinen kehitys johti siihen, että progressii-
visen kauden sosiaalityöstä kiinnostuneiden amerikkalaisten suhtautumi-
nen Euroopan maita kohtaan muuttui. Yhdysvaltojen nopea teollistuminen 

17. Croly 1909, 297. 

18. Croly 1911, 424-426. 

19. Henry Adamsin kirje John Haylle, s4eerauksesta ks. Strout 1963, 155. 
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oli synnyttänyt yhteiskuntaan ongelmia, joita ratkoessaan reformoijat kiin-
nittivät huomionsa Euroopan oloihin. He halusivat tietää, miten vastaavat 
ongelmat oli muualla kyetty ratkaisemaan. Progressivistit alkoivat tehdä 
tutustumismatkoja Länsi-Euroopan maihin, ja matkakokemukset yllättivät 
useimmat amerikkalaisvieraat positiivisesti. Eurooppa-kuvaan tuli uusi 
elementti: vanhaa maailmaa ei leimannutkaan enää tyrannia, köyhyys tai 
militarismi vaan yhä lisääntyvä demokraattisuus.28  

Amerikkalaisista sosiaalityöntekijöistä Euroopassa vierailivat ainakin 
Jane Addams ja Ray Stannard Baker sekä journalisti William Allen White. 
Jane Addams tutustui Lontoon slummityöhön ja työskenteli yhdessä eng-
lantilaisten sosiaalityöntekijöiden John Burnsin, Keir Hardien sekä Sidney 
ja Beatrice Webbin kanssa. Kotimaahan palattuaan Addams sovelsi Lon-
toon kokemuksiaan Chicagon slummityössä. Ray Stannard Baker puoles-
taan kiinnitti huomiota reformeihin, joita oli tehty maanviljelyn uudistami-
seksi, progressiivisen verotuksen aikaansaamiseksi, eläketurvan luomiseksi 
ja työllisyyden parantamiseksi. Hän oli kiinnostunut erityisesti Saksan yh-
teiskunnallisesta kehityksestä ja totesi, että maan poliittinen ja sosiaalinen 
järjestelmä muistuttivat monessa suhteessa Yhdysvaltojen järjestelmää. 
Muissa maissa vieraillessaan Baker havaitsi »äskettäin heränneen laajan ja 
hämmästyttävän toimeliaisuuden». William Allen White, kansasilaisen 
pikkukaupungin sanomalehtimies, kiinnitti hänkin huomiota Euroopan 
maiden uudistuneeseen sosiaalilainsäädäntöön ja yhteiskunnan edistyk-
seen. Hän totesi, että progressivistinen kapina sosiaalisia epäoikeudenmu-
kaisuuksia vastaan oli maailmanlaajuista; Amerikassa ja Euroopassa tapah-
tui yhtenevää kehitystä. Progressivistien näkemyksistä muodostui vähitel-
len yleinen mielipide Yhdysvalloissa, sillä laajalevikkiset, erityisesti 
keskiluokalle suunnatut aikakauslehdet kuten McClure's, Everybody's, 
American Magazine ja Saturday Evening Post julkaisivat artikkeleita »Uu-
desta Saksasta», »Uudesta Ranskasta, Italiasta ja Venäjästä» 21 

Voidaan siis havaita, että sekä useiden amerikkalaisten poliitikkojen 
että progressivististen sosiaalityöntekijöiden mielestä maailma oli jatku-
vasti pienenemässä uuden ja vanhan maailman erojen kaventuessa. Myös 
monet amerikkalaiset kirjailijat ja taiteilijat havaitsivat saman. R. P. 
BLACKMUR onkin todennut, että juuri kansainvälisen ilmapiirin etsiminen 
oli eräs syy taiteilijoiden lähtöön Yhdysvalloista Eurooppaan. Muitakin 
syitä tosin edelleen oli. Koko 1800-luvun ajan oli hakeuduttu Euroopan 
kulttuurikeskuksiin, koska oli uskottu, että yhteys vanhan maailman tradi- 

20. Ks. Dulles 1964, 146. 
21. Dulles 1964, 146-149. 
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Kuva 68: Kahvilakulttuuri kukoisti Euroopassa 1800-luvun lopussa. Etenkin Wienin ja 
Pariisin kahviloista tuli kosmopoliittien kohtaus- ja keskustelupaikkoja. Niissä kuultiin 
yhä useammin myös amerikanenglantia, sillä tuhannet amerikkalaiset — miljonääreistä 
keskiluokkaisiin turisteihin — toivat oman värinsä yhteiseen kirjoon. Amerikkalaisia oli 
niin paljon, että monet arvioivat heidän hallitsevan eurooppalaista katukuvaa ja vaikut-
tavan jopa tapakulttuuriin. — Kuva esittää wieniläistä kahvilaelämää. 

tioon oli välttämätön amerikkalaisen kulttuurin kehitykselle. Tässä mieles-
sä vuosisadan vaihteen tuntumassa tapahtunut intellektuellien muutto Pa-
riisiin, Roomaan tai Lontooseen oli jatkoa aikaisemmalle kehitykselle. 
Mutta uusiakin perusteita lähtöön ilmeni. Jotkut halusivat vetäytyä syrjään 
ja lähtivät siksi Eurooppaan. Jotkut tulivat etsimään taiteellista innoitusta 
ja tekemään työtä vapaammassa ilmapiirissä kuin mitä keskiluokkainen ja 
»sisäänpäinlämpiävä» Amerikka pystyi progressiivisella kaudella tarjo-
amaan. 

BLACKMUR korostaa kuitenkin tutkimuksessaan kansainvälisen integ-
roitumisen synnyttämää lähtömotiivia. Hän toteaa, että amerikkalaistai-
teilijat tulivat Euroopan keskuksiin vuosisadan vaihteessa siksi, ettei Yh-
dysvalloissa ollut sellaisia »sivilisaation magneetteja» kuin Lontoo, Pariisi, 
Rooma tai Saksan yliopistokaupungit. Kyseessä ei kuitenkaan ollut aino-
astaan amerikkalaisten vaellus Euroopan kulttuurikeskuksiin, sillä myös 
eurooppalaiset taiteilijat hakeutuivat niihin. 1800-luvun loppuvuosina syn-
tyikin maailmankansalaisten piiri, jolle oli ominaista vetäytyminen yhteis-
kunnallisesta toiminnasta taiteen syvyyksiin. Usein maailmankansalaisuu- 
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teen liittyi tunne isänmaattomuudesta ja henkisestä maanpakolaisuudesta, 
mutta toisaalta siihen sisältyi tunne henkisestä yhteenkuuluvuudesta mui-
hin intellektuelleihin yli kansallisten rajojen; länsimaiset taiteilijapiirit in-
tegroituivat, ja amerikkalaismaalarit ja -kirjailijat liittyivät Pariisin latina-
laiskortteleiden boheemisiin taiteilijaseuroihin ja Lontoon kansainvälisiin 
kirjallisuuspiireihin. Kansainvälisyydestä tuli joidenkin amerikkalaisten 
taiteen pääteema.22  

Tyypillisenä kansainvälisenä amerikkalaistaiteilijana BLACKMUR pi-
tää James Whistleriä, jonka myöhäistuotanto osui vuosisadan vaihteeseen. 
Koska Whistler oli taiteilija »sormenpäitään myöten», hän oli BLACK-
MURin luonnehdinnan mukaan itsekin kuin kansainvälinen taiteellinen jär-
jestelmä — modus vivendi. Kansainvälisyys oli hänelle sisäistettyä, syvällis-
tä taiteen ykseyttä eikä vain pinnallista samankaltaisuutta.23  

Toinen internationalismiin pyrkinyt amerikkalainen oli kirjailija Hen-
ry James. Varhaistuotannossaan James oli tehnyt selvän jaon uuden ja van-
han maailman välille ja tuntenut itsensä pikemminkin eurooppalaiseksi 
kuin amerikkalaiseksi. 1900-luvun alussa hänen käsityksensä muuttuivat. 
Vuosikymmenten mittainen oleskelu Euroopassa vähensi hänen Amerikan 
vastaisuuttaan ja sai vanhan kotimaan tuntumaan vähemmän keskiluokkai-
selta Eurooppaan verrattuna. Hän alkoi uskoa, että amerikkalainen yhteis-
kunta oli joiltakin osin puhtaampi ja terveempi kuin kaunis, mutta deka-
dentti Eurooppa. Vaikka hän myönsikin, että Yhdysvallat oli taiteellisesti 
hedelmätön, hän uskoi sillä olevan toivoa, kun taas Euroopan hän koki tul-
leen vanhaksi. Siitä huolimatta, että James hahmotti uuden ja vanhan maa-
ilman keskinäisen suhteen edelleen dualistisesti, hän toisaalta näki myös 
yhtenevää kulttuurikehitystä. Teoksissaan The Wings of the Dove ja The 
Golden Bowl James pyrki luomaan kansainvälisen ilmapiirin siten, ettei lu-
kija pystyisi päättelemään, oliko kirjailija englantilainen vai amerikkalai-
nen. Hän uskoi syntymässä olevaan kansainväliseen »älyn yhteisöön», kou-
lutettujen ihmisten piiriin. Hän katsoi, että sivistyneistö oli yhtenemässä, 
kansalliset kontrastit katoamassa, erot yhteiskuntaluokkien välillä tasoittu-
massa ja maailma yleensäkin pienenemässä.24  

Kaikki amerikkalaistaiteilijat eivät nähneet Euroopan ja Yhdysvalto-
jen kulttuurin lähentymistä vaan hahmottivat edelleen kontrasteja eri mai-
den välillä. Etenkin se amerikkalaisintellektuellien ryhmä, joka saapui Eu-
rooppaan etsimään yksilönvapautta, innoitusta taiteelle ja yhteyttä van- 

22. Blackmur 1952, 129-141. 
23. Blackmur 1952, 139-140. 
24. Mead 1969, 111-114; ks. myös Strout 1963, 130-131. 
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haan kulttuuriin, luonnehti usein terävästi vaikutelmiaan. Tällöin Eu-
rooppa tuotti mitä moninaisimpia arvioita. Joissakin kävijöissä se herätti 
ihastusta, joissakin pettymystä. Mielipiteet jakaantuivat myös maittain. Il-
meisesti Ranska herätti eniten positiivisia vaikutelmia, kun taas mielipi-
teet Englannista ja Saksasta muodostuivat ristiriitaisemmiksi. 

ROBERT O. MEAD arvioi, että lahjakkaille ja tunteellisille amerikka-
laisille Ranska alkoi merkitä pakoa latteasta, värittömästä kotimaasta. 
Ranskassa asui useita amerikkalaismaalareita, mutta sinne löysivät tiensä 
myös kirjailijat. Vuonna 1902 Willa Cather saapui Eurooppaan ja mieltyi 
eniten »mystisen kauniiseen» Ranskaan. Theodore Dreiser nautti hänkin 
Pariisin matkastaan. Hän viihtyi Cafe de Paris'n kansainvälisessä ilmapii-
rissä ja kävi katsomassa Mistinguett'ia Folies-Bergeres'issä. Suurimman 
vaikutuksen ranskalainen kulttuuri teki kuitenkin Edith Whartoniin, joka 
saapui vuonna 1907 Pariisiin. Hän omaksui ihailemansa ranskalaisuuden 
niin täydellisesti, että alkoi kirjoittaa kirjansakin ranskaksi. Vuonna 1909 
ilmestyi hänen teoksensa Les Metteurs en Scene. Hän perehtyi myös ranska-
laiseen tapakulttuuriin ja kirjoitti siitä arvostavaan sävyyn teoksessa French 
Ways and Their Meanings. Sodan aikana Wharton osallistui Punaisen Ristin 
työhön ja innosti maanmiehiään liittymään sotaan. Amerikkalainen »veri» 
Ranskan maaperällä puolusti hänen mielestään »loistoa, sivistystä, taidetta 
ja uskontoa julmaa militarismia vastaan». Sen sijaan hän ei pitänyt »saksa-
laisesta vulgaarisuudesta».25  

Myös Willa Cather koki Saksan »julman barbaarisena». Sen sijaan 
Frank Norris ihaili saksalaisuutta, mutta oli puolestaan pettynyt Englan-
tiin. Norris kuului ensimmäisiin amerikkalaiskirjailijoihin, jotka olivat 
omaksuneet eurooppalaisen naturalistisen virtauksen romaaneihinsa. Tul-
tuaan Eurooppaan hän havaitsi englantilaiset ahdasmielisiksi ja konven-
tionaaleiksi. Kirjoituksillaan hän yritti provosoida jopa sotaa Yhdysvalto-
jen ja Englannin välille vuonna 1898. Hän ihaili Bismarckin valtiomiestai-
toa ja Saksaa yleensäkin, mutta päätyi lopulta Ranskan Rivieralle asumaan. 
Englantiin pettyi myös toinen amerikkalainen naturalisti, Stephen Crane. 
Hän muutti maahan vuonna 1897, koska kotimaassa ei hyväksytty hänen 
rohkeata romaaniaan Red Badge of Courage. Crane tuli Englantiin suurin 
toivein, mutta joutui toteamaan:26  

»Now that I have reached the goal I suppose I ought to be con-
tended; but I am not. I was happier in the old days when I was 
always dreaming of the thing I have now attained. I am disap-
pointed with success, and I am tired of abuse. Over here, hap- 

25. Dulles 1964, 120; Mead 1969, 128-132. 

26. Ks. Mead 1969, 116-117, 132. 
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pily, they don't treat you as if you were a dog, but give every-
one an honest measure of praise or blame. There are no dis-
gusting personalities.» 

Myös kolmas amerikkalainen naturalisti Jack London vieraili Englan-
nissa, mutta hän ei pettynyt näkemäänsä. Hän tuli maahan saadakseen ai-
neistoa slummikuvaukseensa The People of the Abyss ja vietti aikaansa 
Lontoon East Endin katuelämää tarkkaillen. FOSTER RHEA DULLES on-
kin todennut, että Lontoon slummit olivat amerikkalaismatkailijoiden arvi-
oinneissa kohde, joka järkytti raakuudellaan ja julmuudellaan. Käynti Lon-
toon slummeissa realisoi monen intellektuellin ihanteellisia käsityksiä eng-
lantilaisesta yhteiskunnasta.27  

Voidaankin todeta, että yhteiskunnallista idealismia ja vapautta etsi-
ville amerikkalaiskirjailijoille Englanti koitui pettymykseksi. Sen sijaan 
siellä viihtyivät hyvin ne Yhdysvalloista lähteneet taiteilijat, jotka omistau-
tuivat kokonaan taiteelleen ja vetäytyivät syrjään yhteiskunnasta. Heihin 
kuuluivat mm. lyriikan uudistajat T. S. Eliot ja Ezra Pound, jotka samastui-
vat täydellisesti eurooppalaisiin modernisteihin. Kuten R. P. BLACKMUR 
on todennut, he kuuluivat niihin intellektuelleihin, jotka olivat aina henki-
siä maanpakolaisia riippumatta siitä, missä maassa asuivat. Näin ollen heil-
lä ei ollut myöskään tarvetta eritellä suhdettaan uuteen ja vanhaan maail-
maan.28  

Amerikkalaisten taiteilijoiden arvioissa vain Ranska pystyi täten säilyt-
tämään lumouksensa. Ehkä syynä oli se, että ranskalainen kulttuuri tyydyt-
ti amerikkalaisten taiteen janoa tarjoamalla koko eurooppalaisen korkea-
kulttuurin kirjon keskiaikaisista katedraaleista taiteen modernismin ilme-
nemismuotoihin. Vaikka amerikkalaiset eivät ottaneetkaan vastaan kaik-
kia taiteen murroksen ismejä, amerikkalais-ranskalaiset kulttuurisuhteet 
muodostuivat henkilötasolla lämpimiksi. Useat amerikkalaiset ottivat elä-
mäntyökseen ranskalaisen kulttuurin välittämisen Yhdysvaltoihin. Heitä 
olivat mm. James Gibbon Huneker, Randolph Bourne ja Richard Morris 
Hunt. 

Vuosina 1913-1914 ilmestyneessä teoksessaan Impressions of Europe 
Randolph Bourne esitteli ranskalaista kulttuuria haastavaan sävyyn. Hän 
kysyi: »Why do we not have more in America of the incomparable supe-
riority of French civilization to the English?» Amerikkalaisten lojaalisuus 

27. Dulles 1964, 120. 
28. Blackmur 1952, 140-141. 
29. Bournen siteeraus, ks. Mead 1969, 118-119. 
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englantilaista kulttuuria kohtaan oli virhe, mutta Pariisista oli tuleva pelas-
tus kulttuurivaikutteiden ottamisessaA  Bourne kirjoitti. Englantia ja Rans-
kaa hän vertasi toisiinsa seuraavasti:2" 

» ... Paris, democratic, artistic, social, sensuous, beautiful, re-
presents almost the complete reversal of everything English 
... The irony and vivacity of the French intellectuals delight 
me; their total absence in England made it seem the most ali-
en of all the countries I have seen.» 

Myös James Gibbon Huneker teki parhaansa välittääkseen ranska-
laista ja yleensä eurooppalaista kirjallisuutta Yhdysvaltoihin. Teoksessaan 
Promenades of an Impressionist hän esitteli koko joukon Euroopan kuului-
simpia kirjailijoita: ranskalaisista Stendhalin, Anatole Francen ja Barres'in 
sekä muunmaalaisista Ibsenin, Shaw'n, Sudermannin, Hauptmannin, Huys-
mansin, Maeterlinckin ja Nietzschen. Richard Morris Hunt puolestaan teki 
ranskalaista maalaustaidetta tunnetuksi Yhdysvalloissa. Amerikkalaiset 
omaksuivatkin ranskalaisvaikutteista impressionismin (mm. Childe Has-
sam) ja kubismin (mm. Max Weber). Arkkitehtuurissa Ranskan akatemian 
suosima klassinen tyyli antoi virikkeitä julkisten rakennusten suunnittelul-
le, ja myös Chicagon maailmannäyttelyn rakennukset vuonna 1893 noudat-
tivat sitä.30  

Paitsi taiteessa, myös akateemisissa opinnoissa amerikkalaiset edel-
leen arvostivat Euroopan kulttuuria. Edellisten vuosikymmenten tapaan 
Saksan yliopistot säilyttivät asemansa amerikkalaisten suosimina opiskelu-
paikkoina. DULLES onkin arvioinut, että vuosina 1880-1900 noin kaksi tu-
hatta amerikkalaista opiskeli Berliinin, Göttingenin, Heidelbergin, Jenan 
ja Hallen yliopistoissa. Näistä valmistui huomattava joukko progressiivisen 
kauden tiedemiehiä: mm. sosiaalityön uudistajana tunnettu Lincoln Stef-
fens, taloustieteilijä William Graham Sumner, filologi Basil Gildersleeve 
sekä American Historical Association'in perustaja Herbert Baxter Adams. 
Myös useat amerikkalaisten yliopistojen presidentit Charles W. Eliotista 
lähtien olivat saksalaisten yliopistojen kasvatteja. Akateemisen vuorovai-
kutuksen seurauksena perustettiin vaihtoprofessuurit maiden yliopistojen 
välille, millä oli merkitystä myös Yhdysvaltojen korkeakoulumaailmalle. 
Edelleen Saksassa opiskelleet veivät mukanaan vaikutteita, joita toteutet-
tiin uudistettaessa amerikkalaisia yliopistoja. Luonnollisesti Saksassa oles- 

30. Egbert 1952, 113-121; Mead 1969, 118. 

31. Ks. Dulles 1964,121-123. 
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kelu lisäsi myös amerikkalaisten tietämystä ja kiinnostusta maata koh-
taan.31  

Voidaankin todeta, että vuosisadan vaihteen amerikkalaiset intellek-
tuellipiirit arvostivat varsin paljon Euroopan kulttuuria. Osittain se johtui 
vanhasta perinteestä, osittain sitä selitti maailman kansainvälistyminen ja 
kulttuurierojen pienentyminen. Vaikka keskiluokkaiset amerikkalaiset ha-
lusivatkin vetää uudelleen rajan uuden ja vanhan maailman välille, oli ylä-
luokan suhtautuminen Eurooppaa kohtaan kuitenkin yhtä avointa kuin en-
nenkin. Amerikkalaisen älymystön ohella myös amerikkalaiset seurapiirit 
hakeutuivat innokkaasti Eurooppaan. Heille vanhan maailman aristokraat-
tiseen yläluokkaan pääseminen muodostui tavoiteltavaksi statussymboliksi. 

Jo aikaisempina vuosikymmeninä oli amerikkalaisten »nouveaux 
riches» -piireissä ollut muotia hankkia Euroopasta taideaarteita, huviloi-
den linnamaisia esikuvia sekä naimakaupan avulla aatelisarvoja. 1900-lu-
vun alussa kehitys jatkui samansuuntaisena. Muutosta edelliseen tapahtui 
vain siinä, että nyt amerikkalainen seurapiiri vakiinnutti elämäntavakseen 
huvittelun Euroopan keskuksissa. Yhdessä eurooppalaisen aristokratian 
kanssa se muodosti eksklusiivisen, hillittömän ja snobistisen kansainväli-
sen yhteisön, joka vietti aikaansa urheillen, huvitellen ja uhkapelejä pela-
ten Välimeren rannoilla ja Euroopan pääkaupungeissa. Amerikkalaismil-
jonäärit tavoittelivat edelleen »siniverisiä» avioliittoja ja kutsuja Euroopan 
kuningashoveihin. 

Amerikkalaisen yläluokan vuotuinen elämänrytmi seurasi niin tarkasti 
Euroopan seurapiirien sesonkeja, että Yhdysvalloissa ehdittiin viettää vain 
muutama talvikuukausi. Keväällä amerikkalaiset matkustivat Pariisiin teh-
däkseen ostoksia. Sieltä he lähtivät risteilylle Välimerelle, sitten Euroopan 
kylpylöihin, Lontoon seurapiirien kesäsesonkiin, Skotlantiin metsästä-
mään, Pariisiin syysostoksille ja lopulta talven tullen takaisin Yhdysvaltoi-
hin, jossa osallistuttiin New Yorkin seuraelämään. 1890-luvulta alkaen 
amerikkalaisten Euroopassa tapahtuneista seurapiiriseikkailuista tuli sa-
nomalehtien suosikkiaihe. Eivät vain suurkaupunkien sensaatiolehdet jul-
kaisseet heistä uutisia, vaan myös pikkukaupunkien paikallislehdistä saat-
toi lukea amerikattarien menestyksestä aristokratian parissa. Amerikkalai-
nen keskiluokka, joka muutenkin halusi samastua miljonääreihin, luki mie-
lellään esikuviensa hyväksynnästä Euroopassa. Vanhalla maailmalla oli 
edelleen statusarvoa amerikkalaisille 32 

32. Dulles 1964, 128-134. 
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Eurooppa alkoi kiinnostaa myös keskiluokan amerikkalaisia aikaisem-
paa enemmän. DULLESin mukaan tavalliset amerikkalaiset heräsivät vuo-
sisadan vaihteessa tuntemaan uudella tavalla asemansa kansojen joukossa. 
He halusivat katsella ympärillään olevaa maailmaa innokkaammin kuin en-
nen. Koska Eurooppaan saattoi matkustaa vapaasti ilman passia ja viisumia 
ja koska amerikkalaiset toivotettiin tervetulleiksi, saapui Yhdysvalloista 
matkailijoita jatkuvasti kasvavana virtana. Tämä oli mahdollista, koska 
yleinen varallisuus oli lisääntynyt, yhteydet olivat parantuneet ja matkus-
taminen tullut mukavammaksi. Loistoristeilijät Mauretania, Lusitania, Bri-
tannic, Olympic ja surullisen kuuluisa Titanic ylittivät Atlantin periaattees-
sa jopa neljässä vuorokaudessa. Aika risteilijöillä kului ylellisissä salon-
geissa, puutarhahuoneissa ja uima-altailla juhlien. Myös vaatimattomam-
mat, keskiluokalle tarkoitetut alukset lisäsivät mukavuuksiaan, ja pienten 
laivojen mainoslauseeksi tulikin: »comfort without luxury». Matkatoimis-
tot alkoivat suunnitella valmiita pakettimatkoja sekä yksityisille turisteille 
että kokonaisille ryhmille. Matkat vaihtelivat niin kestoltaan kuin hinnal-
taankin. Niitä suunniteltaessa käytettiin hyväksi rautatieyhteyksiä ja uusit-
tiin hotelleja amerikkalaisvieraita miellyttäviksi. Amerikkalaisten turistien 
määrä kasvoi jatkuvasti. Kun heitä 1880-luvulla oli vieraillut Euroopassa 
vuosittain 60 000, ylti heidän lukumääränsä 1890-luvulla jo 100 000:een 
vuodessa. Ensimmäisen maailmansodan syttyessä Euroopassa oli noin 
150 000 - 200 000 amerikkalaista.33  

Amerikkalaismatkailijat tulivat Eurooppaan nähdäkseen vanhaa kult-
tuuria, pittoreskeja näkymiä ja kuuluisia nähtävyyksiä. He valokuvasivat 
maisemia Kodakeillaan ja lähettivät kotiin postikortteja. Jopa Theodore 
Roosevelt teki nuorikkonsa kanssa perinteisen häämatkan Eurooppaan 
vaellellen Baedekerin matkaoppaiden mukaan nähtävyydeltä toiselle. 
Vuonna 1905 myöhempi presidentti Franklin Roosevelt ja hänen vaimonsa 
seurailivat suunnilleen samoja reittejä. Eleanor Roosevelt kirjoitti ame-
rikkalaisturisteille ominaiseen tapaan kaiken olleen »mielenkiintoista, ih-
meellistä ja ihastuttavaa». 

Yleensä amerikkalaisturistit liikkuivat Euroopassa varsin ennakko-
luulottomasti. 1890-luvulla pyöräily tuli suosioon. Etenkin Saksan, Rans-
kan ja Italian maaseudulla amerikkalaiset pyöräilivät runsain joukoin, mut-
ta esimerkiksi Woodrow Wilson tutustui myös Englantiin ja Skotlantiin 
pyörän satulassa istuen. 1910-luvulta lähtien autot korvasivat polkupyörät. 
Ensimmäisen maailmansodan alkaessa oli noin 80 000 amerikkalaista au- 

33. Matkustamisesta ja matkailijoiden määristä, ks. tark. Dulles 1964,141-143. 
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toilemassa ympäri Eurooppaa. Yksi autoilun ystävä oli kirjailija Edith 
Wharton, joka tutustui ihailemaansa Ranskaan maanteitä huristellen.34  

Vuosisadan vaihteessa amerikkalaiset olivat tulleet niin vakiintu-
neeksi osaksi eurooppalaista elämää, että heidän vaikutuksensa alkoi nä-
kyä jo katukuvassakin. STROUT toteaakin, että amerikkalaiset matkailijat 
jättivät jälkensä jopa Pariisin Montmartrelle, jonka meluisaan kimalluk-
seen, kohoaviin hintoihin, puhtaampiin hotelleihin, soodaauomiin ja cock-
taileihin sosiaaliset amerikkalaiset antoivat panoksensa. "5  Matkailun li-
sääntyminen paransi myös amerikkalaisten Euroopan tuntemusta. Radi-
kaaleja muutoksia ei keskiluokan amerikkalaisten Eurooppa-kuvaan mat-
koiltakaan kuitenkaan tullut, sillä amerikkalaisturistit näkivät vanhasta 
maailmasta sen, mitä halusivatkin nähdä: matkaoppaiden osoittamat näh-
tävyydet, hotellit ja ravintolat. Vain harvat uskaltautuivat tutustumaan eu-
rooppalaiseen yhteiskuntaan syvällisemmin, eikä tämä heitä välttämättä 
edes kiinnostanut. Eniten amerikkalaisten matkailulla olikin merkitystä 
kulttuurivaikutteiden välittymiselle; turismi oli yksi kanava, jonka kautta 
amerikkalaisuus levisi Yhdysvalloista Eurooppaan. 

Tarkasteltaessa kokonaisuutena amerikkalaisten Eurooppa-kuvan ke-
hitystä vuosina 1890-1917 voidaan siinä todeta sekä uusia että vanhoja piir-
teitä. Eurooppa merkitsi amerikkalaisille keskeistä kulttuurikeskusta. 
Ranska oli yhä amerikkalaistaiteilijoiden ihannemaa, Saksa intellektuelli-
en arvostama yliopistomaa. Myös tavallisen kansan käsitykset Euroopasta 
säilyivät jokseenkin stereotyyppisinä, joskin yhä useammalle alkoi kertyä 
omakohtaisia kokemuksia vanhasta maailmasta. 

Muutostakin kuitenkin tapahtui. Sekä progressivistiset reformaattorit 
että monet poliitikot alkoivat nähdä Euroopan yhteiskunnallisen ja poliitti-
sen kehityksen uusin silmin. Euroopan nähtiin kehittyneen demokraatti-
seksi ja sosiaalilainsäädännöltään edistykselliseksi maanosaksi, josta saat-
toi myös ottaa esimerkkiä. Poliitikot tajusivat Euroopan kanssa käytävän 
vuorovaikutuksen merkityksen kasvun. Yleinen käsitys uuden ja vanhan 
maailman antagonistisuudesta alkoi vähitellen kadota ja kansainvälinen 
kulttuuris-taloudellinen yhdentyminen vaikuttaa osaltaan siihen, että ame-
rikkalaiset alkoivat kokea Euroopan enemmän oman maansa kaltaisena, 

34. Dulles 1964,107-108, 128. 
35. Strout 1963, 110-111 ja siinä käytetyt lähteet. — Esimerkkinä monista amerikkalaisia 

turisteja koskevista kaskuista on seuraava vuodelta 1910: »Amerikkalainen, joka kiiti 
automobiilillaan pitkin Eurooppaa, kysyi ohjaajalta: 'Missä nyt ollaan?' 'Pariisissa', 
huusi ohjaaja, ja tomu pölisi pilvenä.'Ah, viis' yksityiskohdista', ärjäisi pohatta ärtynee-
nä. 'Tarkoitin, missä maanosassa?' » (Helsingin Kaiku 1910, 539). 
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vähemmän vieraana, vähemmän kaukaisena ja vähemmän dekadenttina ja 
rappeutuneena. Kokonaan dualismi ei kuitenkaan amerikkalaisten ajatte-
lutavasta kadonnut. Vielä nytkin monet kokivat vanhan maailman kieltei-
sesti. Kuitenkin verrattaessa amerikkalaisten vuosisadan vaihteen ajattelu-
tapaa niihin käsityksiin, joita oli ilmennyt viitisenkymmentä vuotta aikai-
semmin, voidaan sen havaita avartuneen merkittävästi. 
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3.2. Venäjän ja Suomen »kaksoiskuva» Yhdysvalloissa 

1800-luvun loppuvuosina Suomi oli amerikkalaisten maailmankuvassa 
edelleen Euroopan periferiaa, laajan Venäjän keisarikunnan reuna-aluet-
ta. Itse asiassa amerikkalaisten Suomea kohtaan tuntema kiinnostus virisi-
kin alunperin venäläiseen yhteiskuntaan kohdistuneesta mielenkiinnosta. 
Vuosisadan vaihteesta alkaen kannanotoissa kritikoitiin venäläistä auto-
kratiaa, ja kaupallinen kilpailu synnytti erimielisyyksiä. Ilmapiirin kiristy-
misestä huolimatta amerikkalaisten ja venäläisten keskinäinen kanssakäy-
minen kasvoi vuosina 1890-1917. 

Maiden välille oli vakiintunut diplomaattitoimintaa, ja virallisia sopi-
muksia solmittiin enemmän kuin ennen. Entistä useammat amerikkalaiset 
poliitikot, journalistit, reformaattorit, taiteilijat ja turistit matkustivat Ve-
näjälle tutustuakseen maan oloihin. Venäjältä muutti pelkästään 1890-lu-
vun kuluessa 450 000 siirtolaista Yhdysvaltoihin. Myös monet venäläiset 
kirjailijat, säveltäjät ja tiedemiehet kävivät Yhdysvalloissa. 1800-luvun lo-
pulta lähtien venäläistä kirjallisuutta alettiin kääntää englanniksi amerik-
kalaista lukijakuntaa varten. Kulttuurivaihdon lisäksi myös kaupankäynti 
maiden välillä vilkastui vuosisadan vaihteen jälkeen.' 

Lisääntynyt vuorovaikutus terävöitti amerikkalaisten Venäjä-kuvaa ai-
kaisemmasta. Venäjä ei ollut enää eksoottinen palatsien ja kirkkojen maa. 
Amerikkalaiset alkoivat kiinnittää huomiota venäläisen yhteiskunnan kehi-
tykseen, talouden ja teknologian tilaan, autoritaarisen järjestelmän haittoi-
hin ja kansan asemaan. Venäjän kuva laajeni käsittämään myös vasta asute-
tun Siperian. Amerikkalaiset huomasivat, että Venäjä oli kehittymässä. 
Vaikka se oli teknologialtaan Yhdysvaltoja jäljessä, siitä oli tulossa soti-
laallisesti voimakas imperialistinen valta, joka Kauko-idässä kilpaili kau-
pallisista eduista Yhdysvaltojen kanssa. Kilpailutilanteesta muodostuikin 
SIVACHEVin ja YAKovLEvin mukaan merkittävin syy Venäjän ja Yhdys-
valtojen virallisten välien viilenemiselle. Toinen kritiikkiä aiheuttanut te-
kijä oli ideloginen vastakkaisuus. Amerikkalaiset demokratian ja vapauden 
puolustajina, yleisen äänioikeuden kannattajina ja laajan kansansivistyksen 

1. 	Ks. Babey 1938, 20-22; Sivachev-Yakovlev 1979, 13-26. 
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Kuva 69: Vuosisadan vaihteessa amerikkalaiset progressivistit kiinnostuivat venäläisis-
tä yksilöinä. He matkustivat Venäjälle keskustellakseen taiteilijoiden ja intellektuelli-
en, maatyöläisten ja tehtaiden työväen kanssa. Sosialistit solmivat suhteita aateveljiinsä 
ja kirjoittivat heistä ihailevaan sävyyn lehdissään. Amerikkalaiset huomasivat, että vaik-
ka Yhdysvallat ja Venäjä olivat yhteiskunnaltaan ja kulttuuriltaan erilaisia, kummassa-
kin maassa oli yhteisenä tavoitteena olojen parantaminen ja edistyksen lisääminen. 
— Kuva K. Lebedevin maalauksesta. 

kehittäjinä eivät voineet hyväksyä venäläisen yhteiskunnan takapajuisuutta 
ja konservatiivisuutta.2  

Yhdysvaltojen ja Venäjän väliset suhteet huonontuivat 1890-luvulla. 
Syynä välien kiristymiseen oli amerikkalaisten liikemiesten tulo Kiinaan 

2. Sivachev-Yakovlev 1979, 18-19. 
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Japanin satamien avauduttua. Yhdysvallat ja Venäjä joutuivat ensimmäi-
sen kerran konfliktiin Amur-joen tuntumassa. Vuodesta 1898 alkoi SI-
VACHEvin ja YAKOVLEVin mukaan Yhdysvaltojen siirtomaapolitiikassa 
venäläisvastainen suuntaus, johon Nikolai II  reagoi nimittämällä kreivi 
Cassinin, idän asioiden tuntijan, Washingtonin suurlähettilääksi suojele-
maan Venäjän etuja Yhdysvaltojen kaupallista ekspansiota vastaan. Venä-
jän-Japanin-sodan aikana ilmapiiri kiristyi entisestään, mutta Yhdysvalto-
jen ja Venäjän viralliset suhteet eivät silti katkenneet 3  Vaikka maiden vä-
lillä oli poliittisia erimielisyyksiä, Venäjällä vieraili sodan aikana ame-
rikkalaisia journalisteja ja Yhdysvaltain hallituksen sotilastarkkailijoita. 
Uutisia Mantgurian sotarintamalta välittivät mm. Associated Press'iä ja 
Reuteria edustanut Frederick McCormick ja Chicago Daily News'ille kir-
joittanut Stanley Washburn.4  Sodan jälkeen maiden välit jonkin verran pa-
ranivat lisääntyvän kaupankäynnin myötä. Positiivisemmin amerikkalaiset 
suhtautuivat Venäjään kuitenkin vasta vuonna 1917 helmikuun vallanku-
mouksen puhjettua. Yhdysvallat kuului ensimmäisiin valtioihin, jotka tun-
nustivat uuden hallinnon .5  

Yhdysvaltain ja Venäjän välien ollessa viileimmillään pyyhkäisi Ame-
rikan mantereen yli voimakas venäläiskritiikin aalto. Sen syynä ei kuiten-
kaan ollut amerikkalaisten reaktio esimerkiksi Yhdysvaltojen kaupallisten 
etujen puolesta, vaan kyseessä oli yleisen mielipiteen kääntyminen venä-
läisvastaiseksi keisarikunnan despotismin ja yhteiskunnallisen taantumuk-
sen vuoksi. Yleinen venäläisvastainen mielipide alkoi Yhdysvalloissa hah-
mottua jo 1890-luvun alussa. Tärkeimpiä mielipiteen muokkaajia oli ame-
rikkalaisjournalisti George Kennan, joka teki matkoja Venäjälle 1880- ja 
1890-lukujen vaihteessa. 

Kennan oli venäjänkielen taitoinen, ja matkoillaan hän pyrki luomaan 
kontakteja niihin poliittisiin aktivisteihin, joita kohtaan hän tunsi sympati-
aa. Kennanin The Century Magazine'ssa vuosina 1888, 1890 ja 1891 jul-
kaisemat artikkelit (esim. »Siberia and the Exile System») olivat ensim-
mäiset kirjoitukset, joissa amerikkalaisia informoitiin »Romanoffien jul-
masta hallitustavasta». Kirjoitukset olivat luonteeltaan provosoivia. Niistä 
välittyi kuva Venäjän despoottisesta yhteiskunnasta, jolle antoivat leiman-
sa vankilat ja Siperian pakkotyömaat. Kennan tuomitsi venäläisen taantu-
muksen, uskonnollisen korruption, hallituksen välinpitämättömyyden laki- 

3. Ks. Sivachev-Yakovlev 1979,17-20 ja siinä käytetyt lähteet. 
4. Babey 1938, 25-26. 
5. U.S. Department of State: Papers Relating to the Foreign Relations of the United Sta-

tes, 1918, Russia, Vol. I 1931, 108; ks. myös Sivachev-Yakovlev 1979, 27-28. 
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en noudattamisesta, yksilöiden vapauden rajoittamisen kaikilla inhimillisil-
lä alueilla ja tsaarin ylivallan. Hän kuvasi lukemattomia epäoikeudenmu-
kaisiksi kokemiaan tekoja, jotka byrokratia hyväksyi. Näin hän piirsi kuvan 
Venäjän hallituksesta, joka oli häikäilemätön ja julma ihmisiä kohtaan eikä 
kunnioittanut elämisen, vapauden ja omaisuuden perusoikeuksia.6  

Kennanin kirjoitukset vaikuttivat voimakkaasti amerikkalaisten mieli-
piteisiin. Mark Twain, joka kuunteli hänen esitelmäänsä Siperian kaivosten 
vangeista, totesi: »If such a government cannot be overthrown otherwise 
than by dynamite, then, thank God for dynamite!» Amerikkalainen MAX 
LASERSON onkin todennut, että Kennan oli ensimmäinen amerikkalainen 
ristiretkeläinen Venäjän vapauden puolesta.7  Vuosisadan vaihteen tuntu-
massa hän sai seuraajia, sillä varsin monet amerikkalaiset matkailijat ja Ve-
näjällä työskennelleet diplomaatit alkoivat kiinnittää huomiota keisari-
kunnan taantuneisuuteen. Kritiikkiä oli Venäjän oloista esitetty jo 1880- ja 
1890-luvuilla, mutta nyt mielipiteet kärjistyivät, kehittyivät analyyttisem-
miksi ja saivat enemmän julkisuutta. Amerikkalaiset ihanteet oikeudenmu-
kaisuudesta, sanan- ja painovapaudesta, kansan äänioikeudesta, tasa-arvoi-
suudesta ja korkeasta koulutustasosta muodostivat sen tradition, johon 
amerikkalaiset vertasivat näkemäänsä. Tällöin venäläinen yhteiskunta vai-
kutti epädemokraattiselta. Kirkon tukemana hallitsija saattoi pitää kansan 
tietämättömyyden tilassa. Amerikkalaiset uskoivat, että taantumus tulisi 
jatkumaan pitkään, vaikka yhteiskunnassa oli runsaasti poliittista levotto-
muutta synnyttäviä tekijöitä. 

Terävimmillään amerikkalaisten matkailijoiden sekä journalistien ja 
poliitikkojen kritiikki oli ANNA M. BABEYn mukaan Venäjän-Japanin-so-
dan aattona, mutta vielä kansanedustuslaitoksen, duuman, perustamisen 
jälkeenkin mm. Yhdysvaltain suurlähettiläs George von Lengerke Meyer, 
joka oli avustanut Theodore Rooseveltia Venäjän-Japanin -sodan rauhan-
neuvotteluissa, raportoi kotimaahansa kriittiseen sävyyn. Hän oli hyvin pe-
rillä niistä syistä, jotka aiheuttivat ihmisten tyytymättömyyden, samoin kuin 
heidän yrityksistään korjata asemaansa. Kuitenkin Meyerin mielestä venä-
läiset olivat ryhtyneet vaativaan kokeeseensa huonosti valmistautuneina; 
kansanjoukkojen tietämättömyys oli niin suuri, ettei Meyer uskonut heidän 
pystyvän ottamaan osaa yhteiskuntauudistuksiin.8  

Amerikkalaisten matkailijoiden omakohtaiset kokemukset vahvistivat 
ennakkoluuloja venäläisten byrokratiasta, virkavallasta, poliisitoiminnasta 

6. Babey 1938, 19, 42-46. 
7. Laserson 1950, 303-306. 
8. Babey 1938, 24, 36-39. 
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Kuva 70: Vuosisadan vaihteessa venäläisen yhteiskunnan levottomuus lisääntyi , ja 
amerikkalaismatkailijoiden kuvaukset alkoivat heijastaa huolestumista. Heille tuli vai-
keuksia passien ja muiden asiapapereiden kanssa. Katukuvaan ilmestyivät ratsupoliisit 
entistä useammin. — Kuvassa öinen poliisipartio Pietarin kadulta vuonna 1900. 

ja sensuurilaitoksesta. Heillä oli vaikeuksia passien ja lippujen saamisessa, 
maahan saapumisessa ja maasta poistumisessa. William Seymour Edwards-
in kokemukset teoksessa Through Scandinavia to Moscow9  vuodelta 1902 
ovat kuvaavia. Tukholmasta Pietariin lähtiessään hän sai käydä monien vi-
ranomaisten luona saadakseen passiinsa tarvittavat merkinnät. Pietarissa 
hän joutui tarkkoihin tarkastuksiin, ja itse Venäjällä häntä ja hänen seu-
ruettaan epäiltiin mahdollisesta tsaarin murhayrityksestä. Edwards oli ni-
mittäin saapumassa junalla Pietarista Moskovaan samaan aikaan, kun tsaa-
ri oli matkalla päinvastaiseen suuntaan. Junien ohittaessa toisensa amerik-
kalaismatkaajaa tarkkailtiin; hän ei saanut lähteä junasta ja hänen kame-
rassaan epäiltiin olevan pommin. Edwardsin oli vielä vaikeampaa poistua 
maasta kuin hänen oli ollut päästä sinne.10  

Vaikka Yhdysvaltojen yleinen mielipide piti Venäjää despoottisena ja 
byrokraattisena maana, amerikkalaisten käsitykset alkoivat vuosisadan 
vaihteen jälkeen kuitenkin avartua aikaisemmasta. BABEY on todennut, et- 

9. Cincinnati 1906. 
10. Edwards 1906, 136-147. 
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tä suunnilleen Venäjän-Japanin -sodan aikoihin suurimmalla osalla Venä-
jälle matkanneista amerikkalaisista oli sosiaaliset motiivit matkalleen. Vie-
railijat olivat useimmiten sanomalehtimiehiä, sosialisteja tai siirtolais- ja 
sosiaalityöntekijöitä. Toisin kuin aikaisemmat amerikkalaisturistit, nämä 
vieraat matkustivat Venäjälle ainoana tarkoituksenaan keskustella maa-
työläisten ja tehtaantyöläisten kanssa, vaihtaa mielipiteitä opiskelijoiden, 
vallankumouksellisten ja poliitikkojen kanssa sekä yleensä tutustua syvem-
min venäläisen yhteiskunnan ongelmiin.11  

Amerikkalaisten kiinnostus Venäjän yhteiskunnallisiin ilmiöihin selit-
tyi Yhdysvalloissa syntyneestä »muckraker»-journalismista, joka kiinnitti 
huomiota sosiaalisiin epäkohtiin. Samuel N. Harper matkusti tutustumaan 
Venäjän sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen,12  ja Isabel Barrows pe-
rehtyi maan vankilajärjestelmään.13  George Kennan puolestaan kirjoitti 
vuonna 1904 ilmestyneessä Outlook -lehdessä venäläisten talonpoikien ta-
loudellisesta tilanteesta. Hän totesi, että heidän olonsa olivat äärimmäisen 
epätyydyttävät, sillä tilojen tuottavuus oli vain puolet Yhdysvaltojen tilojen 
tuotosta. Väestön jatkuva lisääntyminen huononsi vielä tilannetta.

14  

Myös William Edwards kiinnitti matkakuvauksessaan huomiota ta-
lonpoikien huonoon asemaan. Hän syytti Venäjän hallitusta siitä, etteivät 
viranomaiset välittäneet talonpoikien toimeentulosta. He eivät halunneet 
näiden oppivan edes lukemaan, sillä tällöin nämä olisivat ryhtyneet vaati-
maan oikeuksiaan. Edwards näki tulevaisuuden synkkänä; syvässä tietä-
mättömyydessä venäläinen talonpoika jatkaa raatamistaan:15  

»He keeps on toiling year in and year out, and the government 
of the Czar squeezes from him his tears, his blood, his kopeks, 
his life! And these men I saw were white men and owned the 
land, fat, fertile land, rejoicing ever in abundant crops.» 

Jotkut amerikkalaiset esittivät matkakuvauksissaan parannusehdo-
tuksia. Esimerkiksi insinööri Alexander Ford toi esille amerikkalaisten 
maanviljelysmenetelmien ja tekniikan käyttöönoton Venäjällä.16  Optimis-
tisia näkemyksiä sisältyi myös joidenkin amerikkalaisten sosialistien mat-
kakirjoituksiin. Heitä olivat mm. siirtolaiskysymyksiin keskittyneet Kellogg 

11. Babey 1938, 23. 

12. Harper 1907, 1115-1116. 

13. Babey 1938, 28. 

14. Kennan 1904, 211-216. 

15. Edwardsin siteerauksesta, ks. Babey 1938, 71. 

16. Babey 1938, 70. 
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Durland ja Arthur Bullard sekä taloustieteilijä ja sosiologi William English 
Walling, joka oli vuosina 1906-1907 Venäjällä ja joutui yhdessä vaimonsa 
kanssa pidätetyksi yhteistyöstä vallankumouksellisten kanssa. Venäjällä 
matkustaneet amerikkalaiset sosialistit toimivat kaikki laajalevikkisten sa-
noma- ja aikakauslehtien kirjeenvaihtajina. Heidän artikkeleitaan julkais-
tun mm. Harper's Weekly'ssä, Collier's'issa, The Review of Reviews'ssä, The 
Boston Transcript'issa ja The New York Evening Post'issa. Sosialistikir-
jeenvaihtajien suurin merkitys amerikkalaisten Venäjän-kuvan kannalta oli 
siinä, että he toivat venäläisten »henkilövalikoimaan» kokonaan uusia ih-
mistyyppejä: intellektuellit, työläiset, vallankumoukselliset ja naiset, joita 
kaikkia kuvattiin sympaattisin, jopa ihailevin sävyin. Erityisesti huomio 
kiinnittyy venäläisistä vallankumouksellisista naisista julkaistuihin lukui-
siin kirjoituksiin. George Kennan vertasi heidän uhrautuvuuttaan kris-
tilliseen marttyyriuteen. Kellogg Durland kiinnitti huomiota heidän »hie-
nostuneeseen tunteikkuuteensa ja vahvaan luonteeseensa». Yleensä ame-
rikkalaissosialistit kuvasivat venäläiset vallankumoukselliset naiset roh-
keiksi ja sankarillisiksi ja ilmaisivat tuntevansa veljellistä kiintymystä heitä 
kohtaan.17  

Yhteiskunnallisista ilmiöistä kiinnostuneet amerikkalaiset kirjoittivat 
myös venäläisen koululaitoksen kehittämisestä, työläisten oloista, naisten 
työssäkäynnin yleistymisestä ja yhteiskunnallisista ongelmista kuten juop-
poudesta ja prostituutiosta.'8  Yhdysvalloissa vallinnut progressivismi avasi 
täten amerikkalaisille uusia näkökulmia venäläiseen yhteiskuntaan, ja hei-
dän Venäjä-kuvansa syveni merkittävästi sosiaalispainotteisten matkaku-
vausten välityksellä. Lisääntyneet tiedot venäläisistä työläisistä herättivät 
suurinta sympatiaa luonnollisesti amerikkalaisten sosialistien ja anarkis-
tien keskuudessa, ja he alkoivat taloudellisesti tukea aateveljiensä toimin-
taa. Vuonna 1906 Industrial Workers of the World -järjestö organisoi yh-
dessä sosialistijärjestöjen kanssa useissa Yhdysvaltojen kaupungeissa mas-
sakokouksia osoittaakseen tukeaan venäläisille vallankumouksellisille. 
IWW:n johtajat pitivät tällöin Venäjän edustuslaitoksen demokratisoimi-
seen tähdättyä toimintaa »suurimpana taisteluna inhimillisen vapauden 
puolesta, mitä historian aikakirjat ovat koskaan todistaneet».19  

Amerikkalaisten Venäjä-kuva sai uutta sisältöä myös maassa vierail-
leiden amerikkalaisten kuvataiteilijoiden, kääntäjien, kirjallisuudentutki-
joiden ja uskontotieteilijöiden välityksellä. Joseph Pennell matkusti vuon- 

17. Ks. Babey 1938, 27, 86-87. 
18. Tästä tarkemmin, ks. Babey 1938, 90-104. 
19. Foner 1964, 68. 
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na 1891 Venäjälle piirtääkseen luonnoksia Venäjän juutalaisista. Vuosina 
1892-1893 Frederick Remington oleskeli maassa tutkimassa sotilaita ja ta-
lonpoikia taiteilijan näkökulmasta. Hänen piirroksensa julkaistiin Yhdys-
valloissa vuonna 1895 Poultney Bigelow'n teoksessa The Borderland of 
Czar and Kaiser.20  Venäläisestä kirjallisuudesta kiinnostuneita amerik-
kalaisia olivat Thomas Perry sekä Nathan Haskell Dole, joka vuosina 1888-
1923 käänsi englanniksi venäläisiä mestariteoksia. Toinen tuottelias kään-
täjä oli Venäjällä pitkiä aikoja oleskellut ja myös maan ortodoksiseen pe-
rinteeseen tutustunut Isabel Hapgood. Vuonna 1886 hän julkaisi teoksen 
Epic Songs of Russia, vuonna 1895 matkakuvauksen Russian Rambles ja 
vuonna 1906 Venäjän kirkkoa käsittelevän teoksen. Lisäksi hän käänsi 
erityisesti Turgenjevin kirjoja. Kaikkiaan Yhdysvalloissa toimi viisi venä-
läisen kirjallisuuden kääntäjää, joiden ansiosta mm. Tolstoin ja Gorkin 
teokset tulivat amerikkalaisille tutuiksi 21 

Yhdysvalloissa virinnyttä kiinnostusta venäläiseen kulttuuriin kuvastaa 
hyvin venäläisten mestarikertojien ilmaantuminen amerikkalaislehtien uu-
tisaiheiksi. Vuonna 1901 kerrottiin lehdissä amerikkalaisen sanomalehti-
mies Berwillin käynnistä Leo Tolstoin luona Jasnaja Poljanassa. Berwillin 
ja Tolstoin keskustellessa heistä otettiin »kinematograafinen kuvasarja», 
joka sittenunin oli tarkoitus julkaista Yhdysvalloissa. Berwillin aikomus oli 
myös pitää luentosarja Venäjän matkastaan ja erityisesti vierailustaan 
Tolstoin luona.22  

Voidaan siis todeta, että amerikkalaisten käsitykset Venäjästä rikas-
tuivat ja syventyivät aikaisemmasta. Vaikka valtioiden viralliset suhteet oli-
vat viileät, amerikkalaisten kiinnostus ja tietämys Venäjästä lisääntyi huo-
mattavasti. Venäjällä alkoi tarjoutua myös Yhdysvaltojen kaupalle tilai-
suuksia uuden markkinakentän luomiseksi. Tämän seurauksena ame-
rikkalaiset talousmiehet, poliitikot ja diplomaatit tutkivat 1900-luvun alus-
ta lähtien Venäjän taloudellista kehitystä uudesta näkökulmasta. Jo vuosi-
na 1889-1894 Venäjän konsulina toiminut J. M. Crawford käänsi viisiosai-
sen ensyklopedian Venäjän teollisuudesta ja luonnonvaroista Chicagon 
maailmannäyttelyä varten. Washington Vandership lähti vuosiksi 1898-
1900 Venäjälle etsimään kultaa. Vuotta myöhemmin Alexander Ford esit-
ti, miten venäläiset kaivokset voitaisiin modernisoida amerikkalaisin ko-
nein. Vuonna 1901 senaattorit Henry Cabot Lodge ja Albert J. Beveridge 
matkustivat Venäjälle nähdäkseen, missä määrin maa oli taloudellisesti ke- 

20. New York 1895. 
21. Babey 1938, 20-22; ks. myös Sivachev-Yakovlev 1979, 24. 

22. Uutista lainasi Suomessa mm. Uusi Suometar 18.6.1901. 
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hittynyt, miten sen luonnonvaroja oli käytetty ja ennen kaikkea miten rau-
tatien rakentaminen Tyynelle merelle oli edennyt. Edelleen 1910-luvulla 
Yhdysvaltojen Pietarin suurlähettiläät George Marye ja David Francis ra-
portoivat amerikkalaisille liikemiehille avautuvista tilaisuuksista Venäjän 
talouselämässä.23  

Vähitellen ja paljolti juuri Siperian rautatien ansiosta amerikkalaiset 
liikemiehet kiinnostuivat Venäjälle suuntautuvista investoinneista ja kau-
pan lisäämisestä. Ennen ensimmäistä maailmansotaa amerikkalaisilla yhti-
öillä oli jo muutamia hyvin menestyviä tytäryhtiöitä Venäjällä, mm. Singer 
Sewing Machine Company, Walk-Over Shoe Company ja International 
Harvester Company. Myös vienti Venäjälle kasvoi merkittävästi. Vuodesta 
1910 alkaen Venäjä oli jo Yhdysvaltojen neljänneksi suurin vientimaa. 
Ensimmäisen maailmansodan alettua kauppa kasvoi entisestään. Vuonna 
1914 Yhdysvaltojen viennin arvo Venäjälle oli 31 000 000 dollaria, vuonna 
1916 jo 555 000 000 dollaria. Vuonna 1916 Yhdysvalloissa perustettiin 
American Russian Chamber of Commerce, jotta taloudellinen ekspansio 
Venäjälle jatkuisi. Tällöin amerikkalaiset pankit ryhtyivät myöntämään lai-
noja Venäjän hallitukselle, ja amerikkalaiset alkoivat vähitellen nähdä Ve-
näjän paitsi kauppakumppaninaan, myös kehitränä teollisuusmaana ja 
tulevana taloudellis-sotilaallisena kilpailijanaan.  

Amerikkalaisten Venäjän-kuvan modernisoitumista kuvastaa hyvin 
myös se, että amerikkalaiset alkoivat vastakohtaisuuksien sijaan löytää yh-
tenevää kehitystä Yhdysvalloissa ja Venäjällä. Tapahtui siis sama ajattelu-
tavan muutos kuin amerikkalaisten tarkistaessa käsityksiään muusta Eu-
roopasta. Yhtymäkohtia Venäjään oli vähemmän. Merkittävin amerikka-
laisten tekemä huomio oli Siperian ja Yhdysvaltojen länsiosien keski-
näisten yhtäläisyyksien havaitseminen. Maisemat ja jopa asumuksetkin oli-
vat paljolti samanlaisia; sekä Siperialle että »frontier'ille» antoi vakiintu-
mattomuus leimansa. Mutta erojakin oli. Truxton Beale, Yhdysvaltain lä-
hettiläs, joka oli laajalti matkustanut ympäri maailmaa, vertasi toisiinsa Si-
periaa ja Amerikan länttä, kasakkaa ja cowboyta:25  

»The Cossack is the cow-boy of the Siberian plains, and like 
the cow-boy, is a fearless rider, with the cow-boy's enduran-
ce, quickness and handiness about a horse, but with none of 
the self-assertion and individuality of our cow-boys. He feels 

23. Ks. Babey 1938, 13, 18, 19, 24 ja hänen tekstissään mainittujen henkilöiden muistelmat. 
24. Kaupan laajenemisesta, ks. Babey 1938, 28, 105-108; Sivachev-Yakovlev 1979, 21, 26. 

25. Beale 1898, 115-116. 
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himself simply a part of the Russian machine. The military 
character of Russian institutions dwarfs individualism, but in 
doing so also dwarfs the development of a great deal of bru-
tality ... There are no adventures of 'Billy the Kid' ...» 

Vaikka amerikkalaisten käsitykset Venäjästä realisoituivat ja arkipäi-
väistyivät ja vaikka venäläisen yhteiskunnan kaikki kerrokset tulivat ame-
rikkalaisille entistä tutummiksi, Venäjä-kuvassa säilyi silti tiettyjä piirteitä, 
jotka saivat maan vaikuttamaan primitiiviseltä ja eksoottiselta. Tämä tulee 
ilmi lähinnä kahdella tavalla, ensiksikin käsityksissä venäläisestä kansan-
luonteesta ja toiseksi monien keskiluokkaan kuuluneiden amerikkalais-
matkailijoiden kuvauksissa alkukantaisesta ja romanttisesta maasta. Jopa 
senaattori Henry Cabot Lodge ilmaisi ajatuksia venäläisten alkukantaisuu-
desta vuonna 1902. Hän perusti käsityksensä Theodore Rooseveltin popu-
larisoimaan rasistiseen ajatukseen kehityskelpoisista ja kehityskelvotto-
mista roduista ja lisäsi siihen omat näkemyksensä kapitalistisesta yrittämi-
sestä, individualismista, itsenäisyydestä ja itseluottamuksesta. Hänen 
mukaansa venäläiset olivat kansakuntana primitiivisiä ja kehityskelvotto-
mia:26  

»The truth is that the Russians are a primitive people, and at 
the same time, an old people; that is, they have been long 
established in their present territory. It is important to remem-
ber these two facts, because it shows that they have not been 
able to grow out of their primitive ideas during a long period 
of time, which indicates that they are, as a people, incapable 
of the economic advancement or of the adaptation to modern 
conditions by which alone they can hope to survive and win 
ultimate success in the struggle. A primitive people is eco-
nomically wasteful, and the Russian system is wasteful and 
inefficient to the last degree ...» 

Toinen syy, joka sai Venäjän vaikuttamaan eksoottiselta ja primitiivi-
seltä, aiheutui Venäjän suurista erämaista, etenkin Siperiasta. Useat ame-
rikkalaiset lähtivätkin vielä vuosisadan vaihteessa Venäjälle yksinomaan 
metsästämään. Henry Allen, amerikkalainen sotilasattasea, kävi Venäjällä 
vuosina 1890-1895 susijandissa. Suurlähettiläs Meyer puolestaan osallistui 
karhunmetsästykseen 1900-luvun alkuvuosina. Venäjä tarjosi myös muun-
laista romantiikkaa ja jännitystä. Monien amerikkalaismatkailijoiden mie- 

26. Lodge 1902, 578-579. 
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Kuva 71: 
Venäläiset kirkot kuuluivat kuvatuim-
piin kohteisiin niin amerikkalaisten 
matkaoppaissa kuin heidän kirjoitta-
missaan kirjoissakin. He viehättyivät 
kirkonkellojen soitosta, kultakoristei-
sista pyhäinkuvista ja suitsutuksen 
tuoksusta. Venäläisten syvä uskonnol-
lisuus teki vaikutuksen käytännöllisiin 
ja »maallisiin» amerikkalaisiin. 

lestä oli todellinen seikkailu matkustaa junalla Siperian halki. Jotkut ame-
rikkalaiset lähtivät Venäjälle vain kokeakseen pohjoisen valkeat yöt 27 

Monia matkailijoita kiehtoi edelleen Pietarin, Moskovan ja Kiovan 
kirkkojen ja taidegallerioiden loisto. Yhteiskunnallisesta levottomuudes-
taan huolimatta Venäjä säilytti 1900-luvun alussakin romanttisen tuntunsa. 
Tässä amerikkalaisten keskivertomatkailijoiden luomat stereotypiat venä-
läisyydestä elivätkin pisimpään. Vaikka vastaava ilmiö havaittiin myös 
amerikkalaisten matkailijoiden käsityksissä Länsi-Euroopan maista, Venä-
jän kuvassa säilyi kuitenkin enemmän piirteitä primitiivisestä, eksoottises-
ta ja jopa barbaarisesta maasta. 

Stereotyyppisestä Venäjä-kuvasta voi esimerkkinä pitää Samuel Gam-
ble Baynen matkakuvausta Quickstep through Scandinavia vuodelta 1908. 
Siinä Venäjästä on oma lukunsa. Baynen tarkat havainnot kertovat venäläi-
selle kulttuurille ominaisista yksityiskohdista. Hänen huomionsa kiintyi 
Pietarin kirkonkellojen jatkuvaan sointiin ja ortodoksisiin pappeihin, jotka 
olivat värikkäissä kasukoissaan kuin koomisen oopperan esittäjiä. Kirkot 
olivat juuri niin loistokkaita kuin hän oli kuvitellutkin, mutta häntä oudok-
sutti venäläisten halu suudella jatkuvasti pyhiä esineitä. »Eivätkö ne olleet 
oikeita basillipesiä», ihmetteli amerikkalainen.28  Bayne koki Venäjän pait- 

27. Ks. Babey 1938, 22-23. — Venäjän maantieteellistä romanttisuutta kuvaa mm. F. G. 
Ziegler artikkelissaan "The Great Midsummer Fair" 1901, passim. 

28. Bayne 1908,17-21. 
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si eksoottisena myös julman barbaarisena. Hän näki ihmisiä ruoskittavan ja 
joutui omakohtaisesti kokemaan kasakoiden väkivaltaisuuden:29  

» ... they dominate the streets, the railroads, and almost every-
thing else, and if you don't do exactly as they want you to, they 
first slap you on the back with a naked sword, and if you are 
slow they will prod you in the ribs with its point.» 

Monesti Bayne olikin onnellinen päästyään turvallisesti takaisin hotelliin-
sa. Yleisesti ottaen hän kuitenkin näki Venäjän myönteisesti; maa oli kau-
nis ja tsaarikin »good fellow», joka vain oli olosuhteiden uhri. 

Baynen matkakirja väkivaltaisine kohtauksineen antaa sikäli epäedul-
lisen kuvan Venäjästä, että se ajoittui yhteiskunnallisen kuohunnan vuo-
sun. Rauhallisempina aikoina, kuten aivan vuosisadan vaihteessa, amerik-
kalaisturistit nauttivat matkastaan enemmän. Monet heistä osallistuivat 
tällöin myös Pietarin yläluokan seuraelämään. Venäjälle saapui samoja 
amerikkalaisia miljonäärejä, jotka oleilivat Euroopankin huvikeskuksissa. 
Vuonna 1901 suomalaisessa sanomalehdessä kirjoitettiin seuraavaan ta-
paan:31  

»Kolme sataa amerikkalaista huvimatkailijaa saapuu Pietariin 
heinäkuun keskivaiheilla hyöryjahdeillaan Philadelphiasta ja 
New Yorkista, kertoo 'Novosti'. Matkailijoita varten, joiden 
joukossa on useita miljoonapohatoita, on Pietarin parhaim-
mista hotelleista tilattu yli 200 huonetta.» 

On kuitenkin huomattava, että vilkkaimpinakin matkailuvuosina amerik-
kalaisturistien valtavirta suuntautui edelleen Länsi-Eurooppaan. Tässä 
mielessä Venäjä säilyi amerikkalaisten käsityksissä periferiana. Vaikka 
Yhdysvalloissa vallinnut tietämys Venäjän yhteiskunnan ja kulttuurin kehi-
tyksestä paljon lisääntyikin, aiheuttivat maan levottomat olot ja hidas kehi-
tys kuitenkin jatkuvaa epäluuloa. Jopa korkeasti koulutetut vieraat arvioi-
vat Venäjän primitiiviseksi. Toisaalta juuri Venäjän vieraus säilytti romant-
tisia stereotypioita. 

Amerikkalaisten Venäjä-kuva muuttui tämän vuoksi kaksijakoiseksi. 
Vaikka amerikkalaiset näkivätkin Venäjän kehittyvän yhteiskunnallisesti ja 
taloudellisesti, he kuitenkin oman demokraattisen ja yksilönvapautta ko- 

29. Bayne 1908, 25. 

30. Bayne 1908, 28. 

31. Uusi Suometar 15.6.1901. 
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rostavan traditionsa pohjalta mielsivät maan despoottiseksi ja yhteiskun-
naltaan taantuneeksi. Lisääntynyt Venäjän olojen tuntemuskaan ei herättä-
nyt amerikkalaisissa - sosialisteja lukuun ottamatta - samanlaista kan-
sainvälisen yhteenkuuluvuuden tunnetta kuin mitä heidän Länsi-Euroopan 
maihin kohdistuvista näkemyksistään saattoi havaita. Kriittinen asennoitu-
minen Venäjään tulee esille myös amerikkalaisten Suomen kulttuuria ja 
yhteiskuntaa koskevissa näkemyksissä. 

1890-luvulle tultaessa Suomi oli amerikkalaisten maailmankuvassa 
Venäjän valtakunnan syrjäinen reunaosa, jota kohtaan tunnettiin vain vä-
häistä mielenkiintoa. Ensimmäiseen maailmansotaan mennessä tilanne 
muuttui kuitenkin oleellisesti. Poliittisten tapahtumien herättämän mie-
lenkiinnon seurauksena Suomi alettiin tuntea kohtalaisen hyvin niin Yh-
dysvalloissa kuin Euroopassakin. Vuosina 1890-1917 amerikkalaisten haja-
naiset käsitykset Suomesta yhtenäistyivät ja Suomi alettiin nähdä kulttuu-
riltaan kehittyneenä ja yhteiskunnaltaan demokraattisena länsimaana.32  

Amerikkalaisten Suomen kuvan muotoutumiselle oli kuitenkin monia 
esteitä. Maiden välillä ei ollut virallista ulkopolitiikkaa, koska Suomi ei ol-
lut itsenäinen valtio. Myös kaupalliset suhteet olivat vähäisiä. Suomi-tie-
touden leviäminen oli näin yksittäisten henkilöiden varassa. Kun vielä ote-
taan huomioon se, että ainakin tutkittavan ajanjakson alussa Suomi koet-
tiin vain osaksi Venäjää, on selvää, että se ei herättänyt kovinkaan paljon 
amerikkalaisten kiinnostusta. Kuitenkaan Suomi ei ollut täysin tuntematon 
alue. Venäjän ja Yhdysvaltojen diplomaattikirjeenvaihdossa välitettiin 
Amerikkaan tietoja myös Suomesta. Kaupallisista asioista tiedotti Helsin-
gin konsulaatti vuoteen 1906 asti, jolloin se lakkautettiin.33  

Kovin usein Suomi ei tosin tullut esille Pietarin ja Washingtonin suur-
lähetystöjen raporteissa, ja useimmiten näissä oli kysymys melko vähäpä-
töisten asioiden hoitamisesta. Ne koskivat Suomen kansalaisten perintö-
asioita tai kauppalaivojen toimintaa.34  Vain muutaman kerran tuli esille 
asioita, joilla oli laajempaa merkitystä maiden välisessä vuorovaikutukses-
sa. Vuonna 1892 Pietarissa toiminut Yhdysvaltojen lähetystö sai välitettä-
väkseen kirjeen Suomen kenraalikuvernöörille; siinä tiedusteltiin Suomen 

32. Paasivirta 1962, 26, 50; Paasivirta 1978, 393. 

33. Despatches from the United States Consuls in Helsingfors, 1851-1906. 7.6.1908 (Na-
tional Archives, Washington). 

34. Esim. kirjeenvaihto Yhdysvaltojen presidentin myöntämästä tunnustuksesta "Saari"-
laivan kapteenille. — Ks. Notes to Foreign Legations in the United States from the De-
partment of State 1834-1906. Russia. 15.3.1895 (National Archives, Washington); 
Diplomatic Instructions of the Department of State 1801-1906. Russia. Vol. 17. 
18.10.1895 (National Archives, Washington). 
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osallistumista Chicagon maailmannäyttelyyn.35  Aikaisemmin samana 
vuonna Helsingin varakonsuli Herman Donner oli kirjoittanut Yhdysval-
toihin, että Suomi olisi vain niukasti edustettuna Chicagossa.36  

Toisen kerran kyseessä oli suhteellisen tärkeä asia vuosina 1896 ja 
1898, jolloin Yhdysvaltain ulkoministeriö otti yhteyttä Venäjän Washingto-
nin suurlähetystöön maiden välisten merenkulkusopimusten vuoksi. Nämä 
koskivat myös Suomea.37  Vain kahdessa kirjeessä tiedusteltiin Yhdysval-
tain Pietarin suurlähetystöltä Suomen poliittisen tilanteen kehitystä. Tämä 
tapahtui helmikuun manifestin jälkeen.38  

Suurimmaksi osaksi amerikkalaisten kiinnostus Suomea kohtaan kes-
kittyi kaupallisten suhteiden hoitoon. Yhdysvaltojen Helsingin konsulaatti, 
samoin kuin Yhdysvaltain Pietarin suurlähetystö välittivät vuosina 1890-
1906 parikymmentä kertaa tietoja kaupankäynnistä Suomen ja Yhdysvalto-
jen välillä. Vaikka Yhdysvaltojen tuonti Suomeen oli vaatimatonta ja vähe-
ni jatkuvasti muiden maiden tuonnin voimakkaasti kasvaessa ja vaikka 
Suomen vienti Yhdysvaltoihin loppui kokonaan vuosisadan vaihteeseen 
mennessä, pitivät amerikkalaiset silti tärkeänä Helsingin konsulaatin sekä 
Turun ja Viipurin kauppa-agentuurien toimintaa 1900-luvun alkuvuosiin 
asti.39  Helsingin konsulaattia hoiti vuosina 1879-1897 varakonsuli Herman 
Donner ja hänen jälkeensä varakonsuli Victor Ek. Turun kauppa-agentiksi 
nimitettiin vuonna 1890 Victor Forselius ja hänen kuoltuaan vuonna 1905 
Moritz Kramer. Viipurin kauppa-agenttina toimi vuodesta 1892 Edvin Ek-
ström.40  

35. Diplomatic Instructions of the Department of State 1801-1906. Russia. Vol. 17. 
31.3.1892 (National Archives, Washington). 

36. Despatches from the United States Consuls in Helsingfors, 1851-1906. 28.1.1892 (Na-
tional Archives, Washington). 

37. Notes to Foreign Legations in the United States from the Department of State 1834-
1906. Russia. 17.7.1896, 9.6.1898 (National Archives, Washington). 

38. Diplomatic Instructions of the Department of State 1801-1906. Russia. Vol. 18. 
15.3.1899, 20.1.1903 (National Archives, Washington). 

39. Yhdysvaltojen tuonti käsitti vuonna 1880 3,1% Suomen kokonaistuonnista, vuonna 1890 
1,1% ja 1900 0,3%. Suomen vienti Yhdysvaltoihin oli kokonaisviennistä vuonna 1880 
0,6%, vuonna 1890 0,0%, ja vuonna 1900 sitä ei ollut ollenkaan (Paasivirta 1963, Statis-
tical Table I). 

40. Diplomatic Instructions of the Department of State 1801-1906. Russia. Vol. 16. 
22.5.1890; Vol. 17. 24.2.1892; Vol. 17. 12.2.1898; Vol. 19. 8.7.1905, 12.7.1906; Despat-
ches from the United States Consuls in Helsingfors, 1851-1906.8.10.1897,1.5.1905 (Na-
tional Archives, Washington). 
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Erityisesti varakonsuli Herman Donner huolehti tiedonvälityksestä 
Yhdysvaltoihin. Hän raportoi Suomen terveystilanteesta ja ulkomaankau-
pan kehityksestä. Hän yritti myös edistää maiden välistä kauppaa ehdotta-
malla vuonna 1893, että sitä pitäisi välittömästi kasvattaa. Donnerin ehdo-
tukset eivät johtaneet kuitenkaan konkreettisiin tuloksiin. Amerikkalais-
ten kaupallisesta kiinnostuksesta kertoo vain yksi tiedustelu, jonka he 
tekivät vuonna 1895 Suomen patenttilainsäädännöstä; Donner lähetti tästä 
heti tiedot.41  Yhdysvaltojen kauppa oli tällöin niin voimakkaasti suuntau-
tumassa Karibian merelle ja Kauko-itään, että Suomen vaatimaton asema 
menetti merkitystään entisestäänkin. 

Vaikka viralliset kontaktit maiden välillä jäivät niukoiksi, monet Itä- ja 
Pohjois-Euroopan maiden amerikkalaiset asiantuntijat välittivät Suomesta 
informaatiota. Heihin kuuluivat mm. kielen ja kirjallisuuden tutkijat Wil-
liam Dwight Whitney, Johan Jakob Meyer sekä Helsingin yliopistossa 
opettanut Arthur Reade. Myös poliittisen historian tutkijat kuten englanti-
laisprofessori Edvard Freeman, journalistit kuten sanomalehtimies Gilson 
Willets ja itämaiden asiantuntija Henry Norman julkaisivat Suomea koske-
via artikkeleita.42  Kaikesta huolimatta keskivertoamerikkalaisten tiedot 
Suomesta jäivät vähäisiksi. Oppikirjoissa Suomi mainittiin vain Venäjän 
yhteydessä, sanomalehtiuutisiin ja aikakauslehtikirjoituksiin se ilmaantui 
melko harvoin. Tutkiessaan amerikkalaisten aikakauslehtien Suomea kos-
kevaa kirjoittelua JAAKKO PAAVOLAINEN löysi vuosilta 1890-1906 kaikki-
aan 50 Suomea käsittelevää artikkelia.43  

Ajallisesti amerikkalaisten kiinnostus Suomeen painottui sortokausiin. 
Etenkin 1890-luvun alussa Suomeen kiinnitettiin vain vähän huomiota,44  ja 
siksi on ymmärrettävää, että Suomi tunnettiin tuolloin Yhdysvalloissa huo-
nosti. Niinpä käsitykset Suomesta olivatkin monesti puutteellisia ja jopa 
virheellisiä. Jonkinlaiseksi lähtötasoksi amerikkalaisten Suomi-kuvan ke-
hitykselle voidaankin ottaa ne käsitykset, joiden mukaan Suomi vielä 
vuosisadan vaihteessa oli primitiivinen mystiikan ja magian maa. Tämä 
ajattelutapa oli hahmottunut jo 1800-luvun puolen välin tuntumassa, mutta 
eli sitkeästi vielä 1900-luvun alkuvuosina painetuissa julkaisuissa. Näiden 
mukaan Suomi oli kulttuuriltaan aasialainen, paimentolaisuuden tasolla 

41. Despatches from the United States Consuls in Helsingfors, 1851-1906. 20.6.1893, 
4.9.1893, 5.7.1895 (National Archives, Washington). 

42. Suomi 1895: SKS:n keskustelemukset 1894-1895, 29-30; Suomi 1910: SKS:n keskustele-
mukset 1909-1910, 135, 158; ks. myös Moyne 1947, 47. 

43. PAAVOLAINEN käytti ns. Poolen indeksiä, joka on valikoima englantilaisia ja arne-
rikkalaisia aikakauslehtiä (Paavolainen 1973, 290-294; vrt. Paasivirta 1962, 25-26). 

44. Paavolainen 1973, 292. 
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oleva maa. Suomalaiset sekoitettiin edelleen venäläisiin, lappalaisiin, ta-
taareihin ja jopa mongoleihin. Skandinaaveista heidät erotettiin jyrkästi. 
Vielä nytkin suomalaiset mainittiin usein noidiksi ja taikojen tekijöiksi.45  

J. D. Shaw mainitsi vuonna 1894 julkaistussa Suomen poliittista tilannetta 
kartoittavassa kirjoituksessaan, että suomalaiset kuuluivat tulenpalvojiin, 
mistä on jäänteenä tulen ympärillä tanssiminen juhannusyönä. Suoma-
laisten alkukantaisuuteen yhdistyi myös käsitys ilmaston arktisuudesta, es-
kimoista ja jääkarhuista, joita mainittiin liikkuvan kaupunkien kaduilla vie-
lä vuonna 1900 ilmestyneessä matkakuvauksessa.47  1890-luvun kuluessa 
vakiintui Suomesta ilmaus »tuhansien järvien maa». Se alkoi toistua mat-
kakuvausten nimistä. Esimerkiksi vuosina 1899 ja 1911 Hullissa ilmestyi 
kirjanen Finland. The Land of a Thousand Lakes. Myös vuonna 1894 paine-
tulla A. Ramsayn teoksella ja vuonna 1912 julkaistulla Ernst Youngin kir-
jalla oli sama nimi.' 

Amerikkalaisten Suomesta muodostama primitiivinen ja mystinen ku-
va ei kuitenkaan pysynyt vaan alkoi vähitellen muuttua realistisempaan 
suuntaan. PAAVOLAINEN on havainnut muutosta alkaneen tapahtua jo 
1890-luvulla. Tällöin ne kirjoittajat, joiden käsitys Suomesta oli myöntei-
nen, alkoivat nähdä suomalaisessa kulttuurissa länsimaisia ja kehittyneitä 
piirteitä, kun taas kielteisesti Suomen kokeneet yhdistivät suomalaisiin 
edelleen aasialaisuuden, primitiivisyyden, mystisyyden ja kaikinpuolisen 
jälkeenjääneisyyden. Myönteisten asenteiden myötä amerikkalaisiin leh-
tiin ilmaantuivat artikkelit, joissa selvitettiin suomalaisten rodullinen alku-
perä korrektisti. Vuonna 1895 Outing -lehdessä mainittiin suomalaisten 
kuuluvan uralilais-altailaiseen perheeseen, joka oli hajaantunut Suomeen, 
Lappiin, osiin Venäjää, Baltian maakuntiin, Länsi-Siperiaan ja Unkariin. 49  
Samoihin aikoihin alkoi amerikkalaisten tietämys suomalaisesta kansan-
kulttuurista täsmentyä, koska lehdissä julkaistiin artikkeleita mm. suoma-
laisesta kansanrunoudesta ja sen tutkimuksesta.°  

Merkittävin yksittäinen aihepiiri, joka kasvatti amerikkalaisten kiin-
nostusta Suomea kohtaan ja tietämystä maan kulttuurista, olivat venä-
läistämistoimet, jotka kulminoituivat vuonna 1899 helmikuun manifestin 
julkaisemiseen. Tarkasteltaessa amerikkalaisten kannanottoja Suomen ky- 

45. Paasivirta 1962, 31-35; Paavolainen 1973, 295. 

46. Shaw 1894, 426. 

47. Tweed 1900, passim. 
48. Ks. Paasivirta 1962, 37 nootti 11. 
49. Ks. Paavolainen 1973, 296. 

50. Paavolainen 1973, 293. 
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symykseen on otettava huomioon neljä mielipiteiden muodostumiseen vai-
kuttanutta tekijää: ensiksikin suomalaisten oma tiedonvälitys, joka pyrki 
kiinnittämään ulkomaailman huomion Suomen tilanteeseen, toiseksi tie-
dotuksen herättämä kiinnostus Euroopassa, kolmanneksi Euroopan kiin-
nostuksen heijastuminen Yhdysvaltoihin ja neljänneksi amerikkalaisten 
Suomea kohtaan tunteman kiinnostuksen niveltyminen osaksi venäläisen 
yhteiskunnan kritiikkiä. 

Kun poliittinen ilmapiiri Suomessa kiristyi 1890-luvun alussa, kansalli-
sen linjan kannattajat käänsivät katseensa Länsi-Eurooppaan. Aluksi suo-
malaisten tiedotustoiminta tapahtui pelkästään kulttuurin tasolla. Suomen 
nimi pyrittiin tekemään tunnetuksi ulkomailla ja Suomesta pyrittiin luo-
maan korkeasti kehittyneen maan kuva. Vähitellen tiedotustoiminta sai 
poliittisia muotoja. Suomalaiset toivoivat saavansa ymmärtämystä nimen-
omaan Länsi-Euroopasta, ensinnäkin Saksasta, jonka oppositioryhmät ar-
vostelivat Venäjän taantumuksellisuutta ja ei-venäläisten kansojen huonoa 
asemaa, toiseksi Ranskasta, jossa osa poliitikoista vastusti tsaarin kansallis-
ta sortopolitiikkaa, kolmanneksi Englannista, jossa mielenkiinto oli keskit-
tymässä Irlannin autonomiakysymykseen, ja neljänneksi Ruotsista, jossa 
keskusteltiin Venäjän vaarasta?' 

Suomalaisten toiminnalla oli myös konkreettisia seurauksia, joiden 
kaiku kiiri Yhdysvaltoihin saakka. Englantilainen historian professori Ed-
vard A. Freeman kirjoitti vuonna 1892 noin 30-sivuisen artikkelin »Fin-
land», joka julkaistiin ensin englantilaisessa Macmillan's Magazine 'ssa, 
myöhemmin nimellä »A Plea for Finland» Yhdysvalloissakin ilmestyneessä 
The Review of Reviews'issä. Tämä oli todennäköisesti ensimmäinen kerta, 
kun Englannissa tai Yhdysvalloissa syvällisemmin perehdyttiin Suomen au-
tonomiseen asemaan. Freemanin kirjoituksen motiivit olivat Englannin si-
säpolitiikassa. Irlannin Home Rule -kysymys sai britit kääntämään katseen-
sa muiden autonomioiden puoleen virikkeiden saamiseksi omille ratkai-
suille. Tästä syystä Freeman esitteli seikkaperäisesti Suomen autonomian 
syntyvaiheet ja toimintaperiaatteet. Hän totesi, että vasta Suomen liittämi-
nen Venäjään antoi suomalaisille kansallisen olemassaolon tunteen; au-
tonomia oli tae myönteisestä kehityksestä, se oli askel kohti vapautta. 
Freeman korosti myös Suomen ja Venäjän löyhää yhteenkuuluvuutta sekä 
Suomen perustuslain ja valtiopäivälaitoksen merkitystä. Hän totesi, että 
Suomen asema muistutti Home Rule -hallitustapaa. Freeman painotti kui-
tenkin sitä, että Suomi ei ollut kansainvälisen lain mukaan kansakunta. 
Suomen asema ei myöskään ollut niin hyvä kuin valtioliitossa olevien mai- 

51. Paasivirta 1978, 316-319. 
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den, esimerkiksi Norjan. Vasta kirjoituksensa loppuosassa Freeman siirtyi 
ajankohtaisiin kysymyksiin. Hän kertoi venäläisten lehtien hyökänneen 
Suomen vapauksia ja oikeuksia vastaan. Kirjoittaja arveli, että yleiselle ke-
hitykselle olisi parempi, jos Venäjä yrittäisi tulla Suomen kaltaiseksi eikä 
yrittäisi muuttaa Suomea kaltaisekseen. Lopuksi Freeman esitti toivomuk-
sen, etteivät suuriruhtinaan ja kansan hyvät välit rikkoontuisi ja ettei Suo-
mi sen vuoksi joutuisi kokemaan samaa kohtaloa kuin muut alistetut kan-
sat 52  

Kolme vuotta myöhemmin Herman Montague Donner,53  Helsingin 
varakonsulin poika, julkaisi Harper's Weekly'ssä artikkelin »Finland's Rela-
tion to Russia». Kirjoituksen tarkoitus oli tehdä Suomen tilanne tunnetuk-
si anglosaksisessa maailmassa. Donner keskittyi kirjoituksessaan neljään 
seikkaan: hän korosti Suomen erityisasemaa ja maan erilaisuutta Venäjään 
verrattuna, tähdensi Suomen länsimaisuutta, korosti suomalaisten uskolli-
suutta ja tyytyväisyyttä autonomiaan sekä itsemääräämisoikeuden välttä-
mättömyyttä, sillä vain autonomia takaisi liberaalin kehityksen. Donner 
pyrki selvästikin herättämään lukijoiden sympatian Suomea kohtaan 54 

»To the impartial observer who has personal knowledge of 
the vitality, the vigorous and indomitable personality of the 
Finn, who, amid all political changes and vicissitudes of fortu-
ne, has preserved his national entity unimpaired, it is appa-
rent that Russia has naught to lose and very much to gain by 
respecting to the full the pledges of her successive Emperors 
to maintain inviolate the autonomy of the 'Land of the Thou-
sand Lakes'.» 

Vuonna 1899 Suomen poliittinen tilanne kärjistyi uudelleen helmi-
kuun manifestin tultua julkisuuteen. Koska suomalaisuusmiehet eivät saa-
neet kontaktia Pietarin keisarilliseen perheeseen, he kääntyivät jälleen 
lännen valtioiden puoleen. Tavoitteeksi tuli herättää ulkomailla mielipi-
teenvaihtoa siitä, miten Suomen autonomista asemaa tuli juridisesti tulki-
ta. Kyseessä ei siis ollut vetoaminen maiden hallituksiin vaan oikeusistui-
mun, koska toivottiin, että ne voisivat vaikuttaa puolueettomuudellaan. 
Tällöin suomalaiset aloittivat ulkomailla järjestäytyneen kampanjan Leo 
Mechelinin johtaman »Kommittén för utländsk propaganda» suunnitel- 

52. Freeman 1892, 8-12, 19-23, 28-33. 

53. Donner julkaisi vuoteen 1906 mennessä neljä artikkelia Suomen asemasta (ks. Paavo-
lainen 1973, 306). 

54. Donner 1895, 797. 
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mien pohjalta. Suurimmat toiveet suomalaiset kohdistivat Ranskaan ja 
Englantiin, mutta jonkin verran huomiota suunnattiin myös Yhdysvaltoi-
hin. Suomalainen J. N. Reuter teki Suomen asiaa tunnetuksi Englannissa. 
Yhdysvalloissa ja Kanadassa toimivat mm. Konni Zilliacus, Eero Erkko ja 
Herman Montague Donner. Konni Zilliacus suunnitteli vuoden 1899 lo-
pulla tuen hankkimista presidentti MacKinleyn avulla Yhdysvaltojen Pie-
tarin suurlähetystöltä, jotta kontaktin saaminen Venäjän keisariin onnis-
tuisi. Eero Erkko perusti maastakarkoituksen saatuaan New Yorkiin Ame-
rikan Kaiku -nimisen lehden, jonka avulla hänen oli määrä levittää tietoja 
Suomen poliittisesta tilanteesta. Herman Donnerista tuli amerikansuoma-
laisen propagandaliikkeen johtaja New Yorkissa. Hänen aloitteestaan 
muodostettiin keskuselin »Finnish-American Central Committee», jonka 
tärkeimmäksi tavoitteeksi tuli Yhdysvaltain lehdistön huomion kiinnittä-
minen Suomen kysymykseen. Toisaalta Donner yritti saada amerikkalaiset 
hallintoviranomaiset ilmaisemaan kantansa. Perimmäisenä tavoitteena 
amerikansuomalaisilla oli viedä Suomen asia Haagin rauhankonferenssiin 
Yhdysvaltojen avulla» 

Suomalaisten oma aktiivisuus lisäsi näin ollen merkittävästi tiedon vä-
littymistä Yhdysvaltoihin. Amerikkalaiset saivat tietoja Suomesta myös eu-
rooppalaisten lehtien välittäminä. Tästä syystä amerikkalaisten käsitykset 
Suomesta heijastivat jossakin määrin myös eurooppalaisten mielipiteitä. 
Yhdysvalloissa luettiin erityisesti Ranskan ja Englannin lehdistön kan-
nanottoja. Yleisesti ottaen Euroopan maat seurasivat tarkkaan Suomen ti-
lannetta. Helsingissä oleskelleet ns. lähetetyt konsulit, joita oli mm. Eng-
lannilla, Ranskalla, Saksalla, Itävalta-Unkarilla ja Ruotsilla, raportoivat 
yksityiskohtaisesti Suomen poliittisista tapahtumista. Pietarin suurlähetys-
tö lähetti tietoja Yhdysvaltoihin. Vaikka Euroopan suurvallat lopulta hy-
väksyivät Venäjän menettelyn, yleinen mielipide osoitti varsin usein myö-
tätuntoa Suomelle 56 

Myös amerikkalaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä alettiin julkaista 
kirjoituksia »pienestä, urheasta Suomesta», joka vastusti Venäjän sortoa. 
Useimmiten kirjoitukset puolustivat Suomea, ja niistä tuli yksi tekijä lisää 
amerikkalaisten Venäjän vastaiseen kritiikkiin. Suomen sympatia tuli esille 
mm. George Kennanin arvostelussa venäläisestä despotismista, taantu-
muksesta ja ei-venäläisten kansojen kuten juuri suomalaisten ja juutalais-
ten huonosta kohtelusta?7  

55. Ks. Paasivirta 1962, 42-44; Paasivirta 1978, 332-336, 346 ja hänen käyttämänsä lähteet. 

56. Paasivirta 1978, 339-340. 

57. Kennanista, ks. Babey 1938, 46. 
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Suomalaisten oikeustaistelu autonomian säilyttämisen puolesta sai 
amerikkalaiset näkemään voimakkaan kontrastin edistyksellisen Suomen 
ja taantuneen Venäjän välillä. Tällöin amerikkalaiset ensimmäisen kerran 
hahmottivat Suomen erillään Venäjästä, omana kansanaan. Suomalaisten 
länsimaalaisuudesta ja protestanttisuudesta tulivat tärkeimmät tekijät 
amerikkalaisten Suomen kuvan tulevalle kehitykselle.58  Onkin syytä huo-
mata, että amerikkalaiset käyttivät nyt mittatikkuna omia traditionaalisia 
arvojaan: perustuslain koskemattomuutta, kansan itsemääräämisoikeutta 
ja yhteiskunnan perusvapauksia kuten paino- ja sananvapautta. Suoma-
laisia alettiin lehdissä luonnehtia moraalisiksi, oikeamielisiksi ja rohkeiksi. 
Suomen pienuus herätti sääliä ja ihailua, suomalaisten kamppailua verrat-
tiin Davidin ja Goljatin taisteluun. Lehdet katsoivat, että Nikolai II:n ja 
Bobrikovin edustama tyrannia ei ollut oikeutettua, koska suomalaiset oli-
vat tyytyneet autonomiseen osaansa.59  

Varsin tyypillinen Suomea koskeva kirjoitus oli vuonna 1904 The 
North American Review 'ssa ilmestynyt artikkeli »The Situation in Finland», 
jossa kirjoittajanimimerkki Finlander totesi, että Suomen ja Venäjän väli-
sessä ristiriidassa oli perimmältään kysymys konfliktista idän despotismin 
ja läntisten oikeus- ja vapausperiaatteiden välillä:60  

»The period of conflict had set in all over Finland. It was and 
it is not only a conflict between the monarch, who oversteps 
the constitutional limits of his powers, and the people and its 
representatives, who endeavor to defend the law. It is a con-
flict between the Russian power, that illegally and destructi-
vely intervenes in the political life of Finland, and the Finnish 
nation in its entirety fighting for its existence. It is, moreover, 
a conflict between Eastern despotism and Western principles 
of justice and love for law-abiding freedom.» 

Kirjoittaja totesi edelleen, että suomalaisilla, jotka olivat rauhallisia ja 
kärsivällisiä ihmisiä, ei ollut muuta mahdollisuutta kuin vastustaa tyranni-
maista hallitusta, joka polkee kyynisesti lain ja oikeuden. Vastustus oli kui-
tenkin tehtävä laillisin keinoin. Suomen tulevaisuuden näkymät olivat hä-
nen mukaansa synkät, sillä Pietarin hallitus jatkaisi samaa politiikkaa niin 
kauan, kunnes Venäjän hallitusjärjestelmä kumottaisiin.61  

58. Vrt. Paasivirta 1962, 42. 

59. Paasivirta 1962, 44-46. 
60. "Finlander" 1904, 920. 

61. "Finlander" 1904, 923-925. 
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Yhtä synkästi näki amerikkalainen Gilson Willets Suomen tulevai-
suuden artikkelissaan »The Passing of Finland» vuonna 1904. Hän kertoi 
pateettiseen sävyyn Suomesta paenneista tai karkoitetuista suomalaisuus-
miehistä ja antoi kirjoituksessaan kuvan, että suurin osa Suomen siirtolai-
suudesta tapahtui poliittisen painostuksen vuoksi. Hän totesi, että vuoden 
1898 jälkeen 150 000 suomalaista on lähtenyt vainoa pakoon Yhdysvaltoi-
hin. Siirtolaisten prosentuaalinen osuus nousi Willets'in mukaan noin 
10 %:iin koko väestön määrästä, ja hän arveli Suomen ennen pitkää tyh-
jenevän kokonaan asukkaista.62  

Willets korosti suomalaisen kulttuurin kehittynyttä länsimaista tasoa 
ja maanpakolaisten korkeaa yhteiskunnallista asemaa. Hän tutustui New 
Yorkissa oleskelleisiin suomalaisuusliikkeen johtohenkilöihin kuten Eero 
Erkkoon, kreivi Aminoffiin ja A. Fabritiukseen ja liikuttui heidän kohta-
lostaan:63  

»To meet these men face to face, to hear them discuss the situ-
ation, is to realize that the world is witnessing a great human 
tragedy: the denationalizing of a people, the utter elimination 
from the map of a country with a civilization and culture supe-
rior to that of Russia which is absorbing it, and equal to that 
of any country in Europe ...» 

Willets'in artikkelissa oli runsaasti idealismia. Hän ylisti niin suomalaista 
kulttuuria kuin yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystäkin. Lisäksi hän 
yhdisti toisiinsa taistelun kansallisista oikeuksista ja sosialismin. Hänen 
mukaansa suomalaiset sivistyneistönaiset salakuljettivat ja jakoivat Lon-
toossa ja Tukholmassa painettuja poliittisia pamfletteja Siperiaan karkoit-
tamisen uhalla. Lehtisissä kerrottiin Venäjällä pian alkavasta sosialistisesta 
vallankumouksesta, jossa tyytymättömät talonpojat, työläiset ja sotilaat 
nousisivat yhtenä miehenä despoottia vastaan. Vallankumouksesta tulisi 
verisempi kuin yksikään aikaisempi ja se ulottuisi myös Suomeen. 

Kaikki amerikkalaiset, jotka kirjoittivat Suomen kysymyksestä, eivät 
suinkaan olleet yhtä tunteellisia ja idealistisia kuin Gilson Willets. Monet 
omaksuivat saman puolueettoman kannan kuin Yhdysvaltain hallituskin, 
joka ei katsonut voivansa sekaantua Venäjän sisäisiin asioihin Suomen ky-
symyksen vuoksi. Esimerkiksi englantilainen Henry Norman, joka kirjoitti 

62. Willets 1904, 599. 
63. Willets 1904, 600. 

64. Willets 1904, 608. 
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yhden myönteisimmistä Suomen kulttuuria ja yhteiskuntaa koskevista arvi-
oista, totesi kirjoituksensa lopussa, että Suomen kysymys oli Venäjän sisäi-
nen asia. Vaikka hän henkilökohtaisesti uskoi, että venäläisten sortotoimet 
Suomea kohtaan olivat vääriä ja vaikka hän näki Suomen tulevaisuuden 
synkkänä, hän halusi kuitenkin korostaa sitä, että valtioiden oli itse hoidet-
tava omat ongelmansa 65 

»The desirability of minding one's own business is as great in 
international relations as in private life, even though good 
people often lose sight of it. And let us not forget that Rus-
sians dislike and resent abuse and denunciation precisely as 
much as we do ourselves, and are just as apt as we are to stiff-
en their backs in consequence of it.» 

Norman totesikin Venäjän olevan siinä asemassa, että se voi pyyhkäistä 
Suomen pois kansakuntien kartalta ilman, että mikään Euroopan maa pys-
tyy sitä estämään 66 

Vaikka amerikkalaiset eivät reagoineetkaan poliittisella toiminnalla 
Suomen tilanteeseen, he halusivat auttaa taloudellisesti. Suomessa vallin-
nut taloudellinen hätätila herätti amerikkalaisen tohtori Klopchin kirjoit-
tamaan Christian Herald'issa suomalaisten hyväksi suoritettavasta keräyk-
sestä. Klopch matkusti myös itse Suomeen, jossa hän tutustui avustustoi-
mintaan. Hän vakuuttui avun tarpeesta ja aloitti rahankeruun Suomen 
hyväksi.67  

JUHANI PAASIVIRTA on todennut, että niin Euroopassa kuin Yhdys-
valloissakin kiinnostus Suomen venäläistämispolitiikkaa kohtaan heikkeni 
vähitellen. Yhä useammat maat asettuivat Venäjän puolelle ja jättivät 
puuttumatta Suomen kysymykseen. Kun toinen sortokausi alkoi, Suomi ei 
enää herättänyt suurtakaan huomiota maailmalla.68  Englannin ja Ranskan 
hallitukset suhtautuivat Venäjään niin myönteisesti, etteivät suomalaiset 
onnistuneet muokkaamaan lehdistön mielipidettä Suomelle myönteiseksi. 
Yhdysvalloissa julkaistiin jonkin verran Suomea koskevia arvioita, mutta 
niiden sävy oli muuttunut neutraalimmaksi.69  

65. Norman 1902, 94. 
66. Norman 1902, 94-95. 

67. Ks. Uusi Kuvalehti 1903, 67, 74-75. 
68. Paasivirta 1962, 49; Paasivirta 1978, 388-390. 

69. Paasivirta 1978, 391. 
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Amerikkalaisten asennoitumista kuvastaa hyvin vuonna 1910 The 
American Political Science'ssä julkaistu S. A. Korffin artikkeli »Finland», 
jossa käsitellään Suomen aseman kehitystä Venäjän yhteydessä. Kirjoitta-
jan mielestä Venäjän on oman etunsa nimissä syytä lisätä valtaansa Suo-
messa, sillä 1900-luvun tilanne on oleellisesti erilainen kuin Suomen au-
tonomisen aseman myöntämisen aikaan. Korff korostaakin ennen kaikkea 
Suomen strategista merkitystä Venäjälle. Hän tarkastelee Suomen asemaa 
myös kansainvälisen lain näkökulmasta ja tulee siihen tulokseen, että Suo-
mi on osa Venäjän valtakuntaa. Toisaalta hän myöntää, että venäläiset ovat 
politiikallaan rikkoneet niin Suomen kuin Venäjänkin perustuslakeja. Jos 
Suomen perustuslakia muutetaan vastaamaan uusia vaatimuksia, se on teh-
tävä Suomen valtiopäivien suostumuksella, Korff korostaa.70  

Amerikkalaisten kommentit Suomen tilanteesta muuttuivat jatkuvasti 
realistisemmiksi. Vuonna 1915 Arthur Reade, Helsingin yliopistossa eng-
lantia opettanut amerikkalainen, totesikin, että Suomen tulevaisuus riippui 
ennen kaikkea Venäjän duuman toimenpiteistä:71  

»For her fate seems to be inextricably bound up with Russia, 
and her position in the Russian Empire of the future may well 
depend on the degree of sympathy she succeeds in fostering 
in the mind of the Russian nation. For it is not the Emperor, 
but the Duma, which will determine her fate in coming years, 
and even a representative Duma might as a whole be ignorant 
and prejudiced about Finland. Meanwhile, ... Finland's futu-
re seems to depend on her own power of resistance.» 

1910-luvulla ei Suomen asemasta enää juuri kirjoitettu, sillä maailman 
huomio oli kiinnittynyt kireään suurvaltapolitiikkaan. Jos Suomen poliitti-
sesta kehityksestä jotakin mainittiin, se liittyi yleensä eduskuntauudistuk-
seen ja naisten äänioikeuteen. Tässä suhteessa Suomea pidettiin demo-
kraattisena maana myös Yhdysvalloissa.72  

Tarkasteltaessa amerikkalaisten kiinnostusta Suomen poliittiseen ti-
lanteeseen kokonaisuudessaan voidaan todeta, että vasta ensimmäinen ve-
näläistämiskausi teki Suomen tunnetuksi Yhdysvalloissa. Käsitykset Suo-
mesta muuttuivat radikaalisti: amerikkalaiset huomasivat Suomen omalei-
maisuuden ja erilaisuuden Venäjään verrattuna. Parinkymmenen vuoden 
kuluessa myös tietämys Suomen poliittisesta järjestelmästä vakiintui niin, 

70. Korff 1910, 357-364. 

71. Reade 1915, 310. 

72. Eduskuntauudistuksesta, ks. esim. Donner 1916, 135-141; ks. myös Paasivirta 1962, 49. 
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että amerikkalaiset muodostivat oman suurvaltapolitiikkansa saneleman 
— periaatteessa myönteisen, mutta käytännössä puolueettoman — kantan-
sa Suomen kysymykseen. 

Suurin merkitys venäläistämiskauden tapahtumilla oli kuitenkin siinä, 
että ne avasivat amerikkalaisten silmät Suomen kehitykselle yleensäkin. 
Vasta vuosisadan vaihteen tuntumasta amerikkalaiset kiinnostuivat laa-
jemmin suomalaisesta kulttuurista ja alkoivat etsiä sen läntisiä yhteyksiä. 
Sortokaudet löivät kuitenkin raskaan leimansa Yhdysvalloissa hahmottu-
neelle Suomen kuvalle. Maassa vierailleet amerikkalaiset eivät voineet ol-
la huomaamatta venäläistämistoimenpiteitä, kansalaisten hiljaista vastarin-
taa ja jopa pelkoa. Synkät tunnelmat välittyivät lähes jokaisen Suomessa 
matkailleen turistin kuvauksista. Henry Norman kertoi kirjassaan All the 
Russias nähneensä Helsingissä ihmisten surevan kadotettua vapauttaan. 
Naiset pitivät mielenosoituksellisesti mustia vaatteita ja yleisö boikotoi ti-
laisuuksia, joihin Bobrikov osallistui.73  William Seymour Edwards pistäytyi 
vuonna 1902 ohimennen Helsingissä ja totesi:74  

»So completely are the people terrorized, that no patriot da-
re give open evidence of opposition to the Russian rule. One 
may only detect it by the sullen, disquieted faces of the peop-
le one meets upon the streets. In the dour glances cast at the 
Russian officials I saw everywhere expression of hatred and 
revenge ...» 

Sortovuosien ilmapiirillä oli suuri merkitys myös sille, kuinka amerik-
kalaiset alkoivat mieltää suomalaisen henkisen kulttuurin kehityksen. 
Useasti kirjoitettiin kansasta, joka poliittisessa paineessa oli pystynyt luo-
maan omaperäisen, länsimaisen kulttuurin.75  Toinen seikka, johon amerik-
kalaiset jatkuvasti kiinnittivät huomiota arvioidessaan suomalaista kulttuu-
ria, olivat ilmasto- ja ympäristöolosuhteet, joiden ankaruudesta suomalai-
set olivat selviytyneet. Henry Normanin suhtautuminen suomalaisen 
kulttuurin kehitykseen oli ajalle kuvaava. Hän kirjoitti Suomen olevan 
»pieni maa, josta ei ole paljoa kerrottavaa; silti se on urheiden ajatusten 
maa, jonka lyhyessä historiassa ei ole tahrattuja sivuja». Suomalaisen kult-
tuurin kehitystä selkeimmin ohjanneena tekijänä Norman piti kylmää ja 
ankaraa ilmastoa sekä luonnonvarojen niukkuutta; vain parhaat saattoivat 
selviytyä:76  

73. Norman 1902, 84. 
74. Edwards 1906, 144. 

75. Ks. esim. Shaw 1894, 428. 

76. Norman 1902, 64. 
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»Yet the very hardness of the struggle has made the Finn one 
of the sturdiest specimens of humanity - only the sturdy could 
survive; industry was the condition of his existence; his lone-
liness has bred self-reliance, and his long solitudes have awa-
kened faith. He has developed in this dark wintry corner of 
Europe a civilisation curiously his own - quaintly original on 
the one side and transatlantically progressive on the other.» 

Omaperäisyys ja länsimaisuus oli kolmas amerikkalaisten Suomen 
kulttuuriin liittämä piirre. Sortovuodet herättivät kiinnostuksen Suomea 
kohtaan ja auttoivat amerikkalaisia näkemään Suomen länsimaisena maa-
na. Varsin monissa Yhdysvalloissa julkaistuissa kirjoituksissa todettiinkin 
Suomen ja Venäjän kulttuurinen vastakohtaisuus. Venäjä koettiin kulttuu-
risesti »sisäänlämpiäväksi», taantuneeksi, itämaiseksi ja ortodoksiseksi, 
Suomi taas kosmopoliittiseksi, edistyneeksi, länsimaiseksi ja protestantti-
seksi. Amerikkalaiset huomasivat, että joissakin suhteissa Suomessa kunni-
oitettiin amerikkalaisia perusarvoja, etenkin Venäjään verrattuna. Suoma-
laisten nähtiin olevan ahkeria, rehellisiä ja vauraita, kun taas venäläisten 
todettiin olevan laiskoja, köyhiä ja juoppoja.77  

Amerikkalaisten suhtautumistavassa tapahtui siis merkittävä asenne-
muutos. Kiinnostuksen vähittäinen lisääntyminen ja näkemysten avartumi-
nen tulivat esille amerikkalaisessa aikakauslehdistössä. 1890-luvulta alka-
en siinä alettiin julkaista suomalaista kulttuuria koskevia artikkeleita. Suh-
teessa muihin kirjoituksiin niitä oli erittäin vähän,78  mutta ne osoittavat 
kuitenkin, että amerikkalaisten Suomen kulttuurin ja yhteiskunnan tunte-
mus kasvoi. Eniten amerikkalaislehdissä kirjoitettiin suomalaisesta kirjalli-
suudesta, kansanrunoudesta ja Kalevalasta, mutta myös esimerkiksi So-
cietas pro Fauna et Flora Fennica -seuran toiminnasta.79  

Suomalaisen kulttuurin aloista juuri kirjallisuus tuli Yhdysvalloissa 
parhaiten tunnetuksi. Tämä johtui paljolti amerikkalaistutkijoiden ja Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seuran välisestä yhteydenpidosta. Vuosina 1888-
1894 SKS:n yhteyshenkilönä oli Yalen yliopiston kielitieteen ja sanskritin 
professori William Dwight Whitney, joka lähetti lähes vuosittain amerikka-
laista kirjallisuutta Suomeen.80  Vuonna 1910 Chicagon yliopiston profes- 

77. Ks. esim. Norman 1902, 64-95; Willets 1904, 600. 
78. PAAVOLAINEN löysi niitä Poolen indeksin lehtivalikoimasta kymmenkunta kappa-

letta vuosilta 1890-1906 (ks. Paavolainen 1973, 293). 
79. Ks. Paavolainen 1973, 293 ja hänen viittaamansa aikakausjulkaisut. 
80. Suomi 1895: SKS:n keskustelemukset 1894-1895, 29-30. 
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Kuva 72: Useiden amerikkalaismatkailijoiden reitti kulki Turun kautta. Ne, jotka siellä 
kävivät, kirjoittivat kauniista saaristosta ja tuomiokirkon tornista, jonka ympärillä naa-
kat lentelivät. Yhdysvaltojen suurkaupunkien ja pilvenpiirtäjien jälkeen Turun keskusta 
kivitaloineen ja torikojuineen vaikutti pakostakin pieneltä ja hiljaiselta. 

sori Johan Jakob Meyer nimitettiin seuran yhteysjäseneksi. Hän perehtyi 
syvällisesti suomalaiseen kulttuuriin, koska oli itse suomenkielen taitoi-
nen. Meyerin suurin ansio oli siinä, että hän aloitti suomalaisen kirjallisuu-
den käännöstoiminnan, tosin saksaksi. Vuonna 1908 hän julkaisi saksan-
noksen Koskenniemen ensimmäisestä runokokoelmasta, vuotta myöhem-
min artikkelin Linnankoskesta Modern Philology -lehdessä. Vuonna 1910 
ilmestyi saksan kielellä suomalaista kirjallisuutta yleisesti esitellyt teos 
Vom Land der tausend Seen. Eine Abhandlung Tiber die neuere Innische Li-
teratur und seine Auswahl aus modemen finnischen Novellisten. 1  Suomalai-
set käänsivät myös itse suomalaista kirjallisuutta, esimerkiksi Topeliuksen 
kertomuksia ja satuja amerikkalaisia lukijoita varten. Vuonna 1904 Anna 
Krook käänsi suomalaisia lauluja (Finnish Songs) ja Anna Bohnhoff Rune-
bergin Kuningas Fjalarin (King Fjalar). Vuonna 1907 Isabel Donner käänsi 
valikoiman Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoista (Ensign Stål's Songs). 
Suomalaisten teosten käännöstoiminta keskittyi paljolti vanhempaan, alku-
aan ruotsinkieliseen kertomaperinteeseen, joka loi kansallisromanttista 

81. Ks. Moyne 1947, 348-349. 
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kuvaa Suomesta. Vasta 1920-luvulla alettiin amerikkalaislukijoille kääntää 
myös uudempaa suomalaista kirjallisuutta.82  

Suomen kulttuurista muodostunut kuva Yhdysvalloissa oli siis paljolti 
kansallisromanttinen. Sitä syvensi vielä kansanrunouden ja Kalevalan aihe-
uttama jatkuva kiinnostus. Vuonna 1892 Journal of American Folk-Lore - 
lehdessä esiteltiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimintaa artikkelis-
sa »Collection of Folk-Lore in Finland». Siinä kerrottiin kansanrunoko-
koelman kokoamisperiaatteista ja Kaarle Krohnin suuresta panoksesta 
työn edistämisessä. Lehdessä todettiin myös, että SKS oli maailman vanhin 
kansanperinteen kokoaja. Suomalaisten kansanrunoudentutkijoiden me-
netelmät omaksuttiin myös Yhdysvalloissa, jolloin Stith Thompson kehitti 
edelleen suomalaista metodia Indianan yliopistossa vuodesta 1914 läh-
tien.83  

Tarkasteltaessa Yhdysvalloissa muodostunutta suomalaisen kulttuurin 
kuvaa voidaan sen todeta olleen hahmottumassa kirjallisuuden ja kansan-
runouden osalta. Kuitenkin on huomattava, että edelleen amerikkalaisten 
Suomi-tietous oli muutamien harvojen maassa vierailleiden henkilöiden 
asiantuntemuksen varassa; keskivertoamerikkalaisilla ei ollut minkäänlais-
ta käsitystä suomalaisesta kulttuurista. 

Tässä vaiheessa Suomi ei ollut vielä murtautunut maailman tietoisuu-
teen urheilumaana, vaikka vuoden 1912 Tukholman olympialaiset toivat-
kin mainetta. Muutos oli kuitenkin tapahtumassa, sillä Hannes Kolehmai-
nen oleskeli vuosina 1912-1915 Yhdysvalloissa ja voitti siellä ollessaan 
useita kilpailuja. Urheilijoiden saavutukset eivät silti ennen vuotta 1917 
tuoneet suomalaista kulttuuria tavallisten amerikkalaisten tietoisuuteen. 
Suurin merkitys niillä oli Yhdysvalloissa eläneiden siirtolaisten itsetunnon 
kohottajina.844  

Näin ollen Suomessa oleskelleiden amerikkalaisten näkemykset nou-
sivat keskeiseen asemaan Suomen kuvan hahmottamisessa. Vain Arthur 
Reade teoksessaan Finland and the Finns (1915) kirjoitti suomalaisesta 
kulttuurista laajasti. Toinen suomalaista korkeakulttuurin luonnetta hah-
mottanut kirjoittaja oli edellä mainittu Henry Norman, mutta hänen luon-
nehdintansa oli huomattavasti suppeampi. Muut kirjoittajat ottivat yleensä 
huomioon vain suomalaisen kansankulttuurin, jota pidettiin romanttisena 
ja mystisenä.85  

82. Ks. Moyne 1947, 419. 

83. Ks. Moyne 1947, 357-359. 

84. Virtanen 1986, 195-196; ks. myös Kodin Kuvasto 1914, 271 (Hannes Kolehmaisen Yh-
dysvalloista saamista palkinnoista). 

85. Ks. esiin. Shaw 1894, 426-427. 
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Henry Norman ihaili vilpittömästi suomalaista kulttuuria. Hän totesi, 
että suomalaisilla oli luontaista taipumusta tieteiden harjoittamiseen, ja 
suomalainen taide oli, joskaan ei määrällisesti suurta, niin laadullisesti voi-
makasta ja itsenäistä. »Kirjallisuuden juuret olivat syvällä niiden ihmisten 
sydämissä, joiden kylmä ja hedelmätön kotimaa oli maailman rikkain kan-
sanlaulujen ja lyyristen sananlaskujen, legendojen ja taikasanojen, eeppis-
ten saagojen ja kuorolaulujen maa», Norman totesi 86  

Arthur Reade sen sijaan selosti yksityiskohtaisemmin suomalaisen kir-
jallisuuden, maalaustaiteen ja musiikin kehitystä kirjansa yli 40 sivua käsit-
tävässä jaksossa. Hän esitteli amerikkalaislukijoille Suomen kulttuurisen 
kehityksen Ruotsin vallan ajoilta lähtien sekä sen nykytilanteen. Suomen-
kielisistä romaanikirjailijoista Reade esitteli Aleksis Kiven ja Juhani Ahon, 
mutta mainitsi lyhyesti myös Pietari Päivärinnan, Kauppis-Heikin, Santeri 
Alkion, Heikki Meriläisen ja Juhani Kokon. Ruotsinkielisistä kirjailijoista 
hän esitteli Topeliuksen. Aleksis Kiveä hän luonnehti suomalaisen romaa-
nin luojaksi ja Suomen kirjallisuuden suurimmaksi hahmoksi.87  Reade ker-
toi Kiven kirjallisen tuotannon vaiheet ja esitteli laajasti hänen pääteok-
sensa, Seitsemän veljestä. Siitä Reade julkaisi myös pitkän sitaatin englan-
niksi. Hän totesi kääntämisen vaikeudesta:88  

»As Kivi's work is almost unknown outside Finland, and owing 
to the extreme difficulty of translation is likely long to remain 
so, the following vivid incident may serve to give an indicati-
on of his quality.» 

Readen esimerkki oli Jukolan veljesten joulun vietosta, jolloin nämä sau-
nan palamisen seurauksena joutuivat juoksemaan susien takaa-ajamina ko-
vassa pakkasessa.89  Reade oivalsi myös Seitsemän veljeksen symbolisen 
merkityksen, sen kansallisen kehityskertomuksen luonteen: yhteiskunnan 
kanssa välirikon tehneet luku- ja kirjoitustaidottomat veljekset päättivät 
palata takaisin yhteiskunnan jäseniksi. He 9ettelivat lukemaan ja alkoivat 
ymmärtää, mikä osa heillä oli isänmaassaan: 

»The transition from nomadic to civilized life has been comp-
leted, and a new stage in the history of the brothers, and of 
the fatherland they symbolize, has commenced.» 

86. Norman 1902, 64. 

87. Reade 1915, 134, 144. 
88. Reade 1915, 138. 

89. Reade 1915, 138-142. 
90. Reade 1915, 137-138. 
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Juhani Ahoa Reade luonnehti kirjailijaksi, joka hämmästyttävän no-
peasti oli aiheuttanut vallankumouksen suomalaisessa proosassa ja nosta-
nut sen korkeaan taiteelliseen täydellisyyteen. Ahon suurin merkitys oli 
Readen mukaan siinä, että hänessä yhdistyivät niin suomalaisuutta heijas-
tava lyyrisyys kuin kansainvälisyyskin:91  

»His peculiarity and significance consist in the fact that he has 
responded with the same sensitive receptivity to the influen-
ce both of Finnish nature and national character and of the 
modern currents in foreign literature. In the best of his art he 
is completely a European; but the deep vein of personal lyri-
cism, whose murmur is heard in all his writing, has never been 
diluted, and the inner affinity with the land and the people 
which makes him so entirely Finnish has never been broken.» 

Reade teki siis Ahon taiteilijan laadusta saman huomion kuin amerikkalai-
set yleensä suomalaisesta kulttuurista; hän korosti toisaalta sen omaperäi-
syyttä, toisaalta sen eurooppalaisuutta. 

Kulttuurin omaperäisyys ja yhteys Eurooppaan olivat myös ne kritee-
rit, joilla Reade arvioi suomalaisen maalaustaiteen kehitystä. Hän arvioi, 
että Suomen maalaustaiteen historia oli varsin lyhyt. Vuodesta 1880 läh-
tien vaikutteita oli otettu Ranskasta, sitä ennen vain Ruotsista, Italiasta ja 
Saksasta. Ensimmäinen merkittävä maalari oli Readen mukaan Albert 
Edelfelt. Hänen luonnonkuvauksellaan oli yhtymäkohtia länsieurooppalai-
seen perinteeseen ja runebergiläiseen runomaailmaan. Reade mainitsi joi-
denkin pitävän Edelfeltiä jopa liian ruotsalaisena, sillä hän ei taiteessaan 
koskaan esittänyt »suomalaisen sielun barbaarisia» puolia. Erityisesti Rea-
de arvosti Edelfeltin taulujen romanttisia näkymiä, vaaleita kesäöitä ja 
kansanelämän kuvauksia. Lapsen hautajaisia kuvaavan maalauksen hän nä-
ki kauniina ja paatoksellisena. Lyyrisyyttä ja omaperäistä suomalaisuutta 
oli Kristus ja Magdaleena -aiheessa, jossa Kristus rohdinmekossaan tapasi 
talonpoikaisnaisen asuun pukeutuneen Maria Magdaleenan taustanaan su-
pisuomalainen koivikko .94  Edelfelt ei ollut amerikkalaisten taiteenharras-
tajien keskuudessa täysin tuntematon, sillä Helsingin Kaiussa vuonna 1914 
olleen maininnan mukaan yksi hänen maalauksistaan oli ollut vuodesta 
1879 amerikkalaisen keräilijän omistuksessa ja nyt myytävänä.93  

91. Reade 1915, 145. 

92. Reade 1915, 164-167. 

93. Helsingin Kaiku 1914, 244. 
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Akseli Gallen-Kallelan töitä Reade piti myös huomiota herättävinä, 
mutta myönsi, että rajuudellaan ja pelkistyneisyydellään ne aiheuttivat kat-
sojalle shokin. Gallenin tauluissa olivat suomalaisen maalaustaiteen vil-
leimmät erämaat ja primitiivisimmät ihmiset. Hän kuvasi aikaa ennen si-
vistyksen tuloa. Hänen ihmisensä kulkivat poluttomissa metsissä ja salape-
räisillä merillä. Gallen halusi kuvata asuttamattoman maan melankoliaa, 
sen kauhistuttavaa hiljaisuutta ja ihmistä - hidasta, itsepäistä, voimakasta 
ruumiltaan ja surullista mieleltään, julmaa, kärsivällistä ja kapea-alaista.94  

Hän esitteli Gallenin tunnetuimmat maalaukset: Sammon taonnan, Lem-
minkäisen äidin ja Kullervon. Gallenin myöhemmästä tuotannosta Reade 
kuvasi Porin tuomiokirkon freskoja, talvimaisemia ja monia idyllisiä, ke-
veämpityylisiä maalauksia, joista hän löysi ranskalaisia vaikutteita. Nuo-
remmista maalareilta Reade esitteli Eero Järnefeltin, jonka hän näki ru-
noilijan keinoin kuvaavan suomalaisen luonnon sielua ja ihmisten kestä-
vyyttä ja kärsimystä. Hän mainitsi Järnefeltin maalauksen Kaskenpolttajat 
ja kertoi myös hänen muotokuvistaan.95  Reade piti suomalaista maalaus-
taidetta melko korkeatasoisena, mutta joutui toteamaan, että taidetta ei ar-
vostettu Suomessa ja ettei nuorten taiteilijoiden töitä ostettu. Tässä suh-
teessa Suomen kulttuuri oli vielä nuorta hänen mielestään 96 

Musiikissa Reade näki suomalaisen kansanluonteen heijastuvan vielä-
kin selkeämmin kuin maalauksissa. Hän kirjoitti kansanmusiikin lajeista ja 
luonnehti myös lyhyesti joitakin säveltäjiä kuten Fredrik Paciusta, Karl 
Collania, Jean Sibeliusta, Selim Palmgrenia, Erkki Melartinia, Oskar Me-
rikantoa ja Armas Järnefeltiä. Näistä Jean Sibelius oli Readen arvion mu-
kaan merkittävin. Häntä Reade arvioi kansallisten ja eurooppalaisten piir-
teiden perusteella:97  

»While transcending the limits of nationality and forming part 
of the main current of European music, he is yet distinctively 
Finnish in his love of Nature and his patriotism.... Not only 
did he often turn to the 'Kalevala' for his inspiration, but al-
so to that other great source of national feeling, the poems of 
Runeberg ...» 

Readen arvioissa toistuivat yhä uudelleen myönteiset näkemykset suoma-
laisesta kulttuurista, jonka hän koki olevan yhdistelmä kansallista omape- 

94. Reade 1915,167-168. 
95. Reade 1915,168-172. 
96. Reade 1915, 172-173. 
97. Reade 1915, 175. 
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räisyyttä ja eurooppalaisia vaikutteita. Hän näki suomalaisen kulttuurin 
kuuluvan osana länsimaisuuteen, mutta viehättyi silti luonnonromantiikas-
ta ja eksotiikasta. Merkittävintä Readen teoksessa oli kuitenkin se, että 
hän ilmaisi pitävänsä Suomea kehittyneenä ja edistyksellisenä kulttuuri-
maana. Koska Reade kuvaili myös suomalaista talouselämää, yhteiskuntaa 
ja koulutusta, teos lisäsi huomattavassa määrin Suomen tuntemusta Yhdys-
valloissa. Se, että teos ilmestyi vuonna 1915, siis tutkittavan ajanjakson lo-
pussa, tekee siitä tietynlaisen päätepisteen amerikkalaisten Suomen kuvan 
kehityksessä. 

Amerikkalaisten käsitysten avartuminen tulee esille myös Suomesta 
kirjoitetuissa matkakuvauksissa. Ne alkoivat esitellä maata yhä monipuoli-
semmin, kertoa Suomen elinkeinoelämästä ja nähtävyyksistä sekä jossakin 
määrin myös kulttuurista. Erityistä huomiota niissä kiinnitettiin maan ny-
kyaikaisuuteen, länsimaisuuteen ja kehittyneisyyteen, ts. samoihin ilmiöi-
hin kuin Suomen korkeakulttuuria ja poliittista tilannettakin arvioitaessa. 
Suomen kosmopoliittisuudesta kertoi esimerkiksi Henry Normanin mie-
lestä maan kaksikielisyys ja rautatievaunuissa olleet ilmoitukset kaikilla 
Euroopan sivistyskielillä. Länsimaisuus ja olojen kehittyneisyys tulivat 
esiin verrattaessa Suomen maaseutua ja kaupunkeja Venäjään. Suomessa 
ihmisten ulkonäkö, talot, kylät ja kaupungit kertoivat vauraudesta, kor-
keasta elintasosta ja sivistyneisyydestä. 8  Suomen edistyneisyyden symboli 
oli monissa kuvauksissa Helsinki; esimerkiksi Charles J. Gillis kertoo yllät-
tyneenä: 

»The next stop was at the capital of Finland, a place not in my 
geography, and I was much surprised to find a large city, with 
fine streets, blocks of buildings that would adorn any city, and 
a senate house ...» 

Myös Norman hämmästeli sitä, kuinka niin köyhä ja pieni kansa kuin 
suomalaiset oli pystynyt tekemään pääkaupungistaan »so civilised and so 
progressive a modern city». Hän ei koskaan aikaisemmin ollut nähnyt kau-
punkia, jossa ei ollut likaa, ei slummeja, ei röttelöitä. Julkiset rakennukset 
olivat kauniita ja koko kaupungilla sivistynyt leima.100  Normanin luonneh-
dinta Helsingistä ei ollut omana aikanaan mitenkään poikkeava, sillä myös 

98. Norman 1902, 65-67. 
99. Gillis 1898, 35-36. 

100. Norman 1902, 71-73. 
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muunmaalaiset, esimerkiksi saksalaiset matkaoppaat pitivät Helsinkiä ke-
hittyneenä, länsimaisena ja jopa amerikkalaisena kaupunkina.101  

Toisaalta amerikkalaiset, kuten myös eurooppalaiset matkailijat halu-
sivat edelleen nähdä Suomen luonnoneksotiikan ja mystiikan maana. Va-
loisat kesäyöt, maalaismaisemat, lainehtivat viljapellot ja niiden välistä pil-
kahtavat järvet kiehtoivat matkailijoita.102  Suomi koettiin myös edelleen 
jonkin verran primitiivisenä maana. Kun Samuel Gamble Bayne palasi 
vuonna 1908 Pietarista Helsingin kautta Tukholmaan, hän koki elämänsä 
järkytyksen. Helsingin satamassa laivaan lastattiin röykkiöittäin sipuleita ja 
laumoittain ankkoja, hanhia ja vasikoita Tukholmaan vietäväksi. Melkoi-
sessa hajussa ja metelissä amerikkalaisturisti vietti ikimuistoisen äivän ja 
totesi matkan muistuttaneen irlantilaista talonpoikaispurjehdusta: 03 

»We put out to sea again, and till we arrived in Sweden we we-
re pursued by the noise of the live-stock and the pungent odors 
from the deck load, so that everything we touched seemed to 
turn into an aromatic symphony of sound and smell, most ap-
petizing, but, alas, somewhat vulgar in the final analysis.» 

Amerikkalaisten matkailijoiden silmissä Suomesta muodostui täten 
»kaksoiskuva»: toisaalta maa koettiin kehittyneeksi, toisaalta sen nähtiin 
olevan mystinen, primitiivinen ja kaunis »tuhansien järvien maa». Matkai-
lijoille, joista lähes puolet tuli Venäjän kautta Suomeen, erottui kuitenkin 
Suomen omaleimaisuus. Vaikka Suomi ei vuosisadan vaihteessakaan ollut 
amerikkalaisturistien suosikkikohde, matkailu lisäsi kuitenkin jonkin ver-
ran Suomen tuntemusta Yhdysvalloissa. Suomen kuvan kehityksen kannal-
ta sillä oli merkitystä sikäli, että 1890-luvulta alkaen alkoi myös Yhdys-
valloissa ilmestyä aikaisempaa enemmän matkakirjoja, joissa Suomi esitel-
tiin. Ennen 1890-lukua matkailijat olivat joutuneet suurimmaksi osaksi 
tyytymään muutamiin eurooppalaisiin oppaisiin. 

Matkailun ohella myös suomalaiset siirtolaiset toivat oman lisänsä Yh-
dysvaltojen Suomi-kuvaan. Paljolti juuri siirtolaisten ansiosta suomalaisia 
pidettiin ahkerina, juroina ja kovina työntekijöinä. Toisaalta suomalaisten 
kielitaidottomuus synnytti käsityksen heidän henkisestä kehittymättömyy-
destään.104  

101. Ks. Henriksson 1982b, 8. 
102. Shaw 1894, 426; Norman 1902, 65; vrt. Henriksson 1982b, 12. 
103. Bayne 1908, 31. 

104. Ks. Paasivirta 1962, 38-40. 
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Tämä oli myös se suomalaisten kuva, joka juurtui amerikkalaiseen kir-
jallisuuteen. Vuonna 1905 James North Wright julkaisi teoksen When Cop-
per Was King. A Tale of the Early Mining Days on Lake Superior,105  joka 
kertoi 1860-luvulla eläneistä amerikansuomalaisista. Nämä olivat jäykkiä, 
hiljaisia, taikauskoisia ja primitiivisiä puolustautumis- ja itsesuojeluvaistos-
saan. Vasta 1920-luvulla alkoi MOYNEn mukaan suomalaisen siirtolaisen 
kuva muuttua kehittyneempään suuntaan, kun romaaneissa alettiin kuvata 
heidän kulttuurista ja taloudellista nousuaan.106  Siirtolaisten lisäksi myös 
suomalaiset merimiehet ja noidat kuuluivat edelleen amerikkalaiskirjaili-
joiden teoksissa vilahdelleisiin tyyppeihin. Jack Londonin tarinoissa oli 
säännönmukaisesti suc.-: s ainen, joka sääteli ilmoja noitien tapaan. W. R. 
MEAD onkin todennut, että vielä 1900-luvun alussa amerikkalaisessa kir-
jallisuudessa esiintyneet suomalaiset olivat useimmiten yliluonnollisia hen-
kilöitä; vasta 1920-luvulta suomalaiset henkilötyypit arkipäiväistyivät.107  

Tämä viittaa siihen, että Suomi koettiin yhä Yhdysvalloissa melko ek-
soottisena ja primitiivisenä maana. Sitä tukee myös Suomen ilmaantumi-
nen joihinkin poikien seikkailukirjoihin menneisyyden tapahtumapaikka-
na. Vuonna 1905 ilmestynyt Tom Bevan'in tarina A Trooper of the Finns 
kertoi 30-vuotisesta sodasta, jossa suomalaiset kunnostautuivat soturei-
na.108  Myös vuonna 1912 ilmestyneen James Baldwinin nuortenkirjan The 
Sampo, Hero Adventures from the Finnish Kalevala innoitus löytyi suoma-
laisten menneisyydestä.1D9  Sen sijaan realistiseen amerikkalaiseen ro-
maanikirjallisuuteen suomalaiset eivät yltäneet vuosisadan vaihteen tie-
noilla. 

Vuosina 1890-1917 amerikkalaisten Suomi-tietous lisääntyi ja syveni, 
mutta vain lukeneiston keskuudessa. Sen sijaan amerikkalaisten valtaosalle 
Suomi säilyi tuntemattomana maana. Kuitenkin verrattaessa vuosisadan 
vaihteen Yhdysvalloissa vallinnutta Suomen tuntemusta 1800-luvun tilan-
teeseen on todettava, että nyt amerikkalaiset alkoivat hahmottaa Suomen 
omaksi kansakunnakseen: Suomesta tuli länsimainen, kulttuurisesti ja yh-
teiskunnallisesti kehittynyt maa. Vaikka sen todettiin edelleen poliittisesti 
kuuluvan Venäjään, sen ominaislaatu yhteiskuntana ja kulttuurisena yksik-
könä tuli kuitenkin selvemmin esille kuin milloinkaan aikaisemmin. 

105.Boston 1905. 
106. Ks. Moyne 1947, 270-279. 
107. Mead 1982, 45, 51-52. 
108. Ks. Mead 1963, 253. 
109. Ks. Moyne 1947, 360. 
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4. 	AMERIKKALAISEN KULTTUURI-
INVAASION ENSIMMÄINEN 
LÄPIMURTOVAIHE 

4.1. Euroopan rintamaat 

4.1.1. Materiaalisen kulttuurin tunkeutuminen 

Vuosisatojen vaihdetta lähestyttäessä läntinen maailma oli yhdentymässä 
taloudellisesti ja kulttuurisesti. Asenteet olivat muuttumassa avoimemmik-
si Atlantin kummallakin puolen; amerikkalaiset tarvitsivat Eurooppaa 
kauppakumppanikseen ja eurooppalaiset havaitsivat, että amerikkalaiset 
olivat siirtymässä taloudellis-teknisen kehityksen kärkeen. Yhdysvallat oli 
kehittänyt vuosisatojen vaihteeseen mennessä omaperäisen keskiluokkai-
sen kulttuurin, rakentanut voimakkaasti laajenevan teollisuustuotannon ja 
aloittanut ekspansiivisen ulkopolitiikan. Se siirtyi vaiheeseen, jossa kaupan 
ja materiaalisen kulttuurin levittämisestä tuli elinehto maan hyvinvoinnin 
säilyttämiseksi ja lisäämiseksi. Yhdysvaltojen taloudellinen kasvu ja teolli-
suuden kehitys olivat keskeinen edellytys kulttuurin leviämiselle; samalla 
ulkomaankauppa sekä sen mukana amerikkalaisten liikeyritysten, teolli-' 
suustuotteiden ja valmistusmenetelmien tulo Eurooppaan muodostivat tär-
keimmän kanavan amerikkalaisen materiaalisen kulttuurin leviämiselle 
vanhaan maailmaan. 

1800-luvun lopussa Yhdysvaltojen taloudellinen ekspansio saavutti 
sellaiset mittasuhteet, että huolestuneeseen sävyyn alettiin puhua amerik-
kalaisten invaasiosta. Kehitykseen voidaan löytää kolme syytä: ensiksikin 
läntisen maailman yhtenevä talouskehitys (se teki Yhdysvallat ja Euroopan 
riippuvaisiksi toisistaan), toiseksi Yhdysvaltojen vaurastuminen (se muutti 
maan roolia kansainvälisillä finanssimarkkinoilla) ja kolmanneksi Yhdys-
valtojen teollisuustuotannon voimakas kasvu (se teki maasta maailman 
johtavan teollisuusmaan, joka ohjasi yhä suuremmassa määrin muun mail-
man taloudellista kehitystä). 

Yhdysvaltojen ja Euroopan taloudellinen yhdentyminen oli alkanut jo 
1800-luvun alkupuolella, jolloin eurooppalaiset ryhtyivät investoimaan Yh- 
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dysvaltoihin. Tämän seurauksena amerikkalainen teollisuus laajeni no-
peasti; eurooppalaisten sijoitukset tuottivat yhä enemmän voittoa, mikä 
edelleen voimisti sijoittamishalukkuutta. Lisääntynyt tuotanto kasvatti ul-
komaankaupan tarvetta myös Euroopan maiden kanssa. Muodostui Atlan-
tin talouspiiri, jolla oli yhteinen pääoma, yhteinen työvoima, yhä lisääntyvä 
tuotanto ja suuressa määrin myös samanaikaiset nousu- ja laskusuhdanteet. 
Kiintein yhteys Euroopan maista Yhdysvaltoihin oli Englannilla, jonka in-
vestoinnit muodostivat yli puolet eurooppalaisten sijoituksista Amerikassa. 
Näiden kahden maan johtoasema maailmankaupassa oli niin ilmeinen, että 
ne määräsivät hintakehityksen. WILLIAM WOODRUFF onkin todennut, että 
vuonna 1913 maailman finanssipolitiikkaa dominoi kaksi maata, Yhdysval-
lat ja Englanti — edellinen maailman suurin velallinen ja jälkimmäinen 
maailman suurin luotonantaja.1  

Ensimmäiseen maailmansotaan mennessä eurooppalaisten investoin-
nit Yhdysvalloissa kohosivat seitsemään miljardiin dollariin. Sijoituksista 
lähes puolet oli rautatieosakkeita. Vaikka amerikkalaiset olivat riippuvai-
sia eurooppalaisesta pääomasta, on huomattava, että sen rooli maailman fi-
nanssimarkkinoilla oli kuitenkin muuttumassa. Muutos tapahtui kahdella 
tavalla: 1870-luvulta lähtien amerikkalaiset alkoivat korvata ulkomaisia si-
joituksia omillaan ja alkoivat itse sijoittaa ja myöntää luottoa ulkomaille. 
Aluksi summat olivat vaatimattomia. 1870-luvun alussa Yhdysvallat myön-
si luottoa 0,1 miljardin dollarin arvosta, vuonna 1897 sen määrä oli 0,7 mil-
jardia dollaria. KOHT on arvioinut, että käännekohta tapahtui vuonna 
1901, jolloin Yhdysvallat myönsi ensimmäisen luoton Englannille. Ensim-
mäisen maailmansodan alkaessa amerikkalaisten ulkomaanluottojen yh-
teissumma oli kohonnut jo 3,5 miljardiin dollariin. 

Samaan aikaan amerikkalaiset alkoivat myös investoida ulkomaille. 
Suurimmat sijoitukset tehtiin Latinalaiseen Amerikkaan, jonka raaka-aine-
varat pyrittiin saamaan teollisuuden käyttöön. Amerikkalaiset rakennutti-
vat Etelä- ja Keski-Amerikkaan satamia, rautateitä ja teollisuuslaitoksia. 
Vuonna 1914 amerikkalaisten investointien määrä oli Latinalaisessa Ame-
rikassa 1,3 miljardia dollaria. Euroopan maiden, samoin Kanadan ja Mek-
sikon sijoitusten määrä oli vain puolet tästä. Euroopassa amerikkalaiset 
sijoittivat teollisuuslaitoksiin sekä jossain määrin kaivostoimintaan ja 
kauppaan. Euroopan maista Englanti ja Saksa olivat tärkeimmät investoin-
tikohteet, koska nämä maat olivat pisimmälle teollistuneet.2  

1. Woodruff 1975, 68-71; ks. myös Allen 1959, 53-54. 

2. Koht 1970, 208; ks. myös Smithies 1966, 52; Woodruff 1975, 71-73. 
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Ensimmäisen maailmansodan syttyessä Euroopan maiden sijoitukset 
Yhdysvalloissa olivat noin 7 miljardia dollaria, kun taas Yhdysvaltojen si-
joitukset Euroopassa olivat kohonneet 600 miljoonaan dollariin. Vauhti 
kiihtyi sodan aikana. Eurooppaan tulleet amerikkalaiset yhtiöt ja pankit 
vakiinnuttivat asemansa. Lisäksi eurooppalaiset joutuivat ottamaan Yhdys-
valloilta yhä enemmän luottoa sodankäyntiin. Jo ennen vuotta 1917 liittou-
tuneiden oli pakko vaihtaa yli kahden miljardin arvosta osakkeita amerik-
kalaisiin sotatarvikkeisiin ja ostaa näitä vielä 2,6 miljardin dollarin lainalla. 
Vuonna 1919 Yhdysvaltojen ulkomaanluotot nousivat 6,5 miljardiin dolla-
riin. Viidessä vuodessa tilanne oli siis kääntynyt päälaelleen: Yhdysvallois-
ta oli tullut maailman suurin velanantaja, Englannin ja Ranskan sijoitukset 
olivat suuresti vähentyneet ja Saksa oli menettänyt kaikki ulkomaiset in-
vestointinsa.3  

Samaan aikaan kun Yhdysvaltain rooli maailman finanssimarkkinoilla 
muuttui radikaalisti, maa kohosi johtavaksi maatalous- ja teollisuustuotta-
jaksi. Vuonna 1885 Yhdysvaltojen teollisuustuotannon arvo ohitti ensim-
mäisen kerran maataloustuotannon arvon; vuonna 1914 se oli jo noussut 
kaksinkertaiseksi. Yhdysvallat tuotti tällöin kolmanneksen koko maailman 
teollisuusvalmisteista. Myös sen harkkoraudan ja teräksen tuotanto ylitti 
kahden seuraavaksi suurimman tuottajamaan, Saksan ja Englannin, yh-
teenlasketut osuudet. Samoin se johti mm. hiilen, öljyn ja puuvillan tuotan-
toa ja kuparista se tuotti peräti 55%. Suuren raaka-ainetuotantonsa ja tek-
nisen kehityksensä vuoksi siitä tuli ns. toisen teollisen vallankumouksen 
johtaja. Vuoden 1914 jälkeen se oli kiistatta esimerkiksi auto-, sähkö- ja 
kemianteollisuuden kärjessä.4  

Kun Yhdysvaltojen teollisuus jatkuvasti kasvoi ja kun kotimaan mark-
kinat olivat lännen asuttamisen jälkeen rajalliset, amerikkalaisten oli pak-
ko lisätä ulkomaankauppaa, jonka kokonaisarvo nousikin vuosina 1860-
1914 kuusinkertaiseksi. Vuoden 1874 jälkeen Yhdysvaltain vienti ylitti 
tuonnin arvon. Vuonna 1880 oli viennin arvo 836 miljoonaa dollaria, 20 
vuotta myöhemmin 1394 miljoonaa ja vuonna 1914 jo 2365 miljoonaa dol-
laria. Huomattavin nousu tapahtui lopulta ensimmäisen maailmansodan 
aikana.5  

Viennin kasvattamiseksi amerikkalaiset tehostivat kauppakonsulitoi-
mintaansa. Yhdysvaltain hallitus tuki voimakkaasti vientikauppaa vapaut-
tamalla ns. monopoliagentit antitrustilainsäädännöstä. Eräs tapa mark- 

3. Ks. Woodruff 1975, 75-76. 
4. Woodruff 1975, 120-121, 159. 

5. Allen 1959, 62; Woodruff 1975, 161-163. 
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Kuva 73: Chicagon maailmannäyttely vuonna 1893 oli merkittävä näyttö amerikkalai-
sen kulttuurin kehityksestä. Chicagon valinta näyttelyalueeksi osoitti myös sitä, että 
kulttuuri oli leviämässä yhä lännemmäksi. Vetonaula oli Ferris Wheel — maailman-
pyörä — joka kuvasti amerikkalaisten teknistä kehitystä. 

kinoida amerikkalaista teollisuustuotantoa oli edelleen maailmannäyttely-
jen järjestäminen. Kansainväliset näyttelyt rohkaisivat liike-elämää, ja esi-
merkiksi monet amerikkalaiset maatalouskoneita valmistavat yritykset pe-
rustivat Eurooppaan tytäryhtiöitä juuri niiden kaupallisten kontaktien an-
siosta, joita näyttelyt olivat synnyttäneet.6  

Vuosina 1890-1917 järjestettiin useita suuria kansainvälisiä näyttelyjä 
sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Uudella mantereella niitä pidettiin 
tänä kautena neljä. Vuonna 1893 järjestettiin Chicagon World's Columbi-
an Exposition, vuonna 1901 Buffalon Pan American Exposition, vuonna 
1904 St. Louisin Louisiana Purchase Exposition ja vuonna 1915 San Fran-
ciscon Panama-Pacific Exposition. Näissä näyttelyissä amerikkalainen teol-
lisuus ja tekniikka pääsivät näkyvästi esille. Eniten huomiota saaneista uu- 

6. 	Allen 1959, 62; Woodruff 1975, 116. 
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Kuva 74: Eri tyyppisiä lentoaluksia alettiin kehittää 1900-luvun alussa. Mm. amerikka-
laiset Wilbur ja Orville Wright tekivät kokeitaan ja vuonna 1903 he suorittivat ensim-
mäisen moottoroidun lennon. Sen pituus oli 50 metriä ja se kesti 12 sekuntia. Tämä il-
mailuesitys on vuodelta 1910. 

tuuksista tuli seuraavien vuosikymmenten tärkeimpiä teollisuustuotteita ja 
ne levisivät nopeasti myös Eurooppaan. Pääosin vuosisadan vaihteen näyt-
telyiden uutuudet keskittyivät kahteen alaan, sähkö- ja autoteollisuuteen .7  

Chicagon maailmannäyttelyn erikoisuuksia olivat erilaiset sähkökojeet 
kuten sähkömoottoriveneet, sähkörautatiet ja sähköllä liikkuvat jalkakäy-
tävät. Näyttelyn konehallissa oli esillä 60 valmistajan sähkötuotteita, ja säh-
köhissit nostivat yleisöä katsomaan näyttelyhallia. Myös Buffalon näyttely 
keskittyi sähköalan tuotteisiin. Sen vetonaulana oli Electric Tower, joka 
symboloi alan kehitystä. Buffalossa oli ensimmäisen kerran myös autonäyt-
tely. St. Louisissa autot saivat jo varsin keskeisen osan, sillä suurella näyt-
telyalueella liikkui koko ajan 160 erityyppistä autoa. San Franciscon näyt-
telyssä huipputeknologiaa edusti Fordin autotehtaalta tuotu liukuhihna, 
jolla valmistettiin autoja yleisön nähden 18 kappaleen päivävauhtia. 

Vuosisadan vaihteen jälkeen näyttelyihin ilmaantui kaksi sellaista tek-
niikan alaa, joiden nousukausi alkoi vasta ensimmäisen maailmansodan ai-
kana ja sen jälkeen. Ne olivat ilmailu ja sähköinen tietoliikenne. Jo St. Lo-
uisin näyttelyssä vuonna 1904 oli oma ilmailuosastonsa. Siinä esiteltiin 

7. 	Maailmannäyttelyistä, ks. huomattavasti laajemmin Allwood 1977, 75-125. 
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kuumailmapalloja, lentokoneita, ilmalaivoja ja leijoja. Näyttelyssä suoritet-
tiin myös ensimmäinen ohjattu lento ilmalaivalla. Uusinta tietoliikennettä 
edustivat langattomat lennättimet. Vuonna 1915 olivat vuorossa Edisonin 
suunnittelemat korvakuulokkeet, joihin oli nauhoitettu selostus näyttely-
alueesta .8  

Amerikkalaiset osallistuivat lisäksi Euroopassa pidettyihin näyttelyi-
hin. Vuoden 1900 Pariisin maailmannäyttelyssä Yhdysvaltain osasto oli toi-
seksi suurin. Vuonna 1909 Earl's Courtissa, Englannissa järjestettiin en-
simmäinen pelkästään amerikkalaisia teollisuustuotteita esitellyt näyttely. 
Tätä voidaan pitää jo melko täydellisenä amerikkalaisen tekniikan läpi-
murtona Eurooppaan, ainakin symbolisessa mielessä .9  

Amerikkalaisia sähkötuotteita, koneita ja teollisuustavaroita alettiin 
viedä yhä enemmän Eurooppaan, Kanadaan ja Etelä-Amerikkaan. Niiden 
vienti kasvoi jo vuosisatojen vaihteeseen mennessä 485 miljoonaan dolla-
riin, kun se 20 vuotta aikaisemmin oli ollut vain neljäsosan siitä. Amerikka-
laisten tuotteiden invaasio oli todella alkanut. Vuonna 1900 teollisuustuot-
teiden vienti käsitti jo 35% maan kokonaisviennistä. On kuitenkin huo-
mattava, että ensimmäisen maailmansodan syttyessä yli puolet amerikka-
laisten viennistä koostui edelleen raakapuuvillasta, viljasta ja lihasta.10  

Yhdysvaltain tärkein kauppakumppani Euroopassa oli Englanti. Mai-
den välisten kauppasuhteiden kehitystä voidaan tarkastella kahdesta näkö-
kulmasta. Maailmankaupassa Yhdysvallat nousi vuosisadan vaihdetta lä-
hestyttäessä Englannin pahimmaksi kilpailijaksi viemällä brittien markki-
na-alueita Aasiasta ja Etelä-Amerikasta. Vuosina 1895-1913 amerikka-
laisten tuotteiden vienti Puerto Ricoon ja Filippiineille nousi 200-kertai-
seksi, kun taas brittien vienti näille alueille lisääntyi vain kaksinkertaiseksi. 
Yhdysvaltojen kaupan voimakas ekspansio näkyi myös siinä, että vuosina 
1895-1907 amerikkalaisten vienti Brittiläisen Imperiumin maihin lisääntyi 
nopeammin kuin englantilaisten oma vienti.11  

Vuosisatojen vaihteessa alkoi myös maiden välisen kaupan luonne 
muuttua. Vaikka kaupan reaaliarvo jatkuvasti kohosi, sen prosentuaalinen 

8. Ks. Allwood 1977, 86-89, 106-107, 112-113, 120-123. 
9. Allen 1959, 83. 
10. Koht 1970, 160; Woodruff 1975, 276-278 table XIX. — 1800-luvun loppua kohden ame-

rikkalaisten tuotteiden vienti Eurooppaan laski prosentuaalisesti arvioituna, mutta vie-
lä vuonna 1913 yli 90% amerikkalaisesta raakapuuvillasta, 75% lihatuotteista ja 69% 
viljasta päätyi Eurooppaan; öljyn ja öljytuotteiden viennin osuus vanhaan maailmaan 
oli 50%, kuparituotteiden 86%, rauta- ja terästuotannon 12% ja koneiden 31% (ks. 
Woodruff 1975, 276-278 table XIX). 

11. Ks. Allen 1959, 63. 
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osuus kummankin maan kokonaiskaupankäynnissä väheni. Vientiartikke-
litkin muuttuivat, sillä amerikkalaiset eivät enää tarvinneet englantilaisia 
teollisuustuotteita. Sen sijaan britit alkoivat viedä Yhdysvaltoihin raaka-ai-
neita kuten raakakumia. Toisaalta amerikkalaiset koneet, esimerkiksi maa-
talouskoneet ja kirjoituskoneet, olivat teknisesti paljon kehittyneempiä ja 
hinnaltaan edullisempia kuin eurooppalaiset koneet. Vanhan maailman 
teollisuus ei ollut enää kilpailukykyinen. Tästä syystä Englannin hallitus os-
ti vuosisatojen vaihteessa kaikki puhelimensa chicagolaiselta Western 
Electric Companyltä. Vastaavasti englantilainen Central Railway Compa-
ny osti tarvikkeensa New York General Electric Companylta. Amerikka-
laisia kirjoituskoneita tuotiin Englantiin vuosittain 200 000 punnan arvos-
ta. Valokuvaustarvikkeita ja ompelukoneita englantilaiset ostivat samalla 
summalla. Amerikkalaisia koneellisesti valmistettuja saappaita tuotiin lä-
hes miljoona paria vuoteen 1902 mennessä, ja vuonna 1912 maahan tuotiin 
amerikkalaisia autoja 415 486 punnan arvosta. Amerikkalainen »tavara-
kulttuuri» levisi siis Englantiin varsin laajasti jo tässä vaiheessa.12  

Amerikkalaiset tuotteet olivat jo vuosisadan vaihteessa tulleet niin 
yleisiksi Brittein saarilla, että Daily Mailin kolumnisti Fred Mackenzie sai 
aiheen kirjoittaa:13  

»In the domestic life we have got to this: The average man ri-
ses in the morning from his New England sheets, he shaves 
with 'Williams' soap and a Yankee safety razor, pulls on his 
Boston boots over his socks from North Carolina, fastens his 
Connecticut braces, slips his Waltham or Waterbury watch in 
his pocket, and sits down to breakfast. There he congratula-
tes his wife on the way her Illinois straight-front corset sets off 
her Massachusetts blouse, and he tackles his breakfast, whe-
re he eats bread made from prairie flour, tinned oysters from 
Baltimore, and a little Kansas City bacon, while his wife plays 
with a slice of Chicago ox-tongue. The children are given 'Qua-
ker' oats. At the same time he reads his morning paper prin-
ted by American machines, on American paper, with 
American ink, and possibly, edited by a smart journalist from 
New York City.» 

Kolumnissa mainittiin lisäksi amerikkalaiset raitiotievaunut, hissit, huone-
kalut, kirjoituskoneet, musiikkikomediat, cocktailit ja kalifornialainen vii- 

12. Allen 1959, 63-64; vrt. aikalaiskuvauksena Stead 1902, 135-138. 

13. Ks. Stead 1902, 138. 

399 



ni, jotka kaikki olivat kotiutuneet Englantiin. Lopuksi Mackenzie kysyi: 
»Mikä on Englannin kohtalo taloudellisesta näkökulmasta arvioituna?» 
Hän vastasi ironisesti ja pessimistisesti:14  

»The destiny of the old country seems to me very plain. You 
will be the family seat of the race. Your manufactures will go 
one after the other, but you will become more and more popu-
lar as the garden and pleasure-ground of the race, which will 
always regard Great Britain as its ancestral home. Probably 
you will be able to support 15,000,000, not more.» 

Amerikkalaisten tuotteiden ylivoimaisuus ei johtunut vain niiden 
edullisesta hinnasta vaan myös niiden teknisestä paremmuudesta. W.T. 
Stead totesi 1900-luvun alussa, että brittien kehittämät koneet eivät vas-
tanneet ajan vaatimuksia. Hänen mukaansa englantilainen kirjoituskone-
tuotanto oli niin paljon ajastaan jäljessä, ettei se pystynyt tyydyttämään ky-
syntää. Steadin mielestä amerikkalaiset olivat suorastaan hyväntekijöitä, 
kun he lähettivät englantilaisille tekniikan viimeisimmät saavutukset 
— ompelukoneet, autot, fonografit, puhelimet ja hissit, jotka kaikki olivat 
»nerokkaita keksintöjä ja ihailtavan täydellisiä koneita». 

Yhdysvalloissa valmistetut koneet olivatkin teknisesti eurooppalaisten 
edellä. Se ilmenee selkeästi autoteollisuudessa. Vuonna 1906 Cadillacin 
kehittäjä Henry M. Leland toi Englantiin kolme autoa näyttääkseen niiden 
paremmuuden. Cadillac valittiin lukuisten testien jälkeen vuoden autoksi. 
Myös Henry Fordin liukuhihnamenetelmä sai eurooppalaisten ihailun 
osakseen, ja sen käyttö omaksuttiin autotehtaissa, tosin vasta maailmanso-
dan jälkeen.16  

Amerikkalaisen teollisuuden invaasio ei rajoittunut vain kaupankäyn-
tiin. Yhä useammat amerikkalaiset yhtiöt alkoivat perustaa Eurooppaan 
tytäryhtiöitä, koska näiden perustaminen oli kannattavampaa kuin pelkkä 
vienti. Kilpailu Euroopan markkinoilla helpottui, kun tullit pystyttiin vält-
tämään, palkat ja raaka-ainekustannukset pitämään pienempinä ja kulje-
tusyhteydet kehittämään nopeiksi ja toimiviksi. Ainoa käytännön rajoitus, 
joka amerikkalaisia yhtiöitä kohtasi, aiheutui niiden tuotannon luonteesta. 
Kun amerikkalaiset olivat erikoistuneet massamarkkinoille tarkoitettujen 
kulutustuotteiden valmistukseen, voitiin tytäryhtiöitä perustaa vain sellai-
siin maihin, jotka elintasoltaan ja kulutustottumuksiltaan muistuttivat Yh- 

14. Ks. Stead 1902, 138. 

15. Stead 1902, 135-137. 

16. Koht 1970,176-177. 
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Kuva 75: Osoituksena amerikkalaisen materiaalisen kulttuurin tunkeutumisesta Eu-
rooppaan voidaan pitää jalkineteollisuuden kehitystä. Amerikassa tai amerikkalaisella 
lisenssillä valmistettuja kenkiä myytiin esim. Englannissa lähes miljoona paria jo ennen 
vuosisadan vaihdetta. Jopa syrjäisessä Suomessa useimmat jalkinetehtaat käyttivät 
amerikkalaisia koneita. — Kuvassa on vuoden 1902 amerikkalaista mallistoa, jota 
Sears, Roebuck & Co. kauppasi asiakkailleen. 

dysvaltoja. Näitä maita olivat Euroopassa ennen muita Englanti ja Saksa 
sekä jossain määrin Ranska.17 

FRANK A. SOUTHARDin mukaan amerikkalaisten yhtiöiden tulo van-
haan maailmaan tapahtui niin »väkivaltaisesti», että eurooppalaisten oli 
pakko myydä osakkeensa amerikkalaisille. SOUTHARD arvioi, että ennen 
ensimmäistä maailmansotaa Eurooppaan tuli yli 70 amerikkalaista yhtiötä. 
Tässä vaiheessa ne ohjasivat varsin merkittävästi Euroopan teollisuuden ja 
talouselämän kehitystä. Sodan jälkeen amerikkalaisten yritysten invaasio 
jatkui. Vuonna 1929 oli 28:ssa Euroopan maassa yhteensä noin 1300 yritys-
tä, jotka olivat joko amerikkalaisten omistuksessa tai hallinnassa.18 

Ensimmäisiä ja suurimpia Eurooppaan tulleita yrityksiä olivat amerik-
kalaiset sähköalan tehtaat. Niihin kuuluivat mm. General Electric Com-
panyn ja Westinghouse Electric and Manufacturing Companyn tytäryhtiöt. 
Edellinen laajensi tuotantonsa Eurooppaan jo vuonna 1892. Sillä oli tehtai-
ta Englannissa, Saksassa, Ranskassa, Hollannissa, Belgiassa, Italiassa, Es-
panjassa, Portugalissa ja Itävalta-Unkarissa. Yrityksen toimintatapoihin 

17. Southard 1931, 113; Woodruff 1975, 117. 
18. Southard 1931, xiii-xiv; ks. myös Woodruff 1975, 76. 
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kuuluivat patenttisopimukset eurooppalaisten valmistajien kanssa ja riittä-
vän suuret osakkeenostot, joilla pystyttiin kontrolloimaan tuotantoa.19  

Toiseksi suurimmaksi amerikkalaisen teollisuuden alaksi Euroopassa 
kehittyi tietoliikenne. Jo vuonna 1882 Bell Telephone Company oli perus-
tanut Antwerpeniin tytäryhtiön. 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymme-
nellä Western Electric Company osti tehtaan, ja vuosina 1910-1915 se or-
ganisoitiin Le Materiel Telephoniqueksi Ranskassa, Western Electric 
Ltd:ksi Englannissa ja pienemmiksi tehtaiksi Italiassa, Norjassa ja Espan-
jassa. Yhtiö hankki osakkeita myös itävaltalaisista ja unkarilaisista tehtais-
ta.20  

Kolmas tärkeä teollisuuden haara, joka levisi Yhdysvalloista Euroop-
paan, oli öljyteollisuus. Standard Oil'in 1880-luvulla perustamista tytäryh-
tiöistä olivat 1910-luvulle tultaessa kohonneet suurimmiksi Anglo-Ameri-
can Oil Company Englannissa ja Compaigne Generale des Petroles Rans-
kassa. 1920-luvun loppuun mennessä öljyalan amerikkalaistuminen oli niin 
pitkällä, että puolet Englannin, Ranskan ja Saksan »öljy-yrityksistä» oli jo-
ko amerikkalaisia tytäryhtiöitä tai amerikkalaisten kanssa sopimussuhteis-
sa.21  

Myös muiden alojen yrityksiä tuli Yhdysvalloista Eurooppaan. Englan-
nissa toimi The United Shoe Manufacturing Company vuodesta 1902. 
1900-luvun alussa Eurooppaan kotiutuivat myös ensimmäiset amerikkalai-
set kaivosalan yritykset 2  

Eniten amerikkalaisyrityksiä tuli Englantiin. H.C. A ..LEN on todennut, 
että 1860-luvulla siellä toimi kymmenkunta amerikkalaisyritystä; vuosisa-
dan vaihteessa niitä oli useita kymmeniä ja 1920-luvulla jo lähes 400. Sa-
massa suhteessa kasvoi amerikkalaisten patenttien määrä. Vuosina 1876-
1900 Englannissa myönnettiin yhtä paljon patentteja kotimaisille ja ame-
rikkalaisille keksinnöille, mutta vuosina 1901-1908 amerikkalaisten pa-
tenttien määrä nousi jo kolminkertaiseksi englantilaisiin verrattuna.23  

Yhdysvaltojen teollisuudella oli näin ollen vankka sija Euroopassa 
1900-luvun alussa. Amerikkalaiset tekniset menetelmät hyväksyttiin entis-
tä nopeammin eurooppalaisissa kaivoksissa, terästehtaissa ja rakennustek-
niikassa. Esimerkki amerikkalaisen teknologian omaksumisesta oli sähkö-
voimalateollisuus. Vuonna 1891 oli Coloradossa otettu käyttöön uuden- 

19. Ks. Southard 1931,19-36. 
20. Southard 1931, 43-55. 
21. Southard 1931, 56-59; Koht 1970, 208. 
22. Ks. Koht 1970, 208. 

23. Allen 1959, 83. 
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tyyppinen sähkövoimala, joka mahdollisti sähkön jakelun laajalle alueelle. 
Seuraavana vuonna rakennettiin Saksaan vastaava laitos, ja 1890-luvun ku-
luessa niitä valmistui muuallekin, mm. Norjan Hammerfestiin. 

Yhtä nopeasti eurooppalaiset ottivat vastaan vaikutteet amerikkalai-
sista johdinautoteistä. Ensimmäiset johdinautot alkoivat liikennöidä vuon-
na 1887 Virginiassa. Muutaman vuoden kuluttua ne otettiin käyttöön Eu-
roopan pääkaupungeissa, ensin Oslossa vuonna 1894. Norja oli muutenkin 
Euroopan sähkötekniikan kärjessä, sillä maan vesivoimaloihin oli helppo 
soveltaa amerikkalaisia innovaatioita. Yleensäkin sähköstä oli amerikka-
laisten keksintöjen ansiosta tulossa joka kodin palvelija kaikkialla Euroo-
passa. Kaupunkeihin asennettiin katuvalot ja kunnalliset sähkölaitokset 
aloittivat toimintansa vuosisadan vaihteeseen mennessä. Samaan aikaan 
rakennettiin kansalliset puhelinlaitokset amerikkalaisen kaukopuhelutek-
niikan mukaisesti. Sähkökäyttöiset kodinkoneet alkoivat yleistyä vuosisa-
dan vaihteen jälkeen. Yhdysvalloista tuli Eurooppaan sähköliesiä ja sähkö-
pesukoneita. 1910-luvulla aloittivat amerikkalaiset Hoover-pölynimurit 
maailmanvalloituksensa.24  

Myös eurooppalainen liike-elämä sai runsaasti vaikutteita Yhdysval-
loista niin käytännön asioissa kuin periaatteellisellakin tasolla. Amerikka-
laiset tehokkaat arkistokaapit ja rotaatiokoneet otettiin käyttöön Euroo-
passa. Postimyyntijärjestelmä osoittautui menestykseksi myös Atlantin täl-
lä puolella, ja amerikkalainen myynti- ja mainostustekniikka omaksuttiin 
jopa konservatiivisissa brittiläisissä kauppiaspiireissä. Mm. Sir Thomas 
Lipton siirtyi sitä kannattamaan. Eurooppalaiset alkoivat ottaa oppia myös 
amerikkalaisista pankeista ja kauppakamareista. Pohjoismaiden ensimmäi-
set liikepankit perustettiin Yhdysvalloista otetun mallin mukaan. Esikuvan 
saaminen oli helppoa, koska amerikkalaisia pankkeja oli tullut Euroop-
paan jo ennen ensimmäistä maailmansotaa. Kauppakamarilaitoksen kehit-
täminen uuden maailman tapaan vauhditti myös liike-elämää. Ennen vuo-
sisadan vaihdetta eurooppalaiset kauppakamarit olivat palvelleet vain koti-
kaupunkinsa liikemiespiirejä, mutta vuosisadan vaihdetta lähestyttäessä ja 
kansainvälisen kilpailun kiristyessä alettiin yhä laajemmin omaksua ame-
rikkalainen järjestelmä: tämän mukaan kamarit ajoivat kansallisia kaupal-
lisia etuja. Kansainvälisten suhteiden hoitoon keskittyneen kauppakamari-
liikkeen johdossa olivat Hampuri ja Berliini. Vuonna 1920 liike yhdistyi 
kattojärjestön — International Chamber of Commerce — alaisuuteen.2' 

24. Koht 1970, 171-173. 
25. Koht 1970, 209; Woodruff 1975, 87. 
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Saksassa amerikkalaisen kaupan ja teollisuuden vaikutukset näkyivät 
muutenkin selvästi. Saksa oli Yhdysvaltain kauppakumppaneista Englan-
nin jälkeen toiseksi tärkein ja näin ollen myös varteenotettava kilpailija 
maailmankaupan herruudesta. Vaikka kilpailutilanne toisinaan kiristi mai-
den välejä niin poliittisella kuin kaupallisellakin tasolla, se toisaalta lisäsi 
niiden keskinäistä vuorovaikutuksen tarvetta. W.T. Stead luonnehti Saksan 
amerikkalaistumista teknologian ja maatalouden alalla seuraavasti:26  

»The German manufacturer, the German shipbuilder, the 
German engineer, are quick to seize and use the latest Ameri-
can machines. The American typewriter is supreme in Ger-
many as in Britain, what is much more important than this, the 
American farmer continues to raise bread and bacon in in-
creasing quantities for the German breakfast table.» 

Stead huomasi myös amerikkalaisen elämäntavan kotiutuneen Saksaan ja 
kuvasi Berliiniä ja Hampuria amerikkalaistuneimmiksi kaupungeiksi ter-
mein, jotka oli siihen asti totuttu yhdistämään vain Yhdysvaltojen kehityk-
seen:2  

»They are American in their rapidity of their growth, Ameri-
can in their nervous energy, American in the quick appropri-
ation of the facilities for rapid transport. Americans find 
themselves much more at home, notwithstanding the diffe-
rences of language, in the feverish concentrated energy of the 
life of Hamburg and of Berlin than in the more staid and con-
servative cities of Liverpool and London.» 

Vanha ja uusi maailma olivat siis hyvää vauhtia yhdentymässä ta-
loudellisesti ja teknisesti. James Bryce oli havainnut tämän jo 1880-luvulla, 
ja yhä useammat aikalaistarkkailijat huomasivat sen vuosisadan vaihteessa. 
Tällöin myös amerikkalaiset viihdeteollisuuden tuotteet alkoivat levitä Eu-
rooppaan osana Yhdysvaltojen »tavarakulttuuria». Äänilevyteollisuus pää-
si vauhtiin ennen vuosisatojen vaihdetta, kun Edison kehitti fonografin 
teknistä tasoa ja laitteen sarjatuotanto alkoi. Ensimmäiset kaupalliset elo-
kuvaesitykset järjestettiin Yhdysvalloissa vuonna 1894, ja pian tämän jäl-
keen alkoi myös amerikkalaisten elokuvien ja elokuvaprojektoreiden in-
vaasio Eurooppaan. KOHTin mukaan nämä keskiluokkaisen Amerikan tyy-
pillisimmät tuotteet demokratisoivat vuosisadan vaihteen jälkeen tehok- 

26. Stead 1902, 67. 

27. Stead 1902, 67. 
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kaasti eurooppalaista elämäntapaa ja muokkasivat sitä amerikkalaiseen 
suuntaan. 

Uuden ja vanhan mantereen elämäntavan yhdentymiseen vaikutti lo-
pulta elintason kohoaminen Euroopassa. Teollistumisen edetessä ja yhteis-
kuntarakenteen muuttuessa keskiluokkaisemmaksi yhä useamman oli 
mahdollista hankkia kulutustavaroita ja nauttia amerikkalaisperäisen tuo-
tannon muodoista. Osaltaan — ainakin yksilötasolla — eurooppalaisten 
elintasoa kohottivat ne rahalähetykset, joita Yhdysvaltoihin muuttaneet 
maanmiehet lähettivät omaisilleen. Ne olivat myös yksi amerikkalaistumi-
sen kanava, sillä summat olivat suuruudeltaan varsin mittavia. Norjaan ja 
Ruotsiin tuli ennen ensimmäistä maailmansotaa avustuksina sukulaisille 
noin 10 miljoonaa dollaria vuodessa. Italiaan lähetettiin vuosina 1901-1923 
kaksi miljardia dollaria, joista 80% oli peräisin Yhdysvalloista.29  

Amerikkalainen materiaalinen kulttuuri alkoi siis tuntua konkreetti-
sesti Euroopassa. Se näkyi amerikkalaisina kulutustavaroina ja koneina, 
teollisuuden tytäryhtiöinä ja investointeina, uusina valmistusmenetelminä 
ja liike-elämän kehittymisenä. Amerikkalaisen teollisuuden invaasio van-
haan maailmaan aiheutti vuosisadan alun Euroopassa kuitenkin vastareak-
tion. Eurooppalaiset valittivat epäreilusta kilpailusta ja pelkäsivät Fred 
Mackenzien tavoin, että Yhdysvallat syrjäyttää kokonaan vanhan Euroo-
pan. Eurooppalaiset yrittivät suojautua korkeilla tulleilla, mutta joutuivat 
toteamaan niiden tehottomuuden. ALLENin mukaan monet englantilaiset 
liikemiehet kokivat vuosisadan vaihteessa talouselämän muutoksen olevan 
tapahtumassa, mutta toivoivat voivansa olla huomaamatta sitä ja sen tule-
via seurauksia. 1900-luvun alussa eurooppalaisten teollisuuspiirien asen-
noituminen alkoi kuitenkin muuttua vastaanottavaisemmaksi, kun teolli-
suutta haluttiin aktiivisesti kehittää. Vähitellen eurooppalainen teollisuus 
alkoi nykyaikaistua ja »amerikkalaistua».30  

Mutta Yhdysvaltojen teollisuuden invaasio Eurooppaan ei vaikuttanut 
vain taloudelliseen elämään. Jo edellä on todettu, että uuden ja vanhan 
maailman välinen materiaalinen yhdentyminen vähensi eurooppalaisten 
kritiikkiä Yhdysvaltoja kohtaan. Taloudellinen integroituminen lisäsi tie-
tenkin eurooppalaisten kiinnostusta amerikkalaisen kulttuurin eri puoliin, 
loi edellytyksiä »henkisemmällekin» vuoropuhelulle. 

28. Koht 1970, 174-175; ks. myös Skard 1976, 115. 
29. Scott 1955, 9-10; Woodruff 1975, 94. 
30. Allen 1959, 83. 
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4.1.2. Taloudelliset intressit tieteellisen kiinnostuksen perustana 

Vuosien 1890 ja 1917 välisenä aikana amerikkalainen tiede tuli entistä 
konkreettisemmin tunnetuksi Euroopassa. KoHTin mielestä nimenomaan 
taloudellinen kehitys oli voimakas ponnin Amerikkaan kohdistuvan tie-
teellisen kiinnostuksen lisääntymiselle. Amerikkalaisten valmistus- ja 
markkinointimenetelmien yleistyessä alettiin perustaa amerikkalaistyylisiä 
kaupallisia kouluja ja tutkimuslaitoksia Euroopan teollisuusmaihin. Ta-
loustieteilijä Richard T. Ely tuli tunnetuksi Euroopassa ja iskusanat tehok-
kuudesta alkoivat kotiutua vanhaankin maailmaan.31  

Aikakauden mentaliteetille onkin kuvaavaa, että kaupallisista tutki-
mus- ja oppilaitoksista tuli Euroopan ensimmäisiä modernia Amerikkaa 
tutkivia instituutteja. London School of Economics (se perustettiin vuonna 
1895) oli Euroopan tärkeimpiä American Studies -keskuksia. Ranskassa 
vastaavia laitoksia olivat Ecole Libre des Sciences Politiques ja College de 
France, jotka kumpikin toimivat Pariisissa.32  

Yliopistollisessa Amerikka-kiinnostuksessa oli suuria alueellisia eroja. 
Vaikka englantilaiset olivat historiallisesti ja kulttuurisesti lähimpänä Yh-
dysvaltoja ja vaikka maiden poliittiset intressit osuivat paljolti yksiin vuosi-
sadan vaihteen tuntumassa, Englannissa ei harjoitettu kovinkaan syvällistä 
Yhdysvaltojen tutkimusta. Kouluissa ei opetettu Yhdysvaltojen historiaa ja 
yliopistoissakin opetus rajautui lähinnä siirtokuntakauteen. Vasta ensim-
mäisen maailmansodan aattona ensimmäiset amerikkalaisprofessorit kut-
suttiin opettajiksi Oxfordin yliopistoon. Yhdysvaltojen intellektuaalisesta 
elämästä ei oltu kiinnostuneita, sillä esimerkiksi amerikkalaista kirjalli-
suutta ei juurikaan tutkittu. SKARDin mukaan tämä sopi kuitenkin aika-
kauden kuvaan, sillä konventionaaliset britit eivät tutkineet omankaan 
maansa uusimpia virtauksia.33  

Euroopan Amerikka-tutkimuksen varsinaisiksi keskuksiksi kehittyivät 
Ranska ja erityisesti Saksa. Ranskalaiset tunsivat olevansa poliittisesti Sak-
san ja Englannin puristuksessa ja tarvitsivat amerikkalaista kulttuuria tasa-
painottamaan tilannetta. Siellä voidaankin havaita Saksan kanssa käydyn 
sodan jälkeen suuntautuminen Yhdysvaltojen tutkimukseen. Kehitystä voi-
misti koulu-uudistus, jonka esikuvia haettiin sekä Englannista että Yhdys-
valloista. Etenkin John Dewey tuli tunnetuksi, ja ranskalaiset alkoivat lä- 

31. Koht 1970, 208-209; ks. myös Skard 1961, 38. 
32. Skard 1961, 40-44; Mead 1969, 102. 

33. Skard 1961, 41-42. 

406 



hettää lapsiaan Yhdysvaltoihin kouluun. Tutkimuksessa ranskalaiset kes-
kittyivät Yhdysvaltojen maantieteeseen ja historiaan. Ranskalaisprofesso-
rit Charles Cestre ja André Siegfried matkustivat 1890-luvulla Yhdysval-
toihin ja alkoivat luennoida Amerikan historiaa vuodesta 1904 lähtien Sor-
bonnen yliopistossa Pariisissa. Vastaavasti amerikkalaisia historiantutki-
joita tuli opintomatkoille Ranskaan. 

Vuonna 1895 perustettiin Benjamin Franklinin nimikkokirjasto Parii-
siin, ja samaan aikaan alkoi amerikkalaisen kirjallisuuden tutkimus Rans-
kassa. Edistyksellistä suhtautumista uuden maailman kulttuuriin kuvaa se, 
että eurooppalaisista ranskalaiset olivat ensimmäisinä valmiit hyväksy-
mään Jamesin ja Peircen pragmaattisen filosofian. Tämän välitti ranskalai-
sille Charles Renouvier, joka löysi paljon yhteistä amerikkalaisten ja maan-
miestensä tavassa hahmottaa filosofisia käsitteitä. Mutta vaikka Ranska 
kuului Amerikan tutkimuksen keskusmaihin ennen maailmansotaa, on 
otettava huomioon, että kaikki ranskalaiset tutkijat tai intellektuellit eivät 
suinkaan olleet kiinnostuneita amerikkalaisuudesta. Itse asiassa sitä vas-
tustettiin vuosisadan vaihteen kummallakin puolen voimakkaasti erityisesti 
konservatiivien keskuudessa.35  

Asenteiden kahtiajako näkyi myös Saksan akateemisissa piireissä. 
Konservatiivisten yliopistojen suhtautuessa kielteisesti amerikkalaisen 
kulttuurin tutkimukseen »edistykselliset» kehittivät muutamista Saksan 
yliopistoista Amerikka-tutkimuksen edelläkävijöitä. Syynä voidaan pitää 
Saksan voimakasta teknologista ja materiaalista kehitystä, mutta myös ai-
kaisempien vuosikymmenien aikana syntyneitä akateemisia kontakteja 
Saksan yliopistoissa opiskelleisiin amerikkalaisiin. Saksan amerikkalaistu-
minen näkyi sekä intellektuellien että alempien kansankerrosten lisään-
tyneen kiinnostuksena Yhdysvaltojen kulttuuria ja historiaa kohtaan. Toi-
sin kuin Englannissa ja Ranskassa, joissa Amerikan tutkimus keskittyi kau-
pallisiin oppilaitoksiin, Saksassa keskuspaikkoina toimivat yliopistot. 
Näissä painotettiin erityisesti Yhdysvaltojen historian tutkimusta, ja vuo-
desta 1905 alkaen »Theodore Roosevelt -professuurit» mahdollistivat 
amerikkalaisten historioitsijoiden vierailut Saksan yliopistoihin. Kyseessä 
oli ensimmäinen Yhdysvaltojen ja jonkin Euroopan maan välinen viralli-
nen kulttuurisuhteita koskeva sopimus 36 

34. Skard 1961, 44-45. — Vuoteen 1904 mennessä hieman alle 3 000 ulkomaista opiskeli-
jaa oli ilmoittautunut yhdysvaltalaisiin yliopistoihin (ks. Thompson 1966, 19). 

35. Ks. Blumenthal 1975, 77-79,167-169 ja siinä mainitut lähteet. 
36. Siikala 1976, 26. 
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Vastaavasti saksalaistutkijat alkoivat vierailla Yhdysvalloissa ja tutkia 
amerikkalaista kulttuuria. Mm. Karl Lamprecht, Erich Marcks ja Herman 
Oncken tutkivat Yhdysvaltojen historiaa. Lamprecht, joka halusi vastustaa 
traditionaalista, kapea-alaista ja nationalistista näkemystä, korosti maail-
manhistorian synteettistä ja spekulatiivista hahmottamista. Tässä Yhdys-
valtojen historian tutkiminen oli sopiva »laboratorio».37  

Vaikka Ranska ja Saksa olivatkin Amerikan tutkimuksen johtomaita 
vuosisadan vaihteen Euroopassa, Yhdysvaltain tuntemus ei rajoittunut 
Keski-Eurooppaan vaan saavutti myös useissa Etelä- ja Pohjois-Euroopan 
maissa sekä Venäjällä akateemisen tason. Venäläiset historiantutkijat M. 
M. Kovalevsky ja P.M. Miljukov vierailivat Yhdysvalloissa.38  Norjalaiset 
olivat kiinnostuneita John Deweyn koulu-uudistuksesta ja William James-
in filosofiasta. Norjalaisilla ja amerikkalaisilla oli vuosisadan vaihteeseen 
mennessä tieteellistä yhteistyötä lääketieteessä, sosiologiassa ja joissakin 
humanistisissa aineissa. 1900-luvun alkuvuosina norjalaisia toimi Yhdys-
valloissa fysiikan, geologian, biologian ja meteorologian tutkimushankkeis-
sa. Eräs norjalainen psykologi toimi Stanley Hallin kanssa, ja sadat norja-
laiset insinöörit kävivät Yhdysvalloissa saamassa oppia ja vaikutteita.39  

Voidaan siis todeta, että eurooppalaisten Amerikan tutkimus lisääntyi 
merkittävästi ja että tutkijoiden kontaktit uuden ja vanhan maailman välil-
lä vilkastuivat aikaisemmasta. Eurooppalaisten kasvanut arvostus amerik-
kalaista tiedettä kohtaan myös konkretisoitui tällä kaudella. Esimerkiksi 
Englannissa amerikkalaiset tutkijat alettiin vuodesta 1889 lähtien hyväksyä 
jäseniksi Royal Societyyn, ja Ruotsissa Nobel-palkintoja alettiin jakaa vuo-
desta 1901 lähtien niin eurooppalaisille kuin amerikkalaisillekin eteville 
tiedemiehille. Kansainvälinen yhteistyö eri maiden tutkijoiden kesken joh-
ti myös merkittäviin tuloksiin esimerkiksi lääketieteen ja kemian aloilla. 
1800-luvun loppupuolella bakterologian kehittäminen ja 1900-luvun alun 
vitamiini- ja hormonitutkimukset olivat nimenomaan kansainvälisen yh-
teistyön tuloksia. 

Amerikkalaisen tieteen arvostus Euroopassa oli kasvamassa ja tietä-
mys siitä lisääntymässä. Tässä vaiheessa alkoi myös Amerikan tutkimus yli-
opistoissa ja tutkimuslaitoksissa ympäri Eurooppaa. Aikaisempina vuosi-
kymmeninä eurooppalaiset olivat tunteneet kiinnostusta vain amerikkalai-
seen lääke- ja luonnontieteeseen. Nyt kaupallinen ala ja jotkut humanis- 

37. Skard 1961, 48-53. 

38. Ks. Sivachev-Yakovlev 1979, 24-25. 
39. Skard 1961, 83, 86-87, 130. 

40. Allen 1959, 112; Koht 1970, 214-216. 
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tiset oppisuunnat kuten historiantutkimus nousivat huomion kohteiksi. On 
kuitenkin huomattava, että eurooppalaisten intressikentän ulkopuolelle 
nimenomaan yliopistollisessa tutkimuksessa jäi edelleen useita amerik-
kalaisen kulttuurin aloja. Heikosti tunnettu oli esimerkiksi Yhdysvaltojen 
uusin kirjallisuus. Saksan yliopistoissa tehtiin vuosina 1900-1920 vain pari-
kymmentä väitöskirjaa amerikkalaisesta kirjallisuudesta, kun samana aika-
na yksin Shakespearesta niitä valmistui 80.41  Sen sijaan, jos huomio koh-
distetaan kapeasta akateemisesta piiristä yleensä kulttuurista kiinnostunei-
siin eurooppalaisiin, voidaan havaita, että amerikkalainen kulttuuri — uusi 
kirjallisuus mukaan lukien — oli varsin suuren kiinnostuksen kohteena ja 
tuli tällä kaudella jo melko hyvin tunnetuksi Euroopassa. 

4.1.3. Rakennus-, maalaus-, sävel- ja tanssitaiteen alkava vaikutus 

Amerikkalaisen kulttuurin leviämistä Eurooppaan edistivät monet tekijät: 
nopeutuneet kulku- ja tietoyhteydet, vilkastunut kirjankustannus- ja tai-
denäyttelytoiminta sekä kaupallistunut aikakauslehdistö. Tärkeä amerik-
kalaisen kulttuurin leviämistä stimuloinut ilmiö oli eurooppalaisten taitei-
lijoiden ja intellektuellien kiinnostus amerikkalaista kulttuuria kohtaan. 

Vuosisatojen vaihteen molemmin puolin Yhdysvalloissa vieraili useita 
eurooppalaisia säveltäjiä. Ts"aikovski matkusti vuonna 1891 Yhdysvaltoihin 
Carnegie Hallin avajaisiin ja teki myös kiertueen orkesterinjohtajana. Gus-
tav Mahler kävi kahteen otteeseen Yhdysvalloissa, vuonna 1907 ja vuosina 
1909-1911, jolloin hän johti New Yorkin filharmonikkoja. Rahmaninov 
oleskeli maassa samaan aikaan, ja vuodesta 1917 hän asui siellä pysyvästi 
paettuaan Venäjän vallankumousta 42  Venäläisistä kirjailijoista ainakin 
Maksim Gorki ja englantilaisista Rudyard Kipling, H.G. Wells, Arnold 
Bennett, W.L. George ja G.K. Chesterton vierailivat Yhdysvalloissa. Nor-
jalainen runoilija J.V. Jensen kävi hänkin hakemassa vaikutteita lyriikal-
leen.43  

Eurooppalaisten taiteilijoiden vierailuilla Yhdysvaltoihin ja niitä seu-
ranneilla keskinäisillä kontakteilla oli huomattava vaikutus amerikkalaisen 
kulttuurin leviämiseen vanhaan maailmaan. Ensiksikin vierailut lisäsivät 
konkreettisesti eurooppalaisten tietämystä amerikkalaisuudesta ja loivat 

41. Skard 1961, 51-53. 
42. Mead 1969, 90; Sivachev-Yakovlev 1979, 24. 

43. Nevins 1948, 317-339; Sveino 1971, 88-101; Ingwersen 1971, 272-274; Skard 1976, 118-
122; Sivachev-Yakovlev 1979, 24-25. 
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Kuva 76: 
James Whistler, 'Connie Gilchrist', 
1900, öljy. — Whistler kuului 1900-
luvun alussakin eurooppalaisten eni-
ten arvostamiin amerikkalaismaala-
reihin. 

uusia kanavia, joita pitkin Yhdysvaltojen taide ja kirjallisuus saattoivat vä-
littyä Eurooppaan. Toiseksi intellektuellipiirien kiinnostus lisäsi amerikka-
laisen kulttuurin kysyntää Euroopassa. Kolmanneksi amerikkalaisen kult-
tuurin syvällisempi tuntemus johdatti eurooppalaiset pohtimaan ja arvioi-
maan uudelleen käsityksiään Yhdysvalloista, ja neljänneksi amerikkalai-
nen kulttuuri alkoi myös aikaisempaa enemmän vaikuttaa eurooppalaiseen 
kulttuuriin, etenkin kirjallisuuteen. 

Vielä 1800-luvun puolivälin jälkeen eurooppalaisten kiinnostus ame-
rikkalaista kulttuuria kohtaan oli ollut hyvin rajoittunutta ja Yhdysvaltoja 
pidettiin kulttuurittomana, pinnallisena maana. Vain amerikkalainen kir-
jallisuus sai laajemmassa mittakaavassa vastakaikua Euroopassa. Amerik-
kalaista maalaustaidetta tunnettiin heikosti ja sen nähtiin parhaimmillaan-
kin vain jäljittelevän eurooppalaista; säveltaide tuskin ylti sillekään tasolle. 
Vuosisadan vaihdetta lähestyttäessä alkoi tapahtua muutosta. Varsinai-
sesta amerikkalaisen korkeakulttuurin murtautumisesta eurooppalaiseen 
intressikenttään ei vielä nytkään voida puhua, mutta lähes kaikki taiteen 
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alat tulivat joiltakin osin tunnetuiksi vanhalla mantereella sen perifeeri-
simpiäkin osia myöten. 

Eurooppaan alkoi levitä amerikkalaisen kirjallisuuden lisäksi tietoutta 
Yhdysvaltojen arkkitehtuurista, säveltaiteesta, maalaustaiteesta ja tanssis-
ta. Sullivanin pilvenpiirtäjät herättivät 1800-luvun lopussa eurooppalaisten 
huomion. 1910-luvulta lähtien Frank Lloyd Wright saavutti maailmanmai-
neen ja erityisesti saksalaisten arvostuksen omaperäisellä funktionalistisel-
la arkkitehtuurillaan. Saksalaisissa lehdissä alettiin julkaista piirroksia hä-
nen rakennuksistaan, ja Euroopasta lähti arkkitehtejä opiskelemaan hänen 
tyyliään. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen funktionalistinen arkkiteh-
tuuri hyväksyttiin laajalti Euroopassa, ja mm. Neuvostoliitossa vallanku-
moushallitus omaksui sen tulevaisuuden arkkitehtuuriksi.44  

Amerikkalainen säveltaide ei sen sijaan levinnyt Eurooppaan omape-
räisimmässä ja moderneimmassa muodossaan. Charles Ives ei tullut lain-
kaan tunnetuksi. Tosin on syytä ottaa huomioon, ettei hän ollut erityisen 
arvostettu Yhdysvalloissakaan vielä omana aikanaan. Sen sijaan eurooppa-
laiset tunsivat muutamia konsertoivia amerikkalaisia laulajattaria sekä sä-
veltäjiä ja orkesterinjohtajia, jotka asuivat pysyvästi Euroopassa. Heihin 
kuuluivat mm. New Orleansista kotoisin ollut Ernest Guiraud, joka vuotta 
ennen kuolemaansa, vuonna 1891, sai jäsenyyden ranskalaiseen Academie 
des Beaux-Arts'iin. Etelävaltioista oli kotoisin myös Edmond Dede, joka 
kohosi Ranskassa arvostetuksi säveltäjäksi ja Bourdeaux'n teatteriorkeste-
rin johtajaksi. Myös yksi Yhdysvaltain merkittävimmistä säveltäjistä, Ed-
ward MacDowell, tuli tunnetuksi Euroopassa opiskeltuaan Pariisissa ja 
Stuttgartissa. Hänen musiikkiinsa jäi voimakkaita vaikutteita Wagnerilta ja 
Griegiltä, joten eurooppalaisten oli helppo hyväksyä hänet 45 

Eniten eurooppalaiset pitivät kuitenkin amerikkalaisista kevyemmän 
musiikin säveltäjistä ja esittäjistä. Stephen Fosterin vanhat laulut tulivat 
1890-luvulla Euroopassa suosituiksi. John Philip Sousan »American Band» 
vieraili vuosisadan vaihteessa Englannissa ja Ranskassa herättäen ihastusta 
helppotajuisuudellaan ja melodisuudellaan. Orkesteri soitti amerikkalai-
sen marssimusiikin ohella traditionaalisia klassisia kappaleita (kuten Beet-
hovenia, Chopinia ja Lisztiä). Sousan orkesteria kuunnelleet ranskalaiset 
totesivat, että amerikkalaiset soittavat musiikkia, joka sai kuulijat inostu-
maan. Toisin oli ranskalaisten orkesterien laita; niiden musiikkia pidettiin 
liian vaikeatajuisena ja modernina 46 

44. Ks. esim. Koht 1970, 237. 
45. Ks. Blumenthal 1975, 271-272 ja hänen käyttämänsä lähteet. 
46. Stead 1902, 117; ks. myös Blumenthal 1975, 273; Skard 1976, 133. 
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Myös amerikkalaisen maalaustaiteen tuntemus laajeni etenkin Rans-
kassa. Tilanne oli kuitenkin poikkeuksellinen muihin kulttuurin aloihin 
verrattuna, sillä amerikkalaiset maalarit opiskelivat ja työskentelivät pal-
jolti juuri Pariisissa. Siellä järjestettiin suuria kansainvälisiä taidenäyttely-
jä, joihin he osallistuivat. Vuosina 1879, 1889 ja 1900 pidettiin näyttelyjä, 
joissa esiteltiin nimenomaan eurooppalaistuneiden amerikkalaisten töitä. 
Sen sijaan Yhdysvalloissa uransa luoneet taiteilijat pysyivät melko tunte-
mattomina. Tämä aiheutti sen, että vielä vuosisadan vaihteen jälkeenkin 
amerikkalaisen ja ranskalaisen maalaustaiteen yhteys muistutti oppipoika-
mestari -suhdetta. 

BLUMENTHALin mukaan ei voidakaan sanoa, että amerikkalainen 
maalaustaide olisi varsinaisesti antanut vaikutteita ranskalaisille; sen sijaan 
taiteilijoiden henkilökohtaiset kontaktit muodostuivat tärkeiksi tyylien vä-
littymiselle Ranskasta anglo-amerikkalaiseen kulttuuripiiriin. Toisaalta on 
huomattava, että amerikkalaisen maalaustaiteen fragmentaarinen tunte-
mus Euroopassa aiheutti kritiikkiin tiettyä ristiriitaisuutta. Ranskalaiset 
arvioivat amerikkalaista maalaustaidetta omien kriteeriensä mukaan valit-
taen, ettei se ollut riittävän omaperäistä. Samaan aikaan he olivat tietämät-
tömiä voimakkaassa kasvussa olleesta aitoamerikkalaisesta, progressiivi-
sesta maalaustaiteen koulukunnasta, josta versoi niin realistisia, naturalis-
tisia kuin yhteiskunnallisestikin kantaaottavia töitä. Robert Henriä, joka 
oli tämän suuntauksen johtaja ja huomattava taidekriitikko, ei anakaan 
BLUMENTHALin teoksen perusteella tunnettu Ranskassa.47  

Siitä huolimatta, että amerikkalainen maalaustaide välittyi Euroop-
paan vain osittain, se saavutti melko myönteisen vastaanoton. Vuoteen 
1895 mennessä yli 300 amerikkalaismaalaria oli opiskellut maalaustaidetta 
Pariisissa niin hyvällä menestyksellä, että he vuosisadan vaihteessa herätti-
vät lahjakkuudellaan kateutta ranskalaisten opiskelijoiden keskuudessa. 
Näyttelyissä amerikkalaisille myönnettiin useita kunniamainintoja ja pal-
kintoja. Parhaiten menestyneisiin amerikkalaismaalareihin kuului James 
Whistler, jota arvostettiin hänen epäranskalaisista, lähinnä englantilaisista 
vaikutteistaan huolimatta. Mary Cassatt'in maalaukset arvioitiin ajan ku-
luessa merkittävimpien ranskalaisimpressionistien töiden tasoisiksi. Kol-
mas Ranskassa mainetta saanut amerikkalaismaalari oli Winslow Homer. 
Hän voitti vuonna 1900 pidetyssä Paris Exposition -näyttelyssä kultamitalin 
maalauksellaan A Summer Night. Myös hänen muut esillä olleet työnsä he-
rättivät ihailua »mestarillisella ja mielikuvituksellisella kuvaustaval-
laan» 48 

47. Blumenthal 1975, 288-289, 311-324. 
48. Amerikkalaisen maalaustaiteen ilmenemismuodoista Euroopassa, ks. laajemmin Blu-

menthal 1975, 295-324. 
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Ranskan ohella amerikkalainen maalaustaide alkoi jossakin määrin 
tulla tunnetuksi myös Englannissa ja Saksassa. W.T. Steadin mukaan muu-
tos tapahtui vähitellen noin 30 vuoden kuluessa. Vuosisadan vaihteessa 
britit olivat jo valmiit antamaan tunnustusta amerikkalaismaalareille. Ed-
win Abbey sai vuonna 1902 kunnian maalata Edvard VII:n kruunajaiset, 
James Whistlerin »omaperäinen nerous voitti kaikki ennakkoasenteet» ja 
John Singer Sargentia pidettiin vuonna 1901 Englannin akatemian merkit-
tävimpiin kuuluvana. Stead mainitsee myös saksalaisten arvostaneen Sar-
gentia ja Abbeyta. Nämä oli valittu Miinchenin akatemiassa vuonna 1902 
kolmen merkittävimmän englanninkielisen taiteilijan joukkoon; kolmas 
valittu oli britti Walter Crane.49  

Kiinnostavinta Steadin aikalaisarvioissa on hänen esittämänsä huomio 
amerikkalaisten maalareiden ja kuvanveistäjien kansainvälisyydestä. Stead 
kertoo heidän Lontooseen perustamastaan International Society'stä, joka 
oli tarkoitettu kaikille maassa oleskeleville kuvataiteilijoille:50  

» ... the International Society will be largely American. That 
is, indeed, but symbolical of the change which is going on on 
a larger scale in every department of life. The Americans are 
a great internationalising element. Being themselves an amal-
gam of many nations, they constitute a kind of human flux, 
which enables the diverse elements of hostile nationalities to 
form a harmonious whole.» 

Steadin arvio amerikkalaistaiteilijoiden kansainvälistävästä vaikutuksesta 
eurooppalaisessa korkeakulttuurissa kuului osana siihen keskusteluun, jota 
alettiin käydä lehtien palstoilla amerikkalaisen kulttuurin leviämisestä. 
Keskustelu ulottui Pohjolaan asti. Etenkin Norjassa kiinnostuttiin SKARD-
in mukaan myös amerikkalaisen maalaustaiteen muodoista.51  

Eurooppalaisten tietoisuuteen murtautui myös amerikkalainen tanssi-
taide. Vuonna 1892 ranskalaiset saivat vieraakseen »la belle Americai-
ne'n» — LoYe Fullerin. Hän herätti huomiota vapaamuotoisella »serpen-
tiinitanssillaan», jossa tanssikuviot, silkkihuivin liikkeet ja rekvisiittana ol-
leet tulenliekit muodostivat vaihtuvien valo- ja väriefektien kokonaisuu-
den. Pariisin taiteilijapiirit olivat ihastuksissaan. Henri Toulouse-Lautrec 
piirsi hänet, Anatole France ilmaisi ihailevansa Fullerin kykyä kuvata 
»herkästi ja terävästi yksinkertaista ihmistä, jossa hän löytää jaloutta ja 
kauneutta». Kuvanveistäjä Auguste Rodin näki amerikattaren tanssissa an- 

49. Stead 1902, 115. 

50. Stead 1902, 115. 

51. Skard 1976,132-133. 
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tiikin hengen heräävän uudelleen liekkiin. Kun toinen amerikkalainen 
tanssijatar Isadora Duncan saapui vanhaan maailmaan 10 vuotta myöhem-
min, hän aiheutti samanlaisen sensaation. Duncan vieraili vuonna 1900 
Lontoossa, josta hän jatkoi Pariisiin esiintymään. Myös myöhemmät tutki-
jat ovat kiinnittäneet huomiota Fullerin ja Duncanin merkitykseen. BLU-
MENTHALin arvion mukaan amerikkalaisten tanssijattarien osuus oli rat-
kaiseva modernin eurooppalaisen tanssitaiteen kehitykselle.52  

Amerikkalainen korkeakulttuuri kosketti kuitenkin edelleen varsin ra-
joittunutta yleisöä, joka painottui Pariisin taiteilijasalonkeihin. Ainoastaan 
amerikkalainen kirjallisuus herätti laajemman sivistyneistön huomiota Eu-
roopassa. Kirjallisuuden seuraamisella oli pisin traditio, ja koska kirjalli-
suus oli myös helpoimmin leviävä kulttuurin muoto, sen merkittävä asema 
amerikkalaisen kulttuurin ulottumisessa Eurooppaan oli ymmärrettävä. 

4.1.4. Kirjallisuuden vastaanotto »korkeakulttuurisen» arvostuksen ilmentäjänä 

Kuten aikaisemminkin, myös viime vuosisadan vaihteen tuntumassa ame-
rikkalainen kirjallisuus välittyi Eurooppaan Brittein saarten kautta. Sieltä 
se levisi Saksaan ja Ranskaan, Saksasta taas Itävaltaan ja Sveitsiin sekä 
Skandinaviaan. Ranskasta amerikkalainen kirjallisuus välittyi Italiaan, Es-
panjaan, Portugaliin ja Latinalaiseen Amerikkaan.53  

Englanti oli näin ollen avainasemassa tarkasteltaessa amerikkalaisen 
kirjallisuuden leviämistä Eurooppaan. Tällöin on otettava huomioon ne te-
kijät, jotka vaikuttivat kirjankustannuksen määrän kasvuun vuosisadan 
vaihteessa. Ensiksikin, CLARENCE GOHDEsin mielestä anglo-amerikkalai-
nen lähentyminen politiikan, sosiaalisen ja intellektuaalisen kanssakäymi-
sen tasolla lisäsi englantilaisten kiinnostusta amerikkalaista kirjallisuutta 
kohtaan. Toiseksi GOHDES esittää, että kehitykseen vaikutti suotuisasti 
myös kirjallisten aikakauslehtien synty. 1800-luvun lopussa perustettiin an-
glo-amerikkalaiselle lukijakunnalle tarkoitettuja yhteisjulkaisuja, jotka il-
mestyivät sekä Englannissa että Yhdysvalloissa ja joissa esiteltiin amerik-
kalaista kulttuuria yleensä ja kirjallisuutta erityisesti. Tällaisia lehtiä olivat 
mm. vuonna 1896 perustettu Cosmopolis ja vuonna 1897 perustettu Li-
terature, jonka palstoilla mm. Henry James esitteli artikkelisarjassa aikansa 
amerikkalaisia kirjailijoita. Vaikutusvaltaisin anglo-amerikkalainen lehti 
oli Englannissa julkaistu The Review of Reviews, joka alkoi ilmestyä vuonna 

52. Ks. Blumenthal 1975, 276-278 ja hänen käyttämänsä lähteet. 

53. Gohdes 1950, 109. 
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1890. Sen tarkoituksena oli esitellä yksi amerikkalaisromaani jokaisessa 
numerossa. 

1890-luvulla myös amerikkalaiset aikakauslehdet levisivät Brittein 
saarille. Atlantic, Century, Harper's, North American ja monet muut lehdet 
toivat amerikkalaista kulttuurielämää englantilaisten tietoisuuteen. Kol-
mas tekijä, joka levitti amerikkalaista kirjallisuutta entistä tehokkaammin, 
oli amerikkalaisten kustantamojen tulo Englantiin. Mm. Harper ja Putnam 
perustivat vuosisadan vaihteen tienoilla tytäryhtiöt Englantiin. Kaikkien 
näiden tekijöiden seurauksena amerikkalainen kirjallisuus tuli vuosisadan 
vaihteeseen mennessä niin suosituksi Englannissa, että britit alkoivat pitää 
joitakin amerikkalaisia klassikkoja ominaan. Amerikkalaisen kirjallisuu-
den suosiota osoittaa hyvin se, että jo vuosina 1840-1900 englantilaiset 
lukivat enemmän amerikkalaista kirjallisuutta kuin koko Euroopan kirjal-
lisuutta yhteensä. 1880- ja 1890-luvuilla amerikkalaisen kirjallisuuden me-
nekki saavutti siihenastisen huippunsa.54  

Vuonna 1891 astui voimaan tekijänoikeuslaki, joka rajoitti Euroopan 
maiden kustannustoimintaa. Ennen lain voimaantuloa eurooppalaiset oli-
vat julkaisseet vapaasti amerikkalaista kirjallisuutta, mutta sen jälkeen kus-
tantajat keskittyivät julkaisemaan uusintapainoksia ennen vuotta 1891 il-
mestyneistä kirjoista, koska nämä olivat lain ulottumattomissa. Tästä syystä 
amerikkalaista nykykirjallisuutta julkaistiin varovaisesti. Vain ne teokset 
kustannettiin, joiden uskottiin menevän kaupaksi. Tämä rajoitti amerikka-
laisen kirjallisuuden valikoimaa. Toisaalta piraattipainoksia muunnelluin 
otsikoin ja kirjailijanimin alkoi myös ilmestyä markkinoille, mikä osaltaan 
laajensi amerikkalaisen kirjallisuuden tarjontaa, mutta on tutkimuksen 
ulottumattomissa 55  H.C. ALLENin mukaan ainakin kymmenkunta englan-
tilaista kustantajaa julkaisi amerikkalaista kirjallisuutta vuosisadan vaih-
teessa. Julkaistujen teosten osuus oli noin 10% kaikesta Englannissa pai-
netusta kirjallisuudesta. 1800-luvun kahtena viimeisenä vuosikymmenenä 
ilmestyi mm. 90 painosta Hawthomen tuotantoa, 70 Holmesin, 60 Irvingin 
ja Twainin, 50 Cooperin ja 35 Poen teosten editiota.56  

Saksassa julkaistiin amerikkalaisia teoksia lähes tuhat nimikettä vuosi-
en 1871 ja 1913 välisenä aikana. Ne käsittivät noin 70 kirjailijan tuotantoa. 
Tärkeä kanava amerikkalaisen kirjallisuuden välittymiselle Saksaan oli 
Tauchnitz-sarja, joka 490 osassaan teki tunnetuksi englanninkielistä kirjal-
lisuutta. Valtaosa teoksista oli luonnollisesti brittiläistä alkuperää. Englan- 

54. Gohdes 1944, 37-38, 46, 61-70. 
55. Ks. Gohdes 1950, 109. 
56. Allen 1959, 152; vrt. Gohdes 1944, 45-46. 

415 



nin kustannuspoliittinen välittäjäasema sai aikaan sen, että saksalaisten 
luettaviksi tulivat jokseenkin samat amerikkalaiset teokset kuin Englan-
tiinkin. Tosin on huomattava, että Saksassa amerikkalaiset viihde- ja nuor-
tenkirjat olivat merkittävämmässä asemassa kuin Englannissa. Myös muis-
sa Euroopan maissa, esimerkiksi Norjassa ja Ranskassa, amerikkalaisen 
kirjallisuuden tarjonta oli hyvin samantyyppistä. Vaikka kustannusteknisis-
tä syistä klassikot olivat suosituimpia, uusintakin amerikkalaista kirjalli-
suutta julkaistiin.57  

Yleisesti ottaen eurooppalaiset tunsivat amerikkalaista nykykirjalli-
suutta sittenkin yllättävän hyvin, ja samat teokset puhuttivat yleisöä Atlan-
tin kummallakin rannalla. 1800-luvun loppuvuosina luettiin Henry Jamesia 
ja William Dean Howellsia. Vuonna 1906 Upton Sinclairin The Jungle ai-
heutti sensaation myös Euroopassa. Sinclairin naturalismi kiinnitti huomi-
on Frank Norrisiin, josta tuli 1900-luvun alussa yksi eniten luetuista ame-
rikkalaisista kirjailijoista Euroopassa. Suosituin nuoren polven yhdysvalta-
lainen kirjailija oli Jack London. Hänen läpimurtoromaaninsa Euroopassa 
oli The Call of the Wild. KOHT kirjoittaa, että Londonista tuli suositumpi 
kuin kenestäkään muusta amerikkalaiskirjailijasta. Hän inspiroi mm. Mak-
sim Gorkia, tanskalaista Martin Andersen-Nexötä sekä norjalaista Kristo-
fer Uppdalia.58  

Yleensäkin eurooppalaiskirjailijat ja -runoilijat alkoivat arvostaa ai-
kaisempaa enemmän amerikkalaisia kollegojaan. Norjalainen runoilija 
J.V. Jensen piti esikuvanaan Walt Whitmania, Mark Twainia ja Frank Nor-
risia. Knut Hamsunin kirjoihin välittyi hänen kaikesta Yhdysvaltojen kritii-
kistään huolimatta amerikkalaisia vaikutteita.59  Ranskassa kirjailijoiden 
kiinnostus amerikkalaisuuteen näkyi jopa teosten nimissä: esimerkiksi 
Jules Clar€tie, L'Americaine, Pierre de Coulevain, Noblesse Americaine ja 
Abel Hermant, Les Transatlantiques.60  Amerikkalainen lyriikka inspiroi 
myös eurooppalaisia säveltäjiä. 1800-luvun lopussa englantilainen Colerid-
ge-Taylor loi teokset »Hiawatha's Wedding Feast», »The Death of Minne-
haha» sekä »Hiawatha's Departure» Longfellow'n eepoksen mukaan.61  

Euroopassa julkaistiin myös tutkimuksia, esseitä ja arvioita amerikka-
laisista kirjoista. Klassikkojen lisäksi kiinnostus kohdistui aikalaiskirjoihin. 
Vuonna 1892 julkaistiin Lontoossa esseekokoelma Letters to Living Aut- 

57. Ks. laajemmin Gohdes 1950, 110; Price 1966, 121; Blumenthal 1975, 230-231; Skard 
1976, 133-134. 

58. Koht 1970, 228-231. 
59. Ingwersen 1971, 280-281. 
60. Ks. Mead 1969, 102. 
61. Gohdes 1944, 103. 
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Kuva 77: 1890-luvulla asutus levisi yli koko mantereen. Viimeisenä otettiin käyttöön 
Oklahoman intiaanireservaatti. Ryntäys uudisasutusalueelle oli valtava, tonttien hin-
noilla keinoteltiin, ja kaupungit — kuten kuvan Guthrie — rakennettiin muutamassa 
viikossa. Usein lännen kaupungit myös autioituivat nopeasti. Kehityksen kiihkeä rytmi 
kuvastui myös amerikkalaisista naturalistisista romaaneista. 

hors, jossa käsiteltiin Lowellia, Holmesia, Whittieriä, Howellsia ja Twainia. 
Eräässä toisessa teoksessa pohdittiin, kumpi oli Yhdysvaltain paras nyky-
kirjailija, Henry James vai W.D. Howells. GOHDES painottaa kuitenkin si-
tä, ettei vielä nytkään koko esseekokoelmaa tai arvostelua yleensä omistet-
tu pelkästään amerikkalaisille kirjailijoille, vaan useimmiten heitä käsitel-
tiin yhdessä englantilaisten kanssa.62  

Myös W.T. Stead kirjoitti englantilaisten myönteisestä asennoitumi-
sesta amerikkalaista kirjallisuutta kohtaan. Entinen vähättelevä suhtautu-
minen oli muuttumassa arvostukseksi, sillä amerikkalainen kirjallisuus oli 
kehittynyt ja saavuttanut omaperäisyyttä. Analyysissään amerikkalaisuuden 
eri ilmenemismuodoista Stead loi katsauksen Yhdysvaltojen merkittävim-
piin kirjailijoihin Benjamin Franklinista lähtien. 1800-luvun suurimpia lah-
jakkuuksia oli hänen arvionsa mukaan Emerson, jonka teoksia luettiin 
Englannissa vuosisadan vaihteessa enemmän kuin yhdenkään brittikirjai-
lijan. Stead esitteli varhaisimmista kirjailijoista myös Longfellow'n, Lo-
wellin, Hawthornen, Beecher-Stowen, Poen, Cooperin ja Irvingin. Whit- 

62. Gohdes 1944, 134-136, 140 nootti 27. 
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manin Stead arvioi olleen ensimmäisen amerikkalaisen klassikon, joka hät-
kähdytti eurooppalaisia kumouksellisuudellaan. Oman aikansa amerikka-
laiskirjailijoista Stead esitteli Howellsin, Jamesin, Crawfordin, Georgen ja 
Bellamyn.63  Hän arvioi myös, että Yhdysvaltojen kirjallisuus oli saavutta-
nut tason, jolloin se alkoi vaikuttaa englantilaiseen kirja

ba
llisuuteen, ja tämä 

vaikutus oli hänen mielestään pelkästään myönteinen: 

»The influence of American literature has been distinctly 
good. What there is of evil in it has been consumed at home. 
The broad Atlantic has acted as a potent antiseptic, which has 
killed noxious germs and only left that which is healthy, help-
ful, and human to reach our shores. American humour has 
contributed much to the gaiety of the world, and American 
poetry has been both refining and inspiring in its influence on 
the masses of our people.» 

Myös saksalaiset suhtautuivat amerikkalaisen kirjallisuuden kehityk-
seen varsin positiivisesti. LAWRENCE MARSDEN PRICE on todennut, että 
vuoteen 1900 mennessä saksalaiset alkoivat pitää amerikkalaista kirjalli-
suutta anglosaksisesta traditiosta itsenäistyneenä. Pitkään unohduksissa ol-
lut Edgar Allan Poe nousi esiin ja muidenkin amerikkalaisten klassikoiden 
teoksia alettiin saksantaa. Myös uusimpia amerikkalaisia romaaneja kään-
nettiin. Frank Norrisin Octopus (vuodelta 1901) ilmestyi saksaksi vuonna 
1907. Upton Sinclairin teokset ilmestyivät sekä Saksassa että Englannissa 
jokseenkin samaan aikaan alkuperäisten julkaisujen kanssa. Etenkin Sin-
clair oli Saksassa suosittu niin lukevan yleisön kuin kriitikoidenkin kes-
kuudessa. Häntä pidettiin aihevalintojensa puolesta Zolan amerikkalaise-
na vastineena; Fritz Rosenfeld kutsui Sinclairia suureksi mieheksi, joskaan 
ei suureksi ajattelijaksi. E.A. Ackerknecht puolestaan sanoi, että Sinclairin 
The Jungle, Samuel the Seeker ja Jimmie Higgins olivat romaaneja, jotka 
kuuluivat jokaiseen kansankirjastoon. Ainoa huomattava amerikkalainen 
naturalisti, joka ei tullut omana aikanaan Saksassa tunnetuksi, oli Theodo-
re Dreiser. Hänen tuotantonsa käännettiin vasta 1920-luvulla.6' 

Kaikkialla Euroopassa amerikkalainen kirjallisuus ei kuitenkaan saa-
vuttanut kriitikoiden hyväksyntää, vaikka lukijat sitä suosivatkin. Ruotsa-
laiskriitikot suhtautuivat negatiivisesti koko amerikkalaiseen kulttuuriin ja 
pitivät myös amerikkalaista kirjallisuutta ala-arvoisena. Tämä johtui CARL 

63. Stead 1902, 106-110. 
64. Stead 1902, 110. 

65. Price 1966, 120, 132-141 ja siinä mainittu lähdeaineisto. 
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L. ANDERSONin mukaan paljolti Knut Hamsunin kritiikin perinnöstä, joka 
vaikutti pitkälle 1900-luvun puolelle. Vuonna 1916 Sven Rosén kirjoitti 
Stockholms Dagblad'issa, että eurooppalaiset ajattelivat amerikkalaisen 
kulttuurin olevan omaansa huonompaa ja suhtautuivat amerikkalaisuuteen 
ennakkoluuloisesti. Kriitikoiden mielestä amerikkalainen kirjallisuus oli 
kaukaista ja primitiivistä ja useimmat amerikkalaiset kirjailijat, kuten 
Mark Twain, vain lasten ja nuorten kirjailijoita. Monet, muualla Euroopas-
sa tunnustusta saaneet amerikkalaiset realistit kuten Howells, Crane ja 
Dreiser, jäivät Ruotsissa kokonaan tuntemattomiksi. Sen sijaan Frank Nor-
risin teoksista ilmestyi viisi ruotsinnosta, ja Upton Sinclair ja Jack London 
tulivat lukijoiden keskuudessa hyvin suosituiksi. ANDERSON huomauttaa 
kuitenkin, että kahden suosituksi mainitun kirjailijan teoksia eivät varsinai-
set kriitikot edes arvostelleet, mutta amatöörikynäilijät kirjoittivat niistä 
kiittävään sävyyn. Poikkeuksen teki naisasianainen Ellen Key, jonka mu-
kaan Sinclairin teokset kertoivat toisenlaisesta amerikkalaisesta hengestä 
kuin mihin Euroopassa oli totuttu.66  Myös ruotsalaisten kirjailijoiden käsi-
tys Yhdysvalloista oli varsin kielteinen; Per Hallström, Henning Berger ja 
Gustaf Hellström mustamaalasivat amerikkalaista kulttuuria tuotannos-
saan.67  

Yleistäen voi kuitenkin todeta, että amerikkalaisen kirjallisuuden ar-
vostus oli nousussa Euroopassa. Eniten arvostettiin vanhempaa amerikka-
laista kirjallisuutta. SKARDin mukaan amerikkalaisista klassikoista pidet-
tiin suurimmassa arvossa Edgar Allan Poeta, Ralph Waldo Emersonia ja 
Walt Whitmania.68  

Poen runot ja kauhutarinat olivat jatkuvasti suosittuja kaikkialla Eu-
roopassa kriittistä Pohjolaa myöten. Niillä oli erityisen suuri vaikutus rans-
kalaisiin lyyrikoihin; mm. Baudelaire, Mallarme, Rimbaud ja Verlaine tun-
nustivat niiden merkityksen. Saksassa mm. Hanns Heinz Ewers ja Karl 
Hans Strobl pitivät Poen yliluonnollisia kertomuksia esikuvinaan. Ruotsis-
sa Poen teoksista julkaistiin vuosina 1900-1920 kymmenkunta laitosta. RU-
BEN BERGin mukaan Poe vaikutti tässä vaiheessa enemmän kuin kukaan 
toinen amerikkalainen Ruotsin kirjallisiin piireihin 69 

Myös Emersonia luettiin kaikkialla Euroopassa. Emersonilaisuuden 
elpyminen vuosisatojen vaihteessa sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa oli 
tulosta paitsi amerikkalaisen ja eurooppalaisen kulttuurielämän samankal- 

66. Anderson 1957, 33-36, erit. nootit 1 ja 2. 

67. Anderson 1957, 23. 

68. Skard 1968, 465. 
69. Berg 1925, 177-178; Price 1966, 125; Blumenthal 1975, 215-216. 
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taisesta tilasta, myös amerikkalaisen kulttuurin vaikutuksen kasvusta. Sen 
seurauksena eurooppalaiset intellektuellit joutuivat toteamaan, että sterii-
linä ja kulttuurittomana pidetty Amerikka oli jo puoli vuosisataa aikaisem-
min pystynyt tuottamaan ajatuksia, joilla oli edelleen annettavaa mate-
rialismin ja naturalismin uuvuttamille eurooppalaisille. 

Emerson ei luonnollisestikaan ollut vuosisadan vaihteessa uusi tutta-
vuus eurooppalaisille, sillä hänen kirjoituksiaan oli julkaistu Euroopassa jo 
1800-luvun puolivälistä lähtien. Erityisesti 1870-luvulla hänen ajatuksensa 
olivat herättäneet vastakaikua Englannissa. 1890-luvulla manner-Euroo-
passa virinnyt keskustelu Emersonista ja Whitmanista oli samalla osa eu-
rooppalaisten omaa traditiota heidän suhtautumisessaan amerikkalaiseen 
kulttuuriin. Mielenkiinto lisääntyi aikana, joilloin alettiin uudelleen kiin-
nittää huomiota elämän henkisiin arvoihin. Tästä syystä eurooppalaiset 
kommentit johtivat nyt oleellisesti erilaisiin päätelmiin kuin 20 vuotta ai-
kaisemmin. 

Emersonin teoksista julkaistiin uusintapainoksia ja emersonilaisuu-
desta kirjoitettiin paljon. Itävaltalainen Karl Federn kertoi siitä Die Zeit - 
lehdessä, Belgiassa kirjailija Maurice Maeterlinck teki Emersonia tunne-
tuksi ja Ruotsissa Ellen Key ylisti häntä. Englannissa ja Ranskassa perus-
tettiin esteettisiä seuroja, ns. Emerson-klubeja, ja julkaistiin Emerson-
lehtiä. Saksassa Friedrich Lienhard julkaisi Wege nach Weimar -lehteä, jo-
ka teki amerikkalaisajattelijaa tunnetuksi. Norjassa H. Tambs Lyche kir-
joitti transsendentalismista ja julisti Emersonin sankarikseen, josta hän 
löysi myös omat piirteensä, uskonnollisuuden ja käytännöllisyyden.70  

Toisaalta Emerson herätti myös kritiikkiä. Knut Hamsun, joka ei var-
sinkaan nuoruusvuosinaan voinut hyväksä mitään piirteitä amerikkalai-
suudesta, suhtautui nyreästi Emersoniin. 1  Hänen mielestään Emersonin 
kirjoitukset olivat tyhjiä, ne olivat vailla todellista ajatusta. Hamsunin mu-
kaan Emerson ei filosofiassaan yltänyt eurooppalaiselle tasolle, koska hä-
nen amerikkalaiset ominaisuutensa — pyrkimys demokraattisuuteen ja 
pragmaattisuuteen — estivät todella syvällisen ajattelun syntymisen. 

KOHTin mukaan suhtautuminen emersonilaisuuteen oli yleensäkin 
tunteenomaista; sitä joko kiitettiin tai se tuomittiin. Toinen aikakaudelle 
ominainen piirre oli se, että Emerson ja Whitman miellettiin yhdessä. 
Niinpä Knut Hamsun tuomitsi myös Whitmanin. Hänen mukaansa Whit-
man oli »pesunkestävä» amerikkalainen, todellinen villi ja intiaani. Hänen 
runoudessaan oli sivistymätön villeyden sointi. Jos hän olisi syntynyt Eu- 

70. Koht 1970, 194-196; Skard 1976, 120. 

71. Koht 1970, 195-196. 

420 



roopassa, hänestä olisi saattanut tulla »pikku-Wagner», mutta kun hän syn-
tyi Amerikassa, jossa kaikki oli vain »kirkuvaa hurraa-huutoa» ja jossa vain 
kaupallista lahjakkuutta arvostettiin, hänestä kehittyi pelkkä vaihdokas, 
»primitiivisen ja modernin ihmisen hybridi».72  

Eurooppalaisten myönteiset arviot Whitmanista olivat luonnollisesti 
yhtä tunteenomaisia, sillä eräät intellektuellipiirit arvostivat häntä suures-
ti. Norjalainen Kristofer Janson ylisti häntä profeetaksi ja Yhdysvaltain 
omaleimaisimmaksi runoilijaksi, amerikkalaisten ihannetyypiksi ja tulevai-
suuden ihmiseksi. Monet saksalaiset vertasivat Whitmania Beethoveniin, 
Bismarckiin ja Jeesukseen. 1890-luvun kuluessa hänestä tuli manner-Eu-
roopan runoilijoiden kapinan johtava henkilö, sillä sekä impressionistit et-
tä ekspressionistit halusivat seurata hänen jälkiään. Tanskassa lähes kaikki 
nuoret runoilijat pitivät häntä esikuvanaan. Ranskassa julkaistiin hänen 
bibliografiansa ja Leaves of Grass 'in käännös vuodesta 1908 lähtien vuosit-
tain. Poen jälkeen ei yhdenkään amerikkalaisen katsota vaikuttaneen rans-
kalaiseen kirjallisuuteen Whitmanin lailla. Whitmanista tuli kulttuuri-il-
miö, joka miellytti niin taiteilijoita, liberaaleja kuin sosialistejakin. Trans-
sendentalismin kukoistuskausi oli voimakkaimmillaan heti 1900-luvun 
ensimmäisellä vuosikymmenellä. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen 
sen merkitys väheni.73  

Emersonin jälkivaikutus herätti siten eurooppalaiset arvioimaan Yhdysval-
tojen kulttuuria uusin perustein. Vuosisadan vaihteen jälkeen heidän käsi-
tyksiinsä tuli kriittisten arvioiden rinnalle uudelleen usko amerikkalaisuu-
teen, usko Yhdysvaltoihin sivistyksen ja vapauden edelläkävijänä. Yhä use-
ammat intellektuellit alkoivat suhtautua amerikkalaisuuteen valoisasti. 
Norjalaisen runoilijan J.V. Jensenin käsitys oli kuvaava. Hänen mielestään 
amerikkalainen kulttuuri oli terveempi kuin eurooppalainen. Sen vitaali-
suus ja taiteen konkreettinen elämänasenne todistivat amerikkalaisen kult-
tuurin tulevaisuuden puolesta. Jensen uskoi, että amerikkalaisesta kulttuu-
rista tulisi seuraava maailmankulttuuri. Tulevaa kehitystrendiä hän nimitti 
»goottilaiseksi renessanssiksi». Jensen näki Yhdysvaltojen kulttuurikehi-
tyksessä myös kielteisiä puolia kuten julmuutta, väkivaltaisuutta ja ihmis-
ten särkyneitä toiveita, mutta hän piti niitä vain hintana, joka on aina mak-
settava uuden kulttuurin kehittyessä 74  

72. Ks. Koht 1970, 196-197. 
73. Koht 1970, 197-200; ks. myös Skard 1968, 466; Blumenthal 1975, 220-221. 
74. Ks. Ingwersen 1971, 272-293. 
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Jensenin käsitys amerikkalaisesta kulttuurista oli runoilijan silmin 
hahmotettu, mutta hän ei ollut ainoa eurooppalainen, joka pyrki arvioi-
maan uusin perustein Yhdysvaltojen kulttuurin kokonaiskehitystä. Myös 
englantilainen James Bryce, joka jo vuonna 1888 oli informoinut Euroop-
paa ymmärtäväisellä analyysillään Yhdysvalloista, kirjoitti vuonna 1905 uu-
sia näkemyksiään. Hän vertasi vaikutelmiaan 20 vuoden takaisiin käsityk-
siin ja tuli siihen tulokseen, että amerikkalaisen kulttuurin taso oli kohon-
nut merkittävästi useilla aloilla. Amerikkalaiselle korkeakouluopetukselle 
ei löytynyt vertaista koko maailmassa, ei myöskään opiskelijaluvuille. 
Alemman opetuksen taso ei ollut noussut samassa suhteessa, mutta muu-
ten amerikkalaisten tarve etsiä kulttuuria sen eri ilmenemismuodoissa oli 
kasvanut suuresti. Bryce katsoi amerikkalaisille kehittyneen esteettisen 
tunteen, joka ilmeni heidän halussaan kerätä kauneutta ympärilleen. Sivis-
tyneistöön oli tarttunut kiinnostus menneisyyteen, samoin kirjallisuuteen 
ja runouteen:75  

»The love of poetry and the love of art are more widely dif-
fused in America than ever before; one finds, for instance, a 
far greater number of good pictures in private houses than 
could have been seen thirty years ago, and the building up of 
public art galleries has occupied much of the thought and skill 
of leading citizens as well as required the expenditure of vast 
sums ...» 

Bryce ei voinut olla esittämättä ihailuaan amerikkalaisen kulttuurin kehi-
tyksestä kuluneiden vuosikymmenien aikana:76  

»And it is hard to resist the temptation to express one's admi-
ration for the richness and variety of the forms in which civi-
lization has developed itself in America, for the inexhaustible 
inventiveness and tireless energy of people, for the growing 
passion for knowledge, the growing desire to diffuse happiness 
and enlightenment through every part of the community.» 

Mutta Brycen ja muiden hänen laillaan ajattelevien vastakohdan muo-
dostivat eurooppalaiset, jotka edelleen pitivät Yhdysvaltoja kulttuuritto-
mana ja materialistisena maana. BLUMENTHAL on kuitenkin tehnyt kiin-
nostavan havainnon tutkiessaan ranskalais-amerikkalaisia kulttuurisuhtei-
ta. Amerikkalaista kulttuuria halveksineet ja sen Euroopalle aiheuttamaa 

75. Bryce 1905, passim. 

76. Bryce 1905, passim. 
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uhkaa pelänneet ranskalaiset olivat useimmin niitä, joilla ei ollut henkilö-
kohtaista kontaktia Yhdysvaltoihin. BLUMENTHAL toteaakin, että amerik-
kalaisen materialismin pelko oli ollut enemmän kuvitteellinen ja abstrakti-
nen kuin todellinen ja konkreettinen.77  

Tarkasteltaessa amerikkalaisen korkeakulttuurin leviämistä Euroop-
paan vuosina 1890-1917 voidaan siis todeta, että se tuli melko hyvin tunne-
tuksi Euroopassa. Kuitenkin amerikkalaisten henkinen eristyneisyys prog-
ressivismin kaudella ja toisaalta eurooppalaisten omat ennakkoasenteet 
rajoittivat edelleen kulttuurin leviämistä. Näin ollen amerikkalainen kor-
keakulttuuri ei välittynyt Eurooppaan kokonaisuudessaan eikä aina tyypil-
lisimmilläänkään. Progressivistiset maalarit ja musiikin modernistit jäivät 
eurooppalaisten tuntemuksen ulkopuolelle. Kuitenkin edellisiin vuosikym-
meniin verrattuna tapahtui suuri muutos. Vasta nyt eurooppalaiset pyrki-
vät aktiivisesti vastaanottamaan amerikkalaisen kulttuurin ja ymmärtä-
mään sitä niin kuin esimerkiksi W.T. Steadin ja James Brycen arvioista il-
menee. Näin ollen korkeakulttuurien vuorovaikutussuhde muodostui 
osaksi kansainvälistä yhdentymistä ja »amerikkalaistumista». 

4.1.5. Populaarikulttuurin maihinnousu 

Selvimmin amerikkalaisen kulttuurin vaikutus Eurooppaan tuntui kuiten-
kin populaarikulttuurissa, joka käsitti kirjallisuutta, musiikkia ja elokuvia. 
Amerikkalaisen populaarikirjallisuuden suosio oli vuosisadan vaihteen Eu-
roopassa yhtä vankkumaton kuin jo aiemmin. Perinteisten humorististen 
tarinoiden ja intiaanikertomusten lisäksi amerikkalaiset rikostarinat tulivat 
suuren yleisön suosikeiksi ennen ensimmäistä maailmansotaa. Lasten- ja 
nuortenkirjojen joukossa amerikkalaiset klassikot säilyttivät yhä asemansa. 
Amerikkalaisen populaarin kirjallisuuden valikoima kasvoi niin monipuo-
liseksi, että se pystyi tyydyttämään laajenevan lukijakunnan maun. 

Viihdekirjailijoista Mark Twain ja Bret Harte olivat suosituimpia. Sak-
sassa heidän teoksiaan luettiin enemmän kuin muiden amerikkalaisten kir-
jailijoiden teoksia. Vuoteen 1913 mennessä julkaistiin maassa 117 editiota 
Twainin ja 109 editiota Harten tuotannosta. Ruotsissa Tom Sawyerin ja 
Huckleberry Finnin seikkailuja julkaistiin 30 painosta vuosina 1900-1923. 
Englannissa amerikkalaishumoristien tarinat ilmestyivät säännöllisesti kai-
kissa halvoissa, suurilevikkisissä sarjoissa, mutta niistä otettiin myös kal-
liimpia erikoispainoksia esimerkiksi joulumyyntiä varten. Ranskassa 

77. Blumenthal 1975, 474-475. 
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Twainin suosio kohosi suurimmilleen vuosisadan vaihteessa, jolloin hänet 
alettiin mieltää myös humoristina. Ranskalaisten Pierre Veber'in, Alphon-
se Allais'n, Alfred Capus'n ja Tristan Bernard'in huumori sai virikkeitä 
Twainin tyylistä.78  

Myös amerikkalaisten intiaanikirjojen suosio säilyi suurena. James Fe-
nimore Cooperin 1800-luvun alkupuolella kirjoittamat seikkailut viehätti-
vät jatkuvasti lukijoita. Niistä otettiin uusia painoksia vuosikymmenestä 
toiseen.79  Vanhojen klassikoiden rinnalla luettiin uudempia lännenkirjoja. 
Ne kuvasivat uudisasukkaiden elämää, Mississippin merirosvoja ja Alaskan 
kullankaivajia. Näin Helen Hunt Jackson ja Owen Wister tulivat vanhalla-
kin mantereella suosituiksi. Lännen kirjallisuus muodosti Saksassa jo 1890-
luvulla täysin vakiintuneen viihdekirjallisuuden haaran, ja sitä tuottivat 
paitsi amerikkalaiset myös saksalaiset kirjailijat. Vaikka Karl Mayn kaltais-
ten lännenkirjailijoiden suosio jatkuvasti kasvoi, heidän tuotantonsa ei pys-
tynyt syrjäyttämään amerikkalaisia tarinoita.80  

Lukijat löysivät uuden aihepiirin amerikkalaisista salapoliisi- ja rikos-
tarinoista, joita alkoi tulla Eurooppaan 1890-luvulla. Norjassa ilmestyi 
useita sarjoja amerikkalaisia »dekkareita». Ne kuvasivat kaupungistuvaa, 
modernia yhteiskuntaa, ja ne toivat jännitystä ja vaihtelua lukutottumuk-
siin. Vuosisadan vaihteen jälkeen alkoi salapoliisikertomusten massateh-
tailu, ja niiden tason katsottiin laskeneen aikaisemmasta. »Pennin kirja-
set», joissa Nick Carter, Nat Pinkerton ja naissalapoliisien kuningatar Et-
hel King seikkailivat, levisivät kuitenkin lähes joka kotiin ja loivat esikuvat 
eurooppalaisille etsivätarinoiden kirjoittajille. 1  

Amerikkalainen populaarikirjallisuus ei tehnyt uusia aluevaltauksia ai-
noastaan alimmissa kansankerroksissa, vaan siitä tuli myös tunnustettua 
nuorten koululukemistoa. Jo edellisinä vuosikymmeninä tuotantonsa luo-
neet Louisa M. Alcott, Frances H. Burnett ja Eleanor H. Porter vakiinnut-
tivat asemansa klassisten nuortenkirjojen tekijöinä. Heidän teoksistaan 
otettiin yhä uudelleen helppolukuisia englanninkielisiä koulupainoksia, ja 
niitä käännettiin säännöllisesti Euroopan eri kielille.82  

Yksi uusi lukijaryhmä, jonka amerikkalainen populaarikirjallisuus saa-
vutti Euroopassa ennen ensimmäistä maailmansotaa, oli sosialistinen työ-
väenluokka. Sen edustajat lukivat mielellään naturalististen kirjailijoiden 

78. Gohdes 1944, 26; Price 1966, 121; Blumenthal 1975, 225-226. 
79. Ks. Berg 1925, 152. 
80. Price 1966, 120; Koht 1970, 110; Skard 1976, 92. 

81. Skard 1976, 92. 
82. Price 1966, 122; ks. myös Gohdes 1944, 26-28; Skard 1976, 134. 

424 



Kuva 78: D.W. Griffithin ohjaama 'Kansakunnan synty' (1915) mullisti amerikkalaisen 
elokuvataiteen. Sisällissodan ajoista kertova elokuva oli myös voimakas kannanotto ete-
län valkoisen väestön puolesta. 

— etenkin Jack Londonin — teoksia. Saksassa käännettiin Londonin 50 ro-
maanin tuotannosta 30, ja maan sosialidemokraatit ylistivät niitä. Tosin on 
huomattava, että varsinkin Londonin seikkailupainotteinen varhaistuotan-
to miellytti yleensäkin lukevaa yleisöä. Myös Ruotsissa Londonista tuli hy-
vin suosittu; hänen teoksensa olivat kirjastojen lainatuimpia kirjoja. Ruot-
salaiskirjailijat kuten Strindberg ja Lagerlöf jäivät lainaustilastoissa kauas 
Londonin taakse. Vuoteen 1927 mennessä Londonin teoksista oli otettu 
Ruotsissa yhteensä 250 painosta. Lukijat pitivät hänen kertomuksistaan se-
kä niiden kielen että sosiaalisten painotusten vuoksi. Vuonna 1913 ilmes-
tynyttä The Iron Heel -romaania kiitettiin sosialistipiireissä siitä, että se toi 
esille sosialismin ihanteet »sydäntä lämmittävällä tavalla». ANDERSON on-
kin todennut, että London oli Ruotsissa nimenomaan köyhälistökirjailija. 
Häntä eivät lukeneet älymystön edustajat vaan maatyöläiset, tukkijätkät, 
Pohjois-Ruotsin kaivosmiehet ja kaupunkien työläiset. Hänen vaikutuk-
sensa ulottui myös ruotsalaisiin proletariaattikirjailijoihin: Harry Martin-
son ja Dan Andersson ottivat hänet esikuvakseen.83  

Amerikkalainen populaarikirjallisuus oli siis varsin totaalisesti Eu-
rooppaan levinnyt massakulttuurin muoto. Se viehätti niin lapsia kuin ai-
kuisiakin, niin kaupunkilaisia kuin maalaisiakin. Siitä pitivät yhtä lailla 

83. Anderson 1957, 36-38, 43; vrt. Price 1966, 130-131. 
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konservatiivit kuin sosialistitkin. Levitessään lähes joka kotiin se välitti te-
hokkaasti myös keskiluokkaisen Amerikan elämänarvoja. 

Saman tekivät amerikkalaiset elokuvat. 1900-luvun alussa elokuva-
teollisuus oli hyvää vauhtia kehittymässä sekä Yhdysvalloissa että Euroo-
passa. Ero oli siinä, että amerikkalaiset elokuvat tehtiin alusta alkaen suu-
relle yleisölle, työläisille ja kielitaidottomille siirtolaisille. Tästä syystä 
myös Euroopassa suuri yleisö otti ne innostuneesti vastaan. Amerikkalaiset 
melodraamat, »kermakakkukomediat», takaa-ajofilmit ja lännenelokuvat 
saapuivat Eurooppaan heti vuosisadan vaihteessa ja valtasivat eurooppalai-
set elokuvateatterit siinä määrin, että ne dominoivat ERIC RHODEn mu-

kaan kansainvälisiä elokuvamarkkinoita vuoteen 1905 mennessä. 4  
Elokuvista tuli sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa yksi suosituim-

mista vapaa-ajanviettomuodoista. Elokuvateollisuuden kehitys kuvastuu 
hyvin teattereiden määrän kasvusta. Ranskan ja Saksan elokuvateatterei-
den määrä kaksinkertaistui vuosien 1908 ja 1913 välisenä aikana. Ennen 
ensimmäistä maailmansotaa niitä oli Ranskassa jo noin 1200, Saksassa 
2500 ja Englannissa 3000.85  

Elokuvat tulivat myös Pohjoismaihin. Ensimmäinen elokuvateatteri 
rakennettiin Osloon vuonna 1904. Kymmenen vuotta myöhemmin teatte-
reita oli Norjassa jo 160. Samassa suhteessa lisääntyi amerikkalaisten elo-
kuvien tarjonta. Ennen ensimmäistä maailmansotaa noin puolet Norjassa 
näytetyistä elokuvista oli amerikkalaisia, ja sodan aikana niiden osuus 
edelleen nousi.86  

Englannin ja Ranskan oma elokuvatuotanto loppui melkein kokonaan, 
koska sotatarviketeollisuus käytti filmaamiseen tarvittavan raaka-aineen. 
Näin ollen amerikkalaiset elokuvat valtasivat liittoutuneiden maiden elo-
kuvamarkkinat lähes täydellisesti. Komedioissaan, romansseissaan ja seik-
kailufilmeissään ne tarjosivat sodan kauhuista kärsiville katsojille viihdettä 
ja unohdusta. Suosituimpia olivat Charlie Chaplinin ja Douglas Fairbanks-
in komediat sekä William S. Hartin ja Tom Mixin lännenkuvat. Elokuvat 
tulivat varsin nopeasti Yhdysvalloista Eurooppaan. Ruotsissa asti katseltiin 
Chaplinin filmejä vain puoli vuotta Yhdysvaltojen ensi-illan jälkeen 87  

Amerikkalaiset elokuvat vaikuttivat myös eurooppalaiseen filmitek-
niikkaan. Ruotsalaiset, joiden oma elokuvatuotanto alkoi vuonna 1912, ot-
tivat esikuvikseen amerikkalaisten ohjaajien, Griffithin ja Incen eloku- 

84. Rhode 1979, 29. 
85. Ks. Haapanen 1983, 169-171; Waldekranz 1985, 191-192. 
86. Skard 1976, 131-132. 
87. Ks. Knight 1960, 43-47; Waldekranz 1985, 440. 
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vat s8  Amerikkalaiset elokuvat antoivat virikkeitä myös muille eurooppa-
laisen taiteen ilmenemismuodoille. KOHTin mukaan venäläisessä draa-
massa voi havaita9pyrkimyksiä massakohtausten ja muun elokuvatekniikan 
hyväksikäyttöön.8  

Populaarikirjallisuuden ja elokuvien lisäksi amerikkalainen musiikki 
alkoi levitä Eurooppaan. Ensimmäisinä tulivat sota- ja rakkauslaulut. Buu-
risodan aikana amerikkalaiset marssilaulut olivat suosittuja Englannissa. 
Myös rakkauslaulut kuten »Nellie Dean» tai »If You Were the Only Girl in 
the World» tulivat englantilaisten muokkaamina tunnetuiksi. Ensimmäiset 
täysin originaalit amerikkalaiset sävelmät, jotka levisivät Eurooppaan, oli-
vat kuitenkin ragtime-kappaleita. Ragtime-musiikki rantautui Eurooppaan 
vuonna 1912, jolloin American Ragtime Octette saapui Englantiin. Arvioi-
tiin, että se oli »the menace to the old Europe, the domination of America, 
the emergence of Africa». T.S.Eliot lainasi runoonsa värssyn ragtime-kap-
paleesta. Ranskalaiset antoivat sille nimen »les temps du chiffon». Monet 
vakavan musiikin säveltäjät alkoivat tutkia ragtimea kiinnostuneina. Esi-
merkiksi Debussy kirjoitti sävelmän nimeltä »Golliwog's Cakewalk» ja 
1920-luvulla Milhaud ja Stravinsky sävelsivät useita teoksia ragtime-musii-
kin inspiroimina. Myös ragtimeen liittynyt uusi vapaa tanssitapa innosti eu-
rooppalaisia nuoria. MICHAEL WATTSin mukaan se yllytti heitä hylkää-
mään viktoriaanisen ajan muodollisuudet.0  

Seuraavana Eurooppaan saapui amerikkalainen jazz. Vuonna 1914 
soitettiin jazzia Belfastissa, ja vuonna 1917 Jazz Kings soitti Ranskassa, 
mutta esitykset eivät herättäneet kovinkaan suurta huomiota. Vasta vuon-
na 1919 Englantiin saapunut Original Dixieland Jazz Band aiheutti sensaa-
tion. Orkesteri koostui valkoisista muusikoista, jotka soittivat dixieland-
tyyliin. Jazz sai ristiriitaisen vastaanoton: toiset tuomitsivat sen, toiset 
hyväksyivät. Jazz- ja ragtime-musiikki alkoivat levitä nopeasti Eurooppaan 
sekä orkestereiden että ennen kaikkea äänilevyjen välityksellå.91  

Amerikkalainen kevyt musiikki vaikutti voimakkaasti eurooppalaisten 
vapaa-ajanviettotottumuksiin. Uudet rytmit ja sävelmät alkoivat syrjäyttää 
vanhaa kansanmusiikki- ja kansantanssiperinnettä. Norjassa rakennettiin 
jo ennen ensimmäistä maailmansotaa amerikkalaistyylisiä tanssihalleja, 
joissa soi ragtime. Polkat ja sottiisit jäivät pois muodista; amerikkalaistu-
minen oli vahvasti käynnistymässä.92  

88. Knight 1960, 78. 

89. Koht 1970, 175. 

90. Watts 1975,125-127. 

91. Oliver 1975, 140-141; Watts 1975, 126. 

92. Skard 1976, 132. 
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Atlantin kummallakin rannalla luettiin nyt samoja kirjoja, katseltiin 
samoja elokuvia, kuunneltiin samaa musiikkia. Erojakin tietysti oli. Ame-
rikkalaistuminen ei pystynyt pyyhkimään pois Euroopan omaleimaisuutta 
eikä amerikkalainen massakulttuuri tietenkään tullut kokonaisuudessaan 
Eurooppaan. Lisäksi on otettava huomioon, että tässä vaiheessa amerikka-
laisten elintaso oli korkeampi kuin eurooppalaisten, joten se ohjasi vapaa-
ajanviettoa eri suuntiin. Amerikkalaisperäinen viihdekulttuuri oli joka ta-
pauksessa suuren läpimurron kynnyksellä Euroopan maaperällä. 

4.1.6. Amerikkalaisperäisten aatteiden integroituminen yhteiskuntaan 

Tieteen ja taiteen ohella Yhdysvalloista levisi Eurooppaan myös aatteelli-
sia innovaatioita. Vuosisadan vaihteeseen tultaessa useat amerikkalaiset 
uskontosuunnat organisoivat Eurooppaan pysyvät järjestönsä. Niillä oli 
oma taloutensa ja oma eurooppalainen pappiskoulutuksensa. Myös rait-
tiusliike ja naisasialiike itsenäistyivät. Niistä tuli yhteiskunnallisesti tärkei-
tä järjestöjä, jotka jatkuvasti pitivät yllä yhteyttä esikuvamaahansa Yhdys-
valtoihin. Yhteiskunnallisen aktiivisuuden kasvaessa myös amerikkalaisten 
progressivistinen ajattelu alkoi vaikuttaa Eurooppaan. Sosiaalisiin uudis-
tuksiin etsittiin tietoisesti esimerkkiä Amerikasta. 

Amerikkalaisperäisistä uskontosuunnista laajimmalle Eurooppaan le-
visi baptismi. Se oli amerikkalaisten määrätietoisen toiminnan tulosta, sillä 
baptistien keskusjärjestö Yhdysvalloissa korosti maailmanlaajuisen lähe-
tystyön tärkeyttä. Esimerkiksi vuoden 1912 budjetista noin 800 000 dollaria 
oli varattu lähetystyöhön; tästä summasta 700 000 dollaria kohdistettiin 
Eurooppaan. Vuonna 1911 Euroopan maissa toimi 1155 baptistiseurakun-
taa, joiden yhteinen jäsenmäärä oli 133 000. Suurimmat kirkot olivat Ruot-
sissa (52 000 jäsentä), Saksassa (41 000) ja Venäjällä (26 000). Pienempiä 
kirkkokuntia baptisteilla oli Ranskassa, Espanjassa, Norjassa ja Tanskassa. 
Baptistien lähetystoimintaan kuului seurakuntatyön lisäksi kirjapaino- ja 
kirjakauppatoiminta, uskonnollisen kirjallisuuden jakelu sekä pyhäkoulu-
jen ja konferenssien pitäminen. Ruotsissa ja Saksassa baptisteiila oli omat 
pappisseminaarinsa. Vuonna 1911 Hampurin seminaarissa opiskeli 41 pap-
piskokelasta ja Ruotsin Bethel-seminaarissa 51. Tässä vaiheessa lähetys-
työn johdossa oli Euroopassa koulutuksensa saanut papisto.93  

93. Ninety-eighth Annual Report of the American Baptist Foreign Mission Society 1912, 
133-137, 142-143, 214. 
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Toinen näkyvän aseman Euroopassa saanut uskonnollinen herätysliike 
oli metodismi. Se levisi paitsi saksankielisiin maihin, ennen kaikkea Eng-
lantiin ja Skandinaviaan. Jo 1870-luvulla amerikkalaiset evankelistat 
Dwight L. Moody ja Ira David Sankey kävivät useita kertoja Euroopassa. 
Heidän viimeinen matkansa ajoittui 1890-luvun alkuun, ja vuosisadan vaih-
teessa heidän vaikutuksensa tuntui yhä. W.T. Stead kirjoittaa Moodyn ja 
Sankeyn merkityksestä englantilaiselle hengelliselle elämälle ja erityisesti 
kirkkomusiikille:94  

» ... there has been a long list of Revivalists whose services 
were greatly welcomed both in England and in the States. Of 
these the best known were Moody and Sankey. Moody in 
speech and Sankey in song excercised a wider influence than 
any other two men upon the British people in the latter half 
of the last century. Sankey's hymns still hold the first place in 
the thousands of places of worship throughout the British Em-
pire. They are sung more constantly, and by a much greater 
number of people, than any other songs, with the one of the 
National Anthem.» 

Myös Norjassa metodismin katsottiin vaikuttavan luterilaisuuteen 
myönteisesti. Tämä johtui siitä, että kaksi norjalaista lähetystyöntekijää 
työskenteli Moodyn oppilaina Yhdysvalloissa ja toi sieltä vuonna 1905 voi-
makashenkisen herätysliikkeen, josta SKARDin arvion mukaan tuli yksi ai-
kakauden suurimmista massaliikkeistä. Samoihin aikoihin John R. Mott, 
joka oli niin ikään Moodyn oppilas, toi Norjaan uusia virikkeitä NMKY-

työlle.95  

1800-luvun lopulla Euroopassa vakiintui myös adventistien toiminta. 
OIVIND GJERTSEN on todennut, että Norjassa adventistit löysivät vuosisa-
dan vaihteeseen mennessä oman paikkansa yhteiskunnassa. Kirkko tuli 
omavaraiseksi, ensimmäiset alkeiskoulut lapsia varten perustettiin, ja 
vuonna 1898 aloitti terveysklinikka toimintansa Oslossa. Vuonna 1900, jol-
loin pidettiin Norjan adventistikirkon 14. vuosikokous, maassa toimi 20 or-
ganisoitua adventistiseurakuntaa. 1900-luvun alku oli kirkon kasvun kaut-
ta, ja vuonna 1914 oli seurakuntia jo 50 ja jäseniä 1300. Kirkko oli luonteel-
taan hyvin populaari. GJERTSENin mukaan suurin osa sen jäsenistä kuului 
alempaan keskiluokkaan tai sen alapuolelle.96  

94. Stead 1902, 103. 
95. Skard 1976, 89. 

96. Ks. Gjertsen 1968, 85-88. 
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Myös mormonismi jatkoi maailmanvalloitustaan. Lähetystyön keskus 
oli Englannissa, Liverpoolissa, jossa toimiva presidentti vastasi koko Eu-
roopan lähetyksestä. Eniten vastakaikua mormonit löysivät Englannin 
ohella Skandinavian maista. Vuonna 1895 Englannissa oli 3000 mormoni-
kirkkoon kuuluvaa, Ruotsissa noin 2000, Tanskassa 1000 ja Norjassa 600. 
Kymmenessä vuodessa jäsenmäärä lisääntyi jonkin verran: Englannissa ja 
Skandinaviassa heitä oli vuonna 1904 kaikkiaan 10 000.97  

Mormonien lähetystyö kohtasi vuosisadan vaihteessa vaikeuksia, sillä 
monissa Etelä-Euroopan maissa heitä ei otettu vastaan ollenkaan; edes 
Ruotsissa tai Norjassa heille ei myönnetty oikeudellista asemaa. Myös 
mormonilähetystyöntekijöiden tehokkuus laski jatkuvasti, vaikka heidän 
lukumääränsä oli koko ajan nousussa. Epäsuotuisa kehitys aiheutui lähinnä 
siitä, että Eurooppaan tulleet työntekijät olivat toisen tai kolmannen pol-
ven skandinaavisiirtolaisia, jotka eivät edeltäjiensä lailla osanneet enää 
pohjoismaisia kieliä eivätkä näin saaneet kontaktia ihmisiin. Toiseksi myös 
mormonikirkon sisäiset vaikeudet Yhdysvalloissa heijastuivat Euroopan 
lähetykseen. 1890-luvulta alkaen amerikkalaiset mormonit eivät enää ha-
lunneet Euroopasta mormonisiirtolaisia vaan keskittyivät seurakuntiensa 
vahvistamiseen oman väestön keskuudessa. Näin mormonilähetyksen par-
haat vuodet olivat vuosisadan vaihteeseen mennessä ohitse. WILLIAM 
MULDER on arvioinut, että kaikkiaan Euroopassa käännytettiin vuoteen 
1905 mennessä 46 000 ihmistä, joista 30 000 lähti siirtolaisiksi Utahiin. 
Eniten lähtijöitä oli Tanskasta ja Etelä-Ruotsista.98  

1890-luvulla Englantiin kotiutui Christian Science -liike, josta maail-
mansotien välisenä aikana tuli varsin menestyksekäs. Vuosisadan vaihtees-
sa Eurooppaan tulivat Jehovan todistajat ja helluntailaiset. Näistä jälkim-
mäiset herättivät etenkin alimpien yhteiskuntaluokkien kiinnostuksen. 
Mustien jumalanpalveluksista peräisin olleet melodiset ja rytmikkäät lau-
lut, seremoniat ja ihmeparannukset vetosivat kuulijoihin. Helluntailaisuus, 
samoin kuin muutkin uskontosuuntaukset vaikuttivat eurooppalaiseen, 
protestanttiseen ja luterilaiseen hengelliseen elämään vapauttavasti ja ke-
ventävästi. Ne antoivat ihmisläheisemmän vaihtoehdon sadoille tuhansille 
eurooppalaisille, jotka eivät muuten ehkä olisi kokeneet mitään hengellistä 
liikettä omakseen. Amerikkalaisperäisten suuntausten merkitys kehittyi 
erityisen suureksi Pohjoismaissa. SKARDin mukaan 3/4 Norjan organisoi-
duista kirkkokunnista oli Yhdysvalloista peräisin.99  

97. Ks. Wengreen 1968, 102; Arrington-Bitton 1980, 142-143. 
98. Mulder 1957, 102. 

99. Skard 1976, 89, 130-131; ks. myös Wilson 1975, 114-119. 

430 



Myös Euroopan naisasialiike vakiintui ja organisoitui vuosisadan vaih-
teen tuntumassa. Silti Yhdysvallat — yhdessä Englannin kanssa — säilytti 
johtoaseman naisasialiikkeen esikuva- ja edelläkävijämaana. Ennen kaik-
kea Yhdysvalloista tuli kansainvälisen yhteistoiminnan johtaja. Vuonna 
1888 amerikkalaiset naiset olivat perustaneet International Council of Wo-
men -järjestön kansainväliseksi kattojärjestöksi. Vuonna 1904 he olivat 
Berliinissä perustamassa International Woman Suffrage Alliance'a naisten 
äänioikeuden ajamiseksi. Äänioikeuden saavuttamisesta tuli 1900-luvun 
alun tärkein päämäärä naisasialiikkeissä ympäri maailman, kun edellisen 
vuosisadan puolella oli keskitytty siveellisten ja koulutuksellisten kysymys-
ten edistämiseen. Mistään yhtenäisestä liikkeestä ei silti voida puhua sen 
paremmin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakaan; jokaisessa maassa oli 
useita, keskenään riitaisiakin järjestöjä. Myös naisten käyttämät keinot 
vaihtelivat suuresti. Yhdysvalloissa oli sekä keskiluokkaisia että anarkisti-
sia yhdistyksiä, ja Englannissa jotkut naiset herättivät pahennusta mella-
koinnilla ja nälkälakoilla. Näin ollen ei voida havaita, että Yhdysvalloista 
olisi enää tässä vaiheessa tullut Eurooppaan yhtenäistä aatteellista esiku-
vaa; amerikkalaisuuden vaikutusta on etsittävä lähinnä kansainvälisestä yh-
teistyöstä.100  

Kun International Council of Women perustettiin, asetettiin sen ala-
järjestöille ehdoksi, että niiden tulisi olla kansallisia katto-organisaatioita. 
1890-luvulla Euroopan naisjärjestöt alkoivat saavuttaa tämän organisaa-
tiotason, ja ne voivat siis liittyä kansainväliseen yhteistyöhön. International 
Council of Women -järjestön toimintaan kuului kansainvälisten kongressi-
en pitäminen sekä naisasialiikkeen edistäminen keräämällä raportteja kun-
kin jäsenmaan tilanteesta ja toiminnasta. Tietoutta levitettiin eteenpäin 
lehtien ja kirjallisuuden välityksellä. Näin naisten tietämys eurooppalais-
ten ja amerikkalaisten kanssasisarten oloista lisääntyi huomattavasti. Inter-
national Council of Women'in kongresseja pidettiin sekä Yhdysvalloissa 
että Euroopassa, ja jokainen jäsenmaa pyrki lähettämään niihin edustajan-
sa. Ensimmäiset kongressit järjestettiin Washingtonissa ja Chicagossa, vuo-
den 1893 jälkeen myös Euroopassa.1°1  

Amerikkalaiset naisasianaiset alkoivat tästä syystä matkustaa yhä use-
ammin Euroopassa. Vuonna 1911 Norjassa kävi paljon huomiota herättä-
nyt Carrie Chapman Catt. Samaan aikaan toisen amerikkalaisen naisasia-
naisen, Charlotte Perkins Gilmanin kirjat nostattivat siellä debatin, ja kir- 

100. Naisasialiikkeen vaiheista eri puolilla maailmaa vuoteen 1920 mennessä, ks. Evans 1977, 
passim; ks. myös Koht 1970, 55. 

101. Vrt. Nevala 1980, 21-29, 79-80. 
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Kuva 79: Amerikkalaiset naisasiajärjestöt ja niiden johtajat, kuten Lucy Stone ja Susan 
B. Anthony, tulivat tunnetuiksi myös Euroopassa. Amerikkalaisnaisten päättäväisyyttä 
ja rohkeutta ihailtiin, ja eurooppalainen naisasiatyö järjestäytyi paljolti Yhdysvalloista 
saadun mallin mukaan. — Kuvassa naisten äänioikeustaistelussa käytetyn lauluvihkon 
kansilehti, jossa kehotetaan äänestämään Susan B. Anthonya. 

jailija Sigrid Undset tuomitsi amerikkalaisen naisasialiikkeen.102 Yleensä- 
kin eurooppalaiset suhtautuivat joko selkeästi hyväksyen tai tuomiten ame-
rikkalaisiin naisiin. Edistyksellisille piireille nämä pysyivät jatkuvasti esi- 
kuvina ansiokkaana pidetyn pioneerivaiheen vuoksi. W.T. Stead piti Yh- 

102. Skard 1976, 131. 
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dysvalloista tulleita naisasialiikkeen vaikutteita tärkeimpinä yhteiskunnal-
lisina aatteina, jotka vuosisadan vaihteessa amerikkalaistuttivat ja demo-
kratisoivat brittiläistä yhteiskuntaa.103  

Myös eurooppalainen raittiusliike sai edelleen esikuvia Yhdysvallois-
ta. Kieltolakiliikkeellä oli progressiivisessa Amerikassa tärkeä sija. Eten-
kin naisjärjestöt ja sosiaalityöntekijät ajoivat innokkaasti alkoholin myyn-
nin lopettamista. Kapakoita hävitettiin ja valistusta jaettiin. Paikallisia ja 
osavaltiokohtisia kieltolakeja säädettiin. Lopulta vuonna 1917 kongressi 
hyväksi lain yleisestä kieltolaista, joka ratifioitiin kaksi vuotta myöhem-
min.104  

Eurooppalaiset seurasivat kiinnostuneina Yhdysvaltojen kehitystä ja 
pitivät amerikkalaista lainsäädäntöä pisimmälle kehittyneenä. Eurooppaan 
pyrittiin saamaan samantyyppinen lainsäädäntö. Myös järjestötoiminnassa 
seurattiin amerikkalaisten jalanjälkiä. Vuosina 1890-1917 Eurooppaan va-
kiintuivat amerikkalainen Valkonauhaliike, Goodtemplar-järjestö sekä Si-
ninauhaliike. 

Suurin vaikutus amerikkalaisella raittiusliikkeellä oli edelleen Englan-
tiin. Etenkin Chicagossa päämajaansa pitäneellä Women's National Chris-
tian Temperance Union'illa ja tästä syntyneellä Valkonauhaliikkeellä oli 
suuri merkitys. Liike levisi Englantiin jo vuonna 1879, ja vuonna 1890 sen 
presidentiksi valittiin lady Isabel Somerset. Hän matkusti 1890-luvun alus-
sa Yhdysvalloissa, jolloin hänet valittiin World's Women Christian Tempe-
rance Union'in varapuheenjohtajaksi. Valkonauhaliike levisi myös Pohjo-
laan ja Saksaan ennen vuosisadan vaihdetta. Vuoteen 1910 mennessä sii-
hen kuului kaikkiaan 500 000 naista Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasi-
assa.105  

Laajan kannatuksen sai myös amerikkalainen, Eurooppaan 1870-lu-
vulla kotiutunut Goodtemplar-liike, vaikkakin sen toimintaa haittasi aluksi 
jakaantuminen amerikkalaiseen ja englantilaiseen haaraan. Vuonna 1887 
liike yhdistyi ja parikymmentä vuotta myöhemmin sillä oli yhteensä 
682 000 jäsentä Euroopan eri maissa; eniten kannatusta oli Ruotsissa 
(227 000 jäsentä), Englannissa (206 000), Saksassa (73 000) ja Norjassa 
(63 000), mutta liike tunnettiin myös Tanskassa, Islannissa, Unkarissa, 
Alankomaissa, Sveitsissä ja Ranskassa. Sen kannatus kasvoi Euroopassa 
niin suureksi, että toiminnan painopiste siirtyi Yhdysvalloista vanhaan 
maailmaan.106  

103. Stead 1902, 103. 

104. Rozwenc-Bender 1978, 300-301. 
105. Hytönen 1911, 154-156, 301; Skard 1976b, 191. 

106. Ks. Hytönen 1911, 310-313. 
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Myös amerikkalainen Sininauhaliike sai jalansijaa vuosisadan vaihteen 
Euroopassa. Jo vuonna 1883 sillä oli lähes 700 000 brittiä jäsenenään. Liike 
levisi Pohjoismaihinkin, ainakin Ruotsiin ja Norjaan. Ruotsissa Sininauha-
liikkeen kannattajia oli vuonna 1910 noin 80 000, Norjassa noin 5 000 ja 
Tanskassa 2 500.1u7  

Amerikkalaisperäisten raittiusliikkeiden osuus oli siis varsin huomat-
tava etenkin Englannissa ja Pohjolassa. Ruotsin raittiusseurojen 350 000 
aikuisjäsenestä noin 300 000 kuului joko Goodtemplareihin tai Sininauha-
liikkeeseen. Koko raittiusliikkeellä on ollut suuri käytännön merkitys, sillä 
vuosisadan vaihteen tienoilla siihen kuului HYTÖSEN arvion mukaan Eng-
lannissa noin 15% ja Norjassa ja Ruotsissa lähes 19% väestöstä. Raittius-
liikkeen ansioksi voidaan laskea Skandinavian maiden osittaiset paikka-
kuntakohtaiset kieltolait (esimerkiksi Norjassa vuodesta 1894 lähtien) sekä 
valtion monopoliksi siirretty väkijuomakauppa kaikissa Pohjoismaissa. 
Amerikkalaisella kieltolakiliikkeellä oli myös suuri merkitys Pohjolassa. 
Islantiin sitä suunniteltiin vuonna 1911 ja Norjassa se tuli voimaan vuonna 
1916 (kesti vuoteen 1927). Eurooppalaiset halusivat näin seurata Yhdys-
valtain esimerkkiä alkoholikysymysten hoidossa.1°8  

Progressiivisella Amerikalla alkoi olla yhä enemmän annettavaa Eu-
roopalle muidenkin yhteiskunnallisten kysymysten hoidossa. FRANKLIN D. 
SCOTTin mukaan 1900-luvun alussa etenkin skandinaavit olivat kiinnostu-
neita amerikkalaisen oikeuslaitoksen toiminnasta. Yhdysvaltoihin tehtiin 
opintomatkoja ja matkavaikutelmista julkaistiin kirjoja. Pohjoismaissa so-
vellettiin myös mm. amerikkalaista rautatielainsäädäntöä.109  Myös kirjas-
toalan koulutus haettiin Yhdysvalloista. Norjalainen H. Tambs Lyche esit-
teli vuonna 1896 suunnitelmansa kirjastojen modernisoimisesta amerikka-
laisen mallin mukaan. Haakon Nyhuus toteutti suunnitelman vuonna 1902 
käytyään tutustumassa New Yorkin ja Chicagon kirjastoihin.110  

Suurempi merkitys Yhdysvalloilla oli kuitenkin sosiaalisten olojen pa-
rantamiselle Euroopassa. Täällä haluttiin toisaalta seurata amerikkalaisten 
edistyksellistä esimerkkiä ja toisaalta pyrittiin estämään siirtolaisuus Ame-
rikkaan. Siksi Ruotsissa aloitettiin halpojen asuntolainojen myöntäminen 
vähävaraisille 1900-luvun alussa. SCOTT kirjoittaa, että Yhdysvallat toimi 
taustavoimana mitä erilaisimmissa uudistushankkeissa, joita Ruotsissa 
esiintyi. Esimerkiksi kun kannustettiin uudisraivausta ja uudisasutusta, de- 

107. Ks. Hytönen 1911, 321-322. 

108. Hytönen 1911, 348, 365-366, 371-373; ks. myös Skard 1976, 87. 

109. Scott 1950, 81. 

110. Skard 1976,129-130. 
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mokratisoitiin ruotsalaista koululaitosta, kehitettiin ammattikouluja, laa-
jennettiin äänioikeutta ja madallettiin luokkarajoja, pidettiin Yhdysvaltoja 
esikuvana. Atlantin takaa saatiin mallit myös teollisuuden rationalisointiin 
ja merenkulun kehittämiseen sekä virikkeet hypoteekkipankkien perusta-
miselle ja vakuutuslainsäädännön laatimiselle. SCOTT jatkaa, että monet 
pitivät Ruotsia 1900-luvun alussa Euroopan amerikkalaistuneimpana maa-
na. Ruotsi olikin hänen mukaansa esimerkki siitä, miten siirtolaisuus ja 
suuri länsi toimivat sosiaaliseen muutokseen pakottavina voimina.111  

Myös muualle Eurooppaan levisivät amerikkalaiset yhteiskunnalliset 
innovaatiot kuten verouudistukset. Ne saivat alkunsa amerikkalaisen so-
sialistikirjailijan Henry Georgen julkaistua vuonna 1879 teoksen Progress 
and Poverty. Seuraavalla vuosikymmenellä se herätti kiinnostusta Euroo-
pan radikaalien piireissä; Tanskassa syntyi verouudistusta ajanut puolue-
kin. Tästä alkoi Euroopan laajuinen keskustelu asiasta sillä seurauksella, 
että 1890-luvulla Henry Georgen utopiana esittämä maaverotus otettiin 
käyttöön Englannissa, Saksassa, Tanskassa ja Norjassa.112  

Henry Georgen ja Edward Bellamyn kirjoitusten tunnetuksi tuleminen 
osoitti Yhdysvaltain ja Euroopan sosialististen liikkeiden aatteellista lä-
hentymistä. Vaikka työväenliikkeellä oli erilainen asema Atlantin kummal-
lakin puolen, eurooppalaiset seurasivat tarkasti Yhdysvaltain tapahtumia. 
Ne herättivät eurooppalaisissa voimakkaita solidaarisuuden tunteita. 
SKARD on todennut, että siirtolaiset toimivat tärkeinä amerikkalaisen so-
sialismin välittäjinä ainakin Norjaan. Kirjeissään ja lehtisissään he ker-
toivat Yhdysvaltojen puolueista ja lakkotaisteluista. Näin ollen voidaan sa-
noa, että myös eurooppalainen työväenliike sai ainakin jossakin määrin 
amerikkalaisia vaikutteita, sillä esimerkiksi norjalaiset ammattiyhdistys-
johtajat kävivät Yhdysvalloissa opiskelemassa 1900-luvun ensimmäisellä 
vuosikymmenellä.113  

Tarkasteltaessa amerikkalaisen kulttuurin tuloa Eurooppaan vuosina 
1890-1917 voidaan havaita useiden ilmiöiden samanaikaisuus. Yhdysvalto-
jen politiikan muuttuessa ekspansiiviseksi ja kaupallisen invaasion päästes-
sä vauhtiin myös useat amerikkalaisen kulttuurin piirteet alkoivat levitä ai-
kaisempaa intensiivisemmin Eurooppaan. Osoituksena tästä oli amerikka-
laisen tieteen tunnetuksi tuleminen vanhan maailman puolella. Vaikka se 

111. Scott 1955, 8-10. 
112. Ks. Koht 1970, 203. 
113. Skard 1976, 139-140; ks. myös Koht 1970, 204. 
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akateemisen luonteensa vuoksi kosketti vain harvoja eurooppalaisia, se oli 
ilmiönä oireellinen. Sitä seurasi amerikkalaisen taiteen ja kirjallisuuden le-
viäminen Eurooppaan yhä laajenevan vastaanottajapiirin keskuuteen, ja 
mitä populaarimmasta kulttuurista oli kyse, sitä suurempaa väestöryhmää 
se alkoi koskettaa. Euroopan amerikkalaistuminen levisi jatkuvasti syvem-
mälle elämän eri tasoille. Se muokkasi niin elämisen ulkonaisia puitteita 
kuin yhteiskunnallisiakin rakenteita; se alkoi muokata koko atlanttista 
kulttuuripiiriä uuteen muotoon. 
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4.2. Amerikkalaisvaikutuksen lisääntyminen Suomessa 

4.2.1. Teknologia saavuttaa teollistuvan maan 

Vuosina 1890-1917 Suomessa elettiin voimakkaan kehityksen kautta. Siitä 
huolimatta, että poliittiset tapahtumat aiheuttivat kulttuurielämässä hen-
kistä sisäänpäinkääntyneisyyttä ja vaikeuttivat ajoittain mielipiteenilmai-
sua, maa oli taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti modernisoitumassa ja 
kulttuurisesti kansainvälistymässä. Kun vielä 1870-luvulla vain 7,4% maan 
väestöstä oli kaupunkilaisia, heidän osuutensa oli vuonna 1910 jo 14,7%.1  
Vielä suurempi nousu tapahtui teollisuusväestön määrässä; tämä viisin-
kertaistui 1880-luvulta ensimmäisen maailmansodan syttymiseen mennes- 
sa. 2 

Kehitystä kuvastaa kuljetus- ja tietoyhteyksien jatkuva paraneminen. 
Koko 1890-luvun ja 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen ajan raken-
nettiin lisää rautateitä niin, että ne Suomen itsenäistyessä kattoivat koko 
maan Pohjois- ja Itä-Suomea myöten. Sisävesikanavia rakennettiin ja kor-
jailtiin höyrylaivaliikenteen tehostamiseksi. Vuonna 1883 perustettu Suo-
men Höyrylaiva Osakeyhtiö liikennöi ulkomaiden satamiin. 1890-luvulla 
sillä oli käytössään toistakymmentä alusta, jotka kuljettivat rahtia Suomen 
sekä Ruotsin, Saksan, Englannin, Alankomaiden, Espanjan ja Ranskan sa-
tamien välillä .3  Yhdysvaltojen liikenteen kannalta Suomen Höyrylaiva 
Osakeyhtiön vuonna 1891 aloittama siirtolaiskuljetus Englantiin oli tärkeä. 
Sieltä jatkettiin Yhdysvaltoihin muiden yhtiöiden laivoilla .4  Näin matkus-
tus Suomesta Amerikkaan ja takaisin yksinkertaistui huomattavasti. Mai-
noksen mukaan koko matka kesti 12 päivää. 

Suomen kansainväliset tietoyhteydet paranivat ja myös maan sisäinen 
informaationkulku nopeutui. Vuonna 1883 oli rakennettu lennätinlinja 
Skandinavian maista Venäjälle Ahvenanmaan ja Uudenkaupungin kautta. 
Se liitti Suomen aikaisempaa tehokkaammin kansainväliseen »rytmiin». 

1. Ks. Waris 1936, 228. 

2. Kovero 1936, 145-146. 
3. Järvinen 1936, 174-183, 186-188. 
4. Ks. esim. Virtanen 1979a, 36. 
5. Ks. mainos Uudessa Suomettaressa 19.2.1892. 
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Myös postiliikenne tehostui nopeiden höyrylaivojen ansiosta. Vuosisadan 
vaihteessa uutisten arvioitiin tulevan Yhdysvalloista Suomeen 3-4 päivässä, 
kun vielä 1850-luvulla matkaan oli mennyt runsas kuukausi.6  Maan sisäi-
nen tietoliikenne tehostui niin ikään; vuoteen 1904 mennessä oli kaupun-
kien välille vedetty kaukopuhelinlinjoja jo 25 000 km, ja vuonna 1918 oli 
lennätinlaitoksen linjoja rakennettu saman verran. Puhelinliikenne olikin 
vuosisadan vaihteeseen mennessä edennyt niin pitkälle, että jokaiseen kau-
punkiin ja 200 maalaiskuntaan oli rakennettu puhelinkeskus. Etelä-Suo-
men Kaupunkienvälinen Telefoni Oy johti kaukopuheluliikenteen kehittä-
mistä siihen asti, kunnes valtion puhelinlaitos aloitti toimintansa Suomen 
itsenäistyttyä.7  

Urbaanissa kehityksessä Suomi saavutti 1900-luvun alussa eurooppa-
laisen tason useilla alueilla. Kaupunkeihin perustettiin kunnallisia sähkö-
laitoksia ja kaupunkikuva alkoi uudistua katuvalojen valaistuksessa. Moni-
kerroksiset kivitalot ja autoliikenne loivat suurimpiin kaupunkeihin mo-
dernin ilmeen. Katuelämää vilkastuttivat kauppojen näyteikkunat, kahvilat 
ja ravintolat sekä elokuvateatterit, joita Helsingissä toimi ennen ensim-
mäistä maailmansotaa jo toistakymmentä. Kaupunkilaiset alkoivat yhä 
enemmän seurata eurooppalaisia esikuvia, oli sitten kyse muodista, kulu-
tustavaroiden hankkimisesta, vapaa-ajan vietosta tai kulttuuriharrastuk-
sista. Sivistyneistö kävi oopperassa ja konserteissa ja seurasi kansainvälisiä 
kulttuurivirtauksia kuten muunkin Euroopan sivistyneistö. Alemmat luo-
kat katsoivat elokuvia ja lukivat ajanvietekirjallisuutta, jota kirjakaupat ja 
kansankirjastot tarjosivat. Elintaso alkoi nousta. Vaikka Suomi oli ensim-
mäisen maailmansodan puhjetessa edelleen maatalousvaltainen maa, on 
huomattava, että muutos 1800-luvun puolen välin oloihin verrattuna oli 
merkittävä. Vasta nyt suomalaisilla oli edellytyksiä laajemmassa määrin ot-
taa vastaan ulkomaisia innovaatioita, koskivat ne sitten teollisuuden kehit-
tämistä tai kulutustavaroita, kulttuuria tai yhteiskunnallisia aatteita. Vaik-
ka tärkeimmät vaikutteet saatiin yhä Länsi-Euroopasta, myös amerikka-
laisten innovaatioiden merkitys lisääntyi. 

Konkreettisimmin amerikkalaisuus tuli Suomeen kaupan välityksellä. 
Vuosina 1860-1913 Suomen koko kauppavaihto kohosi 100 miljoonasta 
markasta 900 miljoonaan. Kauppa painottui koko ajan tuontiin, joka 1880-
luvulta 1900-luvun alkuun kaksinkertaistui arvoltaan. Tärkein kauppa-
kumppani Venäjän jälkeen oli Saksa, kolmantena tuli Englanti. Saksa ja 
Englanti, jossain määrin Ruotsi ja Tanskakin, olivat tärkeitä välittäjämaita 

6. Kyläkirjaston Kuvalehti (B-sarja) 1901, 110. 

7. Järvinen 1936, 195-196. 
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myös Yhdysvaltojen kaupassa. Arviointia vaikeuttaa se, että tilastoihin 
merkittiin tuontimaa sen mukaan, mistä satamasta tavarat oli Suomeen 
rahdattu. Näin ollen osa Euroopan maiden tuonniksi luokitelluista tuot-
teista koostui amerikkalaisesta sianlihasta, viljasta ja jauhoista, koneista 
sekä työkaluista. Tilastoarvot Yhdysvaltojen tuonnista Suomeen jäivät siis 
todellisia arvoja pienemmiksi. Vuonna 1890 oli suoraan amerikkalaisista 
satamista tulleiden tuotteiden arvo noin 1,5 miljoonaa markkaa. Tutkitta-
vana aikana se oli suurimmillaan vuonna 1903, jolloin se kohosi 1,8 miljoo-
naan markkaan. Todella merkittäväksi kauppakumppaniksi Yhdysvallat 
nousi vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Yhdysvaltojen taloudel-
linen vaikutus Suomeen ei kuitenkaan ulottunut vain tuontikauppana vaan 
myös luottoina. Aivan tutkittavan kauden lopussa, vuonna 1917, Suomen 
hallitus pyysi elintarvikeluottoa Yhdysvalloilta vaikean ravitsemustilanteen 
vuoksi. Yhdysvallat myönsikin luoton, mutta tavarakuljetukset keskeytyi-
vät melkein heti sodan vuoksi ja jatkuivat vasta sodan päätyttyä. Näin Suo-
mi oli kuitenkin liittynyt muiden Euroopan velallisten maiden joukkoon.8  

Kansantaloudellisesti tärkein Yhdysvaltojen tuonnin osa olivat elintar-
vikkeet, vilja ja sianliha. Mutta jos tuontikauppaa tarkastellaan teollisuu-
den ja maatalouden kehityksen näkökulmasta, amerikkalaiset koneet ja 
työkalut nousivat keskeiseen asemaan. Suomalaisen teknologian kehittyes-
sä ulkomaisten innovaatioiden tarve lisääntyi. Esikuvia haettiin ennen 
kaikkea Saksasta, mutta myös Yhdysvalloista, jonne tehtiin opintomatkoja 
ja josta tuotiin Suomeen koneita. Niistä kirjoitettiin myös lehdissä. 

Aikakauslehdissä ja sanomalehdissä kirjoitettiin jatkuvasti amerikka-
laisesta teollisuudesta, tekniikasta, rakentamisesta ja keksinnöistä. Kirjoit-
telu oli alkanut jo vuoden 1876 Philadelphian maailmannäyttelyn jälkeen 
ja jatkui edelleen vuosisadan vaihteen tienoilla niin runsaana, että esimer-
kiksi Helsingin Kaiku -lehdessä se muodosti lähes neljänneksen koko Ame-
rikka-kirjoittelusta. Lehtien aihevalikoima kattoi kaikki tekniikan alat. 
Kerrottiin puhelinlaitosten toiminnasta, New Yorkin pilvenpiirtäjien ra-
kentamisesta, lentokoneista, langattomista lennättimistä, sähkövoimaloista 
ja jättiläisauroista. Kirjoittelusta heijastui vilpitön ihailu amerikkalaista, 
»suuremmoista» teknologiaa kohtaan. Jos amerikkalaisessa yhteiskunnassa 
oli muissa suhteissa nähty paljonkin arvosteltavaa, pidettiin sitä tekniikassa 
edelläkävijänä. Helsingin Kaiku kirjoitti vuonna 1912 New Yorkin veden-
puhdistamon rakentamisesta:9  

8. Paasivirta 1963, Appendix Statistical Table I; ks. myös Järvinen 1936, 200; Eskelinen 
1951, 10-14. 

9. Helsingin Kaiku 1912, 43. 
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Kuva 80: Ensimmäiseen maailmansotaan mennessä McCormickin maatalouskoneet 
olivat todellisuutta myös Suomessa. 

» ... tämän suuremmoisen tuloksen saavuttamiseksi on suo-
ritettu jättiläistöitä 30 engl. peninkulman päässä olevalla Cro-
ton-joella, josta mahtavan sulun ja johtolaitteiden avulla saa-
daan kaupunkiin lähes miljoona kuutiometriä joka päivä. Lai-
toksen suuremmoisuudesta saa käsityksen, kun ottaa huomi-
oon, että sulkuun ja vesisäiliöön on tarvittu yli 1.650 000 
kuutiometriä soraa ja 425 000 kuutiometriä kalliota ...» 

Vastaavasti pidettiin jättiläisristeilijöitä, Titanicia ja Olympicia, »lai-
vanrakennustekniikan suuremmoisimpina saavutuksina». St. Louisin maa-
ilmannäyttelyn avaaminen sähkönapOpia painamalla teki katsojaan »kerras-
saan suuremmoisen vaikutuksen».1  Amerikkalainen tekniikka oli useissa 
kirjoituksissa »maailman suurinta». New Yorkin pilvenpiirtäjät olivat 
»maailman korkeimmat»11; St. Louisin maailmannäyttelyssä olivat maail-
man suurin kaasumoottori ja maailman suurimmat urut. Teksti kertoi:

12  

»Niinkuin muissakin maailmannäyttelyissä, on tietysti tässä-
kin esillä esineitä, jotka jättikokonsa, voimansa ja kykynsä 

10. Helsingin Kaiku 1912, 139, 204-205. 
11. Esim. Helsingin Kaiku 1908, 130-131. 

12. Helsingin Kaiku 1904,139. 
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puolesta ovat ikäänkuin asetetut esittämään inhimillisten 
saavutusten laajuutta ...» 

Kun Scientific American -lehti julkaisi vuonna 1914 artikkelin »Mitkä 
ovat aikamme kymmenen suurinta keksintöä?», sen käännös julkaistiin Ko-
din Kuvastossa. Lehden mukaan tärkeimpiin keksintöihin kuuluivat mm. 
langaton lähetin, lentokone, höyryturbiini ja kinematografi — kaikki ame-
rikkalaisten keksimiä tai parantelemia laitteita. Lehti arvioi niiden merki-
tyksen ihmiskunnalle suureksi:13  

»Kaikki nämä keksinnöt ovat arvaamattomalla tavalla hyödyt-
täneet ihmiskuntaa ja niiden siunausta tuottava vaikutus tu-
lee vielä monin kerroin suuremmaksi ajan pitkään, kun niitä 
edelleenyhä tarkoituksenmukaisemmiksi kehitetään. Ne ovat 
avanneet uusia aloja, joilta voidaan vielä löytää mittaamatto-
mat määrät ihmiskunnan kehitystä edistäviä voimia.» 

Varsin usein lehdissä mainittiin, että amerikkalaisista keksinnöistä oli 
hyötyä myös Suomen kehitykselle. Kun Kyläkirjaston Kuvalehti vuonna 
1891 esitteli amerikkalaista jättiläisauraa, jota Yhdysvalloissa käytettiin 
rautatierakennuksessa maaston raivaukseen, lehti päätti kirjoituksen: »Mi-
tähän, jos meillä Suomessa oli tuollaisia auroja soitamme ja rämeitämme 
ojittamassa!» Vastaavalla tavalla lehti esitteli ohiolaista kassakonetehdas-
ta, joka oli esimerkillinen kaikin tavoin; mainittiin, että jos Suomessakin 
olisi »tehtaita tai valtion laitoksia, jotka edes pienoiskoossa seuraisivat 
amerikkalaisen kassakonetehtaan esimerkkiä, niin mielellämme julkaisi-
simme kertomuksia niistäkin».14  

Joissakin kirjoituksissa oltiin jo askeleen verran pidemmällä. Ensin 
esiteltiin amerikkalainen kone ja sen käyttö Yhdysvalloissa; sitten kerrot-
tiin, että konetta käytetään jo Suomessakin. Kun Kyläkirjaston Kuvalehti 
kirjoitti vuosisadan vaihteessa höyrykäyttöisistä maatalouskoneista, se to-
tesi, että amerikkalaisperäiset höyrykoneet olivat levinneet kaikkiin sivis-
tysmaihin ja »jopa on tiedetty kertoa, että meidänkin syrjäisessä maassam-
me yritetään käyttää auraakin höyryn voimalla»» Samalla periaatteella 
Helsingin Kaiku julkaisi vuonna 1907 artikkelin »Moottorivene käytännölli-
sessä työssä».16  Siinä lehti totesi, että moottorivene on Suomenkin vesillä 

13. Kodin Kuvasto 1914, 110. 

14. Kyläkirjaston Kuvalehti (A-sarja), 1891, 22; (B-sarja) 1906, 25. 

15. Kyläkirjaston Kuvalehti (A-sarja) 1899, 55. 

16. Helsingin Kaiku 1907, 583. 
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tullut viime vuosina yhä yleisempään käyttöön ja että ei mene pitkää aikaa, 
kun se on Suomessa yhtä tavallinen kuin Amerikassa, »jota voi sanoa 
moottoriveneen, samoin kuin automobiilinkin varsinaiseksi kotimaaksi». 
Kun kirjoituksessa oli ensin selvitetty yksityiskohtaisesti, missä tehtävissä 
moottoriveneitä Yhdysvalloissa käytettiin, esiteltiin Suomen tullilaitoksen 
uusi amerikkalaistyyppinen moottorivene, jonka oli valmistanut Oy Helsin-
gin Moottoritehdas. Tämä artikkeli oli jo osoitus amerikkalaisen innovaati-
on käytännön soveltamisesta Suomen oloihin. 

Yllä on käsitelty suurelle yleisölle levinneiden lehtien välittämää tie-
toutta amerikkalaisesta teknologiasta. Huomattavasti pienemmälle lukija-
kunnalle oli suunnattu Teknikern-lehti, joka ilmestyi 1890-luvulta lähtien. 
Kymmenissä artikkeleissaan ja uutisissaan se esitteli tekniikan ammattilai-
sille amerikkalaista teknologiaa ja myös Yhdysvalloista Suomeen tuotuja 
koneita. Yhä useammat insinöörit, teknikot ja tehtaiden tekniset johtajat 
alkoivat kiinnostua amerikkalaisesta teknologiasta ja tehdä opintomatkoja 
Yhdysvaltoihin.i7  Useimmiten matkan motiivina oli puunjalostusteolli-
suuteen tutustuminen. Georg Holm, josta tuli kahden suomalaisen paperi-
tehtaan tekninen johtaja, kävi tutustumassa Chicagon maailmannäyttelyn 
koneisiin sekä Massachusettsin paperitehtaisiin ja niiden sähköturbiinei-
hin. Vuonna 1904 G.A. Serlachius -konsernin johtaja Gösta Serlachius tu-
tustui hänkin amerikkalaiseen puunjalostusteollisuuteen. Insinööri Birger 
Boström vieraili vuonna 1910 Pennsylvanian paperitehtaissa.18  

Suomalaiset alkoivat myös osallistua Yhdysvalloissa järjestettyihin 
kansainvälisiin kokouksiin. Vuonna 1904 pidettiin St. Louisin maailman-
näyttelyn yhteydessä insinöörikokous, johon osallistui viisi suomalaista.19  

Vuonna 1912 järjestettiin Yhdysvalloissa materiaalinkokeilijoiden kuudes 
kokous. Sen 2 600 osallistujan joukossa oli 30 suomalaista.20  

Se, että suomalaiset alkoivat hankkia amerikkalaisia koneita teolli-
suuslaitoksiin, oli paljolti suomalaisten oman aktiivisuuden tulosta, sillä 
amerikkalaisten monikansallisten yhtiöiden toiminnassa Skandinavia kuu-
lui kakkosalueeseen ja Suomi sen äärimmäiseen periferiaan. Amerikkalai-
silla ei näin ollut juurikaan intressejä Suomen konekauppaan. Vain kahdel-
la yhdysvaltalaisella valmistajalla oli Suomessa oma edustajansa. Nämä yri-
tykset olivat Thomson-Houston International Electric Light Company 
(josta tuli General Electric Company) ja paperiteollisuuden koneita val- 

17. Ks. Teknikern 1893, 90; 1895, 162; 1912, 292-299. 
18. Ks. Kero 1987, 162, 166-167. 
19. Teknikern 1904, 374-375. 

20. Teknikern 1912, 7. 
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mistanut Pusey & Jones Company. 1900-luvun alussa edellä mainittu 
Georg Holm alkoi toimia sähköturbiineja valmistaneen America's McCor-
mick -yhtiön edustajana Suomessa.21  

Eniten amerikkalaisia koneita ostettiin puunjalostus- ja paperitehtai-
siin. Näissä omaksuttiin myös amerikkalainen lämpömekaaninen valmis-
tusmenetelmä. Ensimmäinen amerikkalaismallinen, joskin saksalaisten 
valmistama kone tuotiin Suomeen vuonna 1897. Vuonna 1906 Pusey & 
Jones myi maahan paperimassakoneen, ja samoihin aikoihin The Black-
Clawson Company of Ohio toimitti paperinvalmistuskoneen. Myös amerik-
kalaisia kartonkiteollisuuden koneita ostettiin Suomeen. Puunjalostuksen 
käyttämiä turbiineja tuotiin kahdelta amerikkalaiselta valmistajalta, Ame-
rica's McCormick Company'lta ja Dayton Globe Iron Works Company'lta. 
Ensimmäisen maailmansodan aattona Kymi-Osakeyhtiö osti Amerikasta 
Green Bay Barker Company'lta puunkuorimiskoneen.22  

Myös eräät muut suomalaisen teollisuuden alat alkoivat »ulkomaa-
laistua» nopeasti. Sähkövoimaloita perustettiin; sementti, kumi- ja marga-
riiniteollisuus saivat alkunsa. Kutomateollisuus koki nousukauden ja kone-
pajateollisuus kasvoi metalliteollisuuden tärkeimmäksi haaraksi.23  Monet 
alat alkoivat käyttää amerikkalaisia koneita, joita Suomeen tuli parhaim-
millaan vain kaksi tai kolme vuotta sen jälkeen, kun ne oli Yhdysvalloissa 
otettu käyttöön. Suurin vaikutus amerikkalaisella teknologialla oli täällä, 
kuten muuallakin Euroopassa, sähkövoimateollisuuteen. Thomson-Hous-
ton International Electric Light Company toimi maassa vuodesta 1887 al-
kaen ja rakensi useimmat kaupunkien sähkövoimalaitokset.24  Kaivosteolli-
suudessa käytettiin Allis Chalmers Company'n koneita; The United Shoe 
Machinery Company puolestaan vuokrasi viidelle Suomen 12 kenkäteh-
taasta niiden käyttämät koneet.25  

Amerikkalainen teknologia vaikutti Suomen kehitykseen kahdella ta-
valla: se uudenaikaisti tuotantoa tehokkaiden menetelmiensä ansiosta, ja 
toisaalta se antoi esikuvia Suomen omalle koneteollisuudelle. Varsinaisia 
lisenssisopimuksia suomalaiset eivät solmineet amerikkalaisten valmistaji-
en kanssa, sillä näiden patentit eivät ulottuneet Suomeen. Yleinen käytän- 

21. Ks. Kero 1987,164-166. — KEROn tekstissä yhtiön nimi on Thomas Houston..., SOUT-
HARDiIIa Thomson-Houston... (ks. Southard 1931, 19). 

22. Ks. Kero 1987, 162-164. 
23. Kovero 1936, 137-146. 
24. Tampereen sähkölaitoksen käyttämää Thomson-Houston International Electric Light 

Companyn teknologiaa esiteltiin Teknikern -lehdessä vuonna 1901 (ks. Teknikern 1901, 
97-98). 

25. Kero 1982, 337; Kero 1987, 164-165. 
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tö oli se, että suomalaiset jäljittelivät amerikkalaisia prototyyppejä. Poik-
keus oli 1900-luvun alussa toiminut Kone- ja Siltarakennus Oy, joka hankki 
valmistusoikeudet Babcock & Wilcox'in höyrypannulle. Varsin usein Yh-
dysvalloista palanneet siirtolaiset välittivät teknistä tietämystä. Palasivatpa 
he Suomeen työläisiksi tai työnjohtajiksi, he toivat mukanaan uutta ja arvo-
kasta tietoa. Muutamat perustivat myös omia yrityksiä, joissa käytettiin 
amerikkalaisia menetelmiä. 1800-luvun lopussa Yhdysvaltoihin muuttanut 
John Wickström perusti jo Amerikassa ollessaan venemoottoreita valmis-
taneen tehtaan. Palattuaan Suomeen vuosisadan vaihteen jälkeen hän jat-
koi niiden valmistusta. Vaasan Moottoritehtaan tuotteet osoittautuivatkin 
niin onnistuneiksi, että niitä alettiin viedä ulkomaillekin. John Nordberg 
perusti Suomeen palattuaan Helsingin Sementti & Asfalttiliike -nimisen 
yrityksen, josta muutamassa vuodessa kasvoi yksi huomattavimpia raken-
nusalan liikkeitä 1900-luvun alun Suomessa. Ennen ensimmäistä maail-
mansotaa hänellä oli jo yli 500 työntekijää. Liikkeen menestystä luonneh-
dittiin aikalaisarvioissa »amerikkalaiseksi». Vuonna 1906 eräät amerikan-
suomalaiset perustivat Yhdysvalloista saadun mallin mukaan myös Suo-
men ensimmäisen kaivosyhtiö Finnish-American Mining Company'n, 
mutta sen toiminta jäi lyhyeksi. 

Amerikkalaisen teknologian tuonti vaikutti ratkaisevasti myös Suo-
men maatalouden kehittymiseen. 1800-luvun lopussa maatalous oli ajautu-
nut tilanteeseen, jossa oli pakko koneistaa viljelyä ja maidonkäsittelyä. 
Karjatalouden laajentuminen vaati heinän ja rehun viljelyn lisäämistä ja tä-
mä puolestaan edellytti koneiden käyttöä. Toisaalta myös viljankorjuu vaa-
ti koneita, sillä rautatierakentamisen ja teollistumisen alettua oli toisinaan 
vaikea saada työväkeä raskaaseen korjuutyöhön. Ulkomaisten innovaatioi-
den tarve oli siten suuri myös maataloudessa. Tietoa amerikkalaisista ko-
neista tuli useita kanavia pitkin. Sanoma- ja aikakauslehdet kertoivat jatku-
vasti Yhdysvaltojen huimasta kehityksestä maatalouden koneistamisessa. 
Jo 1880-luvulla amerikansuomalaiset kirjoittivat suomalaisiin sanomaleh-
tiin kuvauksia näkemästään kehityksestä. 1890-luvulla kirjoittelu jatkui. 
Juhani Ahon toimittamassa Uudessa Kuvalehdessä julkaistiin vuonna 1898 
artikkeli »Maanviljelystä höyryn avulla». Se kertoi »suuremmoisesta ame-
rikkalaisesta maanviljelystä» Pohjois-Dakotassa. Lehti kirjoitti suurtilan 
koneellistamisesta, joka oli niin taidokasta, ettei enää vaadittu suuria ih-
misvoimia vaan ainoastaan älykkyyttä ja taitavuutta sekä keveää kättä ko-
neita hoitamaan:27  

26. Kero 1982, 338-342, 345-346; Kero 1987, 161-162. 

27. Uusi Kuvalehti 1898,177-180. 
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»Kaikki työt tehdään luonnollisesti koneilla ja kaikki on jär-
jestelmän mukaisesti laitettu. Vehnään tuskin ollenkaan ih-
miskädet tulevat koskeneeksi. Talon työväen ei tarvitse muu-
ta kuin kääntää hanaa, painaa nappulaa, avata tappia ja ajaa 
suuria, väkeviä hevosia ...» 

Lehti kertoi myös tilan koneista, joiden määrän täytyi tuntua suomalaisesta 
lukijasta täysin uskomattomalta: 3000 hehtaarin tilalla oli 3 höyrypuimuria, 
30 neljän hevosen vetämää auraa, 18 hevosharavaa, 21 suurta sitomiskonet-
ta ja runsaasti pienempiä koneita. Koneiden vetämiseen oli 300 hevosta. 

Suurelle yleisölle tarkoitettujen lehtien lisäksi maataloustietoutta le-
vittivät myös useat alan erikoislehdet, joita alettiin Suomessa perustaa jo 
1870-luvulla. Mm. Maamies, Pellervo ja Suomen Maanviljelyslehti esitteli-
vät myös ulkomaisia uutuuksia lukijoille. Alan oppilaitoksissa seurattiin 
kansainvälistä kehitystä. Voidaankin sanoa, että tietous amerikkalaisista 
maatalouskoneista tuli 1900-luvun alussa Suomeen melkein välittömästi, 
itse koneet pari vuotta myöhemmin ensin näyttelyihin tarkasteltaviksi, sit-
ten joidenkin vuosien kuluttua myyntiin. Mutta vasta 20-30 vuoden kulut-
tua siitä, kun ne oli Yhdysvalloissa otettu käyttöön, ne vakiintuivat suoma-
laiseen maatalouteen. 

Näyttelyillä ja maanviljelyskokouksilla oli tärkeä asema amerikkalais-
ten maatalouskoneiden leviämisprosessissa. Jo vuonna 1876 esiteltiin 
eräässä kokouksessa amerikkalaisia niitto- ja leikkuukoneita. 1880-luvun 
alussa olivat vuorossa riviinkylvökoneet. Vuonna 1894 pidettiin Vaasassa 
kymmenes yleinen maanviljelyskokous, josta tuli useiden amerikkalaisten 
koneiden läpimurtotilaisuus. Siellä esiteltiin mm. sylinterisiipiset aurat. 
ESKO HEIKKONEN huomauttaa, että tämä osoittaa Suomessa seuratun 
aktiivisti yleiseurooppalaista kehitystä, sillä aurat tulivat tunnetuiksi sa-
maan aikaan esimerkiksi Ruotsissa.29  Vuoden 1894 näyttelyssä esiteltiin 
myös amerikkalaisia äkeitä, puimakoneita ja kylvökoneita. Vuosisadan 
vaihteen tienoilla järjestettiin tilaisuuksia, joissa testattiin eri maiden ko-
neiden paremmuutta: esimerkiksi vuonna 1897 Uudenmaan ja Hämeen 
läänin maanviljelysseura järjesti niittokoneiden tarkastuksen. Vertailussa 
oli amerikkalaisia, eri valmistajien koneita. 1900-luvun alussa organisoitiin 
kilpailu ruotsalaisten, saksalaisten ja amerikkalaisten aurojen välillä. Ame-
rikkalaiset aurat olivat teknisesti ylivoimaisia ja jättivät parhaan kyntöjäl-
jen. Vuosina 1903-1906 Maatalousseurojen väliaikainen konetarkastuslai- 

28. Ks. Kero 1987, 159-160. 
29. Ks. Heikkonen 1983, 78. 
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tos tutki haravakoneita. Tällöin amerikkalaisia koneita verrattiin saksalai-
siin ja suomalaisiin. Yleensä testien tulos oli se, että monimutkaisten ko-
neiden valmistuksessa amerikkalaiset olivat ylivoimaisia, mutta yksinker-
taisempia koneita pystyivät suomalaisetkin tekemään. Niinpä suurin osa 
Suomessa myydyistä maanmuokkauskoneista oli suomalaisia, kun taas vaa-
tivammat niitto- ja haravakoneet olivat useimmiten ulkomaisia.30  

Myyntiin amerikkalaiset koneet tulivat siis muutamia vuosia sen jäl-
keen, kun ne oli esitelty näyttelyissä.31  Esimerkiksi sylinterisiipiset aurat 
ilmestyivät markkinoille vuonna 1896. Samoihin aikoihin alettiin myydä 
myös amerikkalaisia äkeitä. Niittokoneita oli Yhdysvalloista tuotu jo aikai-
semmin, mutta vuonna 1892 maatalouskauppias Sidorow Helsingistä sai ai-
heen ryhtyä mainostamaan Osborne & Company'n ja McCormick'in niitto-
koneita; niitä ei mainostekstin mukaan ollut tuotu Suomeen, koska koneil-
la oli ollut niin suuri menekki Euroopan markkinoilla, ettei niitä ollut 
riittänyt tänne asti.32  Osbornen koneet olivat mainosten mukaan ylivoimai-
sia: »Osbornen niittokoneen rakenne on uusimmista kaupassa tavattavista 
kaikkein etevin ja kuten tunnettua nykyään Amerikan kaikkein paras».33  

Sidorow mainosti myös alkuperäisiä Deeringin niittokoneita.34  Myös ame-
rikkalaiset puimakoneet tulivat markkinoille ennen vuosisadan vaihdetta. 
Ainakin vuodesta 1892 asti oli Fearless-polkupuimakoneita saatavilla.3  
1910-luvulla tulivat Suomeen ensimmäiset amerikkalaiset traktorit. 

1890-luku oli siis tärkein vuosikymmen amerikkalaisen maataloustek-
nologian leviämisessä Suomen markkinoille. Koko vuosikymmenen ajan 
ulkomaisten maatalouskoneiden tuonti nousi jyrkästi. On huomattava, että 
koneiden kokonaistuonnista amerikkalaiset koneet muodostivat vain osan; 
myös ruotsalaisia, saksalaisia ja englantilaisia koneita tuotiin, joskin on tie-
tysti muistettava, että näistäkin osa oli amerikkalaisten lisenssillä valmis-
tettuja. Koko 1900-luvun alku oli maatalouskonekaupassa myönteisten 
suhdanteiden aikaa. 

Aluksi suomalaiset konekauppiaat toimivat ulkomaisten valmistajien 
asiamiehinä, mutta 1890-luvulta lähtien sekä kotimaiset että ulkomaiset 
valmistajat lähettivät omat edustajansa maaseudulle. Pellervo-seura aloitti 
koneiden välittämisen ja perusti vuonna 1905 Hankkija-liikkeen. HEIKKO- 

30. Ks. Heikkonen 1983, 78-90 ja hänen käyttämänsä lähdeaineisto. 

31. Maatalouskoneiden leviämisestä Suomeen, ks. Heikkonen 1983, 79-90; Kero 1987, 159. 

32. Uusi Suometar 14.4.1892. 

33. Uusi Suometar 12.6.1895. 

34. Uusi Suometar 20.6.1901. 

35. Uusi Suometar 10.4.1892. 

446 



SEN mukaan maatalouskoneet levisivät jo ennen ensimmäistä maailmanso-
taa tärkeimmille maanviljelysalueille, Lounais-Suomeen ja Etelä-Pohjan-
maalle. Aluksi niitä ostivat vain suurtilalliset, mutta 1900-luvun alussa kes-
kisuurten tilojen isännät olivat suurin ostajaryhmä. Vuosisadan vaihteen 
Suomessa oli kaikkiaan 2 000 höyrykonetta, 20 000 niittokonetta, 10 000 
haravakonetta ja 80 000 separaattoria. Kymmenen vuotta myöhemmin oli 
koneiden lukumäärä keskimäärin kaksin- tai kolminkertaistunut. HEIKKO-
SEN mukaan suomalaisen maatalouden koneistuminen oli eurooppalaisen 
kehityksen kanssa vertailukelpoinen. Se ei jäänyt jälkeen esimerkiksi Poh-
joismaiden tai Belgian tilanteesta.36  

Amerikkalainen maatalousteknologia vaikutti Suomen koneteollisuu-
den kehitykseen myös esikuvia antamalla. Amerikkalainen aura kopioitiin 
Suomessa jo 1890-luvulla. Hammasäkeitä alettiin valmistaa 1900-luvun 
alussa. Amerikkalaista lautasäettä kehitteli Yhdysvalloista palannut Jaak-
ko Vassi.37  

Suurin vaikutus amerikkalaisella teknologialla oli siis suomalaisen 
teollisuuden ja maatalouden kehitykseen, mutta näiden alojen lisäksi ame-
rikkalaiset uutuudet levisivät myös liike-elämään ja joka kodin apuvä-
lineiksi. Kassakoneita, lasku- ja kirjoituskoneita tuotiin Yhdysvalloista. Sa-
moin monet työkalut lapioista ja heinähangoista, pumpuista ja porista alka-
en tulivat tunnetuiksi. Amerikkalaisia vetureita tuotiin useilta valmista-
jilta.38  Kulutustavaroista voi mainita keittiötarvikkeet kuten astiat, keitti-
met, leipäkorit ja kristalliesineet. Suomessa my tiin myös amerikkalaisia 
tikapuita, keinutuoleja, harmooneja sekä kelloja. 9  

Suomi oli kuitenkin amerikkalaisten intressikentässä periferiaa, joten 
amerikkalaiset eivät perustaneet tänne monikansallisia yhtiöitä, vaan tuot-
teet levisivät vain kaupan välityksellä. Ainoa poikkeus olivat yhdysvaltalai-
set henkivakuutusyhtiöt, jotka ennen vuosisadan vaihdetta saivat jonkin 
verran jalansijaa Suomessa; esimerkiksi 1890-luvulla henkivakuutusyhtiöt 
New York ja Equitable ilmoittelivat sanomalehdissä.' Amerikkalaisiin yh-
tiöihin ei kilpailun pelossa suhtauduttu suopeasti, ja vuonna 1895 vakuu-
tusyhtiö Sampo julkaisi Uudessa Suomettaressa kirjoituksen, jossa se il- 

36. Heikkonen 1983, 111-113, 119-120. 

37. Kero 1987, 160-162. 

38. Kirjoituskoneiden tuonnista, ks. esim. Teknikern 1893, 145-146; vetureiden, ks. Tekni-
kern 1898, 10, numeroiden 174 ja 175 takakannet; höyrypannujen, ks. Teknikern 1899, 
152; smirkelinterien, ks. Teknikern 1901, numeron 247 takakansi. 

39. Ks. mainos Helsingin Sanomissa 18.12.1914; ks. myös Virtanen-Heikkonen 1985, 88. 

40. Ks. esim. Uusi Suometar 24.2.1892. 
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moitti, että Equitable-yhtiö oli Saksassa syyllistynyt keinotteluun ja petok-
sien ja että sen toiminta olisi Suomessakin ehkäistävä.41  

Informaatio Yhdysvaltojen teknologian kehityksestä saapui siis maa-
han välittömästi ja se herätti varsin paljon kiinnostusta. Suomalaisilla ei 
kuitenkaan ollut riittäviä resursseja soveltaa käytäntöön amerikkalaisia in-
novaatioita kuin osittain. Samanlainen tilanne vallitsi Amerikan henkisen 
kulttuurin leviämisessä Suomeen. 

4.2.2. Tieteen »pintakosketus» 

Vaikka Yhdysvaltain yliopistoelämästä tiedettiin Suomessa jonkin verran, 
yleinen kehitys ei kulkenut samaa vauhtia kuin Euroopan keskusmaissa. 
Helsingin yliopistossa ei tehty Yhdysvaltoja koskevaa tutkimusta 42  Ame-
rikkalaisella tieteellä ei myöskään ollut merkittävää vaikutusta suomalai-
seen tutkimustyöhön; kontaktit ja vaikutteet haettiin edelleen Euroopasta, 
erityisesti Saksasta. Jotkut suomalaiset yliopistomiehet olivat kuitenkin 
kiinnostuneita anglosaksisen kielialueen tapahtumista ja toisinaan välitti-
vät siitä tietoja lukijoille kulttuurilehdissä ja oman alansa erikoislehdissä. 
Näistä lehdistä, joita olivat mm. Finsk Tidskrift, Aika, Valvoja ja Historialli-
nen Aikakauskirja, tulikin keskeinen väylä Yhdysvaltojen tiedeuutisten le-
viämiselle suomalaiselle lukijakunnalle. Toinen kanava, joka oli huomatta-
vasti populaarimpi, oli sanoma- ja aikakauslehdistö. Niissä julkaistiin var-
sin paljon pikku-uutisia amerikkalaisen tieteen saavutuksista. Hajanaiset 
tiedon sirpaleet loivat suhteellisen pinnallisen yleiskuvan Yhdysvaltojen 
tiede-elämästä. 

Yhdysvalloissa harjoitetuista humanistisista tieteistä Suomessa tiedet-
tiin hiukan pragmaattisesta filosofiasta, antropologiasta ja historiasta. Näi-
den alojen informaatio saapui Suomeen tutkittavan ajanjakson lopussa, siis 
aikana, jolloin Yhdysvaltain kulttuurista alettiin muutenkin kirjoittaa leh-
dissä enemmän. Tieteellisesti ja seikkaperäisesti välittyivät Suomeen prag-
matismin periaatteet. Välittäjänä oli V. Snellman, joka oli perehtynyt ang-
losaksiseen filosofiseen kirjallisuuteen. Hän oli lukenut mm. William 
Jamesin teoksen Pragmatism, joka oli kokoelma yleistajuisia esityksiä vuo-
delta 1908. Aika-lehteen kirjoittamassaan artikkelissa Snellman selosti, et-
tä pragmatismi oli anglosaksisten maiden filosofipiireissä kiistaa herättä- 

41. Uusi Suometar 12.1.1895. 

42. Ks. Virtanen-Heikkonen 1985, 160. 
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nyt tietoteoreettinen suuntaus, joten hän piti tarpeellisena esitellä sitä 
myös suomalaisille lukijoille. Toistakymmentä sivua pitkässä artikkelissaan 
Snellman esitteli pragmatismin periaatteet, sen vahvat puolet ja heikkou-
det. Hänen mukaansa etuihin kuului mm. se, että suuntaus tutki ihmisen 
tajuntaa todellisuudessa eikä teoriassa: totuus oli aina tarkoituksesta riip-
puva ja siksi suhteellinen. Absoluuttiseen totuuteen pyrkiminen oli tarpee-
tonta, koska ihmisten samansuuntaiset pyrkimykset toteuttaisivat totuuden 
kriteerit. Pragmatismin heikkoudeksi Snellman mainitsi sen, että ihmisen 
tarkoituksilla voitaisiin aina pyhittää mikä tahansa teko 43  

Uudelleen Snellman kirjoitti pragmatismista vuoden 1910 lopussa. 
Pragmatismin perustaja William James oli kuollut, ja Snellman esitteli lu-
kijoille hänen elämäkertansa ja tuotantonsa. Kirjoituksen lopussa hän lau-
sui toivomuksen, että suomalaisetkin lukijat tutustuisivat tähän laajaa kan-
natusta saaneeseen amerikkalaiseen ajattelijaan.44  

Toinen amerikkalaisen tieteen ala, joka herätti suomalaisten tutkijoi-
den mielenkiintoa, oli historiantutkimus. Vuonna 1906 Gunnar Suolahti 
esitteli Historiallisessa Aikakauskirjassa Karl Lamprechtin kirjoittaman 
matkateoksen Americana — Reiseeindriicke, Betrachtungen, Geschichtliche 
Gesamtansicht.45  Vaikka teos ei ollut amerikkalaisen tutkijan tekemä eikä 
ainakaan Suolahden esittelyn mukaan käsitellyt edes amerikkalaista histo-
riantutkimusta, on sen arvostelu silti mielenkiintoinen, koska se osoittaa 
suomalaisten tutkijoiden alkaneen pohtia Yhdysvaltojen historian tutkimi-
sen mahdollisuuksia. Esiteltyään Lamprechtin tapaa johtaa havainnoista 
johtopäätöksiä ja yleistyksiä Suolahti toteaa:46  

»Ja lopuksi historiallinen yleiskatsaus! Miten monta mieltä 
kiinnittävää kysymystä onkaan tutkijalle esiin ilmennyt! Poh-
joiseen ... on Keski-Euroopan maanviljelijöitä ja käsityöläi-
siä saapunut. Heillä ei ollut aikansa korkeinta sivistystä, vaan 
olivat siitä ... vuosisatoja jäljessä. Vaan valtiollisen ajattelun 
ja toimiman alalla se on pystynyt erikoisesti amerikkalaista 
luomaan. — Vähän toisin vanhoilla puritaanimailla. Siellä ke-
hittyi puritaanisivistyksen pohjalle uusi uskonto, maailman-
katsomus, kirjallisuus ja sivistys ... Ja lopuksi on Amerikan 
suurissa keskivaltioissa toiminnassa tulevaisen maailmansi-
vistyksen merkilliset idut.» 

43. Aika1910, 121-130. - Snellmanin artikkelin otsikkona oli "Filosofinen pragmatismi I-IT'. 
44. Aika 1910, 830-833. - Artikkeli julkaistiin otsikolla "William James". 
45. Historiallinen Aikakauskirja 1906, 99-101. 
46. Historiallinen Aikakauskirja 1906, 101. 
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Suolahti siis hahmotteli Lamprechtin teoksen pohjalta Yhdysvaltojen eri 
osien uniikit kehityspiirteet, mikä osoitti orastavaa kiinnostusta uuden 
maailman historiaan ja kulttuuriin. 

Myöhemmin lukijat saivat tietää itse amerikkalaisesta historiantutki-
muksesta. Vuonna 1914 pidettyyn American Historical Association'in ko-
koukseen osallistui Suomi Collegen edustajana S. Ilmonen, joka kertoi vai-
kutelmistaan Historialliselle Aikakauskirjalle. Vuosikokouksessa ja luento-
tilaisuuksissa oli ollut mukana yli 500 historiantutkijaa ja -harrastajaa. 
Ilmonen esitteli joitakin amerikkalaisia tutkijoita. Professori A.G. Mc-
Laughlin Chicagon yliopistosta oli luennoinut aiheesta »Amerikan historia 
ja Amerikan kansanhallitus». R.M. Johnston Harvardin yliopistosta oli 
kertonut Napoleonista, R.H. Lord niin ikään Harvardista oli esitelmöinyt 
Venäjän diplomatiasta ja Gay S. Ford Saksan armeijasta. Lisäksi Ilmonen 
mainitsi, että seura toimitti American Historical Review -lehteä. Tämä oli 
ensimmäisiä kertoja, kun suomalaiset tutkijat saivat yksityiskohtaista infor-
maatiota amerikkalaisesta historiankirjoituksesta.47  

Antropologia oli kolmas humanistinen tieteenala, josta Suomen leh-
dissä kirjoitettiin. Mm. Helsingin Kaiku kertoi vuonna 1906 amerikkalaisen 
antropologian saavutuksista. Artikkelin taustalla olivat vuosisadan vaih-
teessa tehdyt vertailut rotuominaisuuksien ja ympäristön aiheuttamien 
muutosten välillä. Artikkelin lopputulos oli, että ympäristö, ilmasto, tavat 
ja ravinto vaikuttavat tulevien sukupolvien ulkomuotoon enemmän kuin 
perimä. Näin ollen erityinen »jenkkiulkomuoto» oli muotoutumassa. Alko-
holin käytön katsottiin muuttavan kasvonpiirteitä ja kalaruoan syömisen 
kasvattavan aivoja jne.` 8  Kiinnostavaa tässä muuten melko epätieteelli-
sessä kirjoituksessa oli se, että siinä vastustettiin niitä käsityksiä, joiden 
mukaan Pohjois-Amerikan väestö oli rappeutumassa ns. uuden siirtolai-
suuden tuodessa huonoa ainesta anglosaksiseen amerikkalaisuuteen. 

Myös sanomalehdissä julkaistiin toisinaan uutisia »amerikkalaisesta 
antropologiasta». Erään Uudessa Suomettaressa julkaistun pikku-uutisen 
mukaan Chicagon yliopiston professori Starr, kuuluisa antropologi, väitti 
havainneensa, että jakaus keskellä päätä samoin kuin puseron pitäminen ja 
tatuointi olivat yhteydessä huonotapaiseen elämään hänen tutkimissaan 
miehissä.49  

Eniten Suomessa tiedettiin amerikkalaisista luonnontieteistä. Tämä 
onkin luonnollista, koska suomalaiset lääkäripiirit olivat kiinnostuneet Yh- 

47. Historiallinen Aikakauskirja 1915, 323-325. 

48. Helsingin Kaiku 1906, 263-265. 

49. Uusi Suometar 8.6.1901. 
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dysvaltojen pitkälle kehittyneestä lääketieteestä jo 1800-luvun toisella 
puoliskolla. Vuosina 1890-1917 amerikkalaisesta lääketieteestä kirjoitet-
tiin paljon. Bakteereja ja hygieniaa tutkinut professori Curt Wallis tuli tu-
tuksi paristakin Finsk Tidskrift'in kirjoituksesta. Hänen Tukholmassa vuon-
na 1888 ilmestynyt teoksensa Bakteriologi, dess historia och undersöknings-
metoder, bakterierna i luft, vatten och jord esiteltiin seuraavana vuonna 
Suomen lääkäripiireille. Arvostelu totesi, että »teoksen ottaa tyydytyksellä 
vastaan jokainen lääkäri, etenkin ne, joilla ei itsellään ole tilaisuutta tutkia 
bakteriologiaa».50  

»En kirurgisk revolution» otsikoi Hemma och Ute -lehti vuonna 1914 
ja kertoi, että kuuluisa Nobel-palkinnon saaja Carrel oli pitänyt merkittä-
vän esityksen sydänleikkauksista kansainvälisessä kongressissa, johon osal-
listui myös 50 eurooppalaista kirurgia. Hän oli leikannut koiran sydämen 
läppävikoja menestyksekkäästi ja asettanut sydämiin keinotekoisia veri-
suonia. Lääkärien piirissä arveltiin, että Carrelin kokeet aiheuttavat vallan-
kumouksen kirurgiassa, päätti lehti 51  Uusi Suometar puolestaan kertoi 
onnistuneesta kallonavauksesta, joka oli tehty leijonalle eräässä New Yor-
kin sairaalassa?2  

Amerikkalaisen lääketieteen tuntemus ei Suomessa jäänyt vain kirjo-
jen ja lehtien antaman tiedon varaan, vaan se välittyi myös henkilökohtai-
sin kontaktein. Vuonna 1889 eräs amerikkalainen naislääkäri vieraili Suo-
messa.53  Vastaavasti suomalaiset alkoivat matkustaa Yhdysvaltoihin opis-
kelemaan. Vuonna 1901 suomalainen hammaslääkäri suoritti lopputut-
kinnon Chicagon yliopistossa?4  

Yhdysvaltalainen luonnontutkimus herätti sekin mielenkiintoa Suo-
messa. Lehtien suosikkiaiheiksi nousivat etelä- ja pohjoisnavalle tehdyt 
tutkimusmatkat. Kyläkirjaston Kuvalehti kertoi vuonna 1902 Robert E. 
Pearysta, joka kävi pohjoisnavalla, ja Helsingin Kaiku julkaisi valokuvan hä-
nen pystyttämästään lipusta?5  Myös luonnontieteilijöiden tekemistä eri-
koisista löydöistä kirjoitettiin. Kerrottiin tohtori John Hasemannin Brasi-
liasta löytämästä eläimestä, joka oli kalan ja salamanterin välimuoto 6  tai 
Kansasista kaivetusta dinosauruksen luurangosta.57  Kasvitiedekin tuli kir- 

50. Finsk Tidskrift 1889 förra halfåret, 152. 

51. Hemma och Ute 1914, 199. 

52. Uusi Suometar 29.11.1895. 

53. Uusi Suometar 29.9.1889. 

54. Uusi Suometar 25.5.1901. 

55. Kyläkirjaston Kuvalehti (B-sarja) 1902, 122; Helsingin Kaiku 1910, 58. 

56. Helsingin Kaiku 1910, 126. 

57. Kodin Kuvasto 1911, 78. 
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joituksissa esille: esimerkiksi erikoisesta kämmekkäkokoelmasta kerrottiin 
Kodin Kuvastossa.58  

Laajempiakin yleisesityksiä Yhdysvaltain luonnosta julkaistiin. Finsk 
Tidsknft'issä N.C. Fredericksen kirjoitti yli 40-sivuisen artikkelin »Från 
Amerika», jossa hän selvitteli tieteellisen tarkasti Yhdysvaltain maantie-
dettä, ilmastoa ja kasvillisuutta 59  Myös amerikkalaisen kasvitieteilijän 
Luther Burbankin jalostuskokeista saatiin Suomessa lukea. Helsingin Kai-
ussa kerrottiin vuonna 1906, että hän oli onnistunut risteyttämään jät-
tiläisluumuja ja jättiläisvadelmia. Burbank oli jalostanut myös suurikokoi-
sia kukkia ja piikittömiä kaktuksia.60  

Amerikkalainen astronomian ja fysiikan tutkimus välittyivät nekin 
suomalaisille lukijoille. Maailman suurimmasta tähtitomista kerrottiin 
vuonna 1891 Kyläkirjaston Kuvalehden lukijoille 61  Tornin oli perustanut 
James Lick ja siihen oli asennettu maailman suurin kaukoputki. 

Esimerkit osoittavat, että Yhdysvaltain tiede-elämää koskeva infor-
maatio oli luonteeltaan melko populaaria. Harvoin kirjoitettiin amerikka-
laisesta yliopistoelämästä kokonaisuudessaan. Yksittäisiä yliopistoja saa-
tettiin kuitenkin esitellä. Yksi näistä oli Illinoisin valtionyliopisto, josta 
Helsingin Kaiussa oli vuonna 1906 artikkeli. Sen mainittiin olevan maail-
man suurin ja antavan erinomaisen kuvan Yhdysvaltojen yliopisto-olois- 
ta:62  

»Eurooppalaista hämmästyttää Illinoisten yliopistossa tie-
teellisten laitosten ja oppiaineiden monilukuisuus ja siinä 
esiintyvä amerikkalaisen hengen voimakkuus ja laajaperäi-
suus. Tuntuu niinkuin maan suuruus ja runsaus vaatisi sellais-
ta jättiläisyhdistymää, jossa nykyaikaisen henki-elämän kaikki 
puolet ovat edustetut.» 

Artikkelissa kerrottiin yliopistossa olevan neljän eurooppalaisen tiedekun-
nan asemesta 12 laitosta. Lääketiedettä edusti kolme laitosta. Omat tiede-
kuntansa oli kirjallisuuden ja taideaineiden tutkimuksella. Yliopistossa 
opetettiin myös kielitiedettä, »viisaustiedettä», historiaa, valtiotiedettä, 
matematiikkaa ja luonnontieteitä. Opiskelijoiden käytössä olivat suuret 

58. Kodin Kuvasto 1911, 79. 

59. Finsk Tidskrift 1902 senare halfåret, 8-27, 131-150. 

60. Helsingin Kaiku 1906, 469-471. 
61. Kyläkirjaston Kuvalehti (B-sarja) 1891, 59. 

62. Helsingin Kaiku 1906, 139-140. 
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luonnontieteelliset kokoelmat ja modernit laboratoriot. Samassa yhtey-
dessä toimi myös maanviljelyskemiallinen laitos, teknillinen korkeakoulu 
ja kirjastonhoitajia valmistava laitos. Kasvatustieteiden tiedekunta valmisti 
tulevia opettajia. Jatkokoulutusta varten annettiin erillistä opetusta. Artik-
kelin myönteinen ja ihaileva sävy jatkui loppukatsaukseen asti: 

»Virkeät tuulet puhaltavat koko yliopistossa. Tieteellinen 
harrastus ei siellä ole yksinomaan kirjaviisautta, se pyrkii lo-
pullisesti käyttämään tieteen saavutuksia käytännöllisen elä-
män hyväksi.» 

Jos tarkastellaan kokonaisuudessaan amerikkalaisen tieteen välitty-
mistä Suomeen vuosina 1890-1917, voidaan siis todeta, että kiinnostus oli 
selvästi lisääntymässä etenkin ajanjakson kymmenen viimeisen vuoden ai-
kana. Myös muutamat amerikkalaiset tutkijat vierailivat Suomessa. Wis-
consinin yliopiston maatalousosaston kemian professori F.W. Wall jopa 
käänsi englanniksi G. Grotenfeltin kirjan Maidon, voin ja kerman kestaväi-
syydestä vuonna 1896.63  Vastaavasti jotkut suomalaiset kävivät Yhdysval-
loissa ja alkoivat ottaa osaa kansainväliseen yhteistyöhön tieteen alalla. 
Aug. Hjelt valittiin American Academ4y of Political and Social Science'n 
kirjeenvaihtajajäseneksi vuonna 1899.6  

Amerikkalainen tiede alkoi siten saada arvostusta Suomessa, ja Yhdys-
valtojen luonontieteellistä tutkimusta pidettiin tasa-arvoisena Euroopassa 
harjoitetun tieteen kanssa. Tämä ilmenee mm. artikkeleista, joissa käsitel-
tiin uuden ja vanhan mantereen tiedemiesten saavuttamia tuloksia niin ke-
mian, fysiikan, astronomian kuin biologiankin aloilla.65  Itsenäinen Ameri-
kan-tutkimus oli jo alkanut Länsi-Euroopan maissa, mutta Suomessa ei sen 
aika vielä koittanut. Amerikkalais-suomalaisten tutkijakontaktien syntymi-
nen osoitti kuitenkin kiinnostuksen yltäneen täällä samalle tasolle kuin esi-
merkiksi Norjassa. Ennen itsenäistymistä Suomen tiede-elämässä keskityt-
tiin kuitenkin niin täysin omien olojen analysoimiseen, että Yhdysvallat jäi 
pakostakin syrjäiseksi tieteellisten intressien kohdemaaksi. 

63. Uusi Suometar 25.8.1896. 

64. Uusi Suometar 10.5.1899. 

65. Helsingin Kaiku 1907, 110-112. — Tässä ilmestynyt artikkeli oli nimeltään "Tiede rat-
kaisun kynnyksellä". 
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4.2.3. Amerikkalaisen kirjallisuuden vankka suosio 

Vaikka Suomen kirjallisten piirien päähuomio kohdistui edelleenkin poh-
joismaisen ja eurooppalaisen kirjallisuuden seuraamiseen ja vaikka esi-
merkiksi Z. Castron valitti, että »englantilaismaailman kieli ja kulttuuri 
ovat viime aikoihin asti olleet meille suomalaisille vieraampia kuin niiden 
tulisi olla»,66  täällä oli melko hyvät mahdollisuudet seurata Yhdysvaltojen 
kirjallisuutta — etenkin jos oli englannin tai ruotsin kielen taitoinen. Aka-
teeminen Kirjakauppa myi Helsingissä jokseenkin kaikkia amerikkalaisia 
romaaneja, jotka puhuttelivat eurooppalaisia lukijoita. Upton Sinclairin, 
W.D. Howellsin, Frank Norrisin ja Stephen Cranen teokset, samoin kuin 
humoristiset Mark Twainin ja Bret Harten kertomukset, kuuluivat saatavil-
la olevaan valikoimaan 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. 
Emersonin esseitä sekä Poen, Whitmanin ja Longfellow'n runoja myytiin 
niin ikään englanninkielisinå.67  Suurin valikoima löytyi Jack Londonin 
tuotannosta. Lähes 20 hänen romaaniaan oli saatavilla alkukielellä vuosina 
1908-1917 68  

Kirjakaupoissa oli laaja valikoima amerikkalaista kirjallisuutta ja ly-
riikkaa myös ruotsiksi. 1800-luvun lopussa oli mahdollista ostaa Whitman-
in ja Longfellow'n runoja sekä Melvillen, Cranen ja Poen proosaa ruotsiksi 
käännettynä. Tällöin niitä ei ollut vielä suomennettu.69  Vuosisadan vaih-
teen jälkeen amerikkalaisen kirjallisuuden suomentamistyö vilkastui. Kun 
1870- ja 1880-luvuilla oli käännetty suomeksi 19 romaania, suomennoksia 

66. Valvoja 1909, 141. 

67. Näitä teoksia olivat mm. Upton Sinclairin Metropolis (1908), Samuel the Seeker (1910) 
ja Sylvia (1914), W.D. Howellsin Tuscan Cities (1910), Stephen Cranen Maggie (1915), 
Mark TwaininA Tramp Abroad (1910) jame Stolen-White Elephant (1912), Bret Har-
ten Luck of Roaring Camp — California Tales and Poems (1914), Ralph Waldo Emer-
sonin Essays (1910) ja Solitude and Other Essays (1912) sekä Walt Whitmanin Leaves 
of Grass (1912). — Lähde: Nya Argus'in vuosikerroissa 1908-1917 olleita Akateemisen 
Kirjakaupan mainoksia. Suluissa olevat vuodet tarkoittavat Nya Argus'in vuosikertaa. 

68. Esim. Martin Eden (1910), Sea Wolf (1910), The People of the Abyss (1910),A Daugh-
ter of the Snows (1911), Tales of the Fish Patrol (1911), The Faith of Men and Other Sto-
ries (1911), Burning Daylight (1911), When God Laughs (1912), Love of Life (1912), The 
Game (1913),A Son of the Sun (1913), On the Road (1914), The Son of the Wolf (1914), 
The House of Pride (1914), The Jacket (1916) ja The Mutiny of Elsinore (1916). — Läh-
de: Nya Argus'in vuosikerroissa olleita Akateemisen Kirjakaupan mainoksia. Suluissa 
olevat vuodet tarkoittavat Nya Argus'in vuosikertaa. 

69. Ryan 1977, 15. 
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julkaistiin vuosina 1890-1918 yhteensä 203 kappaletta.70  Lisäys aikaisem-
paan oli tuntuva, vaikka amerikkalaisen kirjallisuuden osuus koko kään-
nöstuotannosta pysyi edelleen melko pienenä: vuosina 1871-1918 kauno-
kirjallisuuden osuus oli noin 4% ja muun kirjallisuuden osuus yhden pro-
sentin verran. 

Amerikkalaisen käännöskirjallisuuden kasvulle oli useita kimmokkei-
ta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimesta alettiin 1880- ja 1890-1u-
vuilla kääntää maailmankirjallisuuden merkkiteoksia, koska suomen kie-
lellä julkaistun korkeatasoisen kirjallisuuden nähtiin olevan ase venäläis-
sortoa vastaan. Tällä kaudella vaikuttivat erityisesti Alexandra Gripenberg 
ja jossain määrin Konni Zilliacus ja Zacharias Topelius amerikkalaisen 
kirjallisuuden tunnetuksi tekemiseen. Gripenberg ehdotti vuosina 1894-
1895 SKS:11e, että tämä julkaisisi Cooperin The Pathfinderin, Irvingin The 
Conquest of Granadan, Helen Hunt Jacksonin Ramonan ja W.H. Prescott-
in The Conquest of Mexicon.71  Myös Ruotsin käännöstoiminnasta saatiin 
Suomeen vaikutteita ja malleja.72  

Suosituimpia amerikkalaisia käännöskirjailijoita olivat Jack London 
(26 teosta), Mark Twain (13 teosta), Upton Sinclair (8 teosta) ja James Fe-
nimore Cooper (7 teosta).73  Heidän teoksistaan otettiin myös runsaasti uu-
sintapainoksia. Itse painosmäärät olivat 1890-luvulla noin 1000-1500 kap-
paletta, vuosisadan vaihteen jälkeen keskimäärin 4 700 kappaletta. Suo-
men oloissa amerikkalainen kirjallisuus saavutti siis melko suuren 
lukijakunnan. Sivistyneistön lisäksi se levisi myös alempiin kansankerrok-
siin, sillä amerikkalaisia kirjoja hankittiin kansankirjastoihin sitä mukaa 
kuin niitä julkaistiin. Helsingin kaupunginkirjaston hankintaluettelon kir-
joista oli vuonna 1911 amerikkalaisia 3%; kappalemääränä tämä oli 130 
teosta.74  

Jos suomeksi julkaistua yhdysvaltalaista kirjallisuutta verrataan muu-
alla Euroopassa painettuun amerikkalaiseen kirjallisuuteen, voidaan huo-
mata lukuisia yhtäläisyyksiä. Samat kirjailijat, jotka Saksassa tai Englannis-
sa nousivat esille, saivat myös Suomessa huomiota. Toisaalta samat kirjaili-
jat jätettiin huomiotta niin Saksassa kuin Pohjoismaissakin. Esimerkiksi 
Theodore Dreiser oli yksi Yhdysvaltain merkittävimmistä kirjailijoista 

70. Kaiponen 1985, 83-84. 
71. Suomi 1895: SKS:n Keskustelemukset 1894-1895, 91; ks. myös Kaiponen 1985, 93. 
72. Durham-Mustanoja 1960, 20. 

73. Ks. Kaiponen 1985, 81-82. 
74. Ks. Kaiponen 1985, 113, 125-127. 
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vuosisadan vaihteessa, mutta hänen teoksiaan alettiin kääntää saksaksi, 
ruotsiksi ja suomeksi vasta sotien välisenä aikana.75  

Suomeksi ilmestynyt Yhdysvaltojen kirjallisuus voidaan jakaa kolmeen 
ryhmään: klassikoihin, nykykirjallisuuteen ja populaariteoksiin. Amerikka-
laisista klassikoista ilmestyivät mm. Edgar Allan Poen teokset Maalstromin 
pyörteissä (Descent into the Maelstrom) vuonna 1903 ja Valtameren salai-
suus (The Narrative of Arthur Gordon Pym) vuonna 1915. Näiden lisäksi 
lehdissä julkaistiin Poen kertomuksia ja runoja, mm. Kodin Kuvastossa tari-
na »Eleonora» vuonna 191476  ja Valvojassa runo »Kulkuset» vuonna 
191177  Kun Poen syntymästä tuli kuluneeksi 100 vuotta vuonna 1909, suo-
malaiset lehdet innostuivat kirjoittamaan hänen elämäkertojaan ja tarkas-
telemaan hänen kirjallista merkitystään. Hänet arvioitiin Yhdysvaltain kor-
keatasoisimmaksi kirjailijaksi; esimerkiksi Helsingin Kaiku kirjoitti hänen 
olleen »nerokkaimman ja alkuperäisimmän».78  Valvojassa Anna Bohnhoff 
luonnehti häntä syvällisemmin ilmeisesti Bernard Shaw'n kirjoittaman ar-
vion pohjalta:79  

»Poen neroon sisältyi se, mikä musiikissa on epämääräistä, 
häilyvää ja mikä matematiikassa on täsmällistä, tieteellistä. 
Hänen kylmässä, keskitetyssä tyylissään piilee mielisairaan sa-
laista logiikkaa ja se tuo ilmi sellaisia omantunnon mielialo-
ja, joita Hamletin tekijä on tuntenut vain muutaman kerran. 
Hän on kuvannut vain kahta tunnetta, salaperäisyyttä ja pel-
koa ja yhtä ainoata tapausta, kuolemaa, mutta siinä hän on ai-
noa laatuaan.» 

1910-luvulla Poe oli tärkein amerikkalainen klassikko suomalaisten 
arvioissa. Hänen asemansa täällä oli paljolti samanlainen kuin Ruotsissa, 
muttei sittenkään yhtä merkittävä kuin Ranskassa tai Saksassa. Hän vaikut-
ti kuitenkin joidenkin suomalaisten kirjailijoiden tuotantoon. AARNE ANT-
T1LAn mukaan Valter Juvan balladi »Radziwill» on läheistä sukua Poen ru-
nolle »Korppi» (The Raven). Vaikka niissä on eri aihe, kummassakin on 
samanlainen pelon ja ahdistuksen ilmapiiri, tasaisesti kohoava huipennus, 
»koskaan koittamattoman vapautuksen tihentyvä tunnelma».80 

75. Kannila 1943, 99. 

76. Kodin Kuvasto 1914, 351-352. 
77. Valvoja 1911, 303. 

78. Helsingin Kaiku 1909, 28-29. — Myös esim. Helsingin Kuvalehdessä julkaistiin L. Wen-
nervirran kirjoitus Poen elämänvaiheista (ks. Helsingin Kuvalehti 1909, 49-52). 

79. Valvoja 1910, 537-551 (sitaatti s. 551). 

80. Anttila 1945, 36-39. 
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Eurooppalaisia eniten puhuttanut amerikkalainen kirjailija oli Ralph 
Waldo Emerson. Hän tuli myös Suomessa tunnetuksi, mutta ei aiheuttanut 
täällä samanlaista emersonilaisuuden innostusta kuin Euroopan keskuksis-
sa. Hänen kirjoittamansa Ihmiskunnan edustajia ilmestyi vuosisadan en-
simmäisellä kymmenluvulla, ja V.A. Koskenniemi arvosteli sen vuonna 
1909 Aika -lehdessä. Arvio oli sävyltään myönteinen: vaikka Emersonilta 
puuttuukin saksalaisten filosofisten kirjailijoiden systemaattinen esitysta-
pa, hän osuu intuitiivisella kyvyllään ja terävästi kärjistetyillä lauseillaan 
tarkasti asian ytimeen. Tämä teos, joka esitteli länsimaisen kulttuurin suur-
miehiä, oli tyylillisesti vaikea, mutta Emerson tarjosi Koskenniemen mu-
kaan81  

»nerokkaita, rohkeita synteesejä, jotka voivat joskus tuntua 
liian kategorisilta, mutta joilla aina on se painavuus, minkä 
suovat omintakeinen persoonallinen elämännäkemys ja hen-
gen suuruuden harras antautuva kunnioitus ... (Hän) yhdistää 
itseensä paljon siitä, mitä 19:11ä vuosisadalla on parasta liik-
kunut hartaan innostuksen ja kriitillisen ajattelun muodossa.» 

Emerson oli jo vuoteen 1915 mennessä vakiinnuttanut asemansa suoma-
laisen sivistyneistön tietämyksessä. Tuolloin ilmestynyt Tietosanakirja esit-
teli hänet Yhdysvaltojen kirjallisuutta kartoittavassa jaksossa ja mainitsi, 
että hänen »yksinkertaiset, koruttomat ja intohimoa vailla olevat runonsa 
huokuvat syvää luonnonkäsitystä».82  

Kolmas amerikkalainen klassikko, jonka suomalainen lukijakunta tun-
si vuosisadan vaihteen tienoilla, oli Longfellow. Hänen suosionsa oli pal-
jolti Z. Castrenin ansiota, joka vuonna 1909 vaati Valvojan sivuilla Hiawat-
ha-eepoksen suomentamista. Se, että suomalaiset eivät tunteneet Pohjois-
Amerikan kuuluisinta runoteosta, »Intiaani-Eddaa», osoitti hänen 
mukaansa suurta puutteellisuutta anglosaksisen kielialueen kirjallisuuden 
tuntemuksessa. Castrén mainitsi, että teoksesta oli kyllä ruotsinnos ja 
saksannos, mutta kysyi, moniko suomalainen kirjallisuudenharrastaja oli 
niitä lukenut. Tämän jälkeen hän esitteli Longfellow'n elämäkerran ja 
»herkän romanttisen runoilijanlaadun», jota monet amerikkalaiset pitivät 
liian eurooppalaisena.83  Vaikka Hiawathaa ei kokonaisuudessaan suomen-
nettukaan, siitä julkaistiin osia mm. Helsingin Kaiku -lehdessä. Vuonna 
1908 nimimerkki T.W.:n käännöksenä ilmestyi noin 30-säkeistöinen runo 

81. Aika 1909, 605-606. 

82. Tietosanakirja VII 1915, 743. 

83. Valvoja 1909, 141. 
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»Hiawathan kosinta».84  Hiawathasta ilmestyi myös lapsille tehty mukael-
ma, mutta se ei herättänyt arvostelijoissa mitään kiinnostusta.85  

Muita amerikkalaisia klassikoita tunnettiin Suomessa heikommin. 
Nathaniel Hawthornen satuteos Ihmeitten maassa: kreikkalaisia satuja 
N.H:n mukaan (Stories from a Wonder-Book for Girls and Boys) käännettiin 
vuonna 1910. Walt Whitmanin tuotantoa ei tänä ajanjaksona käännetty, 
vaikka hän saavutti Euroopassa suuren suosion vuosisadan vaihteessa. 
Vuoden 1915 Tietosanakirjaan hän kuitenkin pääsi. Hän oli86  

»omituinen ja riidanalainen kyky, jota monet ulkomaalaiset 
arvostelijat pitävät Ameriikan voimakkaimpana runoilijana. 
Halveksuen loppusointuja sekä runomittaa hän heittäytyy ko-
konaan hillittömän inspiratsionin valtaan, mutta tuon yltiöpäi-
sen muodon takana on suuri, lämmin sydän ja rikas, alku-
peräinen persoonallisuus. Hänen naturalisminsa, varsinkin 
aistillisuuden ylistyksensä, on tuottanut hänelle paljon vastus-
tajia ...» 

Whitmanin kuolemasta kiiri uutinen myös Suomen lehdistöön. Hänen mai-
nittiin eläneen 66-vuotiaaksi ja kuvanneen neekerisodan aikaa. Hänen 
merkitystään ei lehdissä arvioitu.87  

Jos verrataan toisiinsa Eurooppaan ja Suomeen levinnyttä klassisen 
amerikkalaisen kirjallisuuden volyymia ja vastaanottoa, havaitaan, että 
Suomessa kirjallisuuden tarjontaa oli vähemmän ja sen saama vastaanotto 
välinpitämättömämpää kuin Keski-Euroopassa. Suomalaisten kritiikki oli 
myönteisempää kuin esimerkiksi ruotsalaisten. Yhtäläisyyksiäkin toki oli; 
varsin monet pitivät Yhdysvaltain kulttuuria yleensä ja kirjallisuutta erityi-
sesti Euroopan kehityksestä jälkeen jääneenä. Toisaalta he myönsivät, että 
amerikkalaisen kirjallisuuden klassikot olivat hyviä teoksia. Uusinta ame-
rikkalaista kirjallisuutta arvosteltiin kriittisimmin. Nämä arviot, jotka 
muistuttavat paljon ruotsalaisten esittämiä, kuvastuvat Helsingin Kaiun kir-
joituksesta vuodelta 1909:88  

»Käytännöllisen elämän alalla Ameriikka on jo astunut maa-
ilman ensimmäisten maiden riviin, mutta itsenäiseen henki- 

84. Helsingin Kaiku 1908, 28-29. 
85. Ks. esim. Valvoja 1912, 235. 
86. Tietosanakirja VII 1915, 743. 
87. Uusi Suometar 5.4.1892. 

88. Helsingin Kaiku 1909, 28. 
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seen tuotteliaisuuteen nähden se on vielä melkoisesti jälellä 
Euroopan suurista sivistysmaista. Varsinkin sikäläisessä kir-
jallisuudessa tapaa verrattain vähän alkuperäisyyttä ja loista-
vaa kykyä. Erittäin merkittävää on, että amerikkalaisen kir-
jallisuuden kukoistavin aika oli viime vuosisadan ensimmäi-
sellä puoliskolla. Silloin esiintyivät melkein kaikki ne henki-
löt, jotka ovat tehneet uuden maailman kirjallisuuden tun-
netuksi Atlantin tällä puolen ...» 

Kaikki eivät tietenkään suhtautuneet yhtä nuivasti uudempaan ame-
rikkalaiseen kirjallisuuteen, vaan se sai usein melko kiittäviä arvioita suo-
malaisessa kulttuurilehdistössä. Aikalaiskirjailijoiden teoksista suomen-
nettiin Jack Londonin, Upton Sinclairin, Edward Bellamyn ja Frank 
Norrisin tuotantoa. Sen sijaan W.D. Howellsin, Stephen Cranen, Theodore 
Dreiserin ja Henry Jamesin teoksia ei käännetty lainkaan. Ei siis voida sa-
noa, että amerikkalainen moderni kirjallisuus olisi kokonaisvaltaisesti le-
vinnyt Suomeen; sen sijaan voidaan todeta, että siitä tunnettiin Euroopassa 
suosituimmiksi nousseet teokset. 

Eniten Suomessa julkaistiin Jack Londonin teoksia,89  ja hän oli maan 
ruotsin- ja suomenkielisissä kirjallisuuslehdissä eniten arvioitu moderni 
amerikkalaiskirjailija. London oli myös ensimmäinen yhdysvaltalainen rea-
listi ja naturalisti, joka murtautui suomalaisten tietoisuuteen. Vuonna 1908 
Bertel Gripenberg arvosteli Nya Argusissa Londonin ensimmäisen ruotsin-
netun teoksen The Call of the Wild, joka oli luonut edellytykset hänen 
läpimurrolleen myös Euroopan keskusten kirjallisuuspiireissä. Gripenberg 
oli yllättyt siitä, että amerikkalainen kirjailija oli osoittautunut näin lu-
paavaksi: Yu  

»Man är ju icke van vid att vänta något gott av 'Amerikas Ands-
liv'. Industrialismens och de tekniska stordådens fädernesland 
har föga tid eller intresse att ägna något så onyttigt som konst 
och skönlitteraturen ... Undantag har dock givits. Ett nytt så-
dant är 'Skriet från vildmarken'... Efter att ha gjort sitt seger-
tåg genom den anglosaxiska världen och med ett slag gjort sin 
författares namn bekant och uppburet, utkom boken i svens- 

89. Londonia on kirjailijana mahdollista käsitellä joko populaarikirjailijana suurten pai-
nosmäärien vuoksi tai "korkeakirjallisuuteen' kuuluvana hänen naturalistisen kerron-
tansa perusteella. Tässä yhteydessä häntä käsitellään jälkimmäisessä kontekstissa 
lähinnä siksi, että Suomessa — toisin kuin esim. Ruotsissa — hän herätti myös kirjalli-
suuskriitikoiden huomiota. 

90. Nya Argus 8/1908. 
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ka översättning förtiden jul. Den tycktes ha väckt höga upp-
seende hos oss.» 

Suomeksi The Call of the Wild ilmestyi samaan aikaan nimellä Erämaan 
ääni.91  Ensimmäisiin London-käännöksiin kuului myös kertomus Ennen 
Aatamia (Before Adam) vuodelta 1908. V.A. Koskenniemi arvosteli senAi-
ka -lehdessä. Kritiikki ei ollut yksinomaan myönteinen, sillä arvostelija 
katsoi Londonin pleistoseenikaudelle sijoittaman seikkailuromaanin ole-
van »varsin amerikkalaisen kirjan»:92  

»Siinä on paljon sellaista, jota me, vanhan maailman lapset, 
mielisimme kutsua humbugiksi — vaara, joka aina väijyy sy-
vällisten ja kompliseerattujen asiain liiallisen yksinkertaistut-
tamisen ja yleistyttämisen kantapäillä. Mutta siinä ilmenee 
myöskin ... niukan ainehiston viisas ja käytännöllinen järjes-
tely, joka lienee luettava amerikkalaisen afäärineron las-
kuun.» 

Sekä Valvojassa että Ajassa kirjoitettiin arvio Londonin osittain oma-
elämäkerrallisesta teoksesta Tuliliemen tuttavana. Alkoholimuistelmia 
(John Barleycorn) vuodelta 1914. Aihe oli sinänsä kiinnostava ja ajankoh-
tainenkin; yritettiinhän Suomessa saada alkoholinkäyttöä vähennetyksi. 
Valvojan arvostelun mukaan teoksesta henki Londonin optimistinen elä-
mänkäsitys sekä harvinaislaatuinen avoimuus heijastaen sitä amerikkalai-
sille kirjailijoille yleistä elämänfilosofiaa, joka aiheutui uuden maanosan 
voimakkaasta ja edistyvästä kulttuurista 93 

Voidaan siis huomata, että Jack Londonin kirjallisuus herätti erilaisia 
kannanottoja aina arvostelijan oman maailmankatsomuksen mukaan. Esi-
merkiksi Väinö Voionmaan toimittama Kyläkirjaston Kuvalehti julkaisi 
vuonna 1911 Jack Londonin henkilökuvan. Siinä todettiin, että London on 
tullut tunnetuksi erinomaisista teoksistaan. Hänellä mainittiin olevan 
herkkyyttä, mielikuvitusta ja elämänhalua. Lisäksi kerrottiin kirjailijan elä-
mänvaiheista ja painotettiin erityisesti hänen kiinnostustaan sosiaalisten 
epäkohtien huomioon ottamiseen.94  

Londonista tuli myös yhteiskunnallisesti aktiivien ja radikaalien piiri-
en kirjailija. Saman lukijakunnan tavoittivat myös toisen amerikkalaisen 

91. Ks. Durham-Mustanoja 1960, 38. 

92. Aika 1908, 313. 
93. Ks. Valvoja 1915, 59-60. 

94. Kyläkirjaston Kuvalehti (B-sarja) 1911, 79-80. 
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Kuva 81: 
The Call of the Wild oli Jack Londo-
nin läpimurtoromaani kaikkialla Eu-
roopassa, myös Suomessa. Kun se il-
mestyi vuonna 1907 Erämaan ääni -ni-
misenä, se sai niin kriitikot kuin luki-
jatkin puolelleen. Vuoteen 1917 men-
nessä suomennettiin Londonin teok-
sista yli 20. Niiden naturalistinen tyyli 
ja usein Alaskan kultamaihin sijoittu-
vat tarinat avasivat lukijoille kokonaan 
uuden näkökulman amerikkalaiseen 
kulttuuriin. 

JACK LONDON 

 

~ MARKAN <° 

KIRJASTO 

N:o 6 

ERA MAAN 

naturalistin, Upton Sinclairin teokset. The Jungle suomennettiin nimellä 
Chikago jo ilmestymisvuotenaan 1906. Seuraavaksi ilmestyivät Viimeinen 
tuomio (The Last Judgment 1906), Pörssiylimys: erään amerikkalaisen mil-
joonamiehen elämäntarina (A Captain of Industry 1907), Maailmankaupun-
ki (The Metropolis 1911), Etsivä Samuel (Samuel the Seeker 1911) sekä 
Rahanvaihtajat (The Money-Changers 1915). Sinclairin teosten katsottiin 
edustavan sosialistista ajattelua, ja ne saavuttivat suosiota työläisten paris-
sa etenkin vuoden 1905 suurlakon jälkeen. DURHAMin ja MUSTANOJAn 

mukaan hänen teoksistaan etsittiin vertailukohtia Suomen oloille 95 
Myös kahden tunnetuimman amerikkalaisen utopistisosialistin, Ed-

ward Bellamyn ja Henry Georgen kirjoista julkaistiin suomennoksia. 
Vuonna 1902 ilmestyi Bellamyn teos Vuonna 2000 (Looking Backward• 
2000 — 1887) ja muutamaa vuotta myöhemmin Yhdenvertaisuus (Equality). 
Bellamy sai myönteisen vastaanoton muuallakin kuin sosialistipiireissä. 
Valvojan arvostelija »J.F.» kehotti lukijoita tutustumaan utopiaan, sillä hä-
nen mukaansa Bellam ila oli taito herättää ajatuksia lukijassa, vaikkei tä-
mä sosialisti olisikaan. 

95. Ks. Durham-Mustanoja 1960, 55; ks. myös Ryan 1977, 15-16. 

96. Valvoja 1903, 638. 
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Henry Georgen tuotannosta suomennettiin hänen kuuluisin teoksensa 
Edistys ja köyhyys. Väinö Voionmaa esitteli sen sekä kirjailijan elämäker-
ran lukijoille vuonna 1907 Kyläkirjaston Kuvalehdessä .9  Hän totesi, että 
Georgen merkitys on vain kasvanut hänen kuolemansa (1899) jälkeen ja 
että sosialistinen aate on leviämässä Venäjälle asti. Voionmaa selosti luki-
joille joissakin maissa toteutettua Georgen esittämää verouudistusta, jonka 
uskottiin osaltaan vähentävän yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta. 
Voionmaa ennusti maaverotuksen tulevan myös Suomeen:98  

»Luultavasti on Georgelaisuus ennen pitkää saava Suomessa 
yleisempääkin kannatusta. Sen enteenä voinemme pitää 
Georgen suomentamistakin, jonka maareformin ystävä Arvid 
Järnefelt on toimittanut. Kehoitamme lukijoitamme tutustu-
maan 'Edistykseen ja köyhyyteen'. Se kyllä sen kannattaa.» 

George herätti kiinnostusta suomalaisissa lukijoissa sivistyneistöä myöten. 
Minna Canth julistautui hänen kannattajakseen ja ilmaisi olevansa kiinnos-
tunut myös sosialismista 99 

Vaikka amerikkalaisten kirjojen käännökset eivät kattaneet kaikkien 
merkittävienkään kirjailijoiden tuotantoa, suomalaiset lukijat saivat tutus-
tua suosituimpiin teoksiin. Yleisesti ottaen arvostelu oli melko myönteistä, 
vaikka toisinaan tulikin esille epäluuloisuus amerikkalaista »humbugia» 
kohtaan. Sellaista kritiikkiä kuin Knut Hamsun ja hänen jälkeisensä arvos-
telijat esittivät, ei Suomessa ilmennyt.m°  Amerikkalainen kirjallisuus hy-
väksyttiin niin suomen- kuin ruotsinkielisissäkin piireissä. 

Sen sijaan modernein amerikkalainen lyriikka tuli ennen Suomen it-
senäistymistä tunnetuksi vain ruotsinkielisten keskuudessa. Vuonna 1916 
Gunnar Castrén esitteli Nya Argusissa Edgar Lee Mastersin Spoon River 
Anthologyn, joka oli ilmestynyt vain vuotta aikaisemmin. GEORGE C. 
SCHOOLFIELD pitää tätä yllättävän nopeana reaktiona Suomen kirjalli-
suuspiirien periferisen aseman huomioon ottaen. Vuonna 1923 Elmer Dik-
tonius käänsi teoksen ruotsiksi.101  

Yleensäkin Suomen ruotsinkielinen modernistipiiri löysi 1920-luvun 
alkaessa amerikkalaisen lyriikan uudistajat. Tällöin Walt Whitmanin, Ezra 
Poundin ja T.S. Eliotin antamat vaikutteet alkoivat välittyä mm. Hagar 

97. Kyläkirjaston Kuvalehti (B-sarja) 1907, 15-17. 
98. Kyläkirjaston Kuvalehti (B-sarja) 1907, 17. 

99. Ks. Kaiponen 1985, 128. 
100. Ks. Kaiponen 1985, 130. 

101. Ks. Schoolfield 1971, 307. 
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Olssonin ja Elmer Diktoniuksen runoihin. Kehitys oli kuitenkin noin 30 
vuotta Euroopan kirjallisia piirejä jäljessä; suomenkieliset runoilijat eivät 
kiinnostuneet amerikkalaisesta modernismista vielä tuolloinkaan, vaan 
suomennoksia alettiin julkaista vasta 1950-luvulla.102  Vaikka amerikkalai-
sen modernin lyriikan tulo Suomeen veikin pitkän ajan, amerikkalainen 
kulttuuri inspiroi perinteistä lyriikkaa välittämällä eksoottisia aiheita. Mm. 
Ernst V. Knape kirjoitti elämästä kaivosten liepeillä.103  

Amerikkalainen romaanikirjallisuus antoi sekin virikkeitä suomalai-
seen kirjallisuuteen, joskin enimmäkseen populaari- ja nuortenkirjallisuu-
den alueelle. Kaikkiaan amerikkalainen kirjallisuus oli siten ylivoimaisesti 
parhaiten tunnettu Yhdysvaltojen kulttuurin osa-alue sekä 1800-luvulla et-
tä 1900-luvun alussa. 

4.2.4. Tanssi-, maalaus- ja säveltaiteen ensimmäiset yhteydet 

Amerikkalaisesta maalaus- ja säveltaiteesta ei Suomessa tiedetty paljoa-
kaan edes vuonna 1917. Modernin tanssin pioneeri Isadora Duncan oli tun-
netumpi kuin kukaan maalari tai säveltäjä. Yleistä tietämyksen tasoa kuvaa 
osuvasti Emil Cedercreutzin kirjoitus Finsk Tidskrift 'issä:104  

»Amerika, som knappt gifvit oss en enda tänkare af rang, så 
få målare, ingen betydande kompositör — marchfabrikören 
Souza räknar jag ej till den kategori — detta Amerika har gif-
vit oss epokgörande konstnärinnor på dansens område.» 

Cedercreutzin artikkeli perustui niihin vaikutelmiin, joita hän oli saanut 
nähdessään Isadora Duncanin tanssivan Pariisissa. Duncanista kirjoitti 
myös Fred. J. Lindström. Hänen kirjoituksensa pohjautui Duncanin Sak-
sassa pitämään esitelmään.105  Artikkelien kirjoittamiselle antoi kuitenkin 
sysäyksen kuuluisan tanssijattaren vierailu Helsinkiin vuonna 1908. Yleisö 
otti hänet innostuneesti vastaan. Lehtitietojen mukaan Duncanin luonnol-
lisuus ja liikkeiden kauneus tempasi yleisön mukaan. Tanssijattaren radi- 

102. Ks. Suomen kirjallisuuden historia VI 1%7, 198-289 (Bo Carpelanin artikkelit), 544-601 
(Mirjam Polkusen artikkeli). 

103. Finsk Tidskrift 1906 förra halfåret, 432-435. 
104. Finsk Tidskrift 1909 senare hallåret, 309. 

105. Aika 1908, 224. 
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Kuva 82: 
Amerikkalainen moderni tanssi vai-
kutti tanssitaiteen kehitykseen. Lole 
Fuller ja Isadora Duncan toivat va-
paamuotoisen liikehdinnän ja paljas-
jalkatanssin Eurooppaan. Heidän 
seuraajansa oli Ruth St. Denis, joka 
haki itämailta vaikutteita tanssilleen. 
Kuvassa hän esittää miehensä kanssa 
egyptiläistä balettia Euroopan kier-
tueellaan, joka ulottui mm. Lontoo-
seen ja Pariisiin vuonna 1908. 

kaali paljasjalkaisuus h äksyttiin, vaikka yleensä uusiin ilmiöihin oli suh-
tauduttu varautuneesti. 

ja Lindström ihastuivat Duncaniin. Cedercreutzin mieles-
tä Duncan oli amerikkalaisen kulttuurin ilmentymä. Hän heijasti nuoren, 
terveen kansakunnan rajoittamatonta elinvoimaa; hän edusti amerikkalais-
ta luonnetta parhaimmillaan. Cedercreutz kertoi, että Duncanin vapaa-
muotoinen tanssityyli ei ollut mitenkään uniikkia vaan että Yhdysvalloista 
oli kotoisin myös kaksi muuta tanssitaiteen uudistajaa, intialaisittain 
kehtivä Ruth St. Denis ja serpentiinitanssijatar Lofe Fuller. Edelleen hän 
kirjoitti, että Yhdysvalloissa lapset opetetaan jo pieninä liikkumaan sula-
vasti ja vapaasti- siellä korostetaan sisäistä yhteyttä sielun ja vartalon liik-
keiden välillä.10  Lindström keskittyi analysoimaan Duncanin tanssityyliä. 
Hänen esityksissään jokainen liike oli sopusointuinen ja kaunis. Duncanin 
tanssi »Ifigeneia Auliissa» oli enemmän kuin kuvaus antiikin taiteesta; se 
oli myös kuva antiikin valoisasta elämänkäsityksestä ja ihmisestä sen »iha-
nimpana ilmestysmuotona». Lindström vertasi Duncanin taidetta Richard 
Wagnerin käsitykseen, jonka mukaan kaikki taidelajit olivat keskenään su-
kulaisia.108  Suurin ero Cedercreutzin ja Lindströmin artikkelien välillä oli 

106. Helsingin Sanomat 12.2.1908; ks. myös Rauhamaa 1983, 37. 

107. Finsk Tidskrift 1909 senare halfåret, 308-310. 

108. Aika 1908, 229. 
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siinä, että Cedercreutz näki Duncanin koko ajan amerikkalaisuuden ruu-
miillistumana, kun taas Lindström sijoitti Duncanin Euroopan kulttuuriin 
eikä maininnut hänen amerikkalaisuudestaan mitään. 

Isadora Duncan ei kuitenkaan antanut suoranaisia vaikutteita suoma-
laisen tanssitaiteen kehitykselle, sillä kuten RAISA RAUHAMAA on toden-
nut, tanssitaiteen uudistajat (etenkin Maggie Grienberg) seurasivat lähin-
nä saksalaisten tanssijoiden antamaa esimerkkiä. 09  

Kiinnostus amerikkalaista maalaustaidetta kohtaan oli vähäistä. Nya 
Argus, joka arvioi säännöllisesti Euroopan taidetta, ei kirjoittanut amerik-
kalaisesta maalaustaiteesta mitään. Sen sijaan suomenkielisissä lehdissä 
julkaistiin joitakin saksasta käännettyjä artikkeleita, joissa selvitettiin Yh-
dysvaltojen taiteen virtauksia. Tästä syystä amerikkalaistaiteilijoista tulivat 
Suomessakin tunnetuimmiksi ne, jotka työskentelivät Euroopassa ja jotka 
saivat eniten tunnustusta osakseen Ranskassa, Englannissa ja Saksassa. 
Helsingin Kaiku kirjoitti vuonna 1906 otsikolla »Nykyaikainen amerikkalai-
nen maalaustaide». Aluksi lehti pohti amerikkalaisen ja eurooppalaisen 
maalaustaiteen välistä suhdetta:11  

»On luonnollista, että maassa jonka entisyydessä ei ole taitei-
lijoille traditsioneja ja esikuvia, taiteen suoni saa alkunsa muit-
ten maitten maaperästä ja että taiteella sellaisessa maassa on 
sen maan taiteen leima, mistä tuo taiteen suoni on lähtöisin.» 

Seuraavaksi todettiin, ettei amerikkalaisen taiteen riippuvuus Euroopasta 
estänyt sen omaperäistä kehitystä:" 

»Nuoremmissa amerikkalaisissa taiteilijoissa on monta, jotka 
silminnähden pyrkivät luomaan amerikkalais-kansallista tai-
detta. Heistä tiedetään Amerikan ulkopuolella nykyään ver-
rattain vähän, sillä ne amerikkalaiset maalarit, jotka panevat 
taulujansa näytteille eurooppalaisiin näyttelyihin, kuuluvat ta-
vallisesti niihin, jotka käyvät kotimaassaan ainoastaan käymä-
tietä ...» 

Heihin lehti luki Whistlerin ja Sargentin ja esitteli heidän maalaustyyliään. 
Whistlerin maalaustapaa lehti luonnehti omaperäiseksi: »niille, jotka jano-
avat uusia kauneuden ihanteita, on hän valmistanut uuden kauneuden juo-
man».112  Whistler olikin luultavasti suomalaisten parhaiten tuntema ame- 

109. Rauhamaa 1983, 68-70, 79-83. 
110. Helsingin Kaiku 1906, 121. 
111. Helsingin Kaiku 1906, 121. 
112. Helsingin Kaiku 1906, 121-123. 
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rikkalaismaalari, sillä hänestä kertovia englanninkielisiä kirjoja oli saa-
tavilla.113  

Helsingin Kaiun artikkeli esitteli myös vähemmän tunnettuja amerik-
kalaismaalareita kuten George Innessin ja Robert Henrin. Näin suomalai-
sille lukijoille välittyi fragmentteja Henrin taideteorioista:114  

»Hän on miltei yksinomaan laatukuvamaalari. Hän ei kuvaa 
ainoastaan henkilöä sellaisenaan, vaan koettaa hänessä kuvas-
taa myöskin hänen 'elämänfilosofiaansa ja maailmankatso-
mustaan'. Hänen taiteensa on vakavaa, sirot ja hienot esineet 
eivät sen aiheiksi sovi. Hän työskentelee vahvoin siveltimen 
vedoin. Ken hänen taulujansa on nähnyt, ei niitä unohda.» 

Artikkeli oli käännetty Die Kunst -teoksesta. Lisäksi Suomessa oli myytävä-
nä useita Yhdysvaltojen maalaustaidetta käsitteleviä kirjoja englanninkie-
lisinä, mun. Charles Caffinin The Story of American Painting. The Evolution 
of Painting in America from Colonial Times to the Present (1908) ja The 
Year Book of American Etching 1914 (1915).1  Maalaustaiteen lisäksi sa-
nomalehdet kertoivat pikku-uutisissaan amerikkalaisten merkkihenkilöi-
den patsaista, mutta näiden tekijöiden nimiä ei koskaan mainittu. 

Amerikkalaisesta musiikkielämästä ei välittynyt Suomeen minkään-
laista tietoutta, ainakaan kulttuuri- tai populaarilehdistön sivuilta. Suoma-
laisten kiinnostus ei yltänyt musiikin modernismin seuraamiseen. Amerik-
kalaisista oopperoista kyllä kirjoitettiin, mutta tällöin ei kosketeltu itse 
musiikkia vaan oopperatalojen rakentamista. Eurooppalaisten laulajattari-
en vierailuista Yhdysvaltoihin kerrottiin silloin, kun suomalainen Aino 
Ackte esiintyi New Yorkin Metropolitan-oopperassa Gounodin Faustin 
Margaretana.116  

Lehdissä kirjoitettiin myös amerikansuomalaisten kulttuuriharrastuk-
sista, mutta tämäkin aihepiiri heijastaa suomalaisten tuntemaa kiinnostusta 
omia kansalaisia, ei niinkään amerikkalaista kulttuuria kohtaan. Voidaan 
siis todeta, että suomalaiset intellektuellit eivät erityisemmin olleet suun-
tautuneet Yhdysvaltojen kulttuurin seuraamiseen. Tiedot amerikkalaisesta 
korkeakulttuurista levisivät maahamme suuressa määrin populaarissa 
muodossa aikakauslehtien ja sanomalehtien välityksellä. Suomalaisilla tai- 

113. Esim. E. Gallatin:Whistler'sPastels and Other Modern Profiles (1913) ja E.R. — J. Pen-
nell: The Life of James Mc Neill Whistler (1908). — Lähde: Nya Argus'in mainoksia vv. 
1908 ja 1913. Suluissa olevat vuodet tarkoittavat Nya Argus'in vuosikertaa. 

114. Helsingin Kaiku 1906, 122. 

115. Nya Argus: Akateemisen Kirjakaupan mainoksia vuosina 1908 ja 1915. 

116. Kodin Kuvasto 1912, 225. — Tästä kirjoitti mainittuun lehteen Severi Nuormaa. 
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teilijoilla ei ollut sellaisia kontakteja amerikkalaisiin kollegoihin kuin esi-
merkiksi englantilaisilla tai ranskalaisilla maalareilla ja kirjailijoilla. Suo-
men kulttuurilehdissä seurattiin ainoastaan amerikkalaisen kirjallisuuden 
tunnetuimpia edustajia ja Isadora Duncanin tanssitaidetta. Sivistyneistö 
suuntautui edelleen Euroopan maalaustaiteeseen; amerikkalaisuutta ei 
juurikaan analysoitu. Silloin, kun Yhdysvaltojen kulttuuri nousi puheenai-
heeksi, oli useimmiten kysymys suomalaisia läheisesti koskettaneesta il-
miöstä, siirtolaisuudesta. Eliel Aspelin-Haapkylän päiväkirjamerkinnöissä 
on viitteitä Helsingin intellektuellipiireissä käytyihin keskusteluihin, joissa 
pohdittiin siirtolaisuuden merkitystä. Aspelin-Haapkylä kirjoitti mm. K.A. 
Paloheimon todenneen Amerikan-matkallaan, että suomalaiset siirtolaiset 
vaikuttivat kaikista keskinäisistä riidoistaan huolimatta onnellisemmilta 
kuin kotimaassaan.117  

Siirtolaiskysymysten välittyminen sivistyneistön keskusteluun oli aika-
kaudelle ominainen piirre, sillä tässä vaiheessa amerikansuomalaiset alkoi-
vat osallistua myös suomalaiseen kulttuurielämään. Erityisesti Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seura oli tekemisissä amerikansuomalaisten kanssa. Jo 
1880-luvulla muutamat siirtolaiset olivat ilmaisseet halukkuutensa liittymi-
sestä seuraan, ja seuraavilla vuosikymmenillä SKS sai jatkuvasti viestejä 
Yhdysvalloista. Eräs suomalaissyntyinen amerikkalainen testamenttasi 
omaisuutensa seuralle, monet siirtolaiset lähettivät rahaa Lönnrotin pat-
saskeräykseen, ja vuosisadan vaihteessa he tilasivat englantilais-suomalais-
ta sanakirjaa, jonka seura toimitti.118  

Muita amerikkalaisen kulttuurin aspekteja käsiteltiin sivistyneistön 
parissa vain harvoin. Kerran Aspelin-Haapkylä mainitsi suomalaisten kir-
jailijoiden alkaneen omaksua amerikkalaisperäisiä naturalistisia vaikuttei-
ta. Asenne amerikkalaisuuteen oli tällöin pejoratiivinen. Hän kirjoitti 
maan nuoren kirjailijapolven kiinnostuksesta vapaan rakkauden kuvaami-
seen:119  

» ... Orjatsalo kirjoittanut aistillisen romaanin itsestään ja en-
tisestä morsiamestaan. Nti Willmankin laatinut kertomuksen 
samaan henkeen ja sanotaan hänen amerikkalaiseen tapaan 
asettuneen laitakaupungille asumaan perehtyäkseen portto-
laelämään!» 

Toisenkin kerran Yhdysvallat mainittiin Aspelin-Haapkylän päiväkir-
jassa. Vuonna 1915 hän kirjoitti Akseli Gallen-Kallelan lähettäneen Ve- 

117.Kirovuosien ... 1980, 207-208 (24.6.1911). 
118.15 vuosikymmentä ... 1981, 147, 155-156, 165-166. 
119. Kirovuosien ... 1980, 146 (5.1.1908). 
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netsiassa olleet taulunsa San Franciscon näyttelyyn, jonne taulut oli viety 
amerikkalaisella sotalaivalla.12°  Merkintä osoittaa sen, että suomalaisten 
taiteilijoiden parissa alkoi tutkittavan ajan lopussa ilmetä lievää kiinnos-
tusta Yhdysvaltojen taide-elämään. Kehitys oli rinnakkaista muihin Poh-
joismaihin verrattuna, sillä esimerkiksi norjalaismaalarit osallistuivat aktii-
visesti Yhdysvalloissa pidettyihin näyttelyihin.121  

Yleensä suomalaisen sivistyneistön ja taiteilijoiden yhteys Yhdysval-
toihin jäi vielä tässä vaiheessa satunnaiseksi ja yksilökohtaiseksi. Amerik-
kalainen korkeakulttuuri ei kokonaisuutena kiinnostanut suomalaisia yhtä 
syvästi kuin Euroopan keskusmaiden sivistyneistöä. Sen sijaan keskiluok-
kaisen ja demokraattisen Amerikan tyypillisin kulttuurimuoto, populaari-
kulttuuri, saavutti Suomen jokseenkin samassa laajuudessa kuin muutkin 
Euroopan maat. 

4.2.5. Amerikkalainen viihdekulttuuri aloittaa valloituksensa 

Yhteiskunnan rakennemuutos edisti amerikkalaisen populaarikulttuurin 
leviämistä Suomeen jo ennen ensimmäistä maailmansotaa. Kaupungistu-
misen ja teollistumisen myötä väestön elintaso nousi ja vapaa-aika lisään-
tyi. Helsingin väkiluku kasvoi vuosina 1900-1910 93 000:sta 130 000:een. 
Lisäys koostui paikkakunnalle muuttaneesta teollisuustyöväestöstä, josta 
tuli populaarikulttuurin »kuluttajia». SVEN HIRNin mukaan elokuvasta tuli 
suosittua juuri siksi, että 10-tuntisen työpäivän ansiosta kaupunkilaisilla oli 
aikaa käydä katsomassa filmejä ja pääsylippujen halpuuden vuoksi heillä 
oli siihen myös varaa.122  Samat ehdot säätelivät populaarikirjallisuuden os-
tamista. Amerikkalaiset elokuvat ja viihdekirjallisuus olivatkin tärkeimmät 
Suomeen levinneet yhdysvaltalaisen populaarikulttuurin muodot. 

Populaarikirjallisuuteen katsotaan tässä yhteydessä kuuluvan lasten- ja 
nuortenkirjat, villin lännen seikkailut, etsiväkertomukset ja humoristiset 
tarinat. Merkittävimpiä ja arvostetuimpia myös taiteellisessa mielessä oli-
vat lasten- ja nuortenkirjat. MAJ-LIS KAIPONEN kirjoittaa, että vuonna 
1917 Helsingin kaupunginkirjaston nuortenkirjoista oli noin 30% amerik-
kalaisia.123  

120. Kirovuosien ... 1980, 258 (7.2.1915). 

121. Ks. Skard 1976, 87. 

122.Hirn 198a, 162. 

123. Ks. Kaiponen 1985, 126. 
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Suosituin nuortenkirjailija oli Mark Twain. Vaikka hänen tuotannos-
taan huomattava osuus oli aikuislukijoille suunnattua, häntä pidettiin Suo-
messa ennen kaikea ansiokkaana nuorisokirjailijana. Asennoituminen oli 
siten samankaltaista kuin Ruotsissa. Tom Sawyerin ja Huckleberry Finnin 
seikkailuista tuli myydyimpiä amerikkalaisia teoksia Suomessa. Vuonna 
1918 Tom Sawyerin seikkailuista otettiin yli 15 000:n painos, mikä oli siihen 
mennessä suurin painos amerikkalaisesta teoksesta.124  Arvostelijat kiitti-
vät myös Twainin poikakirjoja. Vuonna 1910 nimimerkki »M.V. E-ch» kir-
joitti Valvojassa Tom Sawyerin seikkailujen uusintapainoksen ilmestymisen 
johdosta:1215 

»Tom Sawyerin seikkailut oli lapsuusvuosieni rakkaimpia kir-
joja. Sen saattoi kyllästymättä lukea useampia kertoja ja aina 
se teki yhtä viehättävän vaikutuksen ...» 

Mark Twainista kirjoitettiin yleensä myönteiseen sävyyn. Valvojassa jul-
kaistussa toisessa arvostelussa häntä luonnehdittiin näin:126  

»Mark Twainin yli äyräittensä pulppuava huumori ja pureva 
satiiri, hänen vilkas, aito amerikkalainen mielikuvituksensa, 
ovat tehneet hänet suosituksi ylt'ympäri maailmaa ja antaneet 
hänelle huomatun sijan nykyajan ensimmäisten satiiristen kir-
jailijain joukossa ...» 

Vuonna 1908 ilmestyneen Prinssi ja kerjäläispoika -romaanin kerrontaa pi-
dettiin »pirteänä ja viehättävänä», tarinan opetusta hyvänä ja kuitenkin 
realistisena. »Suositamme Mark Twainin teosta varsinkin nuorison luetta-
vaksi», mainittiin kritiikissä.127  

Lapsille tarkoitettujen tekstien lisäksi julkaistiin useita Mark Twainin 
humoristisia kertomuksia kuten Taivasko vai helvetti y.m. humoreskeja 
(1907) ja Luotsina Mississippi joella (1913). Lisäksi sanoma- ja aikakaus-
lehdissä ilmestyi jatkuvasti Twainin juttuja, kaskuja ja tarinoita. Kyläkirjas-
ton Kuvalehti julkaisi mm. hänen pakinansa »Kun olin ehdokkaana»126  se-
kä historiallisen kertomuksen »Kuoleman arvanheitto».129  

124. Ks. Kaiponen 1985, 113. 

125. Valvoja 1910, 451. 

126. Valvoja 1910, 451. 

127. Valvoja 1909, 698. 
128. Kyläkirjaston Kuvalehti (B-sarja) 1907, 20-21. 

129. Kyläkirjaston Kuvalehti (B-sarja) 1903, 16-19. 
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Mark Twainista kirjoitettiin Suomen sanoma- ja aikakauslehdissä vuo-
sina 1880-1910 enemmän kuin yhdestäkään toisesta amerikkalaisesta kult-
tuuripersoonasta. Lukemattomissa pikku-uutisissa kerrottiin hänen ulko-
maanmatkoistaan, mielipiteistään, elämänvaiheistaan ja jopa hänen kon-
kurssistaan.130  Kun hän kuoli vuonna 1910, hänestä julkaistiin useita elä-
mäkertoja. Niissä kuvattiin Amerikan suurinta humoristia erittäin lämpi-
mästi. Kerrottiin, että hänen elämässään oli ollut menestyksen ohella pal-
jon vastoinkäymisiä ja menetyksiä. Lehtien luoma henkilökuva oli ymmär-
tävä ja arvostava: Mark Twain oli kuin oman maan kansalainen.131  

Pidetty nuortenkirjailija oli myös Louisa M. Alcott. Vaikka hänen kir-
jailijanuransa ajoittui edelliseen kauteen, hän sai Suomessa suosiota vasta 
1900-luvun alussa. Ennen vuotta 1918 ilmestyi hänen teoksistaan neljä suo-
mennosta: Tytöistä parhain, Nuorta väkeä, Kahdeksan serkusta ja Pikku nai-
sia. Valvojassa julkaistiin arvostelu Tytöistä parhain -romaanista, joka oli 
ensimmäinen Alcottin suomennoksista:132  

»Alcottin kirja on siis opettavaista laatua. Mutta opetus siinä 
annetaan jotensakin hauskassa muodossa, ei niin paljon hen-
kilöiden sanojen vaan heidän elämänsä ja tekojensa kautta. 

Alcottin kirjat ovat paljoa enemmän omansa huvittamaan 
nuoria tyttöjämme kuin lukuisat Englannissa ilmestyneet nuo-
risoa varten toimitetut kertomukset.» 

Alcottin kirjoista pidettiin niiden tervehenkisyyden ja viehättävyyden 
vuoksi. Samoin arvioitiin monia muitakin amerikkalaisia nuoriso- ja lasten-
kirjoja. Niitä olivat mm. F.H. Burnettin Pikku Lordi, »joka puhuu pienille 
lukijoilleen herttaisella tavalla rakkauden suuresta voimasta».133  Se ilmes-
tyi suomeksi vuonna 1892 ja saavutti yhtä suuren suosion kuin muuallakin 
Euroopassa. Ennen vuotta 1918 ilmestyi myös Joel Chandler Harrisin Jänis 
Vemmelsäären seikkailuja. Myöhempinä vuosina siitä otettiin 20 uusinta-
painosta. 

1800-luvun puolessa välissä suomalaisten parhaiten tuntema amerik-
kalaiskirjailija oli ollut Harriet Beecher-Stowe, Setä Tuomon tuvan tekijä. 
1890-luvulla teoksesta ilmestyi kaksi lapsille mukailtua versiota. Arvosteli-
ja kiitti teoksia niiden moraalisuudesta ja opettavaisuudesta. Hän suositteli 
Setä Tuomon tupaa niin rahvaan kuin sivistyneistön lasten luettavaksi, sillä 

130. Ks. esim. Uusi Suometar 11.6.1895, 21.7.1895 ja 24.2.1901. 

131. Elämäkertatietoja Mark Twainista julkaisi mm. Helsingin Kaiku 1910, 212, 221. 

132. Valvoja 1891, 298-299. 

133. Valvoja 1893, 318. 
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kirjasta kävi ilmi, että vääryyttä vastaan tuli aina taistella ja että oikeuden-
mukaisuus perisi lopulta voiton.134  Amerikkalainen nuortenkirjallisuus 
tarjosi siis kasvattajien mieleisiä arvoja lapsille. Lisäksi se oli humoristista 
ja lämminhenkistä. Perheen keskinäiselle rakkaudelle ja keskiluokkaisille 
ihanteille annettiin suuri arvo: niiden uskottiin kasvattavan nuorista tasa-
painoisia ja oikeudenmukaisia ihmisiä. 

Amerikkalainen nuortenkirjallisuus tarjosi myös jännitystä ja seikkai-
luja. Erityisesti James Fenimore Cooperin kirjat säilyttivät jatkuvasti suo-
sionsa. Ennen vuotta 1890 oli ilmestynyt suomennos kolmesta Cooperin 
teoksesta (Viimeinen mohikaani, Vakooja ja Kuvauksia metsäelämästä sivis-
tyksen äärimmäisillä rajoilla...), ja vuoteen 1918 mennessä ilmestyivät Hir-
ventappaja, Nuori kotka ja vanha metsästäjä sekä uusi käännös Viimeisestä 
mohikaanista. Cooperin teoksia pidettiin todellisina seikkailukirjojen klas-
sikkoina, joiden taiteellisen arvon nähtiin nousevan merkittävästi muiden 
villin lännen kirjojen yläpuolelle. Valvojan arvostelussa todettin, että Coo-
perin Hirventappajassa on »lempeä inhimillinen pohjasävy» ja sen kuvaus-
tavassa on niin psykologinen ote, että lukija näkee sankarien ajatus- ja tun-
nemaailmaan. 

Cooperin teokset antoivat esikuvan myös suomalaisille seikkailutari-
noille. Esimerkiksi Arvid Lydeckenin varhaistuotannossa ja Eino J. Parma-
sen nuorisoromaanissa Haukkavuoren aarre on todettu Cooperin vaikutus-
ta.135  Cooperin teosten ohella suomennettiin uudempaakin amerikkalaista 
seikkailukirjallisuutta, mm. James Curwoodin Erämaan tytär (The Honor 
of the Big Snows) vuonna 1912 ja Jack Howlandin seikkailut (The Danger 
Trail) vuonna 1914. Owen Wisteriltä, joka oli maailmanmaineen saavutta-
neen Virginialaisen tekijä, suomennettiin vuonna 1911 Apahien hyökkäys 
(Specimen Jones). Suomalaiset saivat lopulta tutustua myös Buffalo Billiin, 
kun ensimmäinen William Codyn seikkailuista suomennettiin vuonna 
1917: Amerikan ruohoaavikoilla (The Adventures of Buffalo Bill). Buffalo 
Bill »kotiutui» muutenkin Suomeen. Hänen roolihahmonsa, samoin kuin 
kirjava-asuiset intiaanit, viihdyttivät helsinkiläislapsia vuoden 1908 lasten-
päivillä.136  Näin myös suomalaiset saivat lukea villin lännen seikkailuja 
kaudelta, joka oli jäänyt historiaan, mutta josta elokuvat säilyttivät tuleville 
polville eksoottisen kuvan. 

134. Valvoja 1893, 622-623. — Suomeksi julkaistiin myös muita Beecher-Stowen kirjoja ku-
ten Pikku kettuja vuonna 1899 ja Pikku haltijoita vuonna 1900. 

135. Ks. esim. Valvoja 1910, 452; Kaiponen 1985, 129-130. 

136. Helsingin Kaiku 1908, 259. — Tässä lehti julkaisi Helsingin lastenpäiviltä kuvia, joissa 
esiintyi intiaaneiksi pukeutuneita lapsia. 
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Amerikkalainen populaarikirjallisuus käsitti myös urbaanit etsiväta-
rinat. John Russell Coryellin etsivä Nick Carter seikkaili useissa suomen-
noksissa jo ennen vuotta 1918. Vuonna 1907 ilmestyi Nick Carterin seikkai-
lut, sen jälkeen Rikollinen kaupunki, Nihilistien pauloissa eli jalokivien sala-
kuljettajat, Salakuljettaja ja Salaperäinen murha. Ne tulivat Suomessa yhtä 
suosituiksi kuin muuallakin Euroopassa, ja niiden vaikutus näkyi esimer-
kiksi Lauri Soinin salapoliisiromaaneissa. 

Vuosisadan vaihteen jälkeen tulivat amerikkalaiset elokuvat Suo-
meen. Ennen kuin ensimmäiset pysyvät elokuvateatterit syntyivät, ruotsa-
laiset ja saksalaiset kiersivät näyttämässä »eläviä kuvia» ympäri Suomea. 
Vuonna 1901 perustettiin ensimmäinen pysyväksi aiottu elokuvateatteri 
Helsinkiin. HIRN katsoo, että mikäli tätä Gustaf Nordinin pitämää Kine-
matograf International -teatteria voidaan pitää pysyvänä elokuvien esitys-
paikkana (se eli vain puoli vuotta , Suomen elokuvateatteritoiminta alkoi 
jopa aikaisemmin kuin Norjassa. Kinematograf Internationalin lopetet-
tua näytöksensä oltiin taas kiertueiden varassa, kunnes vuonna 1904 perus-
tettiin Maailman ympäri -teatteri Helsinkiin. Seuraavana vuonna tuli mu-
kaan uusia yrittäjiä, ja vuonna 1907 Helsingissä toimi yhdeksän, Turussa, 
Tampereella, Viipurissa ja Oulussa neljä-viisi elokuvateatteria kussakin; li-
säksi muutamilla pienemmillä paikkakunnilla oli oma näytäntöpaikkansa. 
HIRNin mukaan Suomessa näytetyt elokuvat olivat vuoteen 1907 mennessä 
jokseenkin samoja kuin Keski-Euroopassa. Teatterit solmivat sopimuksia 
ulkomaisten filmiyhtiöiden kanssa, jotka välittivät elokuvia Suomeen sekä 
Euroopan maista että Yhdysvalloista. Tärkeimpiä välittäjiä olivat tanska-
lainen Nordisk Film Kompagni ja ranskalainen Pathe Freres. Elokuvateat-
tereiden käsiohjelmien ja sanomalehtien perusteella ei pysty tekemään 
tarkkaa analyysia varhaisimpien Suomessa esitettyjen elokuvien alkuperä-
maasta, mutta puutteellistenkin tietojen perusteella voidaan havaita aina-
kin muutamien amerikkalaisten filmien olleen jo näinä vuosina ohjelmis-
tossa. Esimerkiksi vuoden 1902 keväällä yleisö sai Kinematograf Interna-
tionalissa katsella amerikkalaisten tekemiä sähkökokeita ja Yhdysvaltojen 
maisemista otettuja kuultokuvia. Vuonna 1904 ruotsalainen A.F. Rosen-
berg järjesti kiertueen Suomessa ja näytti filmin Presidentti McKinleyn mur-
ha. Esitystä säesti Edisonin konserttikone, jonka lehtiarvostelu tuomitsi 
korvia vihlovaksi.138  

137. Hirn 1981a, 165-167. — Oslon ensimmäinen elokuvateatteri aloitti toimintansa vuonna 
1904. 

138. Ks. Hirn 1981a, 167, 179, 296. 
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Kuva 83: 
Amerikkalaiset elokuvat tulivat Euroo-
passa suosituiksi heti vuosisadan vaih-
teen jälkeen. Niihin kuului melodraa-
moja, kermakakkukomedioita, lännen-
elokuvia ja dokumenttifilmejä. Yksi 
aikakauden menestysfilmeistä oli nimel-
tään Presidentti McKinleyn murha. Sitä 
näytettiin myös suomalaisille katsojille. 
Yhdysvalloissa filmin saattoi tilata vaik-
kapa Sears, Roebuck & Co.:n posti-
myyntiluettelosta, josta tämäkin kuva on 
peräisin. 

Maailman ympäri -teatteri hankki elokuvansa Lontoosta ja Pariisista. 
Niiden joukossa olivat mm. Niagaran putousta ja Chicagon teatteripaloa 
esittävät lyhytfilmit.139  Myös kanadalaista lohenpyyntiä voitiin seurata. 
Vuonna 1905 Ihmeitten Maailma -teatteri esitti amerikkalaisen filmin Ni-
hilisti, ja vuonna 1907 tulivat ensimmäiset lännenkuvat maan elokuvateat-
tereihin, kun Texas Jack alkoi seikkailla katsojien ilona.140  Elokuvatar-
jonta alkoi näin olla melko monipuolista; eurooppalaiset ja amerikkalaiset 
»sensatsioni»-filmit tulivat nopeasti Suomeen, olivatpa ne sitten doku-
mentteja tai fiktioita.141  

1910-luvulla elokuvatoiminta laajeni entisestään. Teattereita perustet-
tiin lisää; niiden tarjonta monipuolistui ja alkoi amerikkalaistenkin eloku-
vien osalta kattaa kaikki elokuvalajit. MATTI HAAPASEN kokoamien tieto-
jen mukaan Suomessa oli vuonna 1911 noin 80 elokuvateatteria. Vuonna 
1920 niiden luku oli noussut 120:een.142  Vuonna 1910 Helsingissä toimivat 
ainakin seuraavat teatterit: Apollo, Tähti-Biografi, Scala, Lyyra, Helikon, 
Esplanade ja Maailman Ympäri. Vuoteen 1914 mennessä joukkoon oli tul-
lut muutamia uusia teattereita, mm. Central, Olympia ja Titania (kaksi vii-
meksi mainittua jättiläismäisten höyrylaivojen mukaan nimettyjä). Amerik-
kalaisfilmien osuus ei ollut mitenkään dominoiva; suurin osa esitetyistä 
elokuvista oli tässä vaiheessa ilmeisesti eurooppalaisia, etenkin tanskalai- 

139. Ks. esim. Helsingin Sanomat 15.5.1905. 

140. Hirn 1981a, 182, 197, 225. — "Texas Jack" ilmestyi ainakin viitenä vihkona erillisinä 
seikkailukirjoina ennen vuotta 1917. 

141. Hirn 1981a, 225-226. 

142. Ks. Haapanen 1983, 169-171. 
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sia ja ranskalaisia. Kutenkin amerikkalaisista elokuvista voidaan eriyttää 
»taide-elokuvat», dokumenttifilmit, salapoliisitarinat, villin lännen seik-
kailut, komediat sekä historialliset elokuvat. Jopa muutamien filmitähtien 
nimet saatettiin mainita kuvien yhteydessä. 

Helsingissä esitettyihin amerikkalaisiin taide-elokuviin kuului mm. 
1910 näytetty Orjantappurainen polku eli Uhrautuva sisar. »Tämä erinomai-
sen kaunis ja hyvin näytelty amerikkalainen taidefilmi tekee verrattomine 
valoefekteineen miellyttävän vaikutuksen katsojaan», totesi mainosteks-
ti.143  Toinen amerikkalainen »taidefilmi» samalta vuodelta oli Helikon-
teatterin esittämä Mitä meri kätkee. Esittely ei adjektiiveja säästellyt, ja sii-
nä mainittiin pääosan esittäjän nimikin: 144  

»Tärisyttävä draama näytelty Ameriikassa Manhattan Oop-
perassa Neiti A. Nicholssonin ollessa primadonnana. Kuva kä-
sittelee äskettäin tapahtunutta traagillista tapausta Tyynen 
meren rannalla ...» 

Myös amerikkalaisia dokumentteja esitettiin, esimerkiksi filmi Roose-
veltin kanssa Afrikassa, opettavainen ja jännittävä kuva luonnosta. Mainos-
tekstissä ei mainittu mitään Rooseveltista, mutta korostettiin niitä vai-
keuksia ja vaaroja, joita kuvaajalla oli ollut filmiä tehtäessä. Yleisölle lu-
vattiin runsaasti eksoottista nähtävää: kameleontteja, sisiliskoja, kroko-
tiileja, kirahveja, skorpioneja ja sarvikuonoja. »Moniko meillä on nähnyt 
leikkiviä virtahepoja selkä täynnä pikkulintuja kuten kesäisin lehmiemme 
selät kärpäsiä?», houkutteli lehti-ilmoitus katsojia.145  

»Taidefilmit» ja dokumenttielokuvat muodostivat kuitenkin vain pie-
nen osan Yhdysvaltojen elokuvatarjonnasta. Historiallisten elokuvien 
osuus oli jo jonkin verran suurempi. Vuonna 1910 näytettiin Helsingissä 
kolme amerikkalaista historiallista filmiä: Setä Tuomon tupa, Henki hen-
gestä (»jännittävä episodi Pohjois- ja Etelävaltioista») sekä Salaliitto Ame-
rikan presidenttiä Abraham Lincolnia vastaan vuonna 1865, jota mainos-
tettiin »sensatsionellina», ja todettiin »Mr. Ravetin esittävän murhaajaa». 
Taustamusiikkina soitettiin Verdin Aidaa.146  Kaikki kolme filmiä kuvasi-
vat sisällissodan aikoja. Vaikuttaa siltä, että tämä vaihe Yhdysvaltain histo-
riassa, joka varsinaisesti oli virittänyt suomalaisten kiinnostuksen Yhdys-
valtoja kohtaan, herätti edelleen yleisön uteliaisuutta, lisäsi sen tietoutta 

143. Helsingin Sanomat 8.5.1910. — Kyseessä oli Apollo-teatterin mainos. 

144. Helsingin Sanomat 30.10.1910. 

145. Helsingin Sanomat 22.5.1910 (Apollo-teatterin mainos). 
146. Helsingin Sanomat 4.12.1910 ja 13.11.1910 (Esplanade-teatterin mainoksia). 
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Yhdysvaltojen tapahtumista ja muokkasi asenteita amerikkalaisuutta koh-
taan. 

Valtaosa Suomessa näytetyistä amerikkalaisista elokuvista oli komedi-
oita, seikkailuelokuvia tai villin lännen tarinoita. Komedioista voi mainita 
vuonna 1914 Scalassa esitetyt Kiikkiin joutunut ja Koneki /oittajatar. Niissä 
esittivät pääosia koomikot Mr. Bunny ja Flora Finch.1  7  Myös Maurice 
Costellon komedia Työläs kosinta oli ohjelmistossa.148  Villin lännen ta-
rinoihin kuuluivat uudisasutus- ja cowboy-filmit sekä intiaaniseikkailut. 
Jälkimmäisiä olivat mm. Intiaanipäällikkö Tahrokees Jalomieli, 149  Tyttö 
Arizonasta (»sangen jännittävä ja oivallinen indianikuva. Eversti Clarkesin 
joukon esittämä Coloradossa»),150  Veren ääni (»joka jokaisen pojan tulee 
nähdä»),151  Rykmentin koira (»tämä kuva on sitäkin jännittävämpi, koska 
sen ovat esittäneet amerikkalaiset taiteilijat ja oikeat indianit»)152 ja Buf-
falo Billin seikkailut (»jännittävä seikkailusarja indiaanien joukossa»).153  

Intiaaniseikkailut saivat Suomessa aivan kuten muissakin Pohjois-
maissa ja Saksassa vakiintuneen aseman jo ennen ensimmäisen maailman-
sodan puhkeamista. Myös Buffalo Billin tunnetuksi tuleminen niin kirjo-
jen, elokuvien kuin lastenjuhlienkin kautta osoittaa amerikkalaisen popu-
laarikulttuurin läpimurtoa. Niin ikään amerikkalaisia uudisasutustarinoita 
nähtiin Suomessa. Kuolonratsastus preerian yli oli »draama villin lännen 
uudisasukkaiden elämästä».154  Vanha paloviinanpoltto eli kädet ylös oli 
mainoksen mukaan »aktuelli, älykäs ja mielenkiintoinen. Se oli kuulumat-
toman jännittävä kuva uutisasutus avarasta lännestä. Alituisesti uusia odot-
tamattomia kuvia, jotka joka silmänräpäys kokonaan ottavat katsojan huo-
mion».155 Cowboy-elokuvista ensimmäisiä oli vuonna 1914 esitetty Farma-
rin nälkäinen lintu eli löytölapsi New Yorkista.156  

Lännenfilmit loivat katsojille kuvia ja myyttejä Yhdysvaltojen mennei-
syydestä; salapoliisifilmit ja jännärit kuvasivat puolestaan ainakin kulisseil-
taan ja asenteiltaan Yhdysvaltojen nykypäivää. Vuonna 1914 esitti Lyyra 

147. Helsingin Sanomat 20.12.1914 ja 29.12.1914. 
148. Helsingin Sanomat 8.11.1914. 
149. Helsingin Sanomat 29.5.1910 (Apollo-teatterissa). 
150. Helsingin Sanomat 4.10.1910 (Apollo-teatterissa). 
151. Helsingin Sanomat 25.9.1910 (Apollo-teatterissa). 
152. Helsingin Sanomat 9.10.1910 (Lyyra-teatterissa). 
153. Helsingin Sanomat 8.11.1914 (Esplanade-teatterissa). 
154. Helsingin Sanomat 8.11.1914 (Central-teatterissa). 
155. Helsingin Sanomat 23.10.1910 (Apollo-teatterissa). 
156. Helsingin Sanomat 25.10.1914 (Central-teatterissa). 
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elokuvan Nti Flo valtiollisena poliisina, pääosassa Florence Lawrence. RU-
NE WALDEKRANZin mukaan hän oli Yhdysvaltain ensimmäinen elokuva-
tähti, josta tuli lehdistön suosikkiaihe ja elokuvien vetonaula.157  Esittelyn 
mukaan Helsingissä näytetyssä filmissä naisen viekkaus, uhkarohkeus ja it-
sensä uhrautuvaisuus saavuttivat korkeimman huippunsa.158  

Suomessa saatiin katsella myös amerikkalaisia suku- ja avioliittodraa-
moj 159  Toisinaan naan näytettiin elokuvia, jotka olivat saaneet aiheensa ame-
rikkalaisten miljonäärien ja liikemiesten elämästä.16°  Myös muutama sci-
ence fiction -elokuva kulkeutui Suomeen. Valkoisen paholaisen ilmahirviö 
oli eräs tällainen. Sen sanottiin olevan amerikkalainen suurteos ja Suo-
meen suurilla kustannuksilla hankittu. Sen luvattiin lyövän laudalta kaikki 
edelliset seikkailut, sillä se oli niin »epäluonnollinen, että harvoin sattuu 
yhden ihmisen kohdalle saada kokea jotain sellaista».161  

Suomessa seurattiin siis melko tiiviisti amerikkalaisia elokuvia ja myös 
lehdissä kirjoitettiin Yhdysvaltojen elokuvatuotannosta. Vuonna 1915 jul-
kaistiin Kyläkirjaston Kuvalehdessä kertomus Kaliforniaan rakennetusta fil-
mikaupungista, Universal Citystä. Kirjoituksessa todettiin, että Universal 
Film Company'n eurooppalaisella yhtiöllä on myös Suomessa edustajansa, 
Suomen Filmiasioimistoimisto. Tämä oli yksi kanava, jota pitkin amerik-
kalaiset elokuvat tulivat Suomeen.162  

Amerikkalaisen viihteen leviämisessä populaarimusiikki muodostaa 
myös tärkeän kulttuurin osa-alueen, mutta ragtime ja jazz eivät ehtineet 
Suomeen ennen vuotta 1918. Tämä johtui siitä, että gramofonit ja äänilevyt 
olivat kalliita eivätkä amerikkalaisten muusikkojen kiertueet ulottuneet 
Suomeen asti. VELI-MATTI HENTTOSEN mukaan amerikkalainen jazz saa-
pui tänne vuonna 1919. Se tuli tunnetuksi lyhytfilmien välityksellä. Tanssi-
koulut olivat alkaneet opettaa ulkomaalaisia uusia rytmejä jo vuotta aikai-
semmin, mutta mistään ragtimen läpimurrosta ei voitu puhua. Kun jazz sit-
ten 1920-luvulla juurtui Suomeen, se saapui Keski-Euroopan kautta.163  

157. Waldekranz 1985, 274-277. 
158. Helsingin Sanomat 8.11.1914 (Lyyra-teatterissa). 
159. Niitä olivat esim. Suljettu ovi eli jännittävä avioliittodraama (Apollo-teatterissa) ja Su-

kunsa viimeiset. Verisota Cameronin ja Briden sukujen välillä (Lyyra-teatterissa). — Ks. 
näistä Helsingin Sanomat 6.11.1910 ja 6.12.1914. 

160. Esim. Pumpulikuninkaan kukistuminen. Kuvaus Amerikan pörssielämästä (Olympia-
teatterissa) ja Varovainen dollarikuningas (Apollo-teatterissa). — Ks. näistä Helsingin 
Sanomat 30.10.1910 ja 6.12.1914. 

161. Helsingin Sanomat 20.12.1914 (Lyyra-teatterissa). 

162. Kyläkirjaston Kuvalehti (B-sarja) 1915, 76. 
163.Jazz-musiikin tulosta Suomeen, ks. laajasti Henttonen 1983, passim. 
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Kuva 84: Vuosisadan vaihteen Amerikassa syntyivät ragtime- ja jazz-musiikki. 1920-lu-
vulle tultaessa ne olivat levinneet koko maahan ja aloittaneet Euroopan valloituksensa. 
Vanhassa maailmassa kuunneltiin uusia rytmejä levyiltä ja orkesterien esittäminä. Jot-
kut olivat tyrmistyneitä, mutta monet innostuivat jopa tanssimaan niiden tahdissa cake-
walkia, »neekerikävelyä», kuten kuvan iloinen seurue Axel Thiessin piirroksessa vuo-
delta 1903. 

Näin ollen amerikkalaisen populaarimusiikin tuntemus Suomessa jäi muu-
taman taiteilijan ja muutaman laulun varaan. Levyiltä kuultiin amerikan-
suomalaisten esityksiä, jotka tietenkin saattoivat välittää esimerkiksi kan-
sanmusiikin vaikutteita Yhdysvalloista Suomeen. 

Ulkomainen viihdeohjelmisto vakiintui jo ennen ensimmäistä maail-
mansotaa Helsingin ravintoloihin, esimerkiksi Restaurant Princess'iin. Sii-
hen kuului »eksentrisiä laulu ja akrobaattiesityksiä», »komique burlesque» 
ja ainakin vuonna 1910 »Miss Florence and Lewis. American sing and dan-
cing act».1 t  Amerikkalaisia sirkusseurueitakin vieraili toisinaan, »Willi 
Amerika» -ryhmä jo vuonna 1890.165  Myös »vakavamman» taiteen edusta-
jia esiintyi Helsingissä. Amerikkalainen viulutaituri Albert Spalding antoi 
konsertin Oskar Merikannon avustuksella.166  Irene Sanden, tanssijatar 

164. Ks. mainos Helsingin Sanomissa 4.1.1910. 
165. Uusi Suometar 5.8.1890 ja 7.6.1891. 
166. Helsingin Sanomat 30.1.1910. 
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Metropolitan-oopperasta sekä Cecilia Winter, newyorkilainen laulajatar, 
esiintyivät hekin Suomessa.167  

Vain jotkut amerikkalaiset laulut tulivat Suomessa tunnetuiksi. »Man-
nen som vinner — En visa från U.S.A» painettiin Hemma och Ute -lehdes-
sä. Se h eijasteli periamerikkalaista optimismia ja hyväntuulisuutta sanois-
saan:168 

 som vinner är mannen som gömmer 
bakom ett leende sina bekymmer; 
mannen som vet att solen ger hägn, 
att molnen dra' bort och att oss tarfvas regn; 
som aldrig ger tapt för tungt besvär, 
hur tryckande bördornas massa än är, 
mellan blodet, som rödt genom ådrorna rinner, 
i pulsar och tinningar bultar och brinner.» 

Populaarikulttuuriin sisältyvistä muista vapaa-ajanviettotavoista kuten 
rullaluistelusta, pyöräilystä sekä urheilukilpailujen seuraamisesta kirjoitet-
tiin Suomen lehdissä,169 ja usein mainittiin »muotivillitsten» olevan le-
viämässä Yhdysvalloista Eurooppaan Suomea myöten.1  Amerikkalais-
tyyppinen viihdekulttuuri oli eri muodoissaan tunkeutumassa kaupunkien 
huvielämään. Kansainvälisestä kehityksestä ei enää 1910-luvulla jääty 
etenkään Helsingissä paljoakaan jälkeen. Yhtenä ainoana sunnuntaipäivä-
nä saattoivat kaupunkilaiset mennä lukuisiin ravintoloihin ja konsertteihin, 
elokuviin ja teatteriin, oopperaan sekä urheilukilpailuihin. He saattoivat 
seurata maahockey-peliä, pyöräkilpailuja ja raveja. He saattoivat mennä 
rusettiluisteluun, VPK:n naamiohuveihin tai Helsingin Torviorkesterin 
konserttiin Työväentalolle.171  

Kehitys kulki Suomessakin kansainväliseen, osittain amerikka-
laisvaikutteiseen kaupunki- ja viihdekulttuuriin. Tästä hyvänä esimerkkinä 
olivat America Ice Cream -mainokset, jotka iskeytyivät helsinkiläisten mie-
leen vuosisadan vaihteessa.172  Erona Euroopan keskusten kehitykseen on 
kuitenkin huomattava, että amerikkalaisuudesta ei kirjoitettu lehdissä niin 

167. Ks. esim. Helsingin Kaiku 1912, 538. 

168. Hemma och Ute 1912, 1. 

169. Erilaisista vapaa-ajanviettomuodoista, ks. esim. Kyläkirjaston Kuvalehti (B-sarja) 1906, 
148-149; Tiden 1912, 117-118. 

170. Esim. rullaluistelusta, ks. Kodin Kuvasto 1910, 20. 

171. Ks. mainoksia Helsingin Sanomissa 23.1.1910 ja 30.1.1910. 

172. Uusi Suometar 25.11.1900. 

478 



poleemiseen sävyyn kuin monissa muissa maissa. Vasta 1920-luvulla julki-
suuteen tulivat kommentit ja pelot suomalaisen kulttuurin amerikkalaistu-
misesta. Tässä suhteessa Suomi oli Euroopan kehityksestä »jäljessä».173 

Kaupunkielämän kansainvälistymisessä amerikkalainen aines oli sittenkin 
melko mietoa ennen 1920-lukua, joten siihen ei tarvinnut vielä ottaa jyrk-
kää kantaa. 

4.2.6. Amerikkalaiset aatteet yhteiskunnan dynamiikkana 

Paitsi että kulttuurin, etenkin populaarikulttuurin virtaukset tulivat aikai-
sempaa intensiivisemmin Suomeen, myös aatteelliset vaikutteet juurtuivat 
maan uskonnolliseen elämään, raittiusliikkeeseen ja naisasiatyöhön entistä 
kiinteämmin. Yhteiskunnan modernisoituessa ilmapiiri muuttui suvaitse-
vammaksi ja edistyksellisemmäksi esimerkiksi kasvatuskysymyksissä. 1880-
luvulla alkanut kehitys kansainvälisyyteen jatkui edelleen seuraavallakin 
vuosikymmenellä huolimatta lisääntyvistä poliittisista paineista. 

Ilmapiiriä symboloi omalta osaltaan vuonna 1889 voimaan tullut eriusko-
laislaki. Täydellistä uskonnonvapautta se ei Suomen kansalaisille suonut, 
mutta salli 21 vuotta täyttäneiden liittyä jäseniksi toiseen protestanttiseen 
uskontokuntaan. Tämä mahdollisti ulkomaisten protestantismista synty-
neiden suuntausten vakiintumisen Suomessa. Vuonna 1894 ilmestyi Tuk-
holmassa Massachusettsista kotoisin olleen piispa Phillips Brooksin teos 
Valda religiösa föredrag, joka esiteltiin Finsk Tidskrift'issä.174 Lehdissä kir-
joitettiin paljon eri uskonnoista. Englannista levinneestä Pelastusarmei-
jasta julkaistiin useita uutisia ja artikkeleita,17' ja myös mormonismi oli 
suosittu uutiskohde. Se herätti eksoottisuudellaan 'a moniavioisuuden sal-
limisellaan jatkuvasti ihmettelyä ja paheksuntaa.17~ 

Helsingin Kaiku julkaisi vuonna 1905 aikakauden intressejä hyvin ku-
vaavan artikkelin »Uskonto ja raha», jossa se esitteli useita amerikkalaisia, 
taloudellisesti hyvin kannattavia uskonnollisia suuntauksia. Niitä olivat 

173. Yhdysvaltojen ja Suomen poliittisia suhteita käsittelevistä asiakirjakokoelmista löytyy 
esim. Suomi-Ranska -seuran tilaisuudessa pidetty esitelmä amerikkalaistumisen uhkas-
ta Suomen kansalliselle kulttuurille — tosin vasta 1920-luvulta (ks. Records of the De-
partment of State... 30.9.1926 (National Archives, Washington). 

174. Finsk Tidskrift 1894 förra halfåret, 430. 
175. Könönen 1964, 28-31. 

176. Ks. esim. Helsingin Kaiku 1911, 606-607. 
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lehden mukaan mm. Christian Science -liike, Ekonomiitti-yhdyskunta, 
mormonit, Auringonpalvelijat ja Katherine A. Tingleyn teosofiveljeskun-
ta,177  josta myös Finsk Tidskrift kertoi lukijoilleen. 178  Suomeen asti nämä 
suuntaukset eivät mormonismia lukuun ottamatta tulleet. Sen sijaan Eu-
roopassa vankan jalansijan saaneet amerikkalaiset kirkkokunnat kuten me-
todismi, baptismi, adventismi ja helluntailaisuus ulottivat vaikutuksensa 
Suomeen. Varhaisimpien liikkeiden lähetystyön keskuspaikat olivat Ruot-
sissa, mistä saarnaajat ja papit tulivat Suomeen. Toiminta rahoitettiin kui-
tenkin useimmiten Yhdysvaltojen päämajasta. 

Ensimmäisten Suomeen vakiintuneiden amerikkalaisten kirkkokun-
tien joukossa olivat vapaakirkolliset suunnat kuten metodismi, joka tuli 
maahan paitsi suoraan Amerikasta palanneen siirtolaisen Gustaf Bern-
lundin välityksellä, myös ruotsalaisen saarnaajan Karl Johan Lindborgin 
tuomana. Vuonna 1881 Ruotsin metodistikirkon johtava vanhin, J. Kihl-
ström organisoi Vaasan metodistiseurakunnan, johon liittyi 20 jäsentä. 
New Yorkista lähetettiin tarkoitusta varten 200 dollaria. Vuonna 1883 ni-
mitettiin Suomen ensimmäinen metodistipastori, ruotsalainen G. Wagn-
son, joka saarnasi Pohjanmaan ruotsalaisväestön parissa. Vuonna 1883 
Suomessa oli kaikkiaan 100 »koejäsentä» ja 17 seurakunnan »täysyhteydes-
sä» olevaa jäsentä kuten metodistit asian ilmaisivat. Tärkeimmät metodis-
tikeskukset olivat Kokkola, Vaasa ja Kristiinankaupunki. Metodisteilla oli 
tuolloin kaksi pyhäkoulua, neljä paikallissaarnaajaa ja yksi kirkkoraken-
nus.179 Vuonna 1887 metodismi alkoi levitä myös suomenkielisten pariin, 
kun Lindborg saarnasi Porissa neljän vuoden ajan. Hän antoi suomentaa 
Wesleyn saaman uudestisyntymisestä. 1890-luvulla eriuskolaislaki helpotti 
metodistien toimintaa sikäli, ettei paikallinen papisto enää voinut valittaa 
siitä Turun tuomiokapituliin. Seurakuntatyö vakiintui muuallakin maassa, 
ja 1910-luvulla puhuttiin jo lähetystyön kolmesta piirikunnasta: Ruotsista, 
Suomesta ja Venäjästä. Suomen metodistikirkolla säilyi kuitenkin jatku-
vasti yhteys Yhdysvaltoihin. Kun Suomessa 30 vuotta saarnannut Karl 
Lindborg jäi vuonna 1911 eläkkeelle, hänen eläkkeensä maksettiin New 
Yorkista lähetetyin varoin.180  

Vankemman jalansijan Suomessa sai kuitenkin baptismi. Sekin tuli 
maahan Ruotsista, kun Tukholman Bethel-seminaarissa koulutuksen saa-
neet saarnaajat kävivät Pohjanmaan ruotsalaisseuduilla levittämässä oppi- 

177. Helsingin Kaiku 1905, 552-553. 

178. Finsk Tidskrift 1903 senare halfåret, 124-138. 
179. Ks. Sinisalo 1950, 16-29. 

180. Sinisalo 1950, 31-41. 
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aan. 1870-luvulla kastettiin Tukholmassa ensimmäiset suomalaiset. 1880-
luvun lopussa, jo ennen eriuskolaislain voimaantuloa, alettiin perustaa seu-
rakuntia sekä Pohjanmaalle että etelään. Aluksi seurakunnat olivat hyvin 
pieniä. Turun seurakunnassa oli perustamishetkellä vuonna 1887 seitse-
män jäsentä ja vuosisadan vaihdetta lähestyttäessä viitisenkymmentä.181  

Seurakunnat järjestäytyivät ruotsalaisten esikuvien mukaan. Naapurimaas-
ta pyrittiin omaksumaan myös Bethel-seminaarien toiminta suomalaisten 
saarnaajien ja pyhäkoulunopettajien kouluttamiseksi. Aloitteen tekijöinä 
olivat ruotsalaiset pastorit Erik Jansson ja Joh. Liljestrand. Ensimmäinen 
kurssi alkoi vuonna 1886 ja sille osallistui 13 oppilasta. Ensimmäinen opet-
taja oli suomenruotsalainen kansakoulunopettaja Martin Westerström, jo-
ka oli kääntynyt baptismiin. Vuonna 1888 opettajaksi tuli Tukholman Bet-
hel-seminaarin käynyt I.S. Osterman. 

Vuonna 1891 Erik Jansson kirjoitti ruotsalais-amerikkalaisessa baptis-
tilehdessä Nya Weckobladissa, että Suomessa pitäisi aloittaa seurakunta-
työn johtajien koulutus, koska vuoden 1889 laki myönsi baptistiseurakun-
tien laillisen aseman. The American Baptism Missionary Union päättikin, 
että koulutusta oli tehostettava ja määräsi Östermanin vastaamaan siitä. 
Vuonna 1892 Österman piti Vaasassa 12-viikkoisen kurssin, jolla yhdeksän 
oppilasta luki raamatunselitysoppia, saarnaoppia, kreikkaa, suomen ja 
ruotsin kielioppia sekä oikeinkirjoitusta, tyylioppia ja laskentoa. Opet-
tajana oli Östermanin lisäksi suomenkielentaitoinen Viktor Palomaa. 
Kursseja pidettiin vuosina 1892-1897 ja 1901-1905. Vuonna 1906 koulutus-
ta laajennettiin siten, että se vastasi Ruotsin Bethel-seminaaria. Siitä oli 
tarkoitus tehdä nelivuotinen ja neliluokkainen, mutta suunnitelma oli liian 
kunnianhimoinen Suomen vaatimattomia resursseja ajatellen. Koulu toimi 
vain satunnaisesti, sillä eräinä vuosina ei ilmoittautunut yhtään oppilasta. 
Vuoden 1911 jälkeen ei Suomessa (ennen 1920-lukua) voinut enää saada 
baptistien saarnaajakoulutusta, vaan halukkaat joutuivat lähtemään ulko-
maille opiskelemaan.182  

Vuosisadan alku oli muutenkin baptistiliikkeessä hajaannuksen aikaa, 
mutta vuodesta 1905 baptistit uudistivat jäsenyytensä Bostonin lähetys-
seurassa, The American Baptist Union'issa. Yhdysvalloista annettiin ohjei-
ta, miten kirkkokuntaa voisi lujittaa ja sen erimielisyydet poistaa. Amerik-
kalaiset suosittivat vain yhden lehden julkaisemista voimien kokoamiseksi. 
Vuonna 1908 pidettiin Vaasassa yhdistymiskokous, minkä jälkeen liikkeen 

181. Lehtonen 1962, 8-9. 

182. Sundqvist 1974, 4-7. 
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hajanaisuus väheni.183  Vuonna 1911 Suomessa oli kaikkiaan 3111 baptistia 
ja 55 baptistiseurakuntaa. Kokouspaikkoja oli viitisenkymmentä ja saar-
naajia noin 90. Pyhäkouluja oli yli 100. Vuonna 1912 American Baptist Fo-
reign Mission Society'n vuosikokouksessa Suomea edusti Kokki-niminen 
baptisti. Kokouksessa julkaistun raportin mukaan hän totesi:184  

»We are glad, that work has gone on with success. We have 
had the joy of entering into new places with the gospel, not 
only in the central part of the country but in Karelen towards 
the east near border of Russia and in the west at Osterbotten 
on the border of the Swedish-speaking district, and specially 
in the south-east in Ingermanland in Russian territory ...» 

Kokouksessa mukana ollut Österman puolestaan puhui seurakuntien tilas-
ta: hänen mukaansa vain 13 seurakunnassa oli vakituinen pastori, muut oli-
vat kiertävien saarnaajien varassa. Hän totesi kuitenkin, että »hitaasti mut-
ta varmasti seurakunnat edistyvät ja tulevat aktiivisemmiksi lähetystyös-
sään». Verrattaessa Suomen tilannetta muihin Pohjoismaihin voidaan 
todeta, että Norjassa oli samaan aikaan 3 400 ja Tanskassa 4 100 jäsentä. 
Suomessa baptistien toiminta oli siis saavuttanut saman laajuuden kuin 
muuallakin Skandinaviassa.185  

Eräänlainen anglo-amerikkalainen allianssiliike oli 1880-luvun lopus-
sa muotoutunut vapaakirkollisuus. Vapaaseurakuntiin liittyi niin metodis-
teja kuin baptistejakin. Vaikutteet saatiin Yhdysvalloista, Englannista ja 
Ruotsista. Jyväskylässä ruotsalainen Fredrik Nyreen saarnasi 1890-luvun 
alussa ja sai aikaan Jyväskylän vapaaseurakunnan perustamisen. Seuraava-
na vuonna paikkakunnalle saapui amerikansuomalainen John Lundell te-
kemään lähetystyötä. Vuonna 1904 vapaaseurakuntalaiset ostivat Jyväsky-
lästä talon, josta tuli Bethel-rukoushuone; vuonna 1908 he hankkivat kir-
jaston. Toimintaan kuului rukoushetkien lisäksi pyhäkoulutyö ja ompe-
luseurojen järjestäminen. Vuoteen 1913 asti Jyväskylän vapaaseurakunta 
pysyi melko pienenä sivistyneistön kannattamana liikkeenä, mutta sen jäl-
keen alkoi voimakas herätys alempien yhteiskuntaluokkien keskuudessa. 
Koko varhaiskauden ajan vapaaseurakuntalaisilla oli löyhä yhteys anglo-
amerikkalaisiin liikkeisiin. Saarnaajien oppikirjana oli Andrew Murrayn 
Avain lähetystehtävään , ja englantilaisia vaikutteita toi maahan pastori 
Ernst Rohrback.186  Vapaaseurakuntia oli muuallakin; esimerkiksi Turussa 

183.Näsman 1962, 500-501. 

184.Ninety-eighth Annual Report of the American Baptist Foreign Mission Society 1912,137. 

185.Ninety-eighth Annual Report of the American Baptist Foreign Mission Society 1912,138. 

186.Hänen kanssaan... 1967, 4-6, 16. 
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toimi yhteisö, joka levitti oppia ympäristökuntiinkin Varsinais-Suomen pii-
rilähetyksen nimellä.187  

Ennen vuosisadan vaihdetta Suomeen tuli myös adventismi, 1910-lu-
vulla taas Jehovan todistajat ja helluntailaiset. Jehovan todistajilla oli Suo-
messa tärkeä asema amerikkalaisen kirjallisuuden levittäjinä. Heillä oli 
Suomessa kaksi kirjankustantamoa, Vartiotorni ja Kansainvälinen Raama-
tun tutkijain seura, joita KAIPONEN pitää yhtenä tärkeimmistä amerikka-
laista kirjallisuutta levittäneistä pienkustantajista.188  

Kaikille amerikkalaisille uskonnollisille suuntauksille, kuten adventis-
teille, helluntailaisille ja Jehovan todistajille, oli yhteistä kitarakuorojen 
esittämä hengellinen musiikki. Kitaroita pidettiin toiminnan tunnuksina ja 
symboleina. Sisällöltään suunnat erosivat toisistaan. Metodistit korostivat 
yksinkertaista evankeliumin levittämisen periaatetta. He pyrkivät hengelli-
sen elämän syventämiseen ja maallikkojen aktivoimiseen seurakuntatyös-
sä. He käyttivät lapsikastetta, mutta baptistit puolestaan tähdensivät yksi-
löllistä uskoon tulemista ja aikuisten kastetta veteen upottamalla. Adven-
tistit uskoivat Jeesuksen pikaiseen paluuseen, ja heidän uskonoppiinsa 
kuului myös lauantain pyhittäminen ja terveiden elämäntapojen vaatimus. 
Adventismin pohjalta syntyi Jehovan todistajien liike. Sen mukaan Jeesus 
elää näkymättömänä maan päällä, missä myös syntyy iankaikkinen valta-
kunta. Helluntailaisuus erosi näistä sikäli, että se korosti henkilökohtaista 
tunnetta ja yhteyttä universaaleihin jumalallisiin voimiin, mikä ilmeni ns. 
kielillä puhumisena. 

Helluntailaisuus on amerikkalaisperäisistä uskonnollisista suuntauk-
sista nuorimpia. Se syntyi vuoden 1905 tienoilla, ja sen ensimmäiset vaikut-
teet kantautuivat Suomeen 1910-luvulla. Tällä kertaa välittäjinä eivät ol-
leet ruotsalaiset vaan norjalaiset. Vuonna 1907 norjalaispastori T.B. Bar-
rett oli käynyt Yhdysvalloissa ja tutustunut helluntailiikkeeseen. Kotiin 
palattuaan hän perusti helluntaiseurakunnan. Vuonna 1912 Barrett vieraili 
Pohjois-Suomessa: Torniossa, Rovaniemellä ja Oulussa. Oulun kokouksia 
pidettiin sotilasmaneesissa, ja »sananjulistus oli yksinkertaista mutta läpi-
tunkevaa» kuten metodistisaarnaaja Akseli Puhakainen totesi. Hänestä tu-
li sittemmin Suomen helluntailiikkeen keulahahmo. Oulun kokouksiin tuli 
sairaita, joiden puolesta rukoiltiin; kuulijat alkoivat puhua kielillä ja todis-
tivat Jumalan armosta. Rukoushetkien pito jatkui Oulussa, ja seuraavana 
vuonna järjestettiin kastejuhla, jossa 40 ihmistä liittyi helluntailaisiin. Seu-
rakuntaa ei tällöin vielä ollut; kokoontuminen oli vapaamuotoista ja ko- 

187. Katselkaa vainioita... 1962, 10. 

188. Kaiponen 1985, 120. 
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kokouspaikkoina olivat kodit. Vuonna 1915 helluntailaiset joutuivat maa-
herran kuulusteltaviksi, mutta saivat luvan jatkaa julistustyötään, ja vähitel-
len liike alkoi levitä Oulun ympäristöön Pohjanmaalle. Organisoitu seura-
kuntatyö alkoi kuitenkin vasta 1930-luvun alussa.189  

Toinen ei-protestanttiseksi tulkittu suuntaus, joka suvaittiin vasta vuo-
den 1922 uskonnonvapauslain tultua voimaan, oli mormonismi. Ensimmäi-
set yritykset opin levittämiseksi Suomeen oli tehty jo 1870-luvulla. Vuosi-
sadan vaihdetta lähestyttäessä lähetysyritykset jatkuivat. Vuonna 1902 pi-
dettiin Ruotsissa ns. Sundsvallin konferenssi, jossa Suomen katsottiin kuu-
luvan Norrbottenin lähetyspiiriin. Seuraavana vuonna Euroopan lähetyk-
sen presidentti Richard Lyman ja hänen seuralaisensa Joseph J. Cannon 
saapuivat Turkuun vihkiäkseen maan evankeliumin saarnaamiselle. Hei-
dän tulonsa ei kuitenkaan ollut erityisen rohkaiseva. He vihkivät maan ja 
pitivät joitakin jumalanpalveluksia, mutta joutuivat huomaamaan, etteivät 
saaneet kovin paljon vastakaikua. Syynä olivat kielelliset vaikeudet; mor-
monilähettiläät eivät olleet ottaneet huomioon, että valtaosa väestöstä ym-
märsi vain suomea. Mormoneihin suhtauduttiin lisäksi paheksuvasti. Toi-
minta ei johtanutkaan erityisempiin tuloksiin ennen 1920-lukua.190  Näin 
ollen mormonismi ei saanut Suomessa sellaista asemaa kuin muissa Poh-
joismaissa, joissa se vaikutti siirtolaisuuteenkin ennen vuosisadan vaihdet-
ta. 

Laajemmin katsoen amerikkalaiset uskontosuuntaukset suorittivat 
kuitenkin maihinnousunsa Suomeen vuosien 1890 ja 1917 välisenä aikana. 
Ne kevensivät suomalaista uskonelämää ja toivat siihen kansainvälisiä vai-
kutteita. Jäsenmäärältään ne säilyivät kuitenkin melko pieninä, eivätkä ne 
pystyneet nostattamaan yhtä voimakkaita massaliikkeitä kuin esimerkiksi 
Norjassa. 

Amerikkalaisten innovaatioiden vaikutus jatkui myös suomalaisen nais-
asialiikkeen toiminnassa vuosisatojen vaihteen molemmin puolin. Tärkeäs-
sä asemassa olivat yhteydet International Council of Women -järjestöön. 
1890-luvulla lähinnä Alexandra Gripenberg jatkoi kontaktien pitämistä 
keskusjärjestöön. Suomen tilanne oli sikäli erikoinen, että vasta vuonna 
1911 maahan perustettiin kansallinen naisyhdistysten kattojärjestö, joka 
mahdollisti ICW:n jäsenyyden. Siihen asti Gripenberg toimi yksityishenki-
lönä, mm. järjestön rahastonhoitajana. Kaksi muutakin suomalaista nais- 

189. Helluntaiherätyksen historiaa... 1961,-18. 

190. Ks. Wengreen 1968, 124-136. 
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asia-aktiivia vieraili Yhdysvalloissa. Meri Toppelius Suomen Naisyhdis-
tyksen ja Ebba Nordqvist Naisasialiitto Unionin edustajana osallistuivat 
Chicagon maailmannäyttelyn yhteydessä pidettyyn naisten kokoukseen. 
Toppelius piti kokouksessa puheen, joka painettiin useihin amerikkalaisiin 
lehtiin. Tietoa Suomen oloista välitti myös järjestölle osoitettu englannin-
kielinen kirjanen, joka ilmestyi vuonna 1893. Se käsitteli suomalaisten 
naisten asemaa ja erityisesti naisten työssäkäyntiä. ICW:n varsinaiseksi jä-
seneksi suomalaiset naisasianaiset pääsivät siis vuonna 1911, jolloin Suo-
men Naisten Kansallisliitto perustettiin. Tällöin Suomen osaston presi-
denttinä toimi Tilma Hainari; kansainvälisen järjestön raporteissa ilmestyi 
vuosina 1913-1914 Hainarin selvitys Suomen tilanteesta.1 1 

Tärkeimmät vaikutteet Yhdysvalloista Suomeen tulivatkin niiden kon-
taktien kautta, joita suomalaisilla oli ICW:hen. MARITA SÖDERSTRÖM kir-
joittaa, että amerikkalainen naisasialiike antoi esikuvan erityisesti Alexan-
dra Gripenbergille. Hän sai Yhdysvalloista mallin suomalaisen naisasian 
»popularisoimiselle» ja aatteiden viemiselle käytännön tasolle. Vuosina 
1890-1907 Suomen Naisyhdistys järjesti työläisnaisille luentoja ja kursseja 
sekä piti yllä kesäsiirtoloita ja työnvälitystoimistoa.192  Myös tyttöjen koulu-
tuksen suuntaaminen yhteiskouluissa tapahtuvaksi ja toisaalta kiinnostus 
siveellisyyskysymyksiin olivat perua Yhdysvalloista otetuista esimerkeistä. 
Kirjoittaessaan äänioikeuden tarpeellisuudesta Gripenberg totesi, että 
»Amerikasta ja Englannista oli otettava malli agitatiotyölle äänioikeuden 
saavuttamiseksi».19  

Tärkeimpiä kanavia amerikkalaisen naisasialiikkeen antamien vaikut-
teiden leviämisessä Suomeen olivat Alexandra Gripenbergin kirjoitukset 
hänen toimittamassaan Koti ja Yhteiskunta -lehdessä sekä neliosaisessa 
teoksessa Naisasian kehitys eri maissa. Kirja ilmestyi suomeksi vuosina 
1905-1908, ja siinä esiteltiin niin Yhdysvaltain kuin Euroopan maidenkin 
naisasialiikkeen vaiheet. Teksti alkoi Yhdysvaltain osuudella, olihan Ame-
rikka liikkeen pioneerimaa. Gripenberg selosti naisasialiikkeen historiaa 
ja nykypäivää. Kirjasta heijastui hänen tuntemansa ihailu amerikkalaisia 
naisia kohtaan. Amerikkalaiset naiset olivat hänen mukaansa pirteitä, neu-
vokkaita, toiminnanhaluisia, käytännöllisiä ja ripeitä toimissaan. Heidän 
tietoisuutensa oli suuri ja auktoriteettiuskonsa pieni, ja he olivat realisteja 

191. Nevala 1980, 79-84; ks. myös esim. Koti ja Yhteiskunta 1893, 80, 102,107-111, 122-127. 
— Suomalaisnaiset ottivat osaa myös vuonna 1904 perustetun International Woman 
Suffrage Alliance'n toimintaan; sen yhteysjäseniä olivat Annie Furuhjelm ja Maikki Fri-
berg (ks. Nevala 1980, 87-90). 

192. Söderström 1986, 26-29. 

193. Söderström 1986, 67, 77; ks. myös Nevala 1980, 109-110. 
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elämänasenteiltaan. Se, että amerikkalaiset naiset kasvoivat vapauden il-
mapiirissä, teki heistä vastuunalaisia, pontevia ja sitkeitä päämääriensä ta-
voittelussa.194  Amerikattaret saavuttivat opinnoissaan ja työelämässä pa-
remman aseman kuin eurooppalaiset kanssasisarensa. Kertoessaan Yhdys-
valtojen koulujärjestelmästä ja naisten opiskelusta Gripenberg totesi, että 
yliopistot olivat Amerikassa avautuneet naisille. Vuonna 1888 yli 35 000 
naista opiskeli mm. lääketiedettä, luonnontieteitä, lakia ja jumaluusoppia. 
Amerikkalaiset naiset pääsivät myös maanviljelys- ja teknillisiin korkea-
kouluihin.195  

Gripenberg esitteli lukijoille myös kuuluisia akateemisia naisia. Hän 
kertoi Elizabeth Blackwellista (ensimmäisestä naislääkäristä), biologiaa 
tutkineesta professori Louisa Reed Stowellista, matemaatikko Christine 
Ladd Franklinista sekä Antoinette L. Brownista (ensimmäisestä naispapis-
ta). Edelleen Gripenberg kertoi, että amerikkalaiset toimivat myös mitä 
moninaisimmissa ammateissa: heitä oli postissa ja rautatieviroissa, kauppi-
aina ja liikkeenharjoittajina, pankkiireina ja jokilaivojen kapteeneina. Pel-
kästään Massachusettsissa naisia toimi 284 ammatissa. Amerikkalaisnaiset 
olivat myös keksijöitä; vuoteen 1886 mennessä he olivat hakeneet 1935 pa-
tenttia Yhdysvalloissa.196  

Toisaalta Gripenberg löysi myös epäkohtia Yhdysvalloista. Naislääkä-
rit herättivät epäluuloisuutta, naisille maksettiin pienempää palkkkaa kuin 
heille kuului, ja heidän oikeudellinen asemansa oli monessa suhteessa 
heikko. Kaikkiaan amerikkalaisessa naisasialiikkeessä oli kuitenkin tule-
vaisuus:197  

»Amerikan naisasiatyö tekee sen vaikutuksen, että naiset siel-
lä, solidaarisuuden tunteella sellaisella, jota ei Vanhassa Maa-
ilmassa tavata — Englantia nyt tietysti lukuunottamatta — 
ovat työskennelleet asian edistämiseksi.... Huolimatta niis-
tä suuremmista ja pienemmistä vaikeuksista ... tekee tämä 
työ muukalaiseen valtavan vaikutuksen ...» 

Gripenberg näki amerikkalaisten tekevän työtä koko ihmiskunnan hyväksi. 
Samanlaista tietoa hän jakoi Yhdysvaltojen naisasialiikkeestä muissakin 
kirjoituksissaan, etenkin vuosina 1889-1911 ilmestyneessä Koti ja Yhteis- 

194. Gripenberg I 1905, 51-52. 

195. Gripenberg I 1905, 37. 

196. Ks. Gripenberg I 1905, 37-44. — Amerikkalaisnaisten ammateista kertoi myös esim. 
Koti ja Yhteiskunta -lehti 1891, 118 ja 1902, 62-63. 

197. Gripenberg I 1905, 49, 51. 
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kunta -lehdessä, jonka päätoimittaja hän oli. SÖDERSTRÖM on laskenut, et-
tä lehden aineistosta keskimäärin 4,5% käsitteli Yhdysvaltoja.198  Pääkir-
joituksissaan Gripenberg kirjoitti usein ulkomaisista kongressimatkoistaan 
ja eri maiden naisten asemasta. Hän kertoi lukijoille ICW:n kansainväli-
sestä järjestötoiminnasta ja esitteli amerikkalaisia pioneereja kuten Eliza-
beth Cady Stantonin, Susan B. Anthonyn, Lucy Stonen ja Frances Willar-
din.1" 

Gripenbergin kirjoitusten taustalla oli tarve vaikuttaa Suomen oloihin. 
Hän kirjoitti vuosina 1901-1904 ajankohtaisista naisten työsuojelukysymyk-
sistä yhdysvaltalaiseen kehitykseen viittaamalla. Suomessa käydyt kiistat 
tyttöjen koulutuksesta saivat hänet kertomaan Yhdysvaltain kouluista. Ää-
nioikeuskysymyksessä Gripenberg oli sitä mieltä, etteivät suomalaiset nai-
set vielä olleet siihen kypsiä, mutta että heitä oli vähitellen valmistettava 
sen saavuttamiseen ja että yksi keino oli informoida heitä amerikkalaisten 
edistysaskeleista. Niinpä hän julkaisi vuonna 1906 Elizabeth Cady Stanton-
in äänioikeusohjelman." Myös amerikkalaisia naislääkäreitä koskevassa 
kirjoituksessaan Gripenberg viittasi Suomen oloihin; täälläkin naislääkä-
reitä tarvittaisiin, sillä he voisivat ymmärtää nais- ja lapsipotilaita parem-
mm kuin mieslääkärit 201 

Gripenberg seurasi myös kansainvälistä keskustelua herättäneitä ai-
heita naisasialiikkeen tiimoilta. Tämä oli sinänsä luonnollista, sillä hän 
hankki osan lehtensä aineistosta ulkomaisista lehdistä, esimerkiksi The 
Women's Journal'ista. Vuonna 1901 Koti ja Yhteiskunta -lehdessä julkaistiin 
artikkeli »Kuinka meidän tulee edistää aatteita». Se poh autui amerikka-
laisen kirjailijan Charlotte Perkins Gilmanin ajatuksiin. Gilmanin radi-
kaalit mielipiteet herättivät debatin myös Norjassa. Samana vuonna Gri-
penberg esitteli lukijoille toisenkin kohua nostattaneen amerikkalaisnai-
sen, nimittäin anarkisti Emma Goldmanin. Häntä Gripenberg ei kuiten-
kaan hyväksynyt vaan paheksui syvästi. Naista tuli pitää vastuullisena teois-
taan ja naisasialiikkeen tuli toimia yhteiskuntaa rakentaen, ei tuhoten.

203  

Tutkiessaan Koti ja Yhteiskunta -lehteä SÖDERSTRÖM on tullut siihen 
tulokseen, että Gripenbergin välittämä kuva amerikkalaisesta naisesta ja 
naisasialiikkeestä oli varsin edistyksellinen, vaikka Gripenbergiä jo omana 

198. Söderström 1986, 50-51. 

199. Esim. Koti ja Yhteiskunta 1891, 85-88, 141; 1893, 150; 1898, 25; 1903, 43. 

200. Söderström 1986, 67-69, 80. 
201. Koti ja Yhteiskunta 1901, 2-3. 
202. Koti ja Yhteiskunta 1901, 57-58. 

203. Koti ja Yhteiskunta 1901, 113. 
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aikanaan syytettiin konservatiivisista asenteista. Valtaosa lehden Yhdysval-
toja koskevista kirjoituksista esitteli amerikkalaista naisliikettä myöntei-
sessä sävyssä ja korosti itsenäisyyden ja omaehtoisuuden merkitystä. 1-u4  

Naisaiheiden lisäksi lehti välitti muutakin aatteellista tietoa Yhdysval-
loista. Se kertoi mm. uskonnosta, raittiusliikkeestä ja rauhanliikkeestä. 
Näin ollen Koti ja Yhteiskunta -lehdestä tuli tärkeä informaatiokanava nii-
den muutaman tuhannen lukijan keskuuteen, jotka sillä oli. Lisäksi on 
otettava huomioon, että vaikka lehden levikki oli melko pieni, sen vaikutus 
oli sikäli huomattava, että sitä lukivat yhteiskunnallisesti aktiiviset naiset. 

Yhdysvaltojen naisasialiikkeestä kerrottiin runsaasti myös sanoma- ja 
yleisaikakauslehdissä. Uudessa Suomettaressa kirjoitettiin niin amerikka-
laisen naisasian voitoista kuin takaiskuistakin.205  Naissivistyksestä kerrot-
tiin usein, ja Alexandra Gripenberg kirjoitti sekä Suomen että Yhdysval-
tain tilanteesta myös Uudessa Suomettaressa.206  Vuonna 1895 julkaistiin 
lehdessä artikkeli »Vähäsen Amerikan naisista». Siinä mielipiteet amerik-
kalaisnaisista kääntyivät päälaelleen. Amerikattaret olivat lehtijutun mu-
kaan kauniita, mutta kaukana ihannenaisista:207  

»Luulisi, että amerikkalainen nainen on hyvin käytännöllinen 
ja kätevä, kun on kerran käytännöllisessä maassa, käytännöl-
listen miesten keskuudessa; ja ehkäpä hänessä onkin taipu-
musta liiketoimiin. Mutta taloudenpidossa ja käsitöissä hän ei 
ole kätevä. Vain siirtolaisperheissä emäntä hoitaa talouden 
ilman piian apua. Mies joutuu auttamaan, jos ei ole varaa pi-
tää piikaa. Mies keittää aamukahvit, sytyttää uunit, kantaa ha-
lot ja hiilet sisälle. Rouva viruu sängyssä sillä aikaa tai lukee 
ajanvieteromaaneja.... Kaikesta huolimatta mies jumaloi 
naista ... vaikkei tämä ansaitsisi sitä ollenkaan. Tällainen kas-
vattaa naisissa vapautta ja itsenäisyyttä ...» 

Kirjoituksen mukaan »naisemansipatsionityötä» tehdään Yhdysvalloissa 
jatkuvasti, ja se edistyisi nopeammin, jos naiset olisivat siitä kiinnostuneita 
eivätkä vain juoksisi kauneushoitoloissa, joissa keinotekoisilla aineilla ja 
koneilla koetetaan parantaa luonnon aikaansaannoksia. Amerikkalaiset 
naiset eivät edes ymmärrä käyttää äänestysoikeuttaan niissä osavaltioissa, 
joissa heillä sellainen on, kirjoitti tuohtunut tarkkailija. Lisäksi amerikka- 

204. Ks. Söderström 1986, 100-106. 

205. Uusi Suometar 12.12.1895 ja 27.4.1901. 
206. Uusi Suometar 1.2.1901 ja 7.2.1901. 

207. Uusi Suometar 31.10.1895. 

488 



laiset naiset ovat alkaneet tulla niin »kurtiseeraaviksi», että miehet ovat al-
kaneet kartella avioliittoa. Naiset suosivat rikollisia miehiä ja ajautuvat 
huonoille teille, todettiin kirjoituksessa, joka loppui toteamukseen, että 
Suomessa on ollut täysin väärä käsitys amerikkalaisista naisista. Kirjoitus 
on sikäli mielenkiintoinen, että se tuo esille emansipoituneen amerikkalai-
sen naisen, jota melko yleisesti paheksuttiin Euroopan konservatiivien kes-
kuudessa. 

Päällimmäisinä olivat kuitenkin positiivissävyiset kirjoitukset. Esimer-
kiksi Uudessa Suomettaressa julkaistiin vuonna 1901 Mark Twainin kan-
nanotto. Hän lupasi äänestää naisehdokasta, jos naiset saisivat osallistua 
politiikkaan.208  Myös aikakauslehdissä kirjoitettiin amerikkalaisten nais-
ten saavutuksista. Mm. Helsingin Kaiku kertoi liike-elämässä menestyneis-
tä amerikattarista.209  Yhdysvaltojen naisemansipaatio tuli siis varsin tu-
tuksi suomalaisille. 

* 

Vielä suuremmassa määrin kuin naisasialiike otti suomalainen raittiusliike 
esikuvansa Yhdysvalloista. Vuosina 1890-1917 sillä oli Suomessa kaksi ta-
voitetta: lujittaa raittiuskasvatusta koko kansan ja erityisesti naisten ja las-
ten parissa sekä saada maahan yleinen kieltolaki. Kummassakin tavoittees-
sa seurattiin amerikkalaisten antamaa mallia. Vaikutteet tulivat Suomeen 
ennen kaikkea suomalaisten itsensä hakemina. Alli Trygg-Heleniuksen ja 
Matti Helenius-Seppälän välittäjärooli muodostui tärkeäksi. 

Alli Trygg matkusti Yhdysvaltoihin yhdessä Gripenbergin kanssa 
vuonna 1888. Vaikka hän osallistui Washingtonin naiskokoukseen, häntä 
kiinnosti erityisesti naisten tekemä raittiustyö. Hän tutustui Valkonauha-
liikkeen johtajiin ja solmi näihin ystävyys- ja kirjeenvaihtosuhteita. Vuonna 
1895 hän osallistui Valkonauhayhdistyksen Lontoon kokoukseen ja vuonna 
1900 Edinburghissa järjestettyyn vastaavaan tilaisuuteen. Alli Trygg-He-
leniuksesta tuli tunnettu puhuja Euroopassa. Hänen osuutensa Suomen 
Valkonauhayhdistyksen perustamisessa oli hallitseva. Ensimmäinen yhdis-
tys perustettiin vuonna 1896 Turkuun. Vaasassa, Porissa ja Kotkassa yritet-
tiin samaa, mutta tulokset jäivät lyhytaikaisiksi. Paremmin menestyi Tam-
pereen Valkonauhayhdistys. Vuosisadan vaihteen jälkeen liike alkoi levitä 
ja toimia yhteistyössä Raittiuden Ystävien kanssa, mikä lisäsi niiden toi-
mintakapasiteettia ja yhteiskunnallista merkitystä. Liikkeen naistyöntekijät 

208. Uusi Suometar 24.2.1901. 
209. Helsingin Kaiku 1914, 238. 
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harrastivat »lähetystyötä»; he tekivät kotikäyntejä perheissä ja antoivat 
raittiusopetusta 21 

Alli Trygg-Helenius osallistui myös lasten raittiustyöhön ja toimitti 
raittiuslehtiä Koitto ja Eos. Lastenjärjestötkin toimivat amerikkalaisten esi-
kuvien mukaan. Trygg ei kuitenkaan ollut ainoa suomalainen, joka toi tie-
toutta Yhdysvaltojen naisten ja lasten järjestöistä. Myös Mikael Johns-
son/Soininen piti aiheesta esitelmiä mm. Helsingin Koittoyhdistyksessä. 
Vuonna 1899 hän luennoi aiheesta »Naisten Raittiusseura Amerikassa». 
Sittemmin tämä esitelmä ilmestyi Raittiuden Ystävien kirjasia -sarjassa.211  

Johnsson/Soininen korosti yhtäältä naisten raittiustoiminnan esikuvalli-
suutta ja toisaalta raittiusliikkeen kansainvälisyyttä:212  

»Amerikassa, tuossa kaukaisessa lännessä, jossa suuret työt ja 
aatteet syntyvät, on hiljakkoin syntynyt, kuten tiedämme, py-
rintö yhdistämään kaikki maailman raittiuden harrastajat yh-
deksi liittolaispiiriksi. Tämän aatteen ovat herättäneet Ame-
rikan naiset ja siten ovat he astuneet askeleen lähetäksensä 
meitäkin Suomalaisia ja varsinkin naisia meidän maassamme 

tulemme löytämään kaukana omista oloistamme, maiden 
ja merien takana, vieraiden kansain ja kielien kesken paljon 
ajatuksia ja töitä, jotka me käsitämme jaloiksi ja hyviksi, jot-
ka omaa hitauttamme rankaisevat ja kehoittavat meitä rien-
tämään eteenpäin nopeimmin askelin kuin ennen, ett'emme 
jäisi hyvässä harrastuksessa aikamme jälkeen. Ja sen ohessa 
löydämme siellä niin paljo puhtaasti inhimillistä hyväntahtoi-
suutta ja rakkautta, niin avoimen sydämen kaikille, jotka kär-
sivät hätää ja ahdistusta ja harrastavat parannusta, että kohta 
tunnemme heidät veljiksemme ja sisariksemme ihmiskunnan 
yhteisessä suuressa perheessä, vaikka kohta he ovatkin meis-
tä kaukana.» 

Johnsson/Soininen kertoo myös amerikkalaisista naisista, jotka lähtivät hä-
vittämään kapakoita ja perustivat yhdistyksiä, joista sittemmin muotoutui 
Valkonauhaliike. Naisten »ristiretket» saivat muutenkin huomiota, sillä 
niistä kirjoitettiin lehdissä 1880-luvulta alkaen. Vuonna 1901 Uudessa Suo-
mettaressa kirjoitettiin otsikoilla »Naiset hävittivät kapakan» ja »Kapak-
kasota Yhdysvalloissa». Jälkimmäisessä kerrottiin, että kapakoiden hävit-
täminen oli edennyt Kansasista Wisconsiniin ja Pennsylvaniaan. Anthonyn 

210. Ks. Hytönen 1911, 305-306; Nevala 1980, 71-72. 

211.Se ilmestyi sarjan numerona 15 Helsingissä vuonna 1899 (1899a). 

212. Johnsson (Soininen) 1899a, 3-4. 
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kaupungissa Kansasissa oli 12 naista kirvein varustautuneina hävittänyt 
neljä kapakkaa ja pitänyt sen jälkeen rukoushetken. Lehti mainitsi, että 
»mielen kiihkoon» joutuneet naiset olivat kaikki arvostetuista perheis-
tä.213  

Sanomalehtien välittämä kuva amerikkalaisesta raittiustyöstä oli kär-
jistetty ja pinnallinen, sillä lehdet kiinnittivät huomion vain sensaation-
omaisimpiin piirteisiin. Lehtikirjoittelu ei kuitenkaan jäänyt ainoaksi tie-
don kanavaksi; lähinnä Alli Tryggin ansiosta Women's Christian Tem e-
rance Union lähetti Suomeen Mary Clement Leawittin vuonna 189014  

Hän herätti runsaasti huomiota raittiuspiireissä ja hänestä kirjoitettiin leh-
dissä. Mary Clement Leawittin esiintyminen arvioitiin Koti ja Yhteiskunta - 
lehdessä arvokkaan yksinkertaiseksi. Lehti esitteli lukijoilleen myös Lea-
wittin elämänvaiheet. »Hän on — sanan täydessä merkityksessä — elänyt 
kodin ja yhteiskunnan hyväksi», päätti lehti esittelyn.21' 

Mikael Johnsson/Soininen ja Matti Helenius-Seppälä puolestaan toi-
vat Suomeen informaatiota Yhdysvaltain kieltolakioloista. Raittiusliikkeen 
aatteellisen toiminnan merkittävin kausi olikin sekä Yhdysvalloissa että 
Suomessa juuri ennen kieltolain säätämistä.216  Jo 1800-luvun loppuvuosi-
kymmeninä Suomen raittiusliike oli ottanut tavoitteekseen yleisen kielto-
lain säätämisen. Eri maiden alkoholikysymyksistä kerättiin tietoja, ja ulko-
maisia vaikutteita sovellettiin maan alkoholilainsäädäntöön vähitellen. 
Vuonna 1889 annettiin senaatin kanslistille määräys käydä Tanskassa, Sak-
sassa ja Sveitsissä ottamassa selkoa näiden maiden alkoholilainsäädännös-
tä ja hankkia tietoja Yhdysvaltojen osavaltioiden paloviinan valmistus- ja 
myyntikielloista 21 

Vielä 1800-luvun puolella Suomen alkoholilainsäädäntöä alettiin tiu-
kentaa. Vuonna 1892 annettiin uusi viina-asetus, jonka mukaan kaupungit 
saivat itse päättää viinan (ei siis oluen) anniskeluoikeuksistaan ja jonka 
mukaan maaseudulla toimivilla polttimoilla ei enää ollut oikeutta myydä 
tuotteitaan suoraan kuluttajille. Tämä ei kuitenkaan riittänyt raittiusväelle, 
vaan se toimitti vuoden 1900 valtiopäiville 140 000 kansalaisen kirjoitta-
man anomuksen yleisen kieltolain saamiseksi. Aloite ei herättänyt vasta-
kaikua päättäjissä. Seuraavaksi raittiusväki alkoi ajaa kunnallisen kielto-
lain saamista, jonka valmistelemiseksi perustettiin erityinen asiantuntija- 

213. Ks. Uusi Suometar 30.1.1901, 26.2.1901 ja 24.3.1901. 
214. Uusi Suometar 24.9.1890. 

215. Koti ja Yhteiskunta 1890, 118-119. 

216. Ks. Immonen 1973, 207. 
217. Hytönen 1911, 236. 
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komitea. Sen johtohahmoihin kuului Matti Helenius-Seppälä. Vuonna 
1904 hän julkaisi teoksen Yhdysvaltain ja Norjan alkoholilainsäädännös-
tå 218  . 	Kaksi vuotta myöhemmin hän lähti opintomatkalle Yhdysvaltoihin 
senaatin kustannuksella tarkoituksenaan selvittää, miten osavaltioiden 
kieltolait käytännössä toimivat. Matkavaikutelmistaan hän julkaisi kirjan 
Kieltolakiolot Amerikan Yhdysvalloissa (1907) ja lehtiartikkeleita, mm. Ky-
läkirjaston Kuvalehdessä ilmestyneen »Amerikan pakinaa» vuonna 1906. 
Siinä Helenius-Seppälä kirjoitti kieltolain hyvistä vaikutuksista yhteiskun-
nalle:219  

»Monesti tuli mieleeni Maine'ssa ja Kansas'issa ollessani se 
ajatus, että vahinko on, etteivät ole useammat raittiustyönte-
kijät täällä näkemässä, kuinka kauniita hedelmiä se työ kan-
taa. En puhu siitä, että esimerkiksi kymmeniä vankiloita ja 
vaivaistaloja on typösen tyhjinä; se asia on ennenkin kuultu. 
Mutta olisin tahtonut näyttää matkailijaelämän keskuksia, jät-
tiläiskylpyhotelleja, ensi luokan ravintoloita, joissa päivän ku-
luessa käy monia tuhansia aterioitsijoita, todella hienoja rau-
tatieravintoloita jne., missä kaikissa ei yhtään näytty alkoho-
lia kaivattavan.» 

Helenius-Seppälä kirjoitti myös kieltolain rikkomisesta, mikä ei ollut hä-
nen mukaansa kovin yleistä. Hän uskoikin, että Suomessa voitaisiin hyvin 
soveltaa kieltolakia, josta Yhdysvalloissa oli saatu niin hyviä kokemuk-
sia:220  

»Me saamme siis Amerikan kokemuksista muutamia tärkei-
tä opetuksia: alkohol ikapitalismin valta on mitä pikimmin teh-
tävä tehottomaksi kansaamme turmelemasta; meillä on saa-
tava aikaan yleinen, koko tullialamme käsittävä kieltolaki, ei-
kä tyydyttävä paikkakunnalliseen kielto-oikeuteen; kansa it-
se on saatava luottamusmiestensä kautta osalliseksi kieltolain 
valvonnassa.» 

Suomen päättäjät eivät kuitenkaan vakuuttuneet Helenius-Seppälän 
tuloksista, sillä senaatti oli lähettänyt matkaan myös toisen tutkijan, jonka 
kanta asiaan oli päinvastainen. Vastuksista huolimatta kieltolakiaate sai 
yhä suuremman kannatuksen kansan keskuudessa. Vuonna 1907 valtiopäi- 

218. Ks. Hytönen 1911, 238-239; Immonen 1973, 208. 
219. Kyläkirjaston Kuvalehti (B-sarja) 1906, 156. 

220. Kyläkirjaston Kuvalehti (B-sarja) 1906, 157. 
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vät hyväksyivät Suomeen yleisen kieltolain, mutta keisari ei allekirjoittanut 
sitä, vaan se palautettiin kaksi vuotta myöhemmin hylättynä. Samana vuon-
na (1909) valtiopäivillä hyväksyttiin uudistettu kieltolakiehdotus, joka vah-
vistettiin vasta Suomen itsenäistyttyä. Kieltolaki astui voimaan vuonna 
1919.221  

Yhdysvalloista saaduilla esikuvilla oli täten ensiarvoisen tärkeä asema 
Suomen raittiusliikkeen kehityksessä. Niillä oli merkitystä paitsi lainsää-
dännöllisten kysymysten ja järjestötoiminnan esimerkkinä, myös asian tun-
netuksi tekemisessä kansan keskuuteen. Lehdissä julkaistut lukuisat kirjoi-
tukset amerikkalaisista raittiusliikkeen johtohenkilöistä222  tekivät liikkeen 
vaiheet tunnetuiksi myös Suomessa. Myös amerikansuomalaisten raittius-
toiminnan seuraaminen antoi lisää virikkeitä ja esikuvia kansalaisille 223 

1900-luvun alkuvuosina raittiusliikkeen kehitys oli Suomessa edennyt niin 
pitkälle, että jonkinlainen keskinäisen veljeyden tunne suomalaisten ja 
amerikkalaisten asian harrastajien välille oli kehittymässä. Amerikkalaisen 
raittiusliikkeen vaikutukset tulivat Suomeen Norjan ohella näkyvämmin 
seurauksin kuin mihinkään muuhun maahan Euroopassa. Tämä amerikka-
laisen kulttuurin tuote saavutti Suomen siis hyvin konkreettisesti. 

Vaikka Yhdysvaltojen raittiusliikkeen esimerkki olikin Suomessa huo-
mattava, eivät amerikkalaisperäiset raittiusjärjestöt levinneet maahan Val-
konauhaliikettä lukuun ottamatta. Sininauhaliike tuli vasta 1930-luvulla, ja 
Goodtemplarit yrittivät turhaan perustaa osastojaan ennen Suomen itse-
näistymistä.224  Liikkeen yhteiskunnalliselle voimalle järjestömuoto ei kui-
tenkaan ollut tärkeintä vaan sen aatesisältö; se oli Yhdysvalloista peräisin. 

Amerikkalaiset aatteet levisivät Suomeen varsin tehokkaasti maan syrjäi-
sestä asemasta huolimatta. Yhdysvallat miellettiin esikuvamaaksi kansansi-
vistystyötä ja yhteiskunnan yleistä kehittämistä kannattavissa piireissä. 
Ajattelutapa oli vuosisadan vaihteen tienoilla sama kuin se oli ollut 1870-
luvulta lähtien, ja se heijasteli laajempaa eurooppalaista asennoitumista. 
Erityisesti norjalaiset tekivät opintomatkoja Yhdysvaltoihin saadakseen 
ratkaisumalleja koulu- ja kirjastokysymyksiinsä. Myös suomalaiset matkus-
tivat Amerikkaan ja kohottivat Yhdysvallat demokratian ja edistyksen mal- 

221. Ks. Hytönen 1911, 240-243; Immonen 1973, 208-209. 

222. Kyläkirjaston Kuvalehti kirjoitti esim. John Gough'ista, Benjamin Rush'ista ja Frances 
Willard'ista (B-sarja 1908, 194-195 ja 1911, 164-165). 

223.Esim. Uusi Suometar 12.1.1895, 27.3.1895 ja 12.5.1901. 

224.Ks. Hytönen 1911, 314-315; Immonen 1973, 211. — Vuonna 1911 Helsingissä oli tosin 
20 hengen osasto. 
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limaaksi. Aikakauden asenteita kuvaavat Mikael Johnsson/Soinisen sanat 
hänen arvioidessaan Yhdysvaltojen merkitystä ja sen herättämää kiinnos-
tusta Suomessa:225  

»Epäilemättä on Amerikka suuremmassa määrässä kuin 
useampi muu maa meikäläisten kesken yleisen uteliaisuuden 
ja huomion esineenä ... Sen tapaa yhtä hyvin rahvaassa kuin 
säätyläisessä, yhtä hyvin vanhoilla olijoissa kuin eteenpäin pyr-
kijöissä, yhtä hyvin aatteellisissa kuin käytännöllismielisissä ... 
Uusi maailma on meidän mielestämme uusi aika ... puettu-
na lihaan ja vereen, ja ehtineenä jo jonkun matkaa kauemmas 
tulevaisuutta kohti kuin täällä kotona.» 

Erityisen paljon lehdissä kirjoitettiin amerikkalaisista kouluista. Hilja 
Nyman esitteli vuonna 1905 Helsingin Kaiun lukijoille »Amerikan kou-
luoloja». Hän totesi, että kaikkialla maailmassa tunnustetaan Yhdysvalto-
jen koululaitoksen olevan hyvin korkeatasoisen.226  Suomessa oltiin erityi-
sen kiinnostuneita kolmesta amerikkalaisesta koulutusmuodosta: kansa-
kouluista, yhteiskouluista ja kirjeopistoista. Niistä kirjoittivat Johnsson/ 
Soininen ja O.A. Hainari, jotka kumpikin olivat itse vierailleet paikan pääl-
lä. Johnsson/Soinisen kirjoitukset käsittelivät kansakouluja ja yhteiskoulu-
ja. Hän katsoi, että valtiollisen tilanteen helpottuessa (vuonna 1906) tulisi 
erityisesti maan koululaitosta kehittää, jotta Suomesta voisi tulla todelli-
nen sivistysvaltio:227  

»Se käänne Suomen kansan elämässä, minkä viime syksyn ta-
pahtumat ovat vaikuttaneet, avaa meille uusia mahdollisuuk-
sia ja asettaa meille samalla uusia velvollisuuksia miltei jokai-
sella elämänalalla. Mutta varmaankin on opetus ja etenkin 
varsinainen kansanopetus yksi niitä aloja, joilla uudet olot 
kaikkein kipeimmin vaativat laajalle kantavaa ja tarmokasta 
työtä.... Täysin purjein kulkee nyt valtiopurtemme mitä laa-
jinta ja täydellisintä kansanvaltaisuutta kohti. Jos se eduskun-
ta ja valtiomuoto toteutuu, on meillä pian kansanvalta, jolle 
ei ole vertoja ainakaan meidän maanosassa.» 

225. Valvoja 1890, 507. — Kirjoitus oli johdanto-osa Johnsson/Soinisen Alexandra Gripen-
bergin teosta Ett halvår i Nya Världen koskevasta arvioinnista. 

226. Helsingin Kaiku 1905, 258-260. 
227. Valvoja 1906, 109. — Lainaus on kirjoituksesta "Mitä uusi aika vaatii kansanopetuk-

seen nähden'. 
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Johnsson/Soininen pohti asiaa historian valossa. Hän kirjoitti, että 
Ranskan tasavalta romahti, mutta Yhdysvaltain demokratia menestyi. Tä-
mä oli seurausta lujasta ja laajapohjaisesta kansan sivistämisestä, joka Yh-
dysvalloissa perustui puritaanien traditioon sekä valtion suuriin ponniste-
luihin ja taloudellisiin uhrauksiin. Ranskassa väestöllä ei ollut sivistystä ei-
kä demokratialla näin ollen perustaa, kirjoittaja arvioi. Siksi Suomessa tuli 
omaksua amerikkalaisen yhteiskunnan perusarvo, kunnioitus kansan kou-
luttamista kohtaan, sillä vain sen avulla oli mahdollista kehittää suomalais-
ta demokratiaa.228  

Varsinaiset esikuvat kansakoulujen opetusohjelmalle Johnsson/Soini-
nen haki kuitenkin Euroopasta, lähinnä saksankielisistä maista. Matkavai-
kutelmista ilmestyi teos Käytännöllisiä suuntia nykyajan kansanopetukses-
sa.229 Samalla tavalla hän yhdisteli kokemuksiaan oppikoulukysymyksestä. 
Koulujen periaate omaksuttiin Yhdysvalloista, käytännön opetustyö myös 
Euroopan maiden koululaitoksista. Johnsson/Soininen oli ehdottomasti 
tyttöjen ja poikien yhteiskasvatuksen kannalla — ei vain siksi, että kyseessä 
oli amerikkalainen käytäntö, vaan siksi, että hän uskoi yhteiskasvatuksen 
kuuluvan modernin yhteiskunnan vaatimuksiin. Yhteiskouluaate oli kui-
tenkin herättänyt Suomessa vastustusta, joten Johnsson/Soininen kirjoit- 
ti:230  

» ... kysymys yhteiskoulusta on vakaantunut ja saanut tukea, 
ei suinkaan ole salattava, että vastustuskin on pitänyt puolian-
sa. Sikäli kuin tämä vastustus on astunut julkisuuteen, on sen 
puolelta kuultu että yhteiskasvatuksen vaatimukset meillä oli-
sivat paljaita matkimishalun osotteita. Me muka tahdomme 
yhteisopetusta sen vuoksi vaan että sitä käytetään Amerikas-
sa. Kuohuaaltoja ja maininkia suurien sivistysmaiden rien-
noista ovat suomalaiset tuumat, on sanottu, ja sillä arvattavasti 
koetettu olettaa ettei yhteiskasvatuksen harrastukset meillä 
olekaan alkuansa saaneet oman maamme olevista oloista, 
vaan pintapuolisista syistä.» 

Suomalaisten toiminnassa oli merkittävää, että ulkomaisia vaikutteita ha-
luttiin soveltaa oman maan oloihin sopiviksi. Tämä tavoite sääteli sitä, mitä 
vaikutteita haettiin Yhdysvalloista ja Euroopasta ja miten niitä sovellettiin. 

228. Valvoja 1906,110-113. — Johnsson/Soininen tunsi Yhdysvaltain koulukysymyksiä, jois-
ta hän teki väitöskirjansakin vuonna 1887. 

229. Helsinki 1899 (1899b). 

230.Johnsson(Soininen) 1889,7-8. 

495 



Tämä tulee ilmi myös amerikkalaisia kirjeopistoja kohtaan tunnetusta 
mielenkiinnosta. Lehdissä ilmestyi artikkeleita Chautauqua-liikkeestä, jo-
ka keskittyi kirjekursseihin ja kesäisin annettuun kurssiopetukseen. Kylä-
kirjaston Kuvalehti julkaisi siitä tietoja, jotka perustuivat Social Tidskrift'is-
sä olleeseen artikkeliin.2" O.A. Hainari kirjoitti jokseenkin samat asiat Ai-
ka -lehdessä omin kommentein varustettuna. Hainari kertoi, että 
kesäkursseille osallistui jopa 25 000 opiskelijaa ja että opettajina olivat yli-
opistojen professorit, jotka näin toivat kurssilaisille uusimpia tietoja kaikil-
ta tieteen ja opetuksen aloilta. Oppilaat saivat tutustua mihin tahansa 
oppiaineeseen voimistelusta kirjallisuuden tutkimukseen. Lisäksi ope-
tukseen kuuluivat kirjekurssit, »kotiopintokurssit», joiden suorittamisesta 
sai todistuksen. »Meillä suomalaisilla olisi paljon oppimista Chautauqua-
järjestöltä», kirjoitti Hainari:232  

»Lomakurssiliike on meillä kyllä olemassa, mutta kotiopinto-
järjestelmä tutkintoineen, todistuksineen on meillä koittele-
matta. Mielihyvällä on sen tähden merkittävä, että 'Kansal-
lismielisen nuorison liitto' on päättänyt panna sen käytän-
töön.» 

Hainari totesi, että suunnitelma oli hyvä, koska nuorisojärjestöjen tuli edis-
tää myös sivistystyötä eikä vain järjestää huvitilaisuuksia. Hän suunnitteli 
myös tulevaa kirjeopiston ohjelmaa Amerikan malliin, jolloin jokaisella 
opintovuodella olisi oma teemansa. »Ensi vuosi (1910) voisi olla Kalevalan 
vuosi, sitten tulisivat Snellmanin, Yrjö-Koskisen, Aleksis Kiven ja Juhani 
Ahon vuodet», kaavaili Hainari. 

Koulukysymyksiin kuului läheisesti kirjastojen kehittäminen. Ensim-
mäiset vaikutteet amerikkalaisesta kirjastolaitoksesta oli saatu jo 1870-lu-
vulla, jolloin Kaarle Werkko tutustui ranskalaisen E. Laboulayen kirjoituk-
seen Yhdysvaltojen kirjastokäytännöstä. Kirjastoaatteen läpimurto alkoi 
Suomessa kuitenkin vasta vuosisadan vaihteessa. Tällöin vaikutteet otettiin 
joko suoraan Yhdysvalloista tai Pohjoismaiden sovelluksista. Tärkeimpiä 
skandinaavisia kirjastoaatteen välittäjiä oli Norjassa amerikkalaisperäisen 
kirjastouudistuksen toteuttanut Haakon Nyhuus, joka vieraili Suomessa 
1910-luvulla, sekä ruotsalainen Valfrid Palmgren, jonka kirjoituksia alet-
tiin julkaista lehdissä.233  

231.Kyläkirjaston Kuvalehti (B-sarja) 1908,149-150. — Chautauqua-liikkeestä ja kirjeopis-
toista myös norjalaiset olivat hyvin kiinnostuneita (ks. Skard 1976, 130). 

232. Aika 1909, 559. 
233. Lindström 1984, 115, 128-129. 
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Palmgrenin artikkeli Yhdysvaltojen kirjasto-oloista ilmestyi vuonna 
1909 Aika -lehdessä. Palmgrenin mukaan Yhdysvalloissa oli jo kauan ym-
märretty, mikä merkitys kirjastoilla on yksityisen ihmisen ja koko yhteis-
kunnan kehittämiselle. Hän totesi, että amerikkalaiset kirjastot tarjosivat 
käyttäjilleen sellaisia mukavuuksia, joista ei Pohjolassa osattu uneksia-
kaan. Kirjastoissa oli lainaushuoneet, käsikirjastot, lukusalit, piirustussalit, 
musiikkiosastot nuotteineen ja soittimineen, taide- ja museo-osastot, las-
tenkirjastot jne. Palmgren arvioikin, että Yhdysvalloissa määräävät eri pe-
riaatteet kirjastotoimintaa kuin Euroopassa. »Siinä on jonkinlainen kreik-
kalainen tai hellenistinen akademia yleismaailmallistettuna», hän totesi, 
mutta myönsi, että tällainen laajamittainen toiminta oli mahdollista vain 
suurin lahjoitusvaroin. Aika -lehden toimitus lisäsi, että suomalaistenkin 
lukijoiden oli hyvä tietää kehityksen viimeisistä saavutuksista.234  

HELMER LINDSTRÖMin mukaan Valfrid Palmgrenin teos Bibliotek och 
folkuppfostran tuli myös tunnetuksi Suomessa, ja juuri se sai suomalaiset 
kirjastomiehet lähtemään Yhdysvaltoihin opintomatkoille. Vuonna 1910 
Porvoon kansankorkeakoulun rehtori Einar Holmberg matkusti Amerik-
kaan tutustumaan sikäläisiin kirjastoihin. Palattuaan hän julkaisi kokemuk-
sistaan useita artikkeleita alan lehdistössä. Seuraavana vuonna Juho Arvi 
Kemiläinen matkusti Yhdysvaltoihin löytääkseen Suomen oloihin sovellet-
tavan organisaatiomallin. Vuonna 1913 opintomatkalle lähti maisteri Allan 
Törnudd. Hän kirjoitti vaikutelmistaan etenkin tieteellisten kirjastojen ke-
hittämiseksi Nya Argusissa. Vuosina 1915-16 Allan Wallenius vieraili New 
Yorkin kirjastoalan koulussa, ja hän yritti soveltaa koulutusta Suomeenkin. 
Kiinnostus amerikkalaista kirjastolaitosta kohtaan oli siis jatkuvassa kas-
vussa.235  Aiheesta julkaistiin lukuisia artikkeleita, joissa esiteltiin erityi-
sesti lasten kirjastoja, kirjastoautoja ja Washingtonin kansalliskirjaston 
modernia tekniikkaa.236  

Amerikkalaisten kirjastojen vaikutus Suomeen oli merkittävä. Kun-
nankirjastojen organisaatiomalli, luokitus ja luettelointi omaksuttiin Yh-
dysvalloista saadun esikuvan mukaan. Kirjastot järjestettiin avohyllyperi-
aatteella aivan kuten Amerikassakin. Näin lainaajat itse saivat valita halu-
amansa kirjat hyllyistä. Lasten osastoja alettiin myös perustaa. Kirjasto-
atteeseen vakiintui Suomessakin näkemys lukuharrastuksen sivistävästä ja 
kasvattavasta merkityksestä, ja suomalainen kirjastolaitos pyrittiin alusta 
alkaen nivomaan läheiseen yhteistyöhön koulujen kanssa.23/  

234. Aika 1909, 37-39. 
235. Lindström 1984, 128-138. 
236. Helsingin Kaiku 1907, 488-490 ja 1908, 435-436. 
237. Lindström 1984, 136-137. 
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Kuva 85: Amerikkalaista vankilajärjestelmää pidettiin Euroopassa esikuvallisen ja 
Sing-Singiä sen parhaimpana kuritushuoneena. Siellä vangit totutettiin kovaan kuriin, 
työntekoon ja kristillisiin arvoihin. Kyläkirjaston Kuvalehden vuonna 1890 julkaisemas-
sa kuvassa raitapukuiset vangit ovat saapumassa ruokailuun. 

Koko amerikkalainen yhteiskunta näytti tähtäävän kansalaistensa kas-
vattamiseen. Jopa silloin, kun he joutuivat vankilaan, sovellettiin uutta pe-
riaatetta yhteiskuntakelpoisen kansalaisen kasvattamisesta vanhan kosto-
ja sovitusajatuksen sijaan. Amerikkalaiset vankilat herättivät myös suoma-
laisten mielenkiinnon, ja niistä kirjoitettiin runsaasti lehdissä. Helsingin 
Kaiku esitteli vuonna 1907 Michiganin osavaltion vankilan ja totesi, että 
»amerikkalaisia vankiloita pidetään monessa suhteessa maailman par-
haimpina ja vankien kohteluun nähden monet niistä olikin ehdottomasti 
asetettava eurooppalaisten laitosten edelle».238  Rangaistusajan pituus riip-
pui vangin käytöksestä. »Parannusvankiloista» kertoi myös Kodin Kuvasto, 
joka halusi esitellä lukijoille sanoin ja kuvin »niitä uusia, terveellisiä sosi-
aalisia aatteita, joita Amerikan Yhdysvalloissa on vankilaelämän suhteen 
ruvettu toteuttamaan» 239  

Vuonna 1917 Bertel Nyberg kirjoitti Valvojassa artikkelin »Nuoriso-
tuomioistuinjärjestelmä Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa». Hän totesi, et- 

238. Helsingin Kaiku 1907, 128. 

239. Kodin Kuvasto 1913,118. 
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tä koska Suomessa on alettu uudistaa nuorten rikollisten kohtelua, on pai-
kallaan selostaa amerikkalaista käytäntöä:240  

»tätä meidän päiviemme nuorinta, huomiota ansaitsevaa kas-
vatus-tapaa, sen syntymistä, järjestelyä ja toimintaa niissä 
maissa, joissa se on saavuttanut parhaimman menestyksen: 
angloamerikkalaisessa maailmassa ...» 

Nyberg toteaa, että ensimmäinen uudentyyppinen nuorisotuomioistuin pe-
rustetiin Chicagoon vuonna 1899 ja että sen mottona oli nuoren kasvatus, 
ei yhteiskunnan kosto. Psykiatrit tutkivat lapset, jotta saataisiin selville hei-
dän psyykensä rakenne. Tämän jälkeen heidät sijoitettiin rikkomuksen mu-
kaan joko kasvatuskotiin tai nuorisovankilaan; vähäpätöisemmistä rikko-
muksista selvisi nuhteilla. Nybergin mielestä amerikkalaisesta systeemistä 
oli syytä ottaa mallia Suomessakin. 

Suomalaiset etsivät esikuvia Yhdysvalloista monella muullakin yhteis-
kuntaelämän alalla. Maanviljelijöiden kurssittamista harkittiin amerikka-
laisen mallin mukaan 241  Huomiota kiinnitettiin myös amerikkalaisen työ-
tahdin tehokkuuteen. Lehdissä kerrottiin, miten Yhdysvalloissa arvostet-
tiin ahkeria työntekijöitä ja miten nämä saattoivat jopa tehdastyössä tai 
käsityöammateissa ansaita enemmän kuin yliopistojen opettajat242  Ker-
rottiin myös, että takaisin tulleet siirtolaiset olivat omaksuneet amerikka-
laisten työtahdin ja muutenkin ryhdistäytyneet ihmisinä. Esimerkiksi »vel-
toista ja uneliaista puolalaisista» oli Amerikasta paluun jälkeen tullut tar-
mokkaita ja sivistyneitä kansalaisia.243  Amerikkalainen »edistyksellisyys» 
alkoi näin levitä yhä konkreettisemmin Suomeenkin; etenkin siirtolaiset 
välittivät tietoja työtahdin merkityksestä. 

Amerikkalaisuuden vaikutukseen kuuluivat myös ammattiyhdistysliik-
keeseen tulleet virikkeet. RALPH LARSON, joka on tutkinut Suomen am-
mattiyhdistysliikkeen Yhdysvalloista saamia vaikutteita, on todennut, että 
Amerikassa oleskelleet ammattiyhdistysaktiivit, kuten Yrjö Sirola ja Oska-
ri Tokoi, saivat jonkin verran kimmokkeita myös Yhdysvalloista, vaikka so-
sialistien tärkeimpiä esikuvamaita olivatkin Saksa ja Ruotsi. Tokoi oli pit-
kään kirjeenvaihdossa Samuel Gompersin kanssa, joka oli amerikkalaisen 

240. Valvoja 1917, 416,429. 

241. Esim. Valvoja 1895, 439-443. — Tässä oli Hannes Gebhardin kirjoitus "Maanviljelyshal-
lituksen tiedonantoja/opintomatka Yhdysvaltoihin". 

242. Valvoja 1913, 391-399. — Kyseessä on G.M. Nordensvanin kirjoitus "Amerikan työta-
voista ja työtarmosta". 

243. Helsingin Kaiku 1910, 66-67. — Kirjoitus julkaistiin otsikolla "Kotiin palanneet siirto-
laiset". 
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ammattiyhdistysliikkeen johtohenkilöitä. Tämä antoi hänelle laajemman 
perspektiivin asioihin, mutta LARSON ei silti voinut löytää konkreettista 
osoitusta siitä, että Suomessa olisi varsinaisesti seurattu amerikkalaisten 
antamia esikuvia. Tässä suhteessa amerikkalaisen ammattiyhdistystoimin-
nan vaikutus jäi Suomessa ehkä pienemmäksi kuin esimerkiksi Norjas- 
sa. 244  

Tarkasteltaessa kokonaisuudessaan amerikkalaisten aatteiden leviämistä 
Suomeen 1890-1917 voidaan niiden katsoa vaikuttaneen merkittävästi suo-
malaisen yhteiskunnan tiettyihin kehityspiirteisiin. Etenkin amerikkalai-
nen raittiusliike ja koulusysteemit juurtuivat Suomeen ja yleensä Pohjois-
maihin pysyvämmin kuin muualle Eurooppaan. Tässä suhteessa Yhdysval-
tojen kulttuuri saavutti perifeerisen Suomen varsin kokonaisvaltaisesti. 
Aatteiden vaikutus oli itse asiassa näkyvämpi kuin muiden kulttuurin taso-
jen välittyminen, ja se oli tärkeimpiä ulkomaisia innovaatioita koko maan 
yhteiskunnallisen ja sivistyksellisen kehityksen näkökulmasta tarkasteltu-
na. 

Toisaalta amerikkalaisilla kulttuurivaikutteilla oli merkitystä suoma-
laisten maailmankuvan laajentajana. Vuosisatoja kestäneen Länsi-Euroop-
paan orientoitumisen jälkeen löytyi kokonaan uusi kulttuuripiiri, joka tässä 
vaiheessa ei läheskään kaikilta osiltaan vielä pystynyt murtautumaan suo-
malaisten tietoisuuteen, mutta alkoi herättää sekä akateemisten piirien et-
tä alempien kansankerrosten uteliaisuutta ja kiinnostusta. Konkreettisim-
min Yhdysvaltojen kehitys välittyi Suomeen tekniikan muodossa. Suomen 
kehittyvä teollisuus tarvitsi amerikkalaisia koneita ja työkaluja ja maata-
lous teknistä uudistamista. Amerikasta tuli suomalaisten esikuvamaa myös 
teknologian alalla. Vaikka resurssit eivät riittäneetkään vastaanottamaan 
teknisiä innovaatioita ja liikeyrityksiä yhtä paljon kuin Euroopan keskus-
maissa, oli amerikkalaisilla uutuuksilla tärkeä asema maan modernisoitu-
misessa. 

Myös amerikkalainen populaarikulttuuri alkoi levitä Suomeen innova-
tiivisesti jo ennen maan itsenäistymistä. Elokuvat ja ajanvietekirjallisuus, 
joita voi pitää keskiluokkaisen Amerikan ominaisimpina kulttuurimuotoi-
na, saavuttivat laajat väestöryhmät myös perifeerisessä Pohjolassa. Sen si-
jaan amerikkalainen korkeakulttuuri ei kirjallisuutta lukuun ottamatta vie-
lä tässä vaiheessa pystynyt herättämään laajempaa kiinnostusta. Yliopisto-
tasoista Amerikan-tutkimusta ei tehty ollenkaan, mutta sen sijaan Yh- 

244. Larson 1972,116-117,151-156. 
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dysvaltojen maalaus- ja tanssitaiteesta alettiin kiinnostua Suomen sivis-
tyneistön parissa ensimmäisen kerran. Kielitaitoisen yläluokan oli myös 
mahdollista seurata varsin kokonaisvaltaisesti amerikkalaista kirjallisuutta, 
ja toisaalta voimistunut käännöstoiminta toi yhä useammat »bestsellerit» 
myös suomenkielisten lukijoiden ulottuville. 

Jos verrataan amerikkalaisen kulttuurin leviämistä Suomeen 1800-lu-
vun jälkipuoliskolla ja itsenäistymistä edeltäneillä vuosikymmenillä, voi-
daan todeta kulttuuriaallon syventyneen ja suomalaisten vastaanottokyvyn 
kasvaneen merkittävästi. Vaikka amerikkalaisuus ei vielä tässä vaiheessa 
pystynytkään leviämään Suomeen yhtä intensiivisesti kuin esimerkiksi 
Englantiin tai Saksaan, Suomi ei enää muodostanut niin selväpiirteistä 
periferiaa innovaatioiden kohdemaana kuin aikaisempina vuosikymmeni-
nä. Suomalaiset olivat saamassa kiinni kansainvälistä kehitystä. 
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5. KULTTUURIVAIKUTUKSEN SYVENTY-
MISVAIHEEN KOKONAISUUS 

Vuosien 1890 ja 1917 välisenä aikana Yhdysvaltojen ja Euroopan kulttuu-
ripiirin välinen vuoropuhelu muuttui aiempaa selvästi vilkkaammaksi. Yh-
dysvaltojen kannalta syynä oli ensinnäkin maan ulkopolitiikan suuntautu-
minen ulospäin. Sen motiivit olivat paljolti taloudelliset, mutta kehitys 
merkitsi kaikilla yhteiskuntaelämän osa-alueilla kiinnostuksen lisääntymis-
tä muuta maailmaa kohtaan. Toinen tekijä oli tekniikan ja teollistumisen 
voimakas laajeneminen, mikä ei tietenkään koskenut vain Yhdysvaltoja 
vaan koko Atlantin sivilisaatiota. Tekniikan kehitys loi edellytykset entistä 
nopeammalle kommunikaatiolle; tämä puolestaan toi tekniikan saavutuk-
set entistä laajempien yhteiskuntaryhmien ulottuville. Samaan aikaan yh-
teiskunta ja kulttuuri demokratisoituivat niin Yhdysvalloissa kuin eri puo-
lilla Eurooppaakin. Nämä olivat lähtökohdat uudelle, modernille vuoro-
vaikutukselle. 

Viime vuosisadan vaihteen tienoilla uuden ja vanhan maailman kehi-
tyksessä alkoi olla yhä enemmän yhtäläisyyksiä, ja alueellisen jakautumisen 
sijasta atlanttinen sivilisaatio jakautui sosiaalisesti kahtia: muodostui tule-
vaisuuteen suuntautunut ja materiaalisia arvoja korostanut keskiluokka se-
kä enemmistön mielestä dekadentti ja hyödytön yläluokka, joka pakeni ar-
kipäivän vastuuta seurapiireihin tai taiteen modernismiin. 

Vääjäämätöntä yhdentymistä edisti osaltaan materiaalisen kulttuurin 
nopea kehitys valtameren kummallakin puolella sekä fyysisen yhteyden 
kiinteytyrninen liikenteen vilkastumisen ja siirtolaisuuden ansiosta. Eu-
rooppalaiset mielsivät amerikkalaisen kulttuurin nyt entistä monipuoli-
semmin, ja vastaavasti amerikkalaiset kiinnostuivat entistä laajemmin Eu-
roopan eri kansoista ja kulttuureista. On kuitenkin syytä muistaa, että vain 
suppea osa amerikkalaisista oli kiinnostunut Euroopasta, ja vastaavasti eri 
Euroopan maissa ja kunkin maan eri yhteiskuntaluokissa suhtauduttiin 
Amerikkaan eri tavoin; ei ollut olemassa yhtä Amerikkaa eikä yhtä Eu-
rooppaa. 
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Vaikka eurooppalaisten asenteet amerikkalaista kulttuuria kohtaan 
säilyivät jossain määrin varautuneina, alkoi Yhdysvallat ulottaa vaikutus-
taan Eurooppaan aikaisempaa voimakkaammin. Se tuli mukaan maailman-
politiikkaan, ja Euroopan maiden oli hyväksyttävä uusi suurvalta jouk-
koonsa. Myös talouselämässä tapahtui muutos. Englanti menetti asemansa 
maailmankaupan johtajana, kun amerikkalaiset alkoivat dominoida myös 
kauppaa. Finanssimarkkinat muuttuivat ratkaisevasti. Aikaisemmin Yhdys-
vallat oli ollut Euroopan velallinen, mutta ensimmäisen maailmansodan 
loppuun mennessä siitä tuli maailman suurin luotonantaja. Tämä aggressii-
vinen kauppamahti ulotti valloituksensa Euroopan teollisuuskentille. 
Amerikkalaiset monikansalliset yritykset saivat vankan aseman Euroopas-
sa jo ennen ensimmäistä maailmansotaa. Amerikkalaisten koneiden ja ku-
lutustavaroiden tulviessa Eurooppaan uuden ja vanhan mantereen tavara-
kulttuuri alkoi yhtenäistyä. Materiaalinen perusta länsimaiden integroitu-
miselle oli luotu. 

Amerikkalaisuudesta ja amerikkalaisesta kulttuurista alettiin puhua ja 
kirjoittaa vakavaan sävyyn 1890-luvulla. Eurooppalaisten näkemykset vaih-
telivat kuitenkin maasta ja yhteiskuntaryhmästä toiseen. Keskeisimmän ar-
vion Yhdysvalloista tulevaisuuden maana esitti englantilainen W.T. Stead 
vuonna 1902. Hänelle amerikkalaistuminen merkitsi tavoiteltavaa arvoa, 
mutta monille muille taas uhkaa. Eurooppalaisten käsitykset heijastivat 
kuitenkin muutosta, joka tapahtui suhtautumisessa amerikkalaiseen mate-
riaaliseen kulttuuriin. Kun odotukset aineellisen elintason paranemisesta 
saavuttivat lähes samaan aikaan Länsi-Euroopan maat, oli selvää, että Yh-
dysvallat alkoi näyttäytyä esimerkkimaana, josta voitiin ottaa oppia, vaik-
kei sen arvojärjestelmää voitukaan varauksetta hyväksyä. Vuosisatojen 
vaihteessa oltiin tilanteessa, jossa amerikkalaisten oma »kaikkiin vetoava» 
materialistinen kulttuurimuoto kohotti kansalaisten itsetuntoa ja ylpeyttä; 
sen ei suinkaan koettu kielivän alhaisesta elämisentasosta niin kuin ehkä 
vielä 1800-luvun puolivälissä. 

Kun Yhdysvallat vuonna 1917 liittyi ensimmäiseen maailmansotaan, se 
koettiin laajalti Euroopan pelastajana, ja kuva amerikkalaisuudesta alkoi 
viimeistään tällöin selvästi monipuolistua. Yhtä hyvin ranskalaiset kuin 
suomalaisetkin olivat kiinnostuneita amerikkalaisten teknis-materiaalisista 
saavutuksista, mutta eurooppalaisten kiinnostus jopa amerikkalaista tai-
detta ja filosofiaa kohtaan lisääntyi Pohjolan reuna-alueita myöten. 

Suomalaisten mielenkiinto Yhdysvaltoihin ja sen kulttuuriin laajeni 
senkin vuoksi, että maastamuutto Atlantin taakse oli voimakkaimmillaan 
juuri vuosisatojen vaihteessa. Taiteen lajeista kirjallisuus oli edelleen se 
alue, joka eniten kiinnosti suomalaista yleisöä. Yleisesti ottaen maan ruot-
sinkielisellä väestöllä oli monipuolisin kosketus amerikkalaiseen henki- 
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seen kulttuuriin. Sen yhteydet Ruotsiin ja tämän kautta edelleen Euroopan 
keskuksiin olivat paremmat kuin suomenkielisen väestön yhteydet. Kaik-
kiaan Yhdysvallat oli konkreettista todellisuutta Suomessa vuosisatojen 
vaihteen tienoilla, mutta Amerikka-kuvassa painottuivat edelleen Yhdys-
valtojen maantieteellinen suuruus, sen tarjoamat taloudelliset mahdolli-
suudet ja sen asema tulevaisuuden yhteiskuntana. Yhdysvaltojen kulttuuri 
koettiin nimenomaan materiaalisena kulttuurina. 

Amerikkalaisten tietoisuus heidän oman yhteiskunta- ja kulttuurimuo-
tonsa etevämmyydestä heijastui selvänä heidän suhtautumisessaan euroop-
palaisuuteen. Modernin taiteen ilmaisumuodot miellettiin rappeutuvan 
kulttuurin ilmentymiksi, mutta yhä useammin otettiin kantaa eri kulttuuri-
en väliseen vuoropuheluun ja sen hyödyllisyyteen. Monroe-opista irtautu-
minen näkyi myös kulttuurin vuorovaikutuksen lisääntymisenä. Amerikka-
laiset vierailivat kaikkialla Euroopassa, mutta taiteilijoiden »pyhin» paikka 
oli yhä Pariisi; se oli heidän maailmansa keskus. Tämä toi kulttuurin vuo-
rovaikutukseen ambivalenttisen aspektin; taiteilijoiden voimakkaan sidon-
naisuuden perinteiseen ajattelutapaan, jossa Eurooppa koettiin edelleen 
kulttuurisesti ylivertaiseksi — taiteen modernisoitumisesta huolimatta. 

Amerikkalaisten näkemykset suomalaisesta yhteiskunnasta suodattui-
vat yhä emämaa Venäjän välityksellä. Sekä diplomaattisella että yksityisel-
lä tasolla Venäjä näyttäytyi vuosisatojen vaihteen tienoilta lähtien vielä 
epädemokraattisempana ja despoottisempana yhteiskuntana kuin esimer-
kiksi 1880-luvulla. Kulttuurin integroitumisen seurausta oli kuitenkin se, 
että tässäkin mielipideilmastossa amerikkalaiset jatkuvasti etsivät Venäjäl-
tä uusia kaupankäyntimahdollisuuksia. Toisaalta amerikkalaiset eivät mie-
lipiteissään yleisesti ottaen tunteneet Venäjää kohtaan samanlaista kan-
sainvälistä yhteenkuuluvuutta kuin Länsi-Eurooppaa kohtaan. 

Suomi pysyi amerikkalaisten arvioissa periferiana. Jonkinasteista kiin-
nostuksen lisääntymistä oli kuitenkin nähtävissä. Sortovuosien aikana suo-
malaiset koettiin sankarillisiksi, koska Suomea pidettiin läntisenä kansa-
kuntana, joka taisteli oikeutettujen tavoitteidensa puolesta. Suomi oli 
»pieni, mutta rohkea». Kiinnostus Suomea kohtaan oli suurimmillaan heti 
vuosisatojen vaihteessa, mutta mitä enemmän vuosia kului, sitä selvemmin 
kiinnostus laimeni. Etenkin viralliselle Amerikalle venäläistämistoimissa 
oli kyse sittenkin vain Venäjän valtakunnan sisäisestä asiasta. 

Selvää oli, ettei suomalainen henkinen kulttuuri voinut juurikaan saa-
da jalansijaa Yhdysvalloista. Jonkin verran kiinnostusta osoitettiin kirjalli-
suuteen, mutta vain sen kansallisromanttisimpiin ilmenemismuotoihin ku-
ten kansanrunouteen. Suomesta raportoineet amerikkalaismatkailijat piti-
vät kuitenkin suomalaista yhteiskuntaa länsimaisena — tyypillisin ame-
rikkalaisin arvoin mitaten jopa yllättävänkin pitkälle edistyneenä. Toinen 
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aspekti amerikkalaisten arvioinneissa oli yhä edelleen eksoottisuus ja mys-
tisyys. Suomi-kuvan stereotypia ei kadonnut, vaikka kiinnostus Suomea ja 
sen kulttuuria kohtaan jonkin verran lisääntyi ja monipuolistui, sillä kiin-
nostus nimenomaan kansankulttuuriin ja Kalevalaan piti yllä käsitystä poh-
joisen alkukantaisuudesta. 

Vuosina 1890-1917 amerikkalaista tiedettä arvostettiin enemmän kuin 
aikaisemmin, ja Yhdysvaltojen kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus alkoi 
Euroopan yliopistoissa. Amerikan henkisen kulttuurin tuntemus lisääntyi 
Euroopassa voimakkaasti. Jopa aikaisempina vuosikymmeninä täysin tun-
temattomat henkisen elämän alat, kuten musiikki, tulivat nyt ainakin osit-
tain tunnetuiksi. Amerikkalaiset maalarit voittivat Euroopassa mitaleja ja 
kunniamainintoja. Arkkitehtuurin funktionalistinen suuntaus herätti ihas-
tusta, ja amerikkalainen kirjallisuus sai arvostusta niin kriitikoiden kuin lu-
kijoidenkin parissa. Emersonilaisuuden jälkivaikutus osoitti kunnioitusta 
uuden maailman ajattelijoita kohtaan. Uuden kirjallisuuden tuntemus puo-
lestaan ilmensi kulttuurista yhdentymistä; samat asiat koettiin tärkeiksi 
valtameren kummallakin puolen. 

Eliitti- ja populaarikulttuuri alkoivat lähentyä toisiaan mm. siksi, että 
suurin osa yhteiskunnan jäsenistä kiinnostui tyypillisistä populaarikulttuu-
rin muodoista kuten elokuvista ja autoilusta. Suurimmat väestönosat muo-
dostivat populaarikulttuurin käyttäjäkunnan ja hyväksyivät amerikkalaiset 
uutuudet. Kuluttajat omaksuivat yhä suuremmassa määrin amerikkalaisia 
arvoja viihdelukemistojen, kermakakkukomedioiden ja lännenfilmien väli-
tyksellä. 

Progressiivisen kauden Yhdysvalloista eivät Eurooppaan tulleet vält-
tämättä tyypillisimmät, yhteiskunnallisesti kantaaottavat taiteen muodot, 
mutta aatteiden välityksellä progressivismin henki levisi vanhaan maail-
maan. Yhteiskunnalliset uudistusliikkeet saapuivat Eurooppaan radikaa-
leina raittiusliikkeen ja naisasialiikkeen vaikutteina. Yhä suurempi merki-
tys oli amerikkalaisilla uskontokunnilla, jotka tässä vaiheessa vakiinnutti-
vat toimintansa Euroopassa jopa siinä määrin, että kirkkokunnat saattoivat 
itsenäistyä taloudellisesti ja koulutuksellisesti. Yhdysvalloista levinneiden 
aatteiden kannattajat organisoivat ja toimivat itsenäisesti yhteiskuntaa uu-
distavina voimina. Amerikkalaisten osuus rajoittui tässä vaiheessa lähinnä 
esikuvien antamiseen ja kansainvälisen yhteistyön johtamiseen. 

Kanssakäymisen lisääntyminen oli yksi Yhdysvaltojen ja Euroopan vä-
lisen vuorovaikutuksen merkittävimmistä piirteistä. Oli sitten kyse tiede-
miesten tai tutkijoiden yhteistyöstä, järjestöjen toiminnasta, eurooppalais-
ten ja amerikkalaisten taiteilijoiden keskinäisistä kontakteista tai keskiluo-
kan turistien tapaamisista, kasvoi yhteistyön tarve kaikilla elämän tasoilla. 
Yhdysvaltojen kulttuurin leviäminen Eurooppaan ei tietenkään ollut ainoa 
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selitys maailman kansainvälistymiselle ja integroitumiselle, mutta amerik-
kalaisen kulttuurin ekspansiivisuus ja dynaamisuus olivat keskeisiä tekijöi-
tä tässä kehityksessä. Muutoksen alku voitiin ajoittaa 1800-luvun jälkim-
mäiselle puoliskolle; ennen ensimmäistä maailmansotaa puhuttiin amerik-
kalaisuuden läpimurrosta Eurooppaan, ja sodan jälkeen elettiin integroitu-
neessa maailmassa. 

Amerikkalainen kulttuuri tuli Suomeen hieman myöhemmin kuin Eu-
roopan keskusmaihin, eikä se aatteita lukuun ottamatta levinnyt samassa 
laajuudessa eikä syvyydessä. Tilanne oli nyt kuitenkin erilainen kuin 1800-
luvun puolivälin tienoilla, sillä Suomi oli voimakkaasti kehittymässä ja saa-
vuttamassa yleiseurooppalaisen tason. Jo ennen maan itsenäistymistä mo-
net amerikkalaisen kulttuurin ilmenemismuodot saapuivat tänne. Sekä 
amerikkalaiset kirjailijat että elokuvat tulivat suosituiksi, ja amerikkalaiset 
aatteet ja kansanvalistustyö nousivat tärkeiksi esikuviksi. Tutkittavan ajan-
jakson lopussa Yhdysvalloista oli tullut Suomessa tuttu ja tunnettu maa, ja 
lähtökohdat amerikkalaisen kulttuurin »lopulliselle» läpimurrolle oli luo-
tu. 
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PÄÄTÖSSANAT 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on ollut ajatus uuden ja vanhan mante-
reen välisestä yhteydestä noin 150 vuoden ajanjaksolla Pohjois-Amerikan 
vallankumouksesta lähtien. Siirtokuntakauden amerikkalaiset olivat ime-
neet kulttuurinsa voiman Euroopasta, mutta Yhdysvaltojen valtiollinen it-
senäistyminen merkitsi myös kulttuurin vähittäistä irtautumista vanhoista 
siteistään. Tutkimuksen keskeinen ongelma onkin ollut, miten uusi valtio 
kykeni tekemään itseään tunnetuksi ja välittämään vaikutustaan vanhaan 
maailmaan. 

Tutkimusongelman ratkaisuun on pyritty laajalla, kokonaisvaltaisella 
otteella, jossa selittäviä tekijöitä on etsitty kaikilta yhteiskuntaelämän osa-
alueilta. Kun tavoitteena on ollut myös ilmiön selittäminen keskusta-peri-
feria -akselilla, on maantieteellinenkin tila kasvanut laajaksi. Valittu näkö-
kulma heijastuu tutkimusaineiston moninaisuutena. Koska aihetta ei ole 
tähän mennessä kovinkaan paljon kartoitettu, on tutkimuksessa monin pai-
koin päädytty varsin tarkkaan, toisinaan käsikirjamaiseenkin erittelyyn. 
Perspektiivin laajuuden vuoksi monipuolisen tutkimuskirjallisuuden roolia 
muun tutkimusaineiston rinnalla ei voi olla korostamatta. Tässä sen tehtä-
vänä ei ole ollut vain tukea tai kumota esitettyjä väittämiä vaan myös viedä 
analyysiä eteenpäin eritoten rakenteellisten trendien havaitsemiseksi. 

Käsittelyssä tutkittava kausi on jaettu kolmeen jaksoon, joiden leik-
kauskohtina ovat olleet vuodet 1850 ja 1890 ilmiön sisäisten kriteerien pe-
rusteella. Käsittelytapa on ollut kolmitasoinen myös siten, että kunakin 
kautena on ensin tarkasteltu Yhdysvaltojen omaa kulttuuri- ja yhteiskunta-
tilannetta sekä sen jälkeen innovaatioiden leviämistä ensin Euroopan kes-
kuksiin ja sieltä periferiaan, erityisesti Suomeen. Tutkimukseen on sovel-
lettu innovaatioteoriaa, joka selittyy keskusta-periferia -ulottuvuudella se-
kä maantieteellisesti että henkilötasolla. Tämä problematiikka on edel-
lyttänyt eurooppalaisten Amerikka-käsitysten ja -kiinnostuksen analysoin-
tia sekä toisaalta amerikkalaisten näkemysten hahmottamista kullakin tut-
kimusperiodilla. Vasta sen jälkeen on voitu käsitellä kulttuurin varsinaista 
välittymistä. 

Kehityksen kokonaislinjat ilmenevät kunkin jakson päättöluvuissa, jo-
ten tässä on syytä kiteyttää vain koko tarkasteltavan kauden kokonaisuus 
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tutkimuksen tavoitteeseen suhteutettuna. Ennen 1800-luvun puoliväliä 
Yhdysvallat oli Atlantin yhteydessä selvästi vastaanottava osapuoli kaikilla 
kulttuuri- ja yhteiskuntaelämän osa-alueilla. Se loi oman kulttuurinsa poh-
jaa ja joutui nojautumaan eurooppalaisiin esikuviin; vaikutuksen suunta oli 
Euroopasta Amerikkaan. Amerikkalaisen kulttuurin hahmottumisvaihee-
seen liittyi olennaisena osaelementtinä kuitenkin amerikkalaisten luotta-
mus itseensä yksilöinä — itsetietoisuus, joka tuli vahvasti näkymään seu-
raavana kautena. Alemmuuskompleksia Eurooppaa kohtaan tunnettiin 
korkeintaan henkisessä kulttuurissa, mikä sekään ei kiinnostanut amerik-
kalaista enemmistöä, koska juuri säätyjakoisuutta ja eriarvoisuutta oli läh-
detty pakoon; henkisen kulttuurin voitiin nähdä ilmentävän eri yhteiskun-
taryhmien eriarvoisuutta. Tässä vaiheessa amerikkalaisen kulttuurin välit-
tyminen olikin paljolti yksittäisten henkilöiden varassa, ja esimerkiksi 
Suomeen asti siitä ehti saapua vain murusia; Yhdysvallat ei ollut konk-
reettista todellisuutta tämän kauden suomalaisille. 

Vuosisadan toisella puoliskolla kulttuurivaikutus muuttui ja nousi kol-
lektiivisemmalle tasolle kaikkialla Euroopassa. Eurooppalaisuus levisi 
Amerikkaan henkisen kulttuurin sekä siirtolaisuuden muodossa; amerik-
kalaisuus taas levisi Eurooppaan teknisinä saavutuksina ja populaarisena, 
suureen yleisöön vetoavana kulttuurina. Tämä tarkoitti samalla, että ame-
rikkalainen kulttuuri alkoi levitä kaikkien yhteiskuntaryhmien tietoisuu-
teen. Se laajeni myös maantieteellisesti: tiedonvälityksen parantuessa suo-
malaisetkin saivat 1880-luvun loppuun mennessä lukea amerikkalaisten 
elämästä, heidän ongelmistaan ja saavutuksistaan. Etenkin populaarikirjal-
lisuus tuli Euroopassa suosituksi, ja pienessä mitassa se levisi myös euroop-
palaiseen periferiaan. Kun amerikkalaisperäiset aatteelliset liikkeet olivat 
tulleet tunnetuiksi Euroopan keskuksissa jo vuosisadan puoliväliin men-
nessä, ne ulottivat vaikutuksensa sataluvun toisella puoliskolla myös Suo-
meen. Keskusta-periferia -akselilla voidaan muillakin kulttuurialueilla 
huomata sama trendi. 

Amerikkalaisen kulttuurin leviäminen muuttui entistä konkreettisem-
maksi ja kollektiivisemmaksi, mutta varsinainen »maailman amerikkalais-
tuminen», jolla yleensä tarkoitetaan kulutustavaroiden ja suuren yleisön 
kulttuurin leviämistä, alkoi murtautua Euroopan keskuksiin vasta kahtena 
vuosikymmenenä ennen ensimmäistä maailmansotaa. Lontoossa ja Parii-
sissa »amerikkalaistuminen» muuttui iskusanaksi 1890-luvulta lähtien. 

Informaation välittymisessä myös suomalaiset pääsivät 1800-luvun lo-
pulta lähtien hyvin mukaan kansainvälistymisen rytmiin. Painetun sanan 
leviäminen kaikkien kansankerrosten keskuuteen oli tässä keskeinen teki-
jä. Huippuunsa kohonnut Amerikan siirtolaisuus edisti ratkaisevasti »fyy-
sistä» lähentymistä. Erilaisten informaatiokanavien kautta tulleet amerik- 
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kalaisperäiset aatteet tunnettiin hyvin Suomessa. Ensimmäiseen maail-
mansotaan mennessä myös valtamerentakaisen populaarikulttuurin sym-
bolit kuten auto ja elokuvat olivat samanaikaisesti lähes kaikkien euroop-
palaisten, myös suomalaisten, ulottuvilla. Taloudellis-tekninen kehitysaste 
ja osittain myös poliittinen tilanne aiheuttivat sen, että amerikkalaiset tek-
nologiset innovaatiot eivät kovin merkittävästi ehtineet levitä Suomeen as-
ti, vaikka tieto niistä oli täällä aivan eurooppalaisella tasolla. Oman kult-
tuurin nuoruus vaikutti lisäksi siihen, että yhdysvaltalainen korkeakulttuuri 
jäi vielä tässäkin vaiheessa melko tuntemattomaksi kirjallisuutta lukuun 
ottamatta. 

Kaikkiaan Yhdysvallat saattoi aloittaa muiden »amerikkalaistamisen» 
1800-luvun toiselta puoliskolta lähtien. Kulttuurivaikutuksen suuntautumi-
nen Amerikasta Eurooppaan ilmeni nimenomaan kulutustavaroina, mate-
riaalisena kulttuurina ja toisaalta suuren yleisön viihteenä. Tieteiden ja tai-
teiden saavutukset jäivät suureksi osaksi edelleen Atlantin taakse, eivätkä 
ne laajassa mitassa saavuttaneet eurooppalaisten hyväksymistä. Henkisessä 
kulttuurissa Eurooppa antoi amerikkalaisille esimerkin ja ohjasi heidän 
pyrkimyksiään. Ennen ensimmäistä maailmansotaa syntyivät ne amerikka-
laista kulttuuria leimaavat tekijät — dollarin palvonta, massojen viihde ja 
tavaroiden standardointi — jotka 1900-luvun kuluessa ovat pitkälti määrit-
täneet amerikkalaisen kulttuurin välittymisen luonnetta. Maailman ame-
rikkalaistumisen, »The Americanization of the World», edellytykset ja läh-
tökohdat luotiin tänä kautena. 

Amerikkalaista kulttuuria leimasivat pinnallisina pidetyt tekijät, jotka 
samalla olivat perustana koko eurooppalaiselle Amerikka-kuvalle. Niiden 
sitkeyttä osoittaa se, että vielä 1980-luvullakin käsitykset Yhdysvalloista ja 
sen kulttuurista määräytyvät voimakkaasti populaarisista lähtökohdista. 
Atlantin yhteys ja yhdysvaltalaisten osuus sen ilmenemismuodoissa 1700-
luvun lopulta ensimmäiseen maailmansotaan asti johdattivat kuitenkin eu-
rooppalaisen kulttuuripiirin ja Suomen sen mukana moderniin maailmaan, 
jota leimaavat teollistuminen, korkea teknologia ja jatkuvasti laajeneva 
kansainvälinen vuorovaikutus kulttuurin eri osa-alueiden välillä. 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltuna periodina Atlantin takainen yhteis-
kunta ja kulttuuri antoivat kokonaisuutena ottaen hyvin merkittävän, dy-
naamisuutta korostavan panoksen, jonka vaikutus ei ole suoraan mitatta-
vissa, mutta joka osittain jo 1800-luvulla ja varsinaisesti 1900-luvulla muo-
vasi eurooppalaisten kansojen ja yksilöiden mentaliteettia kohti nykyistä 
maailmaamme, kohti modernisaatiota ja sen arvojärjestyksiä. Niin kuin 
tutkimus osoittaa, amerikkalainen yhteiskunta tarvitsi tähän tehtävään ko-
ko kulttuurisen varustuksensa, ei pelkästään sen tiettyä osa-aluetta. 
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Keijo Virtanen 

THE ATLANTIC CONNECTION: AN INVESTIGATION 
OF AMERICAN CULTURE, ITS RELATION TO, AND 
IMPACT ON EUROPE 1776-1917 

During the period 1776-1917, the United States laid down the basis of its 
culture and society. Its relation to European culture, and how it was capable of 
making such an impact on the rest of the world, is the central question under in-
vestigation here, taking as its starting point the tension between the New World 
and the Old, the United States and Europe, over the period of 150 years following 
the American Revolution. The American Declaration of Independence meant 
independence from, specifically, European states; and this study therefore 
focuses on an analysis of the mutual cross-influences operating within the North 
Atlantic cultural region during the earlier phases of the process by which the 
United States gave birth to its own distinctive culture. 

Culture is understood here broadly speaking as comprising a form of 
communication, through which people's reactions to environmental stimuli 
(both material and intellectual) evolve into norms, the total pattern of which then 
comprises a `culture'. Consequently, attention has been paid to the national 
economies, prevailing social conditions, and customs, as well as to intellectual 
history in terms of Lebensanschauungen, literature, the arts, ideology, and 
religious beliefs. The focus is thus not on culture understood in a narrow sense 
simply as intellectual history. To simplify somewhat, `American culture' can be 
identified with `Americanism', and the focus of attention is thus on Americanism 
and its dissemination over the period from the end of the eighteenth century to 
the beginning of the twentieth. 

One useful approach to the study of the impact of American culture on 
Europe is a polarized model of the New World versus the Old. They are 
counterposed, first of all, simply in terms of geographical distance. Yet there are 
also many points of common ground: America grew out of England, or more 
broadly speaking out of Europe, and it is on a contrast with Europe that the 
American claim to distinctiveness is based. Nevertheless, the aim here is not 
simply to chart the differences and similarities between American and European 
culture, but to analyze the ways in which within Europe during the period 1776-
1917 the culture of the new country was reflected. 'The Atlantic Connection' 
refers to the North Atlantic cultural region, `Western' culture. On its western 
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flank, for the purposes of this study, only the United States has been examined, 
but on the eastern flank, the region comprises Europe in its entirety, though with 
the primary emphasis on Western and Central Europe, and also in particular on 
Northern Europe and Finland. 

Cultural products and their dissemination are seen here as terms in an 
integrated process of innovation comprising many individual elements, both 
material and intellectual. The length of the period under review has necessitated 
a division into three phases. The first of these extends from American Independ-
ence to the middle of the nineteenth century, when the United States began to 
impinge upon the European consciousness as a modern industrial state, e.g. at the 
Great Exhibition in London in 1851. It was also around this time that American 
intellectual and religious movements began to spread to Europe, and from mid-
century American intellectual and artistic achievements began to attract more 
widespread serious attention (the first Finnish translation of an American novel, 
for example, Harriet Beecher-Stowe's Uncle Tom's Cabin, was published in the 
1850s). Moreover, it was at this period that America became the Land of 
Opportunity, with the Gold Rush in California and the expansion of migration 
made possible by the steam ship. 

The next turning point is located around 1890; for during the following 
decade, the United States began to engage in an active foreign policy, with a 
corresponding impact in terms of cultural expansion. It was at this time that the 
slogan of `Americanization' made its appearance in various parts of Europe. The 
North Atlantic cultural region began to undergo a process of integration, under 
the impact of an accelerating rate of material and intellectual innovations. Simul-
taneously, recruitment within Europe for migration to America began to shift 
east and south, becoming increasingly concentrated on industrial occupations 
and taking on the form of `commuting to work'. By 1893, the organization of the 
World Exhibition in Chicago served not only to demonstrate the United States' 
position in terms of material culture, but also to show the world a single nation 
spreading across the entire continent, no longer restricted to the cultural region 
of the major centers in the East. 

In 1917, the final year of this study, the United States entered the First World 
War and arrived in Europe as a fully-fledged national state. Moreover, in that 
same year, Finland (whose culture is seen here as a realization of the North 
Atlantic cultural region, situated on its geographical periphery) also achieved 
national independence. This third phase of the investigation emerges as an era 
of new inventions, of accelerating urbanization, of an expanding population of 
cultural consumers, and of increasing cultural differentiation in response to the 
different needs of different social groups. Debate between elite and popular 
culture became sharper and more prominent. Simultaneously, the development 
of communications speeded up both contacts between the continents and the 

534 



process of cultural differentiation; and these processes bring Western civiliza-
tion into the world of our own century. 

Within each of the three phases of this study, the procedure adopted has been 
to proceed geographically, examining first the social and cultural situation 
prevailing in the United States, and then the impact of American culture on 
Europe, looking initially at Western Europe and then at the dissemination from 
this center to Finland. The perspective adopted is thus European-global, in which 
cultural dissemination is first examined from the New World to the center of the 
Old World and thence to the region's Finnish periphery. 

Since cultural dissemination has been interpreted in terms of the spread of 
innovations, two factors have been examined in especial detail: on the one hand, 
European conceptions of and information about American society; and con-
versely, American attitudes towards and interest in Europe, in particular in its 
various regions and its culture. Only once this has been completed within each 
phase is it possible to proceed to an analysis of the dissemination of cultural 
impact and its reception in various parts of Europe. 

The investigation is thus extensive, both in chronological and in geographi-
cal terms. The probing for explanatory factors has extended to every sector and 
field of society, and this has necessitated the utilization of an exceptionally wide 
range of sources. Many of the questions being posed here constitute primary 
research, since no previous investigations were available. The use of a very wide 
range of research literature was also necessary because of the integrated ap-
proach adopted. Consequently, the manner in which the source material has been 
used has been strongly affected by the needs and necessary selections imposed 
by the integrated perspective. One of the central methodological problems in this 
investigation has been to integrate the achievement of a synthesis, a character-
istic disciplinary objective of the History of Civilizations, with the multi-
disciplinary nature of the topic under investigation. 

The sources used include many different types of material offering solutions 
to the various problems under investigation. There are diplomatic documents 
which throw light on the relations between the United States and Russia/Finland; 
there are memoirs, notes, and travel guides written by American and European 
diplomats, travelers and authors; there is also much other contemporary litera-
ture, both documentary and literary, containing Americans' experiences of 
Europe and Europeans' observations on America. The press has been a crucial 
source, especially in the third phase of the study, when mass communications 
were beginning to penetrate to all sectors of society. The breadth of the source 
materials used, and the integrated multi-disciplinary perspective adopted, has to 
be emphasized. The aim has not merely been to support or discredit various 
hypotheses, but to advance the analysis of cultural dissemination, especially in 
the search for structural trends. 
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During the period 1776-1850, the United States took the first steps towards 
the development of its own distinctive culture, and for this reason, American 
interest in other cultures at this time was very limited. While aiming at unique-
ness, however, American culture was unable to ignore its European heritage, and 
during this phase, the United States was clearly on the receiving rather than the 
giving end of the link uniting the North Atlantic cultural region. 

The Europeans, on the other hand, showed extensive interest in the new 
republic right from its earliest beginnings. Both favorable and hostile comments 
emerged in various parts of Europe on the society and culture of the new country, 
varying largely on the basis of whether the authors considered American 
democracy a good or a bad system of government. The major text in this tradition 
was Alexis de Tocqueville's De la Democratie en l'Amerique, published at the 
end of the 1830s. 

Some of the ideas put forward here filtered as far as Finland, but for the most 
part in Finland no real image of America had yet emerged by mid-century, due 
in part to the absence of any direct link (such as migration); whereas for Western 
Europe, on the other hand, America already represented a fascinating living 
reality, a fact which contributed considerably to the early dissemination of 
cultural features. 

Among Americans, interest in the Old World was for the most part limited 
to educated circles in the East, whereas the majority of the population turned their 
attention to the conquest of the West, and the improvement of their own standard 
of living. One of the channels through which American interest operated was 
American diplomatic offices in European countries, and cultural links were 
considerably advanced by the fact that many diplomats were well-known 
cultural figures, such as painters and writers. These diplomats, businessmen, and 
other travelers focused most of their attention on the major cities of Western 
Europe; only more rarely did they turn their attention Northwards. 

Finland was a transit zone on the route between Stockholm and St Petersburg. 
From the 1820s, however, a few isolated individuals began to take an interest in 
Finnish society and culture, such as the temperance advocate Robert Baird, 
whose travel journal contains descriptions of Finnish towns, and whose temper-
ance handbook was published in Finnish in the early 1840s. At mid-century, 
Henry David Thoreau was interested in Pehr Kalm, the Finnish scientist who had 
lived a hundred years earlier. By the end of the 1830s, Henry Wadsworth 
Longfellow was familiar with the Kalevala, while James Kirke Paulding 
published a novel under the title Konigsmarke. The Long Finne. A Story of the 
New World, in which the hero is a Finnish settler in seventeenth-century 
Delaware. 
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American culture was new, and that itself was cause enough for European 
intellectuals to despise it; consequently it spread only very slowly. The strongest 
impact on Europeans was achieved by `one-cause' movements such as those for 
peace, for temperance, for women's rights, and (slightly later) religious move-
ments. Even by the early nineteenth century, the Americans were already 
displaying considerable talent in organizing their expansion, even in cases where 
the ideas concerned were not of American origin. New movements promoting 
democracy and socio-political activity were what Europeans came to expect of 
the Americans; but in Finland, the only one of these to gain any foothold in this 
early phase was the temperance movement. 

Among the creative arts, the only recognition achieved in European capitals 
went to literature, and this was almost exclusively due to Washington Irving and 
James Fenimore Cooper. In Finland, translations of American titles published up 
to the 1850s included no literature whatsoever, consisting entirely of a few 
popular educational pamphlets. Finnish society was occupied in this period with 
the creation of its own culture, including its own literature, and foreign influence 
was limited; moreover Finnish culture was primarily oriented towards Russia 
and Germany. 

In the rest of Scandinavia, however, including Stockholm, keen attention 
was paid to American forms of expresssion which appeared in Europe prior to 
the mid-nineteenth century; the Bothnian Gulf thus operated at this period as a 
significant cultural divide, although it was far from being the only barrier in 
Europe to the `Americanization' of society and the population. In this pioneer 
phase of cultural links, individual contributions were of crucial importance; and 
this fact indicates the narrowness of cultural impact involved, both at the 
European center and even more so on the Finnish periphery. 

* * * 

Throughout Europe, the second half of the nineteenth century saw a shift in 
cultural influences towards the collective level. With the economic expansion of 
the United States, especially after the American Civil War, the Americans began 
to emerge as equal partners in many fields of cultural and social influence. It was 
during the period 1850-1890 that the America was created which (in the minds 
both of Americans themselves and of others) continues today to provide the 
crucial images. As the immediate consequence of technological development, a 
new way of life grew up, oriented towards the majority and to the satisfaction of 
the needs of the masses. Popular culture emerged as central both to American-
ism and to the cultural history of the United States, while 'high culture' found 
itself on the defensive, both against American materialist mass culture, and 
against the sense of inferiority experienced in relation to European cultural 
circles. 

537 



The most fateful internal crisis of this period in the United States, and indeed 
in the entire history of the country, was the Civil War (1861-1865). The 
achievement of this war, however, despite the problems which it left for later 
generations to resolve, was the unification of the nation. On the Western 
European front, from Rome to Stockholm, increasingly concrete responses to 
American culture and society became imperative; America was becoming part 
of everyday life. 

The speed of American economic development was regarded in educated 
European circles with disfavor, as evidence of American superficiality and 
materialism and their worship of the dollar. For the most severe critics, such as 
the Norwegian writer, Knut Hamsun, this was cause to question the entire nature 
of American culture. At the same time, however, Europeans were forced to meet 
the challenge of the modern technological world: once France had been defeated 
by Germany in the Franco-Prussian War in the early 1870s, for instance, she 
could no longer close her eyes to modern technology; and elsewhere in Europe, 
too, it was becoming increasingly clear that technology was the inescapable 
companion of modern society and culture. 

Towards the end of the nineteenth century, attention began to be paid to the 
American world over a wider geographical and social front, as a consequence of 
the expanding stream of mass migration from virtually every corner of Europe. 
For the emigrants, America was the land of liberty and progress; the newness and 
`superficiality' of its culture did not disturb them at all. Paradoxically, this 
`democratization' of interest in America was also paralleled, in Finland for 
example, by an increased interest among upper social groups as well. Emigra-
tion, and consequently also America, had become questions which absolutely 
forced a response. Nevertheless, opinion in Finland at this stage was very neutral, 
filtered by the distance and exoticism of the society far away beyond the Atlantic. 
The press, then undergoing expansion, also played an important role in the 
transmission of a public image of America. 

The attitude adopted towards the culture of the New World by critics 
depended, naturally, on the values that they held. Cool analysis was virtually as 
rare in this period as it had been at the beginning of the century, and not until the 
end of the 1880s was a concise presentation once more achieved of contemporary 
European conceptions of America, by the English writer James Bryce in his book 
The American Commonwealth, matching the significance of de Tocqueville half 
a century earlier. 

The advance of technology led to steadily increasing American attention to 
the various regions of Europe. There was a rapid expansion in tourism, while the 
increasing volume of intercontinental trade also led to an intensification of 
official contacts between the United States and the nations of Europe, extending 
eventually to Helsinki, where the United States established a Consulate in 1850. 
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This office was always held by a Finn, and required familiarity with questions 
of trade. In the quest to raise the level of intellectual culture, American artists and 
writers came to learn from Europe: this also applied to the quest for scientific 
influences. For artists it was the world of France and Italy which provided their 
source of inspiration, while for scientists and scholars it was Germany. The 
British Isles acted as a natural mediator, a springboard for the expanding 
American interest in Europe. 

There were few Americans who stopped off in Finland, which at that time 
was a minor corner of the Russian Empire; nevertheless, in comparison with the 
beginning of the century, there was a marked increase in published references to 
Finland, including for example references in travelers' guides, descriptions by 
travelers who had visited Finland, and occasional references in literary works as 
well. By the 1880s, the Finns were beginning to make efforts to make themselves 
known abroad, but the primary goal was the `conquest' of Europe, and even this 
was seriously hampered by the fact that Finland was at this time not a sovereign 
state. These efforts to illuminate the picture of Finland (or at least make it known) 
were channeled through the World Exhibitions, for instance, and through 
journeys by individuals. 

Consequently American innovations still spread to Finland relatively 
slowly. With the acceleration of communications, however, it soon became clear 
that the achievements of American material culture were rapidly becoming 
known in Finland (e.g. agricultural machinery and other consumer durables). 
The level of economic and technological development within Finland, however, 
created a barrier against the rapid Finnish adoption of American technological 
innovations, even though information about them was available. By the 1890s, 
Finnish society was thoroughly familiar with the main `materialist' current of 
American culture. 

In Western Europe, American technology made its major breakthrough 
during the latter half of the nineteenth century. The use of standardized consumer 
goods was increasingly becoming a part of everyday life, and in Britain, which 
was still the leading European industrial economy, this led to increasing anxiety 
about the threat of Americanization'; the Germans, on the other hand, felt 
themselves to be in a parallel industrial situation to the Americans, en route 
towards a progressive, urbanized, modern world. 

Throughout Europe, it was still felt that American intellectual culture was too 
new to be taken seriously, and only isolated American writers, such as Henry 
James and Edgar Allan Poe, received any acknowledgment; in a wider European 
perspective, moreover, not even their work was to achieve its due recognition 
until the twentieth century. In part, this was due to a delay, caused by European 
suspicion of American culture, which led to artists having to wait decades for re-
cognition. 
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The form of art most crucial in the dissemination of Americanism was 
literature. By 1890, American literature had penetrated everywhere in Europe. 
Major writers such Mark Twain, Bret Harte, or (from an earlier generation) 
Cooper, were popular virtually everywhere, and were successful in appealing to 
new groups of readers, such as the young or the lower social classes. Yet there 
were highly significant differences of scale within Europe: whereas in Germany, 
for example, practically the entire output of some American writers was trans-
lated and published, and similar publication occurred on a considerable scale in 
Sweden and Norway too, Finland contented itself with a few samples from the 
work of the better-known authors. Similarly, while American painters such as 
James A. M. Whistler or John Singer Sargent were beginning to achieve critical 
recognition in Paris and London, their work was utterly unknown in Finland. 

In other fields, however, such as women's rights or the temperance move-
ment, Finns looked during the latter nineteenth century to the United States for 
their models. In both of these cases, the developments in Finland were on the 
same general level as elsewhere in Europe and in the Scandinavian countries. For 
the American religious movements, Finland represented the periphery, although 
some American religious innovations did obtain a foothold, mainly mediated 
through the agency of returning migrants; yet whereas in the other Nordic 
countries the Mormons, for example, converted thousands of persons, in Finland 
they only succeeded in recruiting a few dozen. 

Between 1850 and 1890 the New World and its culture consolidated their 
positions, in Finland as elsewhere. American society and culture were, so to 
speak, placed on display for the Finns, although at this stage the actual 
dissemination of innovations remained at a low level. Nor did even material 
American culture achieve domination elsewhere in Europe either; yet the 
breakthrough was reality, for the industrial and technological expansion of the 
New World could no longer be ignored. This was matched by the emergence 
among Europeans of an American mentality and awareness of the value of the 
dollar. During the later nineteenth century, in terms of the importation into 
Europe of both machinery and literature, the impact of American culture became 
collectivized, with the focus on mass production and on an appeal to the largest 
possible majority. 

Despite the increasingly concrete expansion of American culture (which no 
longer consisted of a few isolated names), the `Americanization of the world', 
by which what is usually meant is the spread of consumer goods and mass public 
culture, did not achieve a real breakthrough in the centers of Europe until the last 
two decades preceding the First World War. It was during the 1890s that 
`Americanization' became a slogan in London and Paris. 
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The period 1890-1917 saw a more general shift towards a more serious level 
of mutual cross-influence between the United States and European cultural 
regions. From the United States perspective, the major single reason was the 
adoption of an expansive foreign policy. The motives for this were largely 
economic, but the change was accompanied by a pervasive rise in interest in 
other parts of the world. A second factor was the rapid expansion of technology 
and industry, which affected not only the United States but the entire Atlantic 
civilization. Technological progress laid the basis for rapid communications, 
and thus also for the democratization of culture both within the United States and 
throughout Europe. 

The physical connection between Europe and the United States is evidenced 
in the social problems arising in the United States during the Progressive Era, 
since one of the factors causing these was the continuing migration from Europe. 
American domestic policy was thus, in part, being dictated by Europeans, and 
their 'Europeanism'. European views of American society were not consistent, 
of course; there were differences between countries and between social groups; 
the common denominator, however, was the change which occurred in attitudes 
towards American material culture and (parallel to this) to leisure activities. 

By the turn of the century, the Americans' "own" cultural form— `universal 
appeal' — had become a factor promoting self-awareness and pride in the 
American mentality. No longer could it in any way be regarded as an indication 
of a lower standard of living, as had arguably been the case in the mid-nineteenth 
century. The gap between elite and popular culture began to narrow, as a majority 
of the members of American society became interested in popular cultural phe-
nomena such as the cinema and the automobile. 

As the Western European societies, like the United States, began to 
experience the impact of similar expectations of a rising standard of living, the 
United States inevitably began to appear to many people as a model society 
which could provide lessons and models, even if its value system could not be 
accepted without question. The key idea of this period, of America as the land 
of the future, was put forward by a British writer, W. T. Stead, in The 
Americanisation of the World in 1902; but whereas for Stead this Americaniza-
tion represented a goal to be reached, for many of his contemporaries it was seen 
as a threat. 

The entry of the United States into the First World War in 1917 was seen as 
the rescue of Europe, and thereafter, if not earlier, the image of America 
prevailing even on the European periphery began to become more differentiated. 
Finland was now as keen on American technological and material achievements 
as France was; and this also led to an increasing interest in American art and 
philosophy, i.e. High Culture. 
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A further factor in Finland making for greater interest in America was the 
peak in trans-Atlantic migration in the 1890s. In terms of intellectual culture, 
however, literature continued to be virtually the only area in which Finns showed 
any interest. Generally speaking, the Swedish-speaking population in Finland 
was in closer contact both with European and with American culture. By the turn 
of the century, then, America had become a concrete reality in Finland, although 
the Finnish image of America continued to be dominated by the country's sheer 
geographical size, the economic opportunities it offered, and its significance as 
a model for the society of the future. The cultural United States was still 
subjugated to material values, despite the increasing levels of interest in art and 
science. 

Americans' increased awareness of the progressiveness of their own form of 
society was also reflected in their attitudes towards the world of Europe. Their 
criticism was also easy to justify, in view of the increasingly tense political 
situation in Europe. Modern art they readily interpreted as the symptoms of a 
decadent culture. Yet at the same time, public comments on the dialog between 
cultures, and its desirability, also became increasingly common. The abandon-
ment of the Monroe Doctrine was thus reflected also in an increased level of 
cultural interaction. 

Even by the 1890s, the number of Americans traveling in Europe had risen 
to 100 000 per year, whereas the annual figure half a century earlier had been 
merely about 30 000. Tourists now extended their travels all over Europe, 
although for artists the Holy City continued to be Paris, which represented the 
center of Europe, even at the cost of Anglophilism. A somewhat paradoxical 
situation arose; for as the `average American' was becoming increasingly proud 
of his country's achievements, American artists and intellectuals were turning 
for support to what they saw as the incomparable European cultural tradition 
(though in the form of modern art, which departed radically from the tradition's 
older forms). 

American views of Finnish society continued to be filtered through their 
images of the parent country, Russia. Although Finland continued to occupy a 
peripheral role, some increase in American activity could be observed. During 
the period of oppression under Russian rule, the Finns came to be seen as a heroic 
Western nation struggling for its legitimate political rights: Finland was "small 
but brave." This interest and sympathy reached a peak around the turn of the 
century; but as the new century proceeded, the interest waned, and for Americans 
— on the official plane at least— the Finnish question came to be seen as a matter 
of domestic policy within the Russian Empire. 

Finnish intellectual culture clearly had no chance of obtaining a foothold in 
the United States. There was a limited level of interest in Finnish literature, but 
this was concentrated on nationalist and Romantic elements such as folk poetry. 
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Americans who reported back on Finland saw Finnish society as Western, and 
frequently expressed surprise at the Finnish level of progress (as measured by 
typical American values); but the other main focus of interest continued to be 
Finland's exotic and mystical elements, and this stereotype showed no signs of 
disappearing, despite an increasing differentiation in American interest in 
Finland. This interest in the folk culture, with a special emphasis on theKalevala, 
continually reinforced the idea of a primitive Northern people. 

An increased level of American influence in Europe was visible on almost 
all fronts. The United States now played a role in European politics, and the Old 
World had to recognize the emergence in its midst of a new Great Power. 
Americans began to dominate world trade, and by the end of the First World War 
the United States, formerly Europe's financial debtor, had become the major 
world source of credit, and an aggressive trading power whose impact extended 
overall. American multinational corporations had established a firm footing in 
Europe even before the First World War. Consequently, Europe now began to 
experience a flood of American machinery and consumer goods. The com-
modity culture of the Old and New Worlds became increasingly similar, and the 
material basis for Western integration had already been achieved. 

This was paralleled also in intellectual terms. Not only did entertainment for 
a mass public become increasingly important in European city life, but other 
areas of American culture also came to receive increasing attention, in a world 
increasingly dominated by American influence. American scientific research 
gained increasing respect, as was reflected in the numbers of European scholars 
and scientists visiting American universities. Serious scholarly study of the 
society and culture of the United States only began in European universities 
around the turn of the century, and areas of American cultural achievement 
utterly unknown in earlier decades, such as music, now began to receive 
attention. American painters won medals and distinctions in Europe. The func-
tional school in architecture aroused enthusiasm. American literature began to 
win favor among both critics and readers. In the aftermath of Emersonianism, 
there was increasing respect for the philosophers and other thinkers of the New 
World, and both sides of the Atlantic began to be dominated by the same 
thinking. 

The forms of art which penetrated into Europe from the United States during 
the Progressive Era may not necessarily have been the most typical or socially 
influential within America, but intellectual contacts ensured the spread of 
Progressive thinking in the Old World. Social reform movements arrived in 
Europe in the wake of the radical womens' rights and temperance movements, 
while even greater importance now attached to American religious movements, 
which consolidated their position within European society around the turn of the 
century to such an extent that some of the European denominations were able to 
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achieve self-sufficiency in finances and training. Ideas spreading from the 
United States took on full organizational form, and came to operate as indepen-
dent forces for social reform within each country. The American role became one 
of providing models and of leading international co-operation. 

Increased international contact was one of the most significant features of the 
interaction between the United States and Europe. Whether it was a question of 
scientists and research workers, of organizations, of mutual contacts between 
American and European artists, or of middle-class tourism, the need for co-
operation was constantly expanding in every sector of an increasingly integrated 
Western world. The spread of American culture to Europe is of course only part 
of the explanation for the internationalization and integration of the world, but 
the expansion and dynamism of American culture were crucial factors in this 
development. The beginnings of the change can be dated to the later nineteenth 
century; even before the First World War, there was talk of the American 
breakthrough in Europe; and the post-War period represented an integrated 
world. 

Even at the beginning of the twentieth century, the arrival of American 
culture in Finland still displayed a delay in comparison with the centers of 
European culture. Neither in breadth nor in depth — with the exception of new 
ideas — was American culture taken up in Finland on the same scale. Nonethe-
less, the situation had radically changed in comparison with the nineteenth 
century, for Finland had now undergone rapid economic development, and was 
now catching up with the rest of Europe. Many American forms of expression 
had arrived in Finland prior to Independence in 1917. American writers became 
very popular, and there was a sharp increase in the volume of translations. 
American films were immediately popular. In the fields of intellectual ideas and 
popular education, the United States was an important model. By 1917, Finland 
had become thoroughly familiar with the United States, and the basis had thus 
been established in Finland too for the breakthrough of American culture. 

*** 

The newness of American society, and the efficiency of its commodity and 
popular culture, meant that it was precisely these factors which were seen as 
characteristic, both in the nineteenth and in the twentieth century. These features 
became the basis for an extremely persistent European image of `America', 
which has only been modified very gradually. It is therefore important to 
recognize that even during the period from the late eighteenth century to the First 
World War the Atlantic connection, and the United States' contribution to this, 
was in many fields an extremely complex process. It was this connection which 
brought the European cultural region, including Finland, into the modern world 
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characterized by industrialization, a high level of technology, and the constant 
expansion of international cross-influence in and between all fields of culture: 
the familiar world of the 1980s. 

During the period under investigation here, trans-Atlantic society and 
culture have made a highly significant overall contribution to Western culture. 
This impact is impossible to measure, but even during the nineteenth century, 
and even more so during the twentieth, American culture and its associated 
values have shaped the mentality of European individuals and peoples for the 
present-day world of modernization and its value-system. This is its historical 
significance, irrespective of the conflicting attitudes adopted towards it both in 
the past and at the present day; and as the study shows, American society needed 
for this task its entire cultural armament, and not merely some smaller part 
thereof. 
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