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joskusyrittäneet.Ehkäjuurisiksitieteilijätovatniinsosiaalisia.Jakunyhteisöku-
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Tutkimuksen
näkökulma,kohde,
välineetjatavoitteet

Nytkäsilläolevaatutkimustatehdessäniolenuseinpalannutvanhaannokkelaan
ohjeeseen: kun joku osoittaa jotakuta sormella, ei pidä katsoa ainoastaan sinne,
minne sormi osoittaa, vaan myös sormea pitkin takaisin ja kysyä, mistä syystä
osoittajahaluaaohjatakatseetpoisitsestään.Toinentapamuotoillasamakysymys
on käyttää vanhaa rikostutkijan ohjetta: etsi se, joka teosta hyötyy. Taholla, joka
hyötyyjostakinilmiöstä,onvarmastimotiivisentuottamiseen.

Millaisen aateluutta koskevan kuvan 1800-luvun uudenlaista julkisuutta hal-
linnutkansallinensivistyneistö1jättimeilleperinnöksi?Mitätavoitteitasepitisil-
mämääränään laatiessaan edeltäjästään ja kilpailijastaan tietynlaista kuvaa? Mitä
sehyötyisiitä,ettäaatelinkuvarakentuijuurisellaiseksikuinserakentui,jamitä
omaaominaisuuttaansesilläkätki?Mitensekäytti julkisuudeneriosa-alueitaja
niilleominaisiatekstityyppejätämäntavoitteensasaavuttamiseen?Mitätämäker-
too julkisuuden ja eliittien rakennemuutoksen suhteesta yleensä, ja julkisuuden
roolistajonkineliitinnousussaerityisesti?Mitäsivistyneistönlaatimaaatelinjul-
kisuuskuva kertoo poliittisista viholliskuvista? Entä mitä se kertoo viholliskuvis-
tayleensä?Jamitenvallitsevaavallankäyttöäkritisoivapuheliittyyvallanottami-
seen?

Hyvän vihollisen löytäminen on poliittiseen valtataisteluun valmistautumi-
sen olennainen osa. Se kietoutuu toiseen yhtä olennaiseen kysymykseen: keiden
asialla ollaan, eli kenen kanssa joko väitetysti tai tosiasiallisesti liittoudutaan?
Yhteiskuntaa jäsentävien mielikuvien tuottaminen ja levittäminen on aina ideo-
logisenvallantavoittelua.Äärimuodoissaansevoiollayksipuolista, julistavaasa-
nelua tai vuorovaikutuksessa muotoutuvaa neuvottelua. Käytännössä kyse on
yleensä näiden yhdistelmästä: aggregaatista, jossa takaisinkytkeytyvää diskurssia
kierrätetäänlähettäjänjavastaanottajan–kokoavanpisteenjasuodattavankentän
–välillä.

Ideologinen kamppailu edellyttää aina julkista tilaa, jossa sanomaa levitetään
jajossasiitäainakinnäennäisestikeskustellaan.1800-luvullauudenlainenideolo-
ginenvaltajauudetjulkisuudetkehkeytyivätyhtämatkaa.Pyrkimysvalistaakan-
saajaintegroidaentistälaajemmatkansalaispiiritosaksipoliittistapäätöksentekoa
edellyttivät ja oikeuttivat toinen toisensa, koska ainoastaan asioista perillä oleva
ja yhteiskuntaansa ymmärtävä kansalainen saattoi tulevaisuudessa olla vakavasti
otettava äänestäjä. Toisaalta valistaja saattoi tuottamansa informaation sisältöjä

1 Nieminen200615–26,31,86,90,158–160.Anderson1991,74–82.
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säätämällä pyrkiä ohjailemaan vallan legitimoijaksi nostamansa massan päätök-
siä.2

Pohjimmiltaankyseolivallanluonteenjamekanismienmuutoksesta:vähittäi-
sestäsiirtymästävarhaismodernistayhteiskunnastamoderniin,pakkoonperustu-
vasta weberiläisestä (väki)vallasta ensin gramscilaiseen hegemoniaan ja edelleen
foucault’laiseensisäiseenkontrolliinelivallansubjektiksikasvattamiseen.Suoran
käskyvallansijaantulitiedotusvallanavullaohjailtava,muodollisestivapaillevaa-
leilleperustuvaedustuksellinendemokratia.

Eliittikriittinenpuheottaamielelläänsenmuodon,ettävastakkaineliitinkans-
saonkansa tai jokinmuuvastaava,unohdetuksi tai syrjityksimääritelty ryhmä,
jotauudenideologianedistäjienontarkoituspyyteettömästipalvella.Siltisyytök-
sen eliittiydestä esittää usein taho, joka ainakin historiantutkimuksen taannehti-
vassa katsannossa näyttää nimenomaan nousevalta valtaryhmittymältä.3 Musta-
valkoisessa eliittipuheessaonkinyleensäkysevallastakilpailevien ryhmienkonf-
liktista, jossa tulokashaastaaedeltäjänsä.Kaksijakoisuus jamustavalkoisuusovat
kuitenkin ideologioiden ominaisuuksia. Todellisessa maailmassa ilmiöt asettuvat
jatkumoiksijakietoutuvatharmaansävyihin.

Itseymmärryksen tasolla sivistyneistön mediaprojekti näyttäytyi neutraalina
valistuksentarjoamisena.Päiväpuoleltakatsottunatiedonvälitysjakansalaiskasva-
tustarjosivatintellektuaalisiavälineitä,joidenavullamahdollisimmanmonisaat-
toi mielekkäästi osallistua yhteisistä asioista käytävään keskusteluun. Vähintään
yhtä olennaista valistusprojektissa oli kuitenkin yhteiskunnan ideologinen hal-
tuunotto.Vallitsevaa maailmankuvaa muokkaamalla oli mahdollistapienellä vii-
peellävarmistaa itselleuusienvaikutusvaltaistenasemien,virkojen ja taloudellis-
tenresurssienhallinta,ainakinjoksikinaikaa.4

Roland Barthes määrittelee Mytologioita-teoksessaan modernit porvarilli-
set eliitit”kätkeytyviksi eliiteiksi”. Niiden itseymmärrykselle on ominaista oman
eliittiluonteen kieltäminen. Se saavutetaan ylläpitämällä uuden hegemonian pe-
rustamisvaiheessa syntynyttä myyttiä omasta kansanomaisuudesta, kumouksel-
lisuudesta ja demokraattisuudesta.5 Modernissa yhteiskunnassa valtaan pyrkivän
ryhmänonainaedullistakätkeäaikomuksensa.Parhaitentämäkäynaamioimalla
oma nousu pyrkimykseksi vapauttaa yhteiskunta jonkin aiemman,”varsinaisen”
eliitinikeestä.

Tutkimuksenikonkreettisenakohteenaonyhdentällaisennaamiointihankkeen
tulos: 1800-luvun edistyksellisen sivistyneistön vihollisekseen laatima kuviteltu
aatelismies.Yhden tapaustutkimuksen kautta tutkin yleisemminkin eliittejä, val-
taa,julkisuuttajaretoriikkaa,merkityksenannonjamerkityksestäriisumisenpro-
sesseja.Tarkastelenyhteiskunnallisenvallanvaihtumista,uuden javanhaneliitin
suhdetta,moderninmediansyntyä,ideologistavallankäyttöä,kulttuuritaistelujaja
poliittisenvihollisuudentuottamista.

2 Hardt2004.Anderson1991,80.

3 KutenJormaSipiläkärjistää:”kaikkidiktaattoritovatnousseetvaltaankritisoimallaedellisiä

vallankäyttäjiä”.Sipilä2007,230.

4 Virtanen2001,31ja90–109.Ylikangas1986,125–134.

5 Barthes1994,197–200ja206.
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Tutkimuksennäkökulma,kohde,välineetjatavoitteet

Nytkäsilläoleva tutkimuseikäsittele1800-luvunsuomalaistaaateliasinänsä.
Tarkoitus on selvittää, mistä tuon aikakauden toimijat puhuivat silloin, kun pu-
huivat aatelista, ja vertailla, miten aatelisten ja aatelittomien tuottamat hahmo-
tukseterosivat toisistaan, toisinsanoen,mitenaikalaisetymmärsivät tätävaikeaa
suhdetta.Viholliskuvatutkimukselleominainen fokusointivihapuheeseennousee
suoraan tehtävänannosta. Mustavalkoisuus ja dikotomioiden jyrkkyys puoles-
taanjohtuvatilmiönomastaluonteesta.Niidenesiintuominenontutkijanvalin-
ta, mutta niiden alkuperä on ideologisissa, propagandistissa teksteissä itsessään.
Täydennyksenä javertailuaineistonatoimiiaatelinomassapiirissä tuotettu julki-
nenitseymmärrys.

Tutkimuksen logiikkaonsemioottinen,käytännöntoimintatapataas tekstiana-
lyyttinen. Etsin teksteistä sekä suoraa argumentaatiota, epäsuoria sivumerkityksiä
että koodattuja piilomerkityksiä. Semioottisen analyysin ongelma on tunnetusti
se,missäpysähtyä:tutkijaonvaarassanähdämerkkejäjamerkityksiäsielläkin,mis-
säniitäeiole.Kontekstistanousevantilanteenlogiikanymmärtäminenauttaakui-
tenkinpitkälle.Merkityssuhteenvoi tulkitaolevanolemassa, jos tiettymerkki jos-
sainyhteydessätoistuu,jajossilläonajatuksellinenyhteysoletettuunkohteeseensa.

Tarkoituksenioneräänhistoriallisentapaustutkimuksenavullaosoittaajotakin
yleisempäämediankauttatapahtuvanvallankäytönolemuksesta.Tavoitteenanion
vertaillasitä,mitenmielikuviinsisältyvävallankäyttövarioierijulkisuustyyppien
– kauno- ja tietokirjallisuuden, sanomalehdistön ja valtiopäiväjulkisuuden – vä-
lillä.Kunkinjulkisuudenvälittämääkuvaaaatelistaanalysoidaansenvuoksierik-
seen.Tämäjohtaaväistämättätoistoonjaspiraalimaisuuteen,vaikkaeriosajulki-
suuksien sisällöt eroavatkin selvästi toisistaan. Raskaahko rakenne mahdollistaa
kuitenkinsen,ettätyöonluettavissamyöserijulkisuustyyppienluonnettakoske-
vanametakuvauksena.

Analyysintavoitteenaonleikataesiineräänpoliittisenviholliskuvankokoana-
tomia. Dissektoitavana on edesmenneen suomalaisen aatelin poliittinen ruumis.
Kyse on pääsääntöisesti synkronisesta analyysistä. Pyrkimyksenäni on pikemmin
osoittaa diskursiivisen pitkän linjan olemassaolo kuin kuvata muutosta. Siellä,
missä muutoksia on tutkittavana aikana tapahtunut, olen toki asian todennut,
muttaenoleyrittänytmuutostaväkisinetsiä.

Se, miten olen tutkittavan aiheeni kontekstualisoinut, sisältää ilmiön erään
mahdollisen,ainakinminuatyydyttävänselityksen.Näkemyserityisestifennomaa-
nieliitistä ryhmänä, joka taitavasti yhdistiomanetunsaajamisenkansannimissä
tehtävään uudistustyöhön, on kotoisin aiemmilta tutkijoilta, erityisesti Heikki
Ylikankaalta; hänen teesinsä pätee kuitenkin myös edistysmieliseen svekomaani-
seensivistyneistöeliittiin.6Omanatavoitteenanionollutaateliakoskevandiskurs-
sin syvätarkka kuvaaminen. Analyysin tuloksena hahmottuneet aatelia vihollis-
representaationajäsentävätkategoriatnäkyvätpäälukujensisäisessärakenteessa.

6 Ylikangas1986,123–134.VaikkaYlikankaannäkemysonkärjistettyjasävyltäännärkästynyt,
suorastaanmoralisoiva,sesummaamielestänihyvinfennomaanisenliikkeenitsepetoksen.Sama
kansallisuusaatteenomaksuvansivistyneistönposeeraussisältyymyösErnestGellnerinkansallisen
heräämisenideaalimalliatavoittavaankertomukseenkuvitteellisestaRuritaniasta.Gellner1983,
58–62.KatsomyösVirtanen2001,31.
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Ennen kuin siirryn varsinaiseen epistolatekstiin, vastaan vielä siihen tutkijaa
alativaanivaankysymykseen,miksijuuriminätartuinjuuritähäntutkimusaihee-
seen.Ensimmäinenhenkilökohtainen syyonomissakasvuvuosissani:pitkän60-
luvun jälkimainingeissa 1970-luvulla, jolloin radikaalit suuret ikäluokat valmis-
tautuivatottamaanpaikkansakansakunnanuusinajohtajinajakulttuurinenhege-
moniamurtuitaaskerran.Arkipäiväntasollaharvemminkohdattuun”porvariin”
suunnattu epäluulo oli rutiininomainen tapa jäsentää poliittis-yhteiskunnallista
puhettaniinmediassakuinkoululuokassakin.7Aikakaudelleominainenkulttuu-
ritaistelu tähtäsi, jälleen kerran, uuden onnellisemman ihmisen luomiseen valis-
tuksenavulla.Obligatorisenrentoameininkiämarkkinoitiinuusienmielipidejoh-
tajiennuorisollejatyöväestöllelahjoittamanavapautena,jotakontrastoitiinaiem-
pienvallanpitäjienväitettyynkaksinaismoraaliinjakoukeroiseentapakulttuuriin.
Kasvavat lapset, joilla ei ollut kokemusta siitä porvarillisesta ahdasmielisyydestä,
jostamukaoltiinvapautumassa,kuitenkinymmärsivätjapahimmillaanomaksui-
vatkinuudenvapaudennäennäisetlupauksetaikuistenantaminavelvoitteina.

Itse opin näinä formatiivisina vuosinani epäilemään vallan ja kontrollin ha-
vitteluksikaikkea,mitämyydäänvapaudennimikkeenalla, jakatsomaanvinoon
jokaista megafonia käyttelevää ryhmää, joka ilmoittaa haluavansa täsmäpelastaa
jotkutaivantietytunohdetutjakärsivät.Kunsittenaikanaan8tulintuntemaanaa-
telista1800-luvullalaaditunviholliskuvan,senlaatineensivistyneistönomahyväi-
senpelastaja-itseymmärryksenjanäidenryhmienvälilläkäydyn,haastajanomiin
tarkoituksiinsa masinoiman kulttuuritaistelun, jälleennäkemisen riemu9 oli ym-
märrettävistäsyistäsuuri.

Tutkimuksen toinen henkilökohtainen taustamotiivi on mieltymykseni”niin,
mutta”-tyyppiseentasapainottavaanargumentointiin.Siinäkyseenalaistetaanaina
seajattelutapa,jotakulloisenkinseurueenoikeamielinenenemmistötuntuuedus-
tavan. Näin olen usein joutunut pohdiskelemaan erilaisten perinteisesti pahoina
pidettyjen tahojen mahdollista hyvyyttä ja vastaavasti hyviksi ymmärrettyjen ta-
hojenmahdollistapahuutta.Minustaontullut,niinsanoakseni,paholaisenasian-
ajaja.Sitäkutsumustakoetantoteuttaatässäkin.

7 Ilmiönäyttääolleenyleiseurooppalainen.Esim.Bucur-Capota2007.
8 Kohtasin1800-luvunkriittisenaateluusdiskurssinensikertaa1990-luvunalussatehdessäni

taidehistorianprogradu-työtäni(Vuorinen1994),jonkaaiheenaoliRitarihuoneenrakentamis-
prosessi.Rakennuksenarkkitehtonistatyyliratkaisuatulkitessanipidinkriittistädiskurssiavielä
sisällöiltäänobjektiivisena,vaikkatutkimuksenyhteydessälukemaniRitarihuone-johtokunnan
keskustelupöytäkirjateivättukeneetkaankäsitystäaatelintaantumuksellisuudesta.

9 YhdennäköisyydenovatnoteeranneetmyösYlikangas(1986,128)jaSiltala(1999,280).
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Kansallinenjulkisuus:
uudetvaltiaatjauudet
viholliset

1800-lukuvihanpolitiikan
kenraaliharjoituksena

Ideologinen vihollisuus kietoutuu osaksi kaikkia päättyneen vuosisadan suuria
länsimaisiakertomuksia.1900-lukuolimaailmansotien ja totalitarististenvaltio-
järjestelmien vuosisata. Sille olivat leimallisia laajaa vaikkakin kenties väkinäistä
kannatustanauttineetaggressiivisetideologiat,tehokaspropagandajavoimakkaat
viholliskuvat.1Niidenkehittelykenttänäoliuseimmissatapauksissatoiminut1800-
luku.

Toinen1900-luvulleleimallinenpiirreolimassamittaisentiedonvälityksenvai-
kutusalueenjatkuvalaajeneminen.Massajulkisuusvälittiideologisiasisältöjäsekä
tuottamuksellisestiettävaltiollistenjataloudellis-poliittistenpropagandakoneisto-
jenpalvelukseenotettuna.Ideologistenhegemonioidentoimintakentiksivakiintui
kokoelmapoliittisiajärjestelmiä,joilleoliyhteistävetoaminenkansantahtoonle-
gitimiteettiäluovanaperiaatteenasiitähuolimatta,ettäkansanvallanidea,samoin
kuinse,ketkäkulloinkinkelpasivatkansaanluettaviksi,haluttiineritahoillaym-
märtääkovineri tavoin.Malli ideologisenhegemonian toteuttamisesta tiedotus-
vallan avulla, demokratian nimissä ja sen määrittämien edustuksellisten muoto-
jenkautta2olisekinperintöäedelliseltävuosisadalta.1800-lukutoimisiistässäkin
1900-luvunkenraaliharjoituksena.3

Päättyneenvuosisadanräikeimmätjamuistettavimmatviholliskuvatmuotou-
tuivattotalitaristisissavaltioissa,jotkasyntyivät1800-luvunimperiumienraunioil-
lejarakensivatviholliskuvansaniiltäperittyihinpuitteisiin.Esimerkiksibolshevik-
kienvastustajakseenlaatimamegavihollinenolikonglomeraatti, johonsisältyivät
kaikki1800-luvunnelisäätyjärjestelmänmukaisetmahtiryhmät:aateli,porvaristo,
suurmaanomistajatjapapisto.4

1 Vrt.Curran-Seaton1988,221–226.
2 Habermas1989.Hardt2004.Nieminen1997.Galbraith1984,142–143,157–160,182–187.Mills

1970,23,71–73,84–85,222–223,298–317.Mosca1965,154,157,410–413.
3 Vrt.Wingfield2003.
4 Myösmonetmuut1900-luvunkeskeisetvastakkainasettelutjaviholliskuvat,kutennatsi-ideo-

logiannäkemysjuutalaisista,Irlanninkatolistenjabritti-protestanttienvastakkainasettelusekä
BalkaninjaBaltianetnis-alueellisetkonfliktit,olivatperuaaikaisemmaltavuosisadalta.Esim.
Llobera2003.
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Eurooppalaisen aatelin olemassaolon oikeutus kriisiytyi viimeistään Ranskan
vuoden1789vallankumouksenyhteydessä.1800-luvullasiitätaitettiinpeistäkaik-
kialla. ItämerenalueenvaltioistaNorjassa,Tanskassa jaRuotsissaaatelinpoliitti-
nen alasajo sujui neuvotteluteitse.Vuosisadan toiselle puoliskolle tultaessa niissä
oli rauhanomaisesti siirrytty nelisäätyjaosta kaksikamariseen järjestelmään. Kah-
dessaensinmainitussaolilisäksiriisuttuvaltaosaaatelinstatusoikeuksista.Aatelin
taloudellisenvallanperustasäilyikuitenkin,eikäkuningaskunnissa1900-luvulla-
kaantehtyrajuasymbolistapesäeroaaatelinkaltaisiintraditioihin.Saksanmoni-
muotoinenaateli lakkautettiinWeimarin tasavallanperustuslaissa.Virossa saksa-
laisperäinenaatelioli1800-luvultaalkaenkansallisenfraktionhampaissa.Saksojen
jamaarahvaankonfliktikärjistyivuonna1905väkivaltaiseksi ja johtimm.karta-
noittenpolttamiseen.Maanitsenäistyttyäaatelimenettimaareformeissapääosan
omaisuudestaan.Venäjältäaatelinhävittivallankumous.

Suomessa seurattiin säätyedustuksen purkamisessa skandinaavista esimerk-
kiäpuolenvuosisadanviipeellä.Vuonna1906 siirryttiin suoraanyksikamariseen
eduskuntaan,jolloinaatelivaltiosäätynälakkasiolemasta.Sitäennenolijopurettu
pääosasenmuistaprivilegioista.Lopullisestiaatelinyhteiskunnallinenerityisase-
mapäättyitasavallanperustamisenmyötä.

Suomessakonfliktiaatelinjasivistysporvaristonvälilläpysyisiisverettömänä.
Sota käytiin pääasiassa painopaperilla. Väkivalta tuli mukaan vasta marxilaisen
jatkumon toisen vaiheen, porvariston ja työläisten välisen konfliktin myötä seu-
raavanvuosisadanalussa.

1800-luvun sivistyneistön masinoima aatelin ja kansan välinen kamppailu ei
siis näytä saaneen varsinaisessa kansassa kovin laajaa kaikupohjaa. Se ei kuiten-
kaanjohtunutyrityksenpuutteesta.

Painetunsananjulkisuusuudenlaisen
vallankäytönfoorumina

Euroopan1800-luvunmuotoutuvillekansallisvaltioilleolileimallistapainetunsa-
nanjulkisuudennopeakehitys.5Suomessakinvanhojenvälittömienjulkisuustyyp-
pien rinnalle kasvoi 1800-luvun mittaan uudentyyppinen välillinen poliittinen
ympäristö:kansallinensanomalehdistö,kaunokirjallisuusjatietokirjallisuus.6Kun
valtiopäivienvuodesta1863alkaensallittiinkokoontua,syntyiarvovaltainenkan-
sallinenpuhefoorumi,jonkapäätöksenteollekirjallinenkeskusteluantoiaineksia.
Samallaerilaistenjulkisuuksiengeneroimans.yleinenmielipidetuliyhteiskunnal-
lisestimerkittäväksi. Informaation–sananmukaisestimuotoaantavien sisältöjen:
faktojen, määritelmien, argumenttien, ideoiden, mielikuvien, myyttien ja fanta-
sioiden–välittämisestätoivottiintehokastaasettaajattelutapojenmuokkaukseen
japoliittisenhegemoniansaavuttamiseen.

5 Esim.Anderson1991,25,42–46,67–82jaBriggs-Burke2002,104–105.
6 Nieminen2006.Laitinen1981,103,151–259.Tommila1988a,25–75.Tommila1988b.Landgren

1988.Leino-Kaukiainen1988.Häggman2001b.Mylly2002.Stenius1990.Mäkinen1997.
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Uuden julkisuuden toimijoina vaikutti joukko akateemisesti koulutettuja uu-
den keskiluokan edustajia. Pääjoukko koostui ammatinharjoittajista, joiden toi-
minta tavalla tai toisella liittyi kieleen: kirjailijoista, toimittajista, tiedemiehistä,
opettajista, papeista, juristeista. Tietojen hankkiminen ja välittäminen julkisuu-
denkauttamuodostuikeskeiseksiosaksiuudeneurooppalaisensivistyneistönyh-
teiskunnallista strategiaa. Painetun sanan volyymin kasvu johti tiedonvälityksen
pääomavaltaistumiseen ja lähettäjä/vastaanottaja-jaon vahvistumiseen, mikä toi
kommunikaatioonuudenlaistaepäsymmetrisyyttä.BenedictAndersonkäyttääkin
ilmiöstätermiäprinttikapitalismi.7

Sanoin ja kuvin välitettävien mielikuvien voima on ilmiönä yhtä vanha kuin
inhimillinenkulttuuri.Mielipidevaikuttamisenkäyttöön1800-luvullaotetut,pai-
nettuasanaahyödyntävätvälineeteivätnekäänolleetenääaivanuusia.Uuttaoli
sensijaanmediankasvavavolyymi: levikin jakontaktipinnan laajentuminen,ni-
mikkeidenrunsastuminenjalukijakunnankasvu.8

Massajulkisuus ja sen vanavedessä esiin noussut yleisen äänioikeuden ihanne
muuttivatperuuttamattomastiyhteiskunnallisenvallanolemusta.Pakkoonjaauk-
toriteettiinperustuvasuoravaltaväistyisuostutteluunperustuvanideologisenval-
lantieltä.KutenHannuNieminenhuomauttaa,uusitilannevelvoittiainakinteo-
riassamyösvallanpitäjiä, joidennytolipystyttäväoikeuttamaanasemansa julki-
sesti.9Epäilemättämuutosmotivoikinuusiaeliittejätuottamaanvalta-asemaansa
legitimoiviaretorisiaperusteluja.Niidenolimyössuotavaapitääolettamaansayh-
teishyvääpäätöksenteonyhtenäsilmämääränä.Koskasuurellayleisölläeiolemah-
dollisuutta halutessaan vaihtaa julkisuuden toimijoita, kyse ei ideologisen vallan
osaltakuitenkaanoleparlamentaariseenvastuuseenverrattavastamekanismista.

Pääosaa väestöstä olivat aiemmin koskettaneet lähinnä paikalliset, läsnäoloa
edellyttävät puhutun sanan julkisuudet, joista vahvin eli kirkko tosin oli julista-
miensasisältöjensuhteenkeskitetystikontrolloitu.Uudenajanalussareformoidut
pohjoismaiset kirkot menettivät osallisuutensa katolisen kirkon ylikansallisesta
ideologisestamahdista,vaikka julistustehtäväyhä jatkuikin.Korvaukseksinesai-
vathoitoonsavaltionpaikallistasontiedottamisenjahallinnonjohtamisen,maal-
lisen alkeisopetuksen ja lukutaidon kontrollin. Paikallistasolla yhteistä yhteisöä
koskevaa,ainakinjossakinmielessä”julkista”keskusteluasaatettiinkäydäkirkon-
mäellä,kievarissa jakäräjäpaikalla,kaupungeissamyöskapakoissa jakahviloissa.
Lukuseurojen ja yleishyödyllisten yhdistysten aikakaudella, 1700-luvun lopulta
alkaen,erityisestiyliopistokaupungeissakukoistivatmyöserityisetväittelyklubit.10
Paikallisen julkisuuden foorumitolivatyhäpääosinvuorovaikutteisia elikeskus-
teluunperustuvia, tokipaikallisenyhteisönsisäisenhierarkian ja sen tuottamien
arvovallanepäsymmetrioidenpuitteissa.”Lähettävää”suullistajulkisuuttaedusti-
vatkirkonohellalähinnäsuurimmissakaupungeissasatunnaisestinähdytteatteri-
seurueet.

7 Gellner1983,31.Anderson1998,4–7,34–46,75–82.
8 Briggs-Burke2002.Nieminen2006.
9 Nieminen2006,188.
10 Briggs-Burke2002,27–31,76–79.Mäkinen1997,198–209japassim.Stenius1990,153–159.

Klinge2009,267–268.
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Suullisen julkisuuden instituutioita täydensivät erilaiset kirjalliset tuotteet.
Käsin kirjoitetut uutiskirjeet levisivät suppean porvarillisen piirin keskuuteen.
Painetuista teksteistä valtaosa oli 1800-luvulle asti uskonnollista ja siten kirkon
henkisenimperiuminvalvonnassa.Maallisemmattekstitlevisivätrahvaankeskuu-
teenpienpainatteinaeliarkkiveisuina.Niidenpainosmäärätolivatkuitenkinpie-
niä.11 Pitempien tekstien varhaisvaihetta 1700-luvulla edustivat ruotsalaiset ja
muutulkomaisetkirjatjalehdet,joitalevisitännekin.Kotimainentuotantoolivä-
häistäennen1830-lukua,jostaalkaenkasvuolijatkuvaajahuomattavaa.12Ennen
massamittaisen painetun sanan aikakautta ainoa valtakunnallisen tason poliitti-
senjulkisuudenlaji,johonrahvaallasaattoiollakosketusta,olivatyleisruotsalaiset
valtiopäivät;niidenaktiivisinvaiheosui1700-luvulle.Toinenkeskeinensuullinen
valtakunnanjulkisuus,hovi,oliväestönvaltaosaltasuljettu.13

Tällesuhteellisenneitseellisellekentälletulivat1800-luvullauutuuksinamaal-
linenlehdistöjakirjallisuus,joidensisällötolivatyhtäältäviihteellisiäjakaunokir-
jallisia, toisaalta tiedollisia ja aatteellisesti argumentoivia. Painettu sana mahdol-
listitiedonlähettämisenkauasjasenvastaanottamisenetäältä.Vastaanottajuuden
kriteeritolivat,ettälähettäjälläjavastaanottajallaoliyhteinenkieli,ettävastaanot-
tajallaolipääsytekstinäärellesekäse,ettätämäosasilukea.Yksittäisenlähettäjän
potentiaalinenvaikutuskenttälaajenikokokielialueenkattavaksi.14

Pyrkimys vaikuttaa lukijoihin näkyi 1800-luvun painetussa sanassa nykyistä
paljaampana.15Nuoren lehdistönsisältöjä leimasiavoin, jopanaiiviaatteellisuus.
Vilpitöntä poleemisuutta ei asiateksteissäkään välitetty pukea viileän asiantunti-
japuheenkaapuun.Myöskaunokirjallisuudessajatietokirjallisuudessakirjoittajat
toivatyhteiskunnallisetasenteensaselkeinäesiin.Aikakaudentekstienkauttapää-
seehelposti tarkastelemaankulttuurisenja ideologisenvaikuttamisenpieniäme-
kanismeja:sana-jasävyvalintoja,mielikuviin,symboliikkaanjakerronnankuvioi-
hinkätkettyäyhteiskunnallistasanomaa.

Menneisyydessäjulkaistuttekstiteivätsiisolesananvarsinaisessamerkitykses-
sä lähteitä, tapahtumasta jääneitä jälkiä,vaan itse tapahtumisenpaikkoja.Niiden
kauttapäästäänkäsiksijulkisensfäärintapahtumiinsuorastaanniidentapahtumi-
senhetkellä.Päästäänkatsomaan,kunviestilähtee,janähdään,millaisenaseläh-
tee.Mitenviestivastaanotettiin,jamitenselyhyelläjapitkälläaikavälillävaikutti,
ovatnekinkiinnostaviakysymyksiä,muttaeivätmahdu tämän tutkimuksenpii-
riin.Tuolloinlähetetynviestintehoavoiarvioidavaikkapasiitä,ettämoniasensi-
sältöjäonjäljellävielänykyisessäkinyhteiskunnallisessamielikuvakartassamme.16

11 Briggs-Burke2002,21.Curran2002,52.Laitinen1981,104–105.
12 Tommila1988a,43–75ja1988b77–265.Landgren1988,269–420.Laitinen1981,102–259.

Kotimaisestatuotannostaonsyytämainitaakateemisetopinnäytteet,joitailmestyi1700-luvun
lopullajomuutamasuomeksikin.

13 Vrt.Briggs-Burke2002,73jaKlinge2009,216,226.
14 Briggs-Burke2002,18–19,77–79.Anderson1998.
15 Nieminen(2006,41)näkee1870–1890-luvunfennomaanisessajulkisuusprojektissajopatotalita-

risminpiirteitä.
16 Esimerkiksieliitinideaalityyppipalautuupaitsimaallikoidenjapoliitikkojen,pahimmillaanmyös

tutkijoidenajatuksissaedelleenkovasti1800-luvunaateliamuistuttavaankuvaan.”Eliitti”on
traditionalistinen,eksklusiivinen,juonittelevajaherraskainen,japeriytyykaukaamenneisyydestä.
Esim.Savage-Williams2008,3–5,15.
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Omanlisämerkityksensä1800-luvunkielen-jasanankäytöntutkimiselleantaa
aikakaudenomasuurikiinnostuskieltenyhteisölliseenmerkitykseen ja innostus
lehdistön ja kirjallisuuden kautta tapahtuvaan vallankäyttöön. Asiaa lähestyttiin
kansallistaemansipaatiota,protestia,edistystäjavapauttapropagoivanretoriikan
kautta. Suomenkielisen lehdistön ja kirjallisuuden nähtiin fennomaanipiireissä
merkitsevän vapautumista ensin ruotsin-, sitten venäjänkielisen sortajan ikees-
tä.Niidenkauttaolimahdollistaesittää”kansan”protesti”vallanpitäjiä”kohtaan.
Painettusanaymmärrettiinpuhtaaksiaseeksi,jollataisteltiinpuhtaanasianeliso-
siaalisenedistyksenpuolesta.17Valta-aspektinpimeääpuolta,uudenhegemonian
jauudeneliitinpystytystä,eijokohuomattutai,todennäköisemmin,haluttuolla
huomaavinaan.Ainakaansiinäeinähtysuurempiaongelmia.18

Yhteiskunnallinen tilanne, jossapainetun sanankantama informaatio1800-lu-
vulla levisi, sisälsi monia uusia elementtejä. Teollistumisen ja kaupungistumisen
alettuaihmistenfyysinenjasosiaalinenliikkuvuuslisääntyivät.Yhäuseammatsiir-
tyivät maaseutuyhteisöistä kaupunkeihin tai uusille teollisuuspaikkakunnille. Kun
vanhatyhteisöthajosivateivätkäuusiaollutvieläehtinytmuotoutua,syntyiuuden-
tyyppisiäsosiaalisiakonstellaatioitajauudenlaistaeksyksissäoloa.Pinnallisetkon-
taktitennaltatuntemattomienhenkilöidenkanssarunsastuivat.Suurissajanuorissa
yhteisöissäulkoistenmerkkienlukemisestatulinopeintapahahmottaa,kukatoinen
oli.Sekorvasivanhemmankylätodellisuuden,jossanaapurinväkiolituttuamones-
sa sukupolvessa. Henkilöstä, jota ei entuudestaan tuntenut, oli helppo uskoa mitä
tahansa.Syntyisosiaalinentilausstereotypioillejakasvualustaviholliskuville.19

Tärkeä yleisö uusille tyypittelyille olivat yliopisto-opiskelijat, kansakunnan
tulevaisuuden toivot ja keskitetysti kasvatetut uudet konformistit, joiden määrä
1800-luvulla byrokratisoitumisen ja tieteellis-teknologisen kehityksen luomien
koulutustarpeidenmyötähuomattavastikasvoi.20Nuoret irralliset ihmisetvaiku-
tuksellealttiissaiässäkaukanakotoaolivatehdottomienyhteiskunnallistennäke-
mystenlevittämiselleotollinenmaaperä.21

Stereotyyppisten ihmiskuvien kysyntä siis kasvoi samalla kun välineet niiden
tehokkaaseenlevittämiseenkehittyivät.Muodostuiuusiviitekehys,jonkaehdoilla
uusia yhteiskuntanäkemyksiä kehiteltiin. Kansallinen kommunikaatioyhteisö ra-
kentuilehdistönjakirjallisuudenympärille.Sealkoitoteuttaaitsestääntietoiseksi
tulevanyhteisönensimmäistätehtävää,elimääritelläitseään.

17 NäinJ.V.Snellmanvuonna1842:”Ontoivottavaa,ettävallankumouksetmuodostuvatyhäinhi-
millisemmiksi,niinettäkatukivistätehtyjensulkujenasemestalaahataanesiinsuurialastivaunul-
lisiavaltiollisialentokirjasia,pilakuviajne.,pommitetaantoinentoistaanvoimalauseillatykinkuu-
lienasemesta,jayhteislaukaustenasemestaannetaannaurunrähäkkiensadellapuoleltatoiselle.
[...]Kokonaisiarykmenttejäsellaistaliikkuvaapainotykistöä,niinettävoidaantuhotavihollinen
uudenuutukaisillajahämmästyttävilläteorioilla.”Snellman1929,484–485.

18 Vrt.Ylikangas1986,108,123–134.Ylikangasrakentaaalkuperäisenteesinsätarpeettomankansalli-
sellepohjallejättäessäänhuomiottafennomaniantaustallaolleenyleiseurooppalaisennationalisti-
senmuodin.Hänmyösesittää,ettäfennomaanienjulistamarakkauskansaanolisiollutainoastaan
tiedostamatontapropagandaa.Muutamaavuottamyöhemmin,kuvatessaaneräänkeskeisen
fennomaanin,JaakkoForsmaninaatteellistatoimintaa,hännäyttääjossainmäärinluopuneen
tiedostamattomuudenoletuksesta.Ylikangas1990,131–170.

19 Vrt.Alasuutari1989,9–12,25–29.Lippmann2007,34.
20 Konttinen1991.MyösVirtanen2001,68,71–76jaYlikangas1986,127–133.
21 IänmerkityksestäideologianomaksumiselleVirtanen2001,23–35jaMosca1965,185.
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Itseys,toiseus,vihollisuus:
kansakuntajasenrajat

Benedict Anderson nimeää painetun sanan aikakauden kansalliset yhteisöt ’ku-
vitelluiksi yhteisöiksi’. Laajenevien kansalaispiirien samanaikainen, sisällöiltään
yhtenevä lukukokemus synnytti1800-luvulla toisilleen tuntemattomien ihmisten
mielissä tunteen yhteenkuuluvuudesta. Se muotoutui vähitellen kokemukseksi
kansallisestakohtalonyhteydestä.22KuvitelluistayhteisöistäpuhuessaanAnderson
eitarkoita,ettäkansallisetyhteisötolisivatjotenkinepätodellisiasaativäkivalloin
tuotettuja,vaanettäneovatsyntyneetsosiaalisessavuorovaikutuksessajapysyvät
ylläabstraktillamielikuvatasolla.Eheytyvinäkieliyhteisöinäjalujittuvinakommu-
nikaatioyhteisöinäandersonilaisetjulkisuusyhteisötovaterittäinvahvassamielessä
myösorgaanisiayhteisöjä.23

Nopeatempoisen lehdistönohellakansallista sielunmaisemaamäärittiomassa
rauhassa luettukirjallisuus, erityisesti kaunokirjallisuus.Ensimmäisen lukukoke-
muksensamanaikaisuus toteutuikirjojenkinkohdalla,kunteostaheti sen ilmes-
tyttyäluettiinpaljon,24muttakirjojenmaailmankuvaayhtenäistävävaikutusulot-
tuipaljonpitemmälleaikavälille.25Kansakoulujenlukuohjelmistoontaikirjastojen
esilläpitämienns.hyvienkirjojenjoukkoonvalikoituneitaklassikoitaluettiinvuo-
sikymmeniä,jasensisältämätarvotjanäkemyksetsaivatauktoriteettia.26

Ernest Gellner painottaa median ohella koulutuksen merkitystä modernin
kansakunnansynnylle.HänenarvionsaonpaljonAndersoniajyrkempi.Gellnerin
mukaan kansanomaisilta näyttäviä mielikuvia tuotti keinotekoinen nationalisti-
nenkorkeakulttuuri.Sitärakensikuvittelemansakansakunnanääntäkäytellyt,kir-
jallisestisuuntautunuteliitti,jonkatavoitteenaolisyrjäyttääaiempi,kentiestaus-
taltaanmuukalainenkorkeakulttuuri.27FrancoMorettitaaspainottaamodernien
kansallistenyhteisöjen jaromaanikirjallisuudensuhdetta.Kansallisvaltiosynnytti
romaanikirjallisuuden,jokapuolestaanvahvistikansallisvaltioitatuottamallapai-
kallisten tilalle uudet kansallisen tason lojaliteetit.28 Nationalistisen tietoisuuden
ohellamyösluokkatietoisuusmuodostui1800-luvullamedianvälittämänabstrak-
tinyhteisöllisyydenkautta.29

Kuten monet muutkin nuoret kansakunnat, 1800-luvun Suomi oli osa suur-
ta,monikansallistaimperiumia.Aikakaudenaateilmastossatämäoliomiaanmo-

22 Anderson1991,xiv,1–7,22–46,67–111(erit.6,25,32–35,42–46,109;suomalaisesta1800-luvun
yhteiskunnasta74–75).Nieminen2006,18–19.Ylikangas1986,158.

23 Tämäkäyilmi,josverrataanyhdenkielenympärillekertynyttäkansallisvaltiotayhtäältäEU:n
tapaiseenpoliittisellatahdollaluotuunimperiumiin,toisaaltauudenvälineenavullaorgaanisesti
muotoutuvaanglobaaliinenglanninkieliseeninternet-yhteisöön.MyösnationalismiinAndersonia
jyrkemminsuhtautuvaErnstGellner(1983,129–130)torjuukeinotekoisuus-teesinsenäärimmäi-
sessämuodossa.

24 Nimikkeittensuhteellisenvähyydentakiayksittäinenteossaienemmänhuomiotakuinnykyisellä
nimiketulvanajalla.

25 Anderson1991,25,34–38.MyösBriggs-Burke2002,30–31,34–35,91jaNieminen2006,91–99.
26 Vrt.Ehrnrooth1992,126.
27 Gellner1983,18,27–38,51–58,63–66,74–77,127–128,138–143.
28 Moretti1999,16–17.
29 Curran-Seaton1988,18–21,26.
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bilisoimaankansallistaeliittiä itsenäisyyshakuiseensuuntaan.Samanaikaisestiul-
koisten rajojen vahvistamisen kanssa voimistui pyrkimys määritellä kansakuntaa
sisäisesti:ottaakantaa siihen,mitkäryhmätomanyhteiskunnansisällä laskettiin
kuuluviksivarsinaiseenkansaan.Etnis-kansallisenjapoliittisenerilleenmääritte-
lyntraditiotkehittyivätrintarinnan.

Ryhmäkuntaisen ajattelun ytimessä sijaitseva erottelu itseen ja muihin ei ole
vain identiteetin rakentamisen toissijainen seuraus tai satunnainen sivutuote.
Se on elimellinen osa itsestään tietoiseksi ryhmäksi kasvamisen prosessia. Näen-
näisten vastakohtien keskinäinen riippuvuus nousee siitä määrittelyn logiikasta,
jossakukinkategoriaedellyttääomanvastakohtansa.Ryhmäänkuuluvienkoettu
samuus konkretisoituu, kun piirretään raja, jonka ulkopuolelle jäävät eivät ryh-
määnkuulu.Sisä-jaulkoryhmähahmottuvathelpoimminsuhteessatoisiinsa.30

Carl Schmittin mukaan poliittinen liike syntyy, kun se tunnistaa tai laatii it-
selleen vihollisen: jonkin itsensä ulkopuolisen tahon, jonka se näkee uhkaavan
omia olennaisia arvojaan ja jonka vastustamisella se oikeuttaa ja motivoi oman
toimintansa.Luodessaanitseäänryhmämääritteleeitselleensopivanvastavoiman,
Schmittin terminologian mukaan ns. konstituoivan vihollisen. Räätälöitynä siitä
muodostuunegaatiokaikellesille,mitäryhmäpitäätärkeänäjaarvokkaana,suo-
jeltavanataitavoiteltavana.31Vanhaapahaavaltaaedustavaaatelioliedistyksellis-
kansallisellesivistyneistöllejuuritällainenhyvävihollinen.

Vihan politiikan lähtökohta on itsen määrittely hyväksi, mistä seuraa toisen
määrittyminenhuonommaksi.Kyseonyksinkertaisestadefensiivisestätoiminnos-
ta,projektiostaeliei-toivottujenominaisuuksienulkoistamisesta.Poisheijastettua
pahaaonhelpompikäsitellä.32Pahuudenedustajantuhoamisestatuleeluonnolli-
nenreaktiosenolemukselliseksikäsitettyynpahuuteen.Viholliseneliminoiminen
alkaanäyttää järkevältä,oikeutetulta jakunniakkaalta.33Koskakäsityshyvänole-
muksesta varioi vain vähän, sisäryhmät kuvitellaan yleensä varsin samanlaisiksi.
Vastaavastimyöskuvitellutvihollisetmuistuttavattoisiaan,koskaniihinheijastet-
tupaheidenkirjoonyleispätevä.34

Vastavoimanedustajien luvallista tuhoamistaonkuitenkinpidettäväääri-il-
miönäjasitenpoikkeustilana.Yhteisöllisyyteensosiaalistuneen,rauhanomaisesti
elämään tottuneen ihmisen kulttuurinen ohjelmointi on pakostakin melko vä-
kivallaton, ja senohittaminenei tapahduhelposti.Vihollisen ihmisyysonkiis-
tettävä,jottatappaminenolisimahdollista,jauusikäskyiskostuumieliinvainas-

30 NationalismiaylikansallisenailmiönätarkastellutChrisLorenz(Lorenz2004)mainitseetämän
argumentaationkehittäjinäSpinozan,HegelinandFoucault’n.Myöhemmistätoiseudenteoree-
tikoistaonmainittavaStuartHall(esim.Hall1999)jaEdwardSaid(Said1978,1–8japassim).
ToiseudenjavihollisuudensuhteestaWingfield2004.Mannheimilaisenkokemuksellisensuku-
polvenjakautumisestavastakkaisiinfraktioihinVirtanen2001,25–28.

31 Schmitt1996,26–39,46–47,54,64–68,74,79(erit.30,37,54,65,79).MyösStrong1996,xiii,
xx–xxiiisekäOjakangas2002,17–20.

32 Mosca1939,280:‘Withthegeneralperceptionofevilcomesconfidenceinthepossibilityof
promptlyalleviatingit.’

33 Frankfurter2006,33–34,46–47,87,159–160,176,208–224.Schmitt1996,36,54,79.Lippmann
2007,61.

34 Esim.Ehrnrooth1992,365–483,497.Schmitt1996,65.MyösVuorinen2007,244.
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teittain.35Vaarattomannäköisetvoimat, jotkapäästetään irtiomanpienenedun,
savuverhontarpeentaiomahyväisyydennimessä,eivät lopultaehkäolekaanhal-
littavissa.Sanatvoivatmuuttua teoiksi, joitaniidenalkuperäinenesittäjä ei enää
omikseen tunnista. Suomen oloissa sivistyneistön 1800-luvulla masinoima konf-
liktiaatelinjakansanvälilläeieskaloitunutväkivallaksi,muttaseolimukanara-
kentamassaporvaristonjatyöväenliikkeenvälillämyöhemminleimahtanuttakonf-
liktia.

Viholliskuvan muodostumisen pitkää prosessia voidaan havainnollistaa seu-
raavan käsitesekvenssin avulla. Lähtökohtana on havainto jonkun erilaisuudesta
suhteessa itseen. Kaikista erilaisiksi havaituista ei tule varsinaisia toisia. Toiseus
syntyy,kunerilaistenryhmäänheijastetaanniitäkielteisiäpiirteitä, joitaeihalu-
tanähdäitsessä.Toisetmäärittyvätitsennegaatioksi.”Ne”ovatkaikkeasitä,mitä
”me”emmehaluaolla.Toiseudestaedetäänvastakuviin, joihinnähdennytmää-
ritelläänkinitseätoisennegaatioksi.Meolemmesellaisia,millaisianeeivätole,ja
niissä havaitut ominaisuudet siivotaan pois omasta keskuudesta. Vihollisen kate-
goria syntyy, kun vastapuoli tietyssä historiallisessa tilanteessa koetaan uhkaksi.
Pitkäänvoimassapysyvätviholliskuvatvakiintuvatperivihollisiksi,joidenmuodos-
tamavaaraeikiinnity tilanteeseen,vaanonaina läsnä.Yksipuolinenviholliskuva
eläävain toisenosapuolenmielessä,kun taaspolarisoitunutviholliskuvaonmo-
lempienosapuoltentunnistama.Polarisoitunutasetelmaonaltiseskaloitumaan.36

VilhoHarleesittääsamansekvenssinlyhyemmässäkolmivaiheisessamuodossa,
erotellenainoastaanerilaisen,toisenjavihollisenkategoriat.EdelleenHarlejaotte-
leevihollisetkolmeenerialatyyppiin.Ulkoisen(valtiollisen)vihollisenjaryhmän
sisälläpiilevänsisäisenvihollisenväliselläkeskikehälläsijaitseens.läheinenvihol-
linen (intimate enemy), joka elää saman yhteiskunnan sisällä, mutta kuitenkin
määrittelevän ryhmän ulkopuolella.37Vihollisen sijainti voidaan määrittää myös
itsenylä-taialapuolelle,sekämodernissapoliittisessamielessävasemmalletaioi-
kealle.38Edellisetmääritelmätyhteenvetämällävoitodeta,ettäaatelioli1800-lu-
vun sivistyneistöllekonstituoivapoliittinenvihollinen, läheinenvihollinen ja vi-
hollinenylhäältä.

Viholliskuvatovatkapeita,yksinkertaistettujajatarkoitushakuisia.Moniainek-
sinen, muuttuva todellisuus pelkistyy muutamiksi liioitelluiksi ominaisuuksiksi,
jotkaesitetäänmyötäsyntyisinä japysyvinä.Kunluotukuvaheijastetaantakaisin
kohteeseen, siinähavaitaanvainennakkoasennettavahvistaviapiirteitä.Hyvävi-
holliskuvaonhelpostitunnistettavajatehokkaastimotivoiva,riittävänilmeinenja
uhkaava.Seonpintatasollajärkevästiperusteltavissajasyvästitunteisiinvetoava.

35 Ehrnroothjaotteleetällaisetdiskurssitniidenvaikuttavuudenjakestonmukaanlyhyeenherätyk-
seenjapitkäkestoiseenvalistukseen.Ehrnrooth1992,52.

36 Sekvenssikoostuusiisyhteensäviidestäsuhdekategoriasta:erilainen,toinen,vastakuva,vihollinen,
perivihollinen,jakolmestavaihekategoriasta:yksipuolisuus/polarisaatio,eskalaatio,konflikti.
Vrt.Vuorinen2007,242–245.VihollisuudenjatoiseudensuhteestamyösWingfield2004,1.
ToiseuttamisestaFrankfurter2006(erit.xii,5,76,101).Vastakuvasuhteesta(’negativerelation-
ship’)Agnew2004,68.PolarisoitumisestaŠtaif2004,99jaFrankfurter2006,31,39.Eskalaatiosta
Gellner1983,75jaFrankfurter2006,208–224japassim.

37 Harle2000,9–21ja35.
38 Vuorinen2007.
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Parhaiten tällainenstereotypiaon luotavissakohteesta, jotaennestääntunnetaan
huonosti.39

Vakiintuneen kulttuurin tekeminen naurettavaksi on tyypillinen tulokkaan
ase,muttavastapuolenleimaaminenonkäyttökelpoinenvälinesekähaastajanettä
asemiaanpuolustavantahonkäytössä.Haastajanlevittämäpropagandajavallan-
pitäjien yritys kontrolloida sitä sensuurilla muodostavat näennäisestä vastakkai-
suudestaanhuolimattatoisiaantäydentävänsysteemin.40

Psykoanalyyttisestä teoriakentästä nouseva lohkominen eli split voi toimia
myösprojektionjastereotyypittelynvastavoimana.Itsestäerilleenlohkottupahaa
edustava kohde saatetaan edelleen lohkoa pahaan ja hieman vähemmän pahaan
osioon, jolloin kohteessa on mahdollista havaita myös ennakkoluulon vastaisia
myönteisiäpiirteitä.Tällöinpahakohdejakautuustereotypianmukaisiin”pahoi-
hin pahiksiin” ja määrittelevää itseä muistuttaviin ”hyviin pahiksiin”, joissa on
nähtävissästereotyypittelynohimyösyksilöllisiäpiirteitä.Hyvänpahiksen–vaik-
kapayhteiskunnanmodernisaatioonsitoutuvanaatelisen–hahmomuodostaans.
välittävänkolmannenalatyypin.Koskasenolemukseensisältyysekäitsenettätoi-
senpiirteitä,seoletettavastipystyyymmärtämäänmolempia jamyöstoimimaan
tulkkinanäidenvälillä.41

1800-ja1900-luvunnationalismintutkijoidenkeskuudessatoiseus-javihollis-
kuvatutkimusonvahvatrendi.42Toistaiseksisekäeurooppalaisessa43ettäsuomalai-
sessatutkimuksessa44onkuitenkinkäsiteltyvoittopuolisestietnisiäja/taikieliryh-
miin kiinnittyviä toisia ja vihollisia. Kotimaan kontekstissa loistavia poikkeuksia
tästä linjasta ovat mm. Ilkka Huhdan sivistyneistöä alhaalta päin uhannutta vi-
hollistatarkastelevakörttiläistutkimus,JaakkoPaavolaisenvuoden1918poliittista
terroria luotaava klassikkoteospari, Jari Ehrnroothin punaisen ideologian juuril-
letunkeutuvatutkimussekäJuhaSiltalansisällissodanpsykohistoria.Kansallisen
perivihollisen eli”ryssän” olemusta ovat tarkastelleet Heikki Luostarinen ja Kari
Immonen.45Aatelia 1800-luvun edistyksellis-kansallisen eliitin viholliskuvana on
eurooppalaisessakontekstissakäsiteltytoistaiseksierittäinvähän,sielläkinlähinnä
kirjallisuus-jalehdistöhistorianpuolella.46

39 Hall1999.Frankfurter2006.Lippmann2007,31–54.Ehrnrooth1992,492–495.Hobsbawm1989b,
279,291–292,302.

40 Briggs-Burke2002,76–77,83.
41 KolmannenkäsitteestätarkemminVuorinen2007,257–258.MyösMoretti1999,29,105–110,

116–117jaOjakangas2002,74.GeorgSimmelinajattelussaesiintyvä’kolmas’sensijaanonhie-
maneriilmiö(tarkemminesim.Noro1991).

42 Wingfield2004.
43 Esim.Agnew2004,Štaif2004,Struve2004,Vári2004.
44 Esim.Alapuro1973,Bränn2004,Ekholm2005,Forsgård1998,Hanski2006,Karemaa1998,

Klinge1972,Mattila2005,Pulma2005,Tarkiainen1986,Tervonen2005,Tuulentie2001.
45 Huhta2001.Paavolainen1966ja1967.Ehrnrooth1992.Siltala2009.Luostarinen1986.Immonen

1987.Sekäfeministinentoiseustutkimus,kulmakivenäänSimonedeBeauvoirinLadeuxiemesexe
(Beauvoir1993)ettäns.uusisotahistoriaovatkäsitelleetnaiseuttakansakunnantoisena(Junila
2002,Valenius2004,Virgili2002).Omaksialatyypikseenvoitaneenluokitellamyösns.kärsimys-
toiseus(Uimonen1999,Häkkinen2005,Virkkunen2002).

46 Bramstedt1964.Taylor2004.
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Suomalaisen1800-luvunsivistyneistönjaaatelinkonfliktieisijoitusamallarin-
tamalinjallefennomaanisenitsemäärittelynkannaltakeskeisenkielitaistelunkans-
sa.Aatelia japorvarillistasivistyneistöäerottelevarajakulkimyösruotsinkielisen
ryhmittymän sisällä.Vaikka tavanomainen fennomaaninen argumentti perustui-
kinsuomalaisuuden,suomenkielisyydenjakansakunnansamastamiseenjahyök-
käsi aatelia vastaan ruotsalaisuus/ruotsinkielisyys-syytöksin, kaikki 1800-luvun
ruotsinkielisetsuomalaiseteivätsuinkaanolleetaateluusmyönteisiä.Edistyksellis-
kansanvaltainen,aatelinolemassaoloavastustavafraktiolöytyimyössvekomaani-
senliikkeensisältä.Tästäsyystäolentietoisestivälttänytkorostamastakielitaiste-
luntuottamaakahtiajakoa.Olenottanutsenosaksitutkimustaniainoastaansiinä
määrinkuinseoliaikakaudenomannationalistisenretoriikanlähtökohta.

Eliittienkonfliktijauudistajien
ryhmädynamiikka

1800-luvun suomalaisten eliittien kilpailuasetelma oli seurausta vuonna 1809
muuttuneenvaltioyhteydentuottamastauudelleenjärjestäytymisestä.Itsehallinnon
myötäentinenpaikallisaatelinousivaltakunnalliseenstatukseen.Rajamaastaauto-
nomiseksisuuriruhtinaskunnaksimuuttuneessaSuomessa1700-luvunsotilasaate-
li muuntautui parissa sukupolvessa virkatutkinnon suorittaneeksi siviilivirka-aa-
teliksi ja otti paikkansa uudessa keskushallinnossa.Valtaosa ylimpään virkakun-
taannousseistaoli1800-luvunloppupuolelleastikorkeittenvirkamiestenpoikia.
Vuosisadanvanhetessajavirkamiehistönmääränjatkuvastikasvaessayhäsuurem-
piosavirkamiehistäolikuitenkinrekrytoitavaaatelittomistasäädyistä.Virkauran
mahdollistavasta yliopistosivistyksestä tuli aatelittomille keskeinen sosiaalisen
nousunväylä.47Uusivaihesäätykierrossaalkoivuonna1865,kunyliopistoontuli-
vatensimmäisetsuomenkielisenkoulunkäyneetylioppilaat.Taustaltaantalonpoi-
kaistenylioppilaittenmäärälähtinousuun1870-luvultaalkaen.48

Aateli ja aateliton sivistyneistö kohtasivat yhteiskunnassa pian monilla aree-
noilla. Ne kilpailivat keskenään viroista, kulttuurisesta ja sosiaalisesta pääomas-
ta, statuksesta, vaikutusvallasta ja arvostuksesta. Pohjimmiltaan oli kyse kahden
eliittiryhmän välienselvittelystä. Haastajalle oli tärkeää erottautua edeltäjästään.49
Sivistyneistöntoinenvihollinenoliradikaaliavalistusprojektiavastustanutkonser-
vatiivinenpapisto.Senkirkollisentiedotus-jahallintomonopolinkorvasipainetun
sanan,kansakoulunjakunnallislakiuudistuksenmuodostamauusikokonaisuus.50

47 Ylikangas1986,105–134.Peltonen1990.Virtanen2001,65–74,77,88,90,105.Nieminen2006,
60–63,161–162,187.Konttinen1991,102–146.Waris1940.–Tutkinnonläpäiseminenmuodostui
virkaurallepääsynkriteeriksi1800-luvunalussamyösVenäjälläjamuuallaEuroopassa.Klinge
2009,188–189,196,201–202,428,434.

48 Waris1940,211,224–227,234–235.
49 AntonBloknimittäätätä”liiansamankaltaisten”välilläaktivoituvaaaggressiivistaerilleenmäärit-

telyä’vähäistenerojennarsismiksi’(narcissismofminordifferences).Blok2001,115–135.
50 Huhta2001,58japassim.Galbraith1984,181–182.
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Kolmasvanhanvallanlinnake,kaupunkienvarakasporvaristo,jäisuomenkielisen
ja-mielisenfraktionsisältäpäinuudistettavaksi.51

1800-luvun edistyksellinen diskurssi kritisoi kaikkia yllä mainittuja vanho-
ja valtakeskittymiä. Kärjistynein kritiikki kohdistui kuitenkin perinteikkäimpään
valtasäätyyneliaateliin.Erityisestiaateluuttakoskevanpuheenretorisestiaggres-
siivisinosa,aatelisvallankritiikki,näyttäisikummunneensuorastaanehrnroothi-
laisestaarkaaisestavihasta.52

1800-luvullaeiollutuutta se, ettäeliitti täydentyiuusillaaineksilla.Uuttaoli
se,ettäakateemisenkoulutuksen,virkamieskunnankasvunjamoderninkulttuu-
riammattilaisuudensynnynmyötäeliittiinkohosiennennäkemätönmääräensi-
polvenjäseniä, joistavaltaosaatulokkaidensuurenmääränjasitämyötenyhteis-
kunnan muuttuvien asenteiden takia ei enää integroitu vanhaan eliitti-instituu-
tiooneliaateliin.Valtakunnalliseneliitinjäseninäolinytsamantasoisestikoulutet-
tuja, samoista asemista tasaveroisina kilpailevia henkilöitä, joita erotti toisistaan
ainoastaan syntyperään liittyvä status. Eliitin sisään syntyi näin uudentyyppinen
raja.Aatelieienäänäyttänytalareunastaanavoimeltavaltaryhmältävaansuljetulta
sosiaaliryhmältä.

1800-luvun”keskiluokkainen”sivistyneistöoliensimmäinenpost-traditionaa-
linen, aateliin rekrytoitumaton valtiollinen eliitti. Tästä syystä se saattoi uskoa
olevansaeliittinäjotenkinperustavanlaatuisestierilainen, jopaei-eliitti.Olimyös
mahdollista päätellä, että koska aateluus oli poliittis-juridis-taloudellisena insti-
tuutionavanhentunut,myössenkauttakanavoituneidensisältöjen,kompetenssin
jamielipiteenmuodostuksentäytyiollavanhentunutta.53

GaetanoMoscan(1858–1941)1800-luvunjälkipuolentilanteentuoreeseenana-
lyysiin perustuva klassinen eliittientutkimus todistaa aikakauden ideologioiden
vihollishakuisuudesta. Sen kuvaus aatteelliselle radikalisoitumiselle ominaisesta
kahden motiivin ryhmäpsykologiasta sopii hyvin kansallisuus- ja tasa-arvoaat-
teeninnoittamansivistyneistönjaaatelinsuhteeseen.Moscanmukaanpoliittisen
mobilisaationpäiväpuolellaontunnesiitä,ettäonlöydettyjotainuuttajakohot-
tavaa: veljeys, hyvyys, oikeudenmukaisuus. Löytöön liittyy ajatus omasta tärkey-
destä javakaumusomanasenteenainutkertaisuudesta.54Omanaatteenedustajat
käsitetäänmuitaparemmiksijatotuusomanryhmänomaisuudeksi.Syntyytarve
levittääsanomaa.Pääosinjulistaminentapahtuuvilpittömästijahyvässäuskossa,
mutta se voi olla myös laskelmoivaa poseerausta. Oman ideologian paremmuus

51 Esim.Paavilainen2005.
52 Ehrnrooth1992,24,492–493japassim.
53 1800-luvunretoriikkakierrätettiinkiinnostavastimyöhemmässäkonfliktipolvessa.1960-luvun

nuorisoliikkeenkulttuuritaistelussavihollisenaoliaatelisentilallaporvari,elisadanvuodentakai-
senedistyksellisenryhmänedustaja.

54 MattiVirtanen(2001,15)siteeraaFriedebertTuglastasamassahengessä:”Hetietävätedeltäjis-
täänvähäneivätkävoitietääseuraajistaanyhtäänmitään.Siksiheuskovatkin,ettävainheovat
kerranhuipulla,ettävainheovatainutlaatuisiajaainutkertaisia”.EeroJärnefelttaasvertasiomaa
1800-luvunlopunsukupolveaan1930-luvunnuoreenpolveen:”Nuorenaoppositionellinamenin
ainaylimielisestikaikkientällaisten[klassisenmaalaustaiteenmerkkiteosten]ohi.Samanlainen
koppavaylimielisyysnäkyyhallitsevannykyistäkinnuortapolvea.Ehkäemmeolekaanjättäneet
heillemitäänmuutaperintöä,kuintuontyhmänitsensäyliarvioimisen.”SiteerattuLindqvist2002,
145.
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tyydyttääpotentiaalistenkannattajiensajalojatunteita,muttasaavuttaakseenlaa-
jempaasuosiotaaatteenonmahdutettavaitseensämyösnäidenvähemmänraken-
tavatvaistot, eli tarjottavaväylävihaamisen ja eristämisenhalun toteuttamiselle.
Tulee tarpeelliseksi määrittää pahan sijainti yhteiskunnassa. Katkeruus rikkaam-
pia,mahtavampiataietabloituneempiakohtaanontehokasmobilisaationkäyttö-
voima.Oikeutetuksikoettuvihavalmistaakonfliktiin.Tästä syystäpyrkimyspa-
rantaayhteisönmoraalistajaaineellistatilaavapauttaaainamyösvihaa,kaunaaja
tuhoamishalua.55

ParafraasinaMoscallevallanvaihtojenmekaniikkaanvoisoveltaaThomasKuhnin
sykliperiaatetta, jossa paradigmaa täydentävänormaalivaihe ja paradigmaa vaih-
tava murrosvaihe vuorottelevat.56 Vakiintuneessa”normaaliyhteiskunnassa” eliit-
tiasema periytyy. Konservatismi, traditionalismi, ylisukupolviset suhdeverkot,
hierarkiat,eksklusiivisuusjamonopolitvallitsevat.Normaalitilasäilyyniinkauan
kuinolosuhteetsäilyvätsuhteellisenmuuttumattomina.Tilanteenmuuttuessauu-
detominaisuudetnousevatmenestyksenavaimiksi.Esiinnousevatuudetryhmät,
jotka tietoisesti korostavat edistyksellisyyttään. Muutoshetkellä niitä kannattelee
henkilökohtainenansioituneisuus,jotanepitävätainoanapätevyydenkriteerinä.57
Kumousvaiheideneliiteilleonominaistahäikäilemättömyys,koskaniitäinnoittaa
halupäästävaltaan.Kunpiirre, jokanosti tietyneliitinvaltaan, ei enääole rele-
vantti,eliittivajoaajatekeetilaaseuraavalle.Valtaanpäässytuusiryhmäkäynnis-
tääomannormaalivaiheensamuuttuenkonservatiiviseksijaperinnölliseksi.58

Suomessa1800-luvunvaltiollisenmurroksentuottamastaaatelisvaltaisestanor-
maalivaiheesta edettiin vuosisadan kuluessa nationalistis-edistyksellisen murros-
vaiheenkauttaaatelittomansivistyneistönkannattelemaannormaalivaiheeseen.

Eliittiyden paradigmanvaihdoksiin näyttäisi erityisesti uusimmalla ajalla usein
liittyvän poikkeuksellinen vahva, jonkin vastikään käyttöön otetun uuden me-
diavälineen ympärille kiteytynyt julkisuussukupolvi. On loogista olettaa, että
julkisuuden haltuunotto palvelee yhteiskunnallisen hegemonian saavuttamis-
ta. Eilispäivän kapinakenraalit ovat usein huomispäivän valtiaita, mutta asiainti-
laa kätkee hegemoniaan kuuluva määrittelijä valta. Uuden eliitin hallitsemassa
julkisuudessaelääyhäsekapinallisuudenkuva, johonkyseineneliitti itsenousu-
kiitovaiheessaanleimautui.

55 Teosilmestyialunperinvuonna1896.Mosca1965,166–169,174–177,190.
56 Kuhninalkuperäisetsyklithahmottavat(luonnon)tieteellistenparadigmojenvaiheita,joissapa-

radigmaatäydentävänormaalitiedejaparadigmaavaihtava,uuttanäkökulmaaluovamurrosvaihe
vuorottelevat.Kuhn1994.

57 KutenGellnertoteaa,henkilönkyvykkyydenmittaaminenpelkästääntutkintojenavullajohtaa
äärimmilläänsiihenvirheelliseenoletukseen(”diplomadisease”),ettärelevanttejavalmiuksiavoi
antaaainoastaanmuodollinenopetus,eikäepävirallisestivälittyneitätaitojatarvitselainkaan
noteerata.Gellner1983,27–29.

58 Mosca1965,61–68,261,398,414–416.–SamantapainenmuotoilulöytyymyösPaulRicourilta:se,
mikäkerranoliuuttajavallankumouksellista,muuntuuomallapainollaanvähitellenradikalismin
jakonservatisminoudoksisekoitukseksi,japoliittisenstagnaationmyötäaktivoituutarvetoistaa
aiemmanvallankäytönmuotoja.SiteerattuVainikkala1989,78.Vrt.Gellner1983,138–141ja
Powis1984,90.
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Kriittinenvaltapuhe:
legitimaatiotajamaastoutumista

Normaalivaiheenyhteiskunnallinenperuskertomusontyyppiä”ennenolihuonos-
ti,koska[x],muttanytonhyvin”.Kumousvaiheessataas”nytonhuonosti,mutta
kun [x], kaikkionhyvin”.Normaalivaiheen tunnusmerkkion siismenneisyyden
demonisoiminen.Kumousvaiheessa taasdemonisoidaan jotkinnykyisyydenpiir-
teet,joistasittenaletaanhankkiutuaeroon.

Haastajan mielestä 1800-luvun eliittien ideologinen konflikti sijaitsi viivalla,
joka erottaa toisistaan vääränlaisen ja oikeanlaisen vallankäytön, joiden tulokse-
napuolestaanonväärän-taioikeanlainenyhteiskunta.Näennäisenpyyteettömän
kritiikinaltakuuluiomanedunääni.Nousevaporvarillinen,kansallineneliittipe-
rustelivaltapyyteensäesittämälläedustavansaedeltäjäänsänähdenparempaaval-
lankäytöntapaajaoikeudenmukaisempaayhteiskuntamallia.

Aatelinolemassaolovakiintuikilpailijanpuheessayhteiskunnallisenvääryyden
– epätasa-arvon, epäoikeudenmukaisuuden, epädemokraattisuuden, taantumuk-
sen–johtavaksi, jopaainoaksiaiheuttajaksi.Yhteiskunnallinenvääryyskiinnittyi
aateluudenkäsitteeseenjaselittyisenavulla.Periaatteessakysymysväärästäjaoi-
keastakuuluumoraalikeskustelunsuhteelliseenmaailmaan,muttapoliittisessaar-
gumentaatiossako.käsitteetesiintyivätmyösobjektiivisinatotuuksina.

Näkemykseni on, ettei yhteiskunnallinen epäkohta, vaikkapa ”vääränlainen”
vallankäyttö,oleobjektiivisestiolemassa.Sesyntyyvasta,kunsesellaiseksituote-
taan.Ilmiönhavaitseminenepäkohdaksimahdollistuu,kunsensynnyttänyttilan-
nemuuttuu senverran, ettäonmahdollistakuvitellavaihtoehto.Samalla syntyy
myösilmiönongelmallisuudenesiinnostavaristivalaistus.Lisäksitarvitaantoimi-
jaryhmä, jolleonedullistaottaaasiaajaakseen.59KutenWalterLippmanntoteaa,
epäkohtien korjaamisella ratsastavat johtajat esittävät mielellään omaksuneensa
ajatuksensa”kansalta” tai”yleisöltä”, vaikka ajatusten virta kulkee ennemminkin
johtajistamassoihinpäin.60Ideologistavaltaaerittäinvahvassamielessäkäytetään
silloin,kunmääritellään,mitkäongelmatovatyhteiskunnassakeskeisiä.61Tiettyä
asiaa koskevan puheen vahva läsnäolo tietyssä ajassa ei välttämättä ole merkki
ilmiön polttavuudesta, vaan kyse voi päinvastoin olla merkitystään jo menettä-
neestäasiasta.Kyseontavallaancamouflage-ilmiöstä.Helppojaselityksiätarjoava
valekonfliktitoimiisavuverhona,jokapeittäänäkyvistäjonkinakuutimmanristi-
riidan.

Runsas puhe tietyllä tavalla kanavoituneesta sorrosta ei siis välttämättä mer-
kitsesitä,ettäkyseiselläajallajuuriseolisiolluterityisenyleistä.Pikemminkinse
voimerkitäsitä,ettäaiemminnormaaliksikoettuvallankäytöntapaonkontekstin
muuttuessamenettänytpohjansa.Heiketessäänseontietenkinmenettänytmyös
kykynsä kontrolloida, mitä siitä sanotaan. Meluisa aikalaispuhe siitä, ettei jokin
intressiryhmä saa ääntään kuuluviin, on sekin paradoksi, jonka äärellä tutkijan

59 Vrt.Griffin2008,53–56.
60 Lippmann2007,79.
61 Lukes2005.



28

Kuviteltuaatelismies

onainasyytäaktivoitua.Aidoimminvaientaminennimittäinkoskeeniitä, joiden
vaikenemisestakukaanei edeshuomaaollahuolissaan.Toisaalta jonkin ryhmän
puolestapuhuminenonmyöstapapuhuasensijasta–senmandaatilla,muttakui-
tenkinsenohijayli.

1800-luvun jälkipuolen aatelittomalle sivistyneistölle oli edullista kiinnittää
universaali vääryyspäättymässäolevaankulttuurivaiheeseen jahegemonista ase-
maansa menettävään ryhmään. Tällöin se itse saattoi aloittaa yhteiskunnallisen
toimintansapuhtaaltapöydältä,viattomanapahuudenkukistajanajauudentyyp-
pisen hyvän vallan harjoittajana. Nouseva aateliton, keskiluokkainen, kansalli-
nenälymystöpuhuikansannimissäjakansanpuolestaaateliavastaan,jasamalla
omastapuolestaan.Seottiyhteiskunnanhaltuunsaluomallauudenvaltakunnalli-
senyleisjulkisuudenjaasettamallaomatarvonsasenkeskelle.

Valtaon ihmistenyhteiskuntiinvälttämättömästikuuluva ilmiö.Foucault’lai-
sittainilmaistenseonsosiaalistaliimaa, jokapitääyhteisönkoossa.62Myöskysy-
myksetvallanoikeutuksestaovatkulkeneetihmiskunnanmukanakauan.63Vaikka
vallankritiikkiainakiinnittyyaikalaisvirtauksiin,seeioleolemukseltaanmoder-
niavaanpikemminkinikuista.Hiukanbanalisoidenvoisanoaryhmälähtöisenval-
takritiikinainanousevansiitä,ettäniinkauankuintietty”me”eikoeolevansaval-
lankahvassa,valtaonpahastajasiisväärin.64Toisaaltakaikkeavallankritiikkiäei
voi redusoidaryhmä-, luokka- tai sukupolviprojektiksi. Jokaisessahistoriallisessa
vallanvaihtotilanteessaon läsnä sekä ikuisiaettäainutkertaisiapiirteitä–hitaasti
muuntuvienrakenteiden javaihtuvienolosuhteidentuottamiamuuttujia, ihmis-
luontoonjasukupolvienkiertokulkuunsitoutuneitavakioita.

Vallankritiikintaustaoletuksenaonuseinluonteeltaandesadelaiseksikatsottava
ahdasnäkemysvallankäytöstäolemuksellisestiitsekkäänätoimintana.Senvaihto-
ehtoonpositiivisenelitismintocquevillelainennäköalamalli, jonkamukaaneliitti
parhaimmillaan pystyy tarkastelemaan yhteiskuntaa objektiivisesti ja aidosti nä-
kemään,mikäonyleinenetu.65Tilanteessa,jossavalta-asemaaeihalutaavoimesti
näyttää,selöytyyyhteiskunnallisenpuheenkantamistaeliittipositioista:omaksu-
tuistataikuvitelluistarooleista.Vanhanaristokraattiseneliitinrooleinaolivatyh-
teiskunnanulkoinenjasisäinensuojelu(ulkoinenkontrolli)sekäerilaisetvälitys-
tehtävät.66 Uuden sivistyneistön rooleja määrittivät asiantuntijuuteen perustuva
valistaminen(sisäinenkontrolli)sekäemansipaationagenttinatoimiminen.

Modernien julkisten instituutioiden, demokratian, kansakuntien, valistuneen
keskiluokantaimassojennousua tarkastelleethistorioitsijatovatmielelläännäh-

62 Foucault1980passim,erit.97–99,119.
63 Vrt.Mosca1965,42–43,52,532.
64 Vrt.Zolberg1972jaSipilä2007,230.
65 Korkeassaasemassaolevienyksilöidenharjoittamajärjestelmällinenvallanväärinkäyttöomien

itsekkäidenetujenjaoikkujentyydyttämiseksionmarkiisideSadenkokotuotannonkriittinen
perusteema;terminvalintaapuoltaamyössenvälitöntunnistettavuus.Esim.deSade1970.Myös
Airaksinen1995.Tocquevilleneliittikäsityksestäesim.Stenius1990,153.Näköalamallistamyös
Lippmann2007,23,62,81,92jaPowis1984,87.Nykynäkemyksenmukaanyleisenedunetsintä
vaihtoehtojenetujajahaittojaargumentoivan,intressiryhmienetujasovittelevankeskustelun
kauttaolikeskeinenosasuomalaisenpoliittisenluokanitseymmärrystäjoainakin1700-luvulta
alkaen.Nieminen2006jaNurmiainen2009.

66 Esim.Powis1984,17,21,47,55.
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neet aatelin dominoiman aikakauden feodaalisen kaaoksen, anarkian ja sorron
aikakautena.67Aatelisaatetaanvielänykyäänkinmieltäädemokratianainoaksihis-
torialliseksivastavoimaksi,vaikkasenpoliittinenpainoarvoonhaihtunutajatsit-
ten.Myöhemmäteliittityypittaasnähdäänepäeliitteinä:demokratianylläpitäjinä,
myötäsyntyisen legitiimeinä kansakunnan palvelijoina. Tämän työn tavoitteena
onkin purkaa sitä perinteistä kuvaa, jossa tietyt yhteiskuntaryhmät ovat ennalta
määrättyjämodernisaationtoteuttajia,kuntaastoisetjoutuvattaantumuksellisen
rooliinaivan riippumatta siitä,minkälaisianäkemyksiäniiden jäsenet tosiasiassa
kannattavat.

Jotta mitään osaa valtaa koskevasta puheesta ei ennalta suljettaisi pois, mää-
rittelenvallankäsitteentarkoituksellamahdollisimmanväljästi.Vallanaspektion
vähintäänkulttuurintuottamansisäisenvälttämättömyyden68tasollaläsnäkaikes-
sa inhimillisessäolemassaolossa, ja vähintäänvaikutusvallan epäsymmetrisyyden
muodossamukanajokaisessaihmistenvälisessäkohtaamisessa.Toisessaääripäässä
kovintavallankäyttöäedustaaväkivaltaantaisenuhkaanperustuvaulkoinenpak-
ko.Ainoatemaattinenrajauson,ettävaltaakoskevaapuhettatutkitaanaatelinja
ei-aatelisensivistyneistönvälisellärajalla,niidenvälisenrajanmäärittäjänä.

Eliittejä ja valtaakoskeviendiskurssien tutkimisessaon lähtökohtaisesti kaksi
puolta, itse ilmiötyliyksilöllisinäsosiaalisinaolioina janiistäpuhuvat taikirjoit-
tavatihmiset.Onyritettäväymmärtäävallanrakenteellistaolemusta,muttamyös
tarkasteltava,ketkäsitäkäsittelevätjamiten.Ihmistenomatoimintatuottaavallan
olemuksen ja käytännöt. Diskurssia tuotettaessa valta kuitenkin tyypillisesti ole-
tetaanitsestäriippumattomaksijamuuttumattomaksisosiokulttuuriseksiselviök-
si, jonkasijainti itsenulkopuolellavoidaanluotettavastimäärittää.Vallastakuten
muistakin monimutkaisista asioista on helpointa puhua, jos sen olemusta ei ky-
seenalaista.

Puheväärästävallastaontehokastaoikeanvallanoikeuttamispuhettaerityises-
ti,kunsiihenliittyyalakynnessäolonretoriikka,jonkatilanteendynamiikkatosin
usein lopulta osoittaa vääräksi. Robert Dahlin banaalin mutta osuvan huomion
mukaanse,kummallakonfliktiosapuolellaoikeastionenemmänvaltaa,käyselvil-
levainjaainoastaansiitä,kumpilopultajäävoitolle.69Historiallisellavoittajallaon
ollutenitenkyseisessätilanteessarelevanttiavaltaa,aivanriippumattasiitä,kuinka
vaikeaksisealtavastaajanasemansakoki taikuvasi.Aikalaisillaolioikeusmieltää
fennomaanien toiminta”protestiksi”,70 mutta jos voittoisaksi osoittautunutta of-
fensiiviavielämyöhemminmytologisoidaannäin,mukanamatkustaaarveluttavia
sivumerkityksiä.Esiinkääntyysankarillisenvapaustaistelijakuva,jatoimintaansi-
sältynytvaltapyydejääkätköön.Etäännytetympikäsitysvallastaeinäesivistyneis-
tönvoitossavallannegaatiotavaansenuudenolemuksen.Näkyvänjatunnustetun
auktoriteetintilalletulinäkymätönjakiistettyvalta,jollaeiollutenäähavaittavaa
keskustaeikäsuuntaa.71

67 Powis1984,2,44;perinnöllisenvallanturmiollisuudesta58,80–102.
68 Galbraith1984,24–25,37–50,82,196.Livingston1965,xxxiii,xxxviii.Mills1970,301.Mosca

1965,26,184,186.
69 Siteerattuesim.Powis1984,88.
70 ’Protesti’tarkoittaavoimatontavastalausetta,eionnistunuttainterventiota.
71 Vrt.Mills1970,242–247,265.
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Valtaeimissääntapauksessaolepelkästäänabstraktio,jokaeläisivainsanojen,
käsitteitten, mielikuvien ja merkkien tasolla. En kuitenkaan tutki vallan käytän-
töjä, vaan sitä määrittelevää julkista valtapuhetta. Eksplikoitu valtaretoriikka ja
siihen liittyvä vapautumisretoriikka käsittelevät valtaa avoimesti, piiloviestinään
yleensätoisentyyppisenvallanparemmuudenpropagoiminen.Implikoitu,ääneen
lausumatonvallankritiikkitaasnäkyysemioottisenkuvastontasolla.Sepaneutuu
kritisoitavanaolevanvallankuvaamiseenjatuomitseesensitäkautta.

Se, miten kulloinenkin puhuja/kirjoittaja vallan käsitteeseen tarttuu, riippuu
olennaisestisiitä,mitenhännäkeeitsensäjavallansuhteen–toisinsanoen,miten
hänsijoittaaitsensävaltaannähden.Sijoittamistapojaonkarkeastiottaenkahden-
laisia, sisäpuolinen jaulkopuolinen.Lähtökohtanaonpuhujan/kirjoittajankoke-
mus suhteestaanvaltaan:onkohänellä sitä, vaionkohän siitäosaton.72Hänvoi
tunteaolevansamuidenvallankäytönpassiivinenkohde, jopauhri.Toisaaltahän
voiaktiivisestitavoitellavaltaakokien,ettähänellätulisisitäolla.Tietoisestivallan
sisäpuoleltapuhuvahenkilötaasvoipitäätarkoituksenmukaisenakiistääomaavan-
sa valtaa. Itsensä vilpittömästikin vallan ulkopuolelle asemoiva henkilö, joka si-
joittaavallantoisaallejolähtökohtaisesti,eioleluotettavaottamaankantaasiihen,
onkohänellätodellisuudessavaltaavaiei.

Triviaalinvaltakritiikinolennainenpiirreonse,ettävaltaonmuualla,useim-
miten vielä väärässä paikassa. Ne, jotka puhuvat vallasta ulkoapäin, ovat myös
useinsitämieltä,ettävaltaväistämättäturmelee.Vallastasisäpuoleltakäsinpuhu-
vat taaskorostavatvastuuta, joka senmukana seuraa.Viimekädessäon siisole-
massasekänegatiivinenettäpositiivinenvallanretoriikka.

1800-luvun jälkipuoli on valta-aseman näyttämisen suhteen vedenjakaja. Sitä
edeltävänaikakaudenihmistensilmissävalta-asemasyntyivielävallannäyttämi-
sestä.Myöhemminvallansäilyttämisenonyleensävarmistanutparhaitensenkät-
keminen.73 Muutos on perinteisesti määritelty siirtymiseksi sääty-yhteiskunnasta
demokratiaan. Moscan kitkerän määritelmän mukaan vallan lähteenä käytetty
Jumala tällöinkorvattiin lähesyhtämyyttiselläkansalla, jokaeroaaedeltäjästään
viime kädessä vain sikäli, että siltä vallan mandaatti pakkoluovutetaan säännöl-
lisesti toistuvien rituaalienkautta.Aiemmat Jumalanasettamina itseäänpitäneet
valtiaatolivattaivaallisentahdonvälittäjiä,nykyisettaasitseilmoittautuneitakan-
santahdonylimmäisiätulkitsijoita.74

Perustamismyytti,myyttinenvihollinen
jaoikeuttamisenretoriikka

Valta-aseman oikeuttaminen tapahtuu myönteisin attribuutein, joilla ilmais-
taanvaltaahavittelevanryhmänolemusta,arvojajarakentaviatavoitteita.Tiedo-

72 Vrt.Sipilä2007,7,18,83.
73 Galbraith1984,17,22,46–48,196.Mills1970,17,243–244,332japassim.Barthes1994,197–200

ja206.
74 Mosca1965,71,134,292.Livingston1965,xxxiii.Vrt.Lippmann2007,65–66,79,99.
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tusmonopolinhaltijallaonpuolellaanseetu,ettävoi itsemääritellä itsensä juuri
niinkauniiksikuinhaluaa.Hegemonisenryhmänjulkisestaitsemäärittelyprojek-
tistamuotoutuuyhteisönmytologia,jokaelääniinkauankuinryhmänvaltakausi
kestää.Seuraavahegemoniatuottaaseuraavanmyytin,jokakumoaaedellisen.75

Ernest Gellner löytää modernien ”herätettyjen” kansakuntien perustuksista
kaksi vakiomyyttiä. Ensimmäinen korostaa primordiaalisuutta, jonka mukaan
kansakunta olisi jonkin aikojen alusta piilossa odottaneen olennon välttämätön
kukinto.76Toinen,tämäntyönkannaltaolennaisempimyyttionaidonkansanomai-
suudenidea.KutenGellnertoteaa,1800-luvunsivistyneistöesittivaalivansakansan-
kulttuuria.Senpohjaltaserakensikansakunnalleuudenkorkeakulttuurinsyrjäyt-
tämäänaiemman,muukalaiseksiväitetyn(aatelisen)korkeakulttuurin.77MyösEric
Hobsbawmkatsoo,ettäprimordiaalisuus-teesinavullakäytiintietoisestiaiemman
eliitinarvojavastaan.Uusikeskiluokkasijoittikansallisenyhtenäisyydenesikuvat
usein kaukaiseen menneisyyteen. Ne siis esitettiin syrjäytettävää aristokraattista
traditiotavanhempina,jolloinniidenuudelleenomaksuminenmerkitsisipaluuta
alkuperäiseen kulta-aikaan. Strategia auttoi sivuuttamaan monia muitakin myö-
häsyntyisiksikoettujaerottaviatekijöitä,kutenluokkarajat.78

Vielä kielteisemmin myytteihin suhtautuu Roland Barthes. Hänelle moderni
myyttiontietoisestimasinoituaatteellisensisällönkuljetin,jokaontietynideolo-
gianjasitäperustelevanoikeuttamispuheenpalveluksessa.79Useinseottaajonkin
jo käytössä olevan myyttistä merkkiluonnetta omaavan olion, vaikkapa aatelin,
tyhjentää senalkuperäisenmoniaineksisen, jännitteisen sisällön ja luo tilalleuu-
den, mustavalkoisen sisällön. Alkuperäisestä merkistä tulee uuden oheismerki-
tyksen merkitsijä. Uusmyytti esittää tietyn ideologisen tilanteen, kuten yhteisön
perustamisen, mutta sisältää myös laajemman historiannäkemyksen, jopa maail-
manselityksen.Myyttisennäkemistavanomaksuneeteivätnäesenmyyttiolemusta.
Senaturalisoituuosaksiajatteluajaohjaahavaitsemaanvainniitäilmiöitä,joillese
itseantaahahmonjaselityksen.80

1800-luvunjälkipuolenSuomenkilpailevieneliittientaustallevoiolettaakaksi
vastakkaistaperustamis-jaoikeuttamismyyttiä,joistauudempisilkkaauutuuttaan
oli selkeämmin artikuloitu. Sekä suomen- että ruotsinmielinen aateliton sivisty-
neistöperustelivatitsensäkansanavulla:senpuolustajina,auttajinajavapauttaji-
na.Johtajuusoikeutettiinmitattavin,kiistattominseikoin,koulutuksella,sivistyk-
sellä,pätevyydelläjaasiantuntijuudella.Fennomaaniensuosimansuomenheimoi-
suuden kriteerin ja yleensä rahvaasta lähtöisin olemisen kriteerien suhteen kyse
olikuitenkinmyössynnynnäisistäansioista.Aatelilleitsemäärittelyeiollutakuutti

75 Barthes1994,195ja213–214.
76 Gellner1983,48–49,55–58,124.
77 Gellner1983,57–58,61,124.Suomentapauksessa’muukalainen’eliittikulttuurimieltyitietysti

ruotsalaiseksi.
78 Hobsbawm1989a,1–14jaHobsbawm1989b,263–307.
79 Barthes1994.
80 Vainikkala1989,82–84.ViittaantässäensisijaisestiVainikkalaan,koskahänentekstinsäonparas

näkemänikuvaussiitä,mitäBarthesinhiemanvaikeaselkoinensemioottinenmallioikeastaan
tarkoittaa.
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projekti.Senmyyttinenperusideaolikauansittenkiteytynytkirkon,kruunun ja
isänmaan palveleminen. Nyt tuli kyseeseen lähinnä sopeutuminen muutokseen.
Vaihtoehtonaoliomanryhmänmyyttisiinmittakaavoihinkohoavalopettaminen,
sejumaltentuho,jotaradikaaliaatelinenArvidJärnefeltajoi81–Gellneriämuun-
nellensiisjonkinlainenpurku-tailuopumismyytti.

Myytin voi ymmärtää Gellnerin, Hobsbawmin ja Barthesin tapaan epätotena
kertomuksena,jokojärjestelmällistävalehteluamuistuttavanavääränätarinanatai
kivettyneenäjäänteenä.Muttasenvoiymmärtäämyösmetatotuutena,jokaeiole
oikean tiedon vastakohta. Positiivisessa aspektissaan myytti on olennaisia tietoja
ja tulkintojakantavamuistamisenväline, joka säilyttääkertomuksenryhmänal-
kuperästäjajäsentääsennykyolemusta.82Kertomusaatelisestavihollisestajasiitä
saadustakansallisestavoitostaonmyyttisananmolemmissamerkityksissä.

1800-luvun keskiluokkaisen sivistyneistön vihollisekseen kuvittelema myytti-
nenaatelismiesoliparadoksaalisestisekäylivoimainenettätuhoontuomittuhah-
mo.83 Hänen henkilöimänsä paha vanha valta oli keskeinen osa sitä symbolista
todellisuutta, jonka nouseva sivistyneistö loi valtaannousunsa oikeuttamiseksi.
Aateluusolikuitenkinmyösosaaristokraattiseneliitinomaa itseymmärrystä.Se
olimerkityskehys jaarvojärjestelmä, jonkaaatelisiksi syntyneetkasvuympäristöl-
täänomaksuivatjajotaheitseedelleenmuokkasivat.Aateluusmäärittyi1800-lu-
vullamyösaatelinomanidentiteettiprojektinkautta.Itseasiassa,monetaatelitto-
mien ylläpitämän aateluuskuvan elementit olivat mukana myös aatelin perintei-
sessä itsemäärittelyssä. Käsitys aateluudesta oli siis osittain yhteisesti hyväksytty,
osittaintaasjakautunutkahteenosadiskurssiin,joistatoiselleoli leimallistaulko-
puolelta,toisellesisäpuoleltakatsominen.

Olenaiemminosoittanut,että1800-luvunsivistyneistön laatima, suomalaista
aateliakansanvihollisenaesittäväkuvaojennettiinkansakunnallekaunokirjallises-
sapaketissa.84Tälläviholliskuvallaoliuseampiaerilaisiatehtäviä.

Senkauttakanavoitiinensinnäkinvanhanvallaneksplisiittinenkritiikki.Aate-
linnäytettiinedustavankaikkeavaltaa.Pintatasollaaateluuteenviitanneetmerkit
indikoivatsyvätasollasotilaallista,institutionaalistajataloudellistavaltaa,diffuusia
vaikutusvaltaasekäprivaatissavälittyvääkulttuuristajasosiaalistapääomaa.Vallan
koko kuva kiinnittyi siis aateliin.85 Ideologista valtaa ei tässä yhtälössä mainittu.
Koskaseolihegemoniaasaavuttavanryhmänomaavaltaa,sitäei,ymmärrettävistä
syistä,myöskäännähtyyhteiskunnallisestimitenkäänpahanasaativaarallisena.

Viholliskuvan toinen, edelliseen liittyvä tehtäväoli sivistyneistönvaltaannou-
supyrkimyksenmotivoiminen.Käsitysvanhanpahanaatelisvallanmuodostamas-
tauhastaolitarpeen,jottauuttahyväävaltaakäytteleväkansallinen,porvarillinen
sivistyneistöeliittiolisioikeutettunousemaankansannimissä sitävastaan.Kuten

81 VertaaYlikangas1986,128–129.
82 Simonsuuri1989,57–72.
83 Tällaisenahänolityypillinenvihollinenylhäältä.TarkemminVuorinen2007,250–251.
84 Vuorinen2001.
85 Aatelittomansivistysporvaristonkäsissäollutuudentyyppinenvalta,jotakäytettiinpainetunsanan

avulla,tuliesiinlähinnäpotentiaalinajoissakinvarhaisissaohjelmakirjoituksissa.Esim.Snellman
1929,484–485.



33

Kansallinenjulkisuus:uudetvaltiaatjauudetviholliset

DavidFrankfurterhuomauttaa,luomallakuvanuhkaavastapahastajalupaamalla
tuhotasenpääseehelpostiyhteisönsäsankariksi.86

Samallahoituikätevästikolmaskintarve,valtaannousustaväistämättäseuraa-
vaneliittiasemankätkeminen.Esittäessäänvallanjatkuvastijonkintoisenryhmän
ominaisuutenaporvarillineneliittiylläpitiilluusiotaomastakeskiluokkaisesta,jo-
pakansanomaisestaluonteestaan.Samallasekätevästisiirsirahvaanjaeliitinväli-
senkonfliktinpoisitsestään,rahvaanjaaatelinväliseksi.

Sensuurinasettamatreunaehdot

Julkisen poliittisen keskustelun vakiintuminen edellytti hallinnon taholta loogi-
senvastineensa:pyrkimyksenkontrolliinjarajoittamiseen.Aiempinavuosisatoina
pohjoismainen sensuurilainsäädäntöolikeskittynytuskonnollisenoikeaoppisuu-
den valvontaan, tukemaan kirkon ideologiamonopolia.87 1800-luvulla sensuuri
kohdentuiuudelleenmaallisiin,poliittisiinteksteihin.

Suomessa julkisuuden rajat määriteltiin kahdessa eri asetuksessa. Vuosina
1840-1850olilisäksivoimassakielireskripti,kieltojulkaistasuomeksimuutakuin
taloudellistajauskonnollistakirjallisuutta.88Autonomianajanlopunns.sortokau-
sienkovatsensuuritoimet,jotkakohdistuivatpäivälehtiinjajotkaedelleenleimaa-
vatkokokäsitettä,olivatominaisialähinnäkyseiselleajalle89–eivätsille1800-lu-
vunpuolenvälinjajälkipuolenyhteiskunnalle,jotatässätarkastellaan.

1800-luvunkirjoittajaoperoiennakkosensuurinolosuhteissa.Kaikkijulkaistut
aateluudenkuvauksetkinovatsiismahtuneetsensuurinraameihin.Sitäkritiikkiä,
jotasensuurieisallinut,emmeaikakaudenjulkaisuistalöydä,emmekävoipäätellä,
millaistakriittinenvaltapuheolisitäydenpainovapaudenvallitessaollut.Toisaalta
säädökset antoivat nimenomaan kaunokirjallisuudelle niin paljon vapautta, että
voiollaperusteltua jopaesittää lainsäätäjäntavoitteenaolleenrakentavanyhteis-
kuntakritiikinkanavoiminenfiktioon.Silleolisisiisvarattueräänlainenvaravent-
tiilintehtävä.

Vuoden 1829 Keisarillinen sensuurisäädös kielsi hallitsijahuoneen, hallituk-
sen ja perustuslakien halventamisen. Säätyprivilegiot luettiin perustuslakeihin,
joten aatelissäädyn olemassaolon suora vastustaminen oli periaatteessa kielletty.
Kiellettiin myös loukkaamasta hyviä tapoja ja sopivaisuutta sekä kaikensäätyis-
tenyksityishenkilöidenkunniaa,mainettajayksityisyyttä.Sensorintulikiinnittää
huomionsa tekstinhenkeen ja tarkoitukseen,muttaperustaaarvionsa sananmu-
kaiseen merkitykseen eikä tulkintaan, jolloin vaikkapa kielikuviin kätketty ra-
dikaalikin sisältö pääsi esiin. Rakentavia pohdiskeluja arveluttavistakin aiheista
oli lain mukaan suvaittava, ja oli myös tehtävä ero yhtäältä tieteellisten ja oppi-
kirjojen, toisaalta suurelle yleisölle tarkoitettujen teosten välillä. Historiallisista

86 Frankfurter2006,31–72,erit.32,67,70–71.
87 Tommila1988,41–46.
88 Kielireskriptistäesim.Laitinen1981,159.
89 Leino-Kaukiainen1988,554–560.Ns.sortokaudetajoittuvatvuosiin1899–1905ja1908–1917.
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kuvauksistasäädettiinerikseen,etteiniissäsaanuthalventaaVenäjäntaisenkans-
sa ystävällisissä suhteissa olevan maan hallitusta. Kaunokirjallisuudelle annettiin
muita kirjallisuuden lajeja suurempi ilmaisun vapaus. Viaton pila oli sallittua,
vahingollinen totuuden vääristely kiellettyä. Niin kauan kuin yksilön kunniaa ei
loukattu,oliluvallistakritisoidaryhmien(ikäryhmän,säätyryhmän,elämäntapa-
ryhmän) tyypillisiä vikoja ja heikkouksia. Sensorin ei tullut kiinnittää huomiota
siihen,olikotekstihyödyllistävaihyödytöntä,vaanainoastaansiihen,olikoseva-
hingollista.Romaanienjakertomustensukupuolimoraalistasäädyllisyyttäolival-
vottavaerityisentarkasti.Uskonnonhalventaminenjaateisminsaarnaaminenoli
kiellettyä,muttaateisminkuvaaminenei.Valistusateistisenaatelisenkuvaaminen
olisiissallittua.90

Keisarillisenmajesteetinarmollinenasetuspainovapaudestavuodelta1865ku-
mosiedellisenlain,säätäenuudessasanamuodossasuunnilleensamatsisällötkuin
edellinen. Painovapausrikoksen määriteltiin loukkaavan uskonoppia, hallitsijaa,
kansakuntaa, siveyttä taiyksityistä ihmistä.Herjaukselta ja loukkaukselta suojat-
tiinyhäperustuslaillisetvaltiosäädytjaniidenedustajatvaltiopäivillä.”Herjaustai
loukkausmaanvirka-japalvelusmiehiätahikäskyläisiävastaan,heidänvirkatoi-
missansa janiidentähden”säädettiinrangaistavaksi,mikäkoskiyhtähyvinaate-
lista kuin aatelitonta virkamiestä. Kiellettiin myös levittämästä valheellista tietoa
valtiopäivien tapahtumista sekä virastojen käytänteistä. Yhteiskuntarauhaa sekä
kansan luottamusta hallitukseen järkyttävien valheiden levittäminen kiellettiin
niinikään.91

Julkisuudenareenallataloudellinenvaltaonmuunnettavissaideologiseksi.Sa-
nanvapaus on siten seurauksiltaan sekä taloudellinen että ideologinen ilmiö. Se
merkitsee vapautta myydä mielipiteitään maksua vastaan ja samalla saada oma
ajattelutapansa vallitsevaksi yhteiskunnassa. 1800-luvun julkiselle keskustelulle
ominainen sananvapauden ihanne vakiintui ja sensuurijärjestelmän vastustami-
nen kiihtyi paradoksaalisesti juuri samaan aikaan, kun modernit massamittaiset
mielipiteenmuokkauskoneistotjyrähtivätkäyntiin.

90 14.10.1829.FinlandsallmännaförfattningarV.
91 Asetusno27.18.7.1865.SuomenSuuriruhtinaanmaanAsetuskokous1865.
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Julkisuuden kautta käytettävä mielipidevalta ei ole henkilösuhteisiin tai hierar-
kiaanperustuvaasuoraakäskyvaltaavaanvälillistävaikuttamista.Se tuottaaensi
sijassa kulttuurisia arvoja ja asenteita. Niiden välityksellä se toissijaisesti tuottaa
valintoja,toimintaajatapahtumista.Tehokkaastitoimiakseenseedellyttääuseiden
samaan kulttuuriseen järjestelmään linkittyvien ja samasta arvopohjasta nouse-
vieninstituutioidensamanaikaistaläsnäoloa;tällaisiainstituutioitaovatmm.me-
dia, julkinenkoulutus, laajaanäänioikeuteenperustuvakansanedustus,valtiopäi-
vienlainsäädäntövalta.Mielipidevallantuloensisijaiseksivallantyypiksimerkitsee
muutostayhteiskunnallisenvallankäytönkokokentässä.1

Julkisenpuheenjasenkanavoimanvallansuhdevaihteleeteoriassakahdenää-
rimmäisyydenvälillä.Yhtäälläonmonenkeskinenneuvottelu, toisaallayksisuun-
tainenjulistaminen.Molemmatääripäätvoivatollaläsnäsamassamediakentässä,
janiitävoiesiintyäsiinäerisuhteissa.Lisäksiesiintyyvälimuotoja,kutenneuvotte-
levaankeskusteluunosallistuvaa,muttatarkoitushakuisestipainotettua,suunnat-
tuaargumentointia.Mitädemokraattisemmaksiyhteiskuntajasitämuovaavame-
diaitsensäymmärtävät,sitävähemmänesiintyyavointajulistusta,jokatyylilajina
kuuluutotalitaarisenvallankäytönjasensuosimienvahvojenideologiakoneistojen
arsenaaliin.

Demokraattiseksikoetussamediakentässävallanjajulkisuudensuhdevaihtelee
lähinnäaidonjapseudokeskustelunvälillä.Aidonkeskustelunkanavoimavaltaon
implisiittistä,jopaitsetiedotonta.Seesiintyymm.määrittelyvallanjamielikuvaval-
lanmuodossa.Vaikutusvaltaasynnyttävätominaisuudetovataidossakinkeskuste-
lussaepäsymmetrisestijakautuneetosallistujienvälillä.Epäaidolle,ohjaillullekes-
kustelulletaasonleimallistatietoinenmuttakätkettyvallankäyttö.Tämävariantti
voitaisiinnimetäheikoksiideologiakoneistoksi.

Julkisuudenjavallansuhderealisoituusiiskolmenaideaalityyppinä.Totalitaa-
risillevahvoille ideologiakoneistoilleovatominaisiaavoin julistaminenjaavoimen
propagandistiset sisällöt.Näennäisdemokraattiset heikot ideologiakoneistotperus-
tuvatverhottuunsuostutteluunjaniilleovatominaisiakätketyttarkoitushakuiset
(propagandistiset) sisällöt. Neuvotteluun perustuva aito keskustelukin generoi te-
hokkaasti aatteita, arvoja ja asenteita. Se ei ansaitse koneisto-nimitystä, koska ei
palvelemitäänvaltaahamuavaatahoa,vaantarjoaafoorumineriintressiryhmille.

1 Hardt2004.
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Suomalaisen 1800-luvun sivistyneistön luoma julkisuuskoneisto edusti lähinnä
keskimmäistätyyppiä.Itseymmärryksentasollaoletettiinkuitenkin,ettäkäynnissä
olijälkimmäisentyypinmukainenaitoneuvottelu.

Tässä luvussa käsitellään julkisuuden kautta kanavoituvaa valtaa monelta eri
näkökannalta,monessaeri teoriakentässä.Koskatyönyleisenäkohteenaon,dra-
maattisestiilmaisten,eräännousevaneliitinpainetunsananavullatoteuttamave-
retönvallankaappaus,ontarpeensanoajotakinjulkisuutta,ideologioita,eliittiyttä
javaltaakoskevista teorioista jakäsitteistä.Semioottisia ja tekstianalyyttisiäväli-
neitäonmyössyytäesitellä.

Habermasjamyytti
kansalaisjulkisuudesta

Epäitsekkäänjaavoimestikeskustelevanjulkisuudenideaalityypinkiteytti Jürgen
Habermas (1929–) 1700–1800-luvun porvarillista eli kansalaisjulkisuutta käsit-
televässävarhaistyössäänStrukturwandelderÖffentlichkeit.2Tavoitteenaolipaitsi
ilmiönkuvaus,myösnorminhahmottelu:millaistajulkisenkeskusteluntulisiolla,
jotta se parhaiten palvelisi demokraattista päätöksentekoa.3 Habermas etsi julki-
suudenideaalimalliaomanaikansamassaviestintääedeltäneeltäajaltajalöysiryh-
män,jokaainakinomastamielestäänolitoteuttanuttällaistaihannetta.Näinhän
tulikanonisoineeksihistorialliseksitotuudeksieräänryhmänaikalaisnäkemyksen
itsestään.4

TämäeikuitenkaanestäHabermasinmalliaolemastaerittäinhyvä lähtökoh-
ta1800-luvunjulkisuudentutkimukselle.Sekuvaaerinomaisestimoderninjulki-
suudenesiinmarssiajakehittyvääeetosta.Habermasinhahmottamajulkisuuksien
typologia säilyttää heuristisen käyttökelpoisuutensa, vaikka hänen esittelemänsä
historiallisenjatkumontodenmukaisuuskiistettäisiinkin.

Habermasinsilmämääränäonollutdemokratianhistoriajateoria:kysymyssii-
tä,milloin jamissäoloissa sekalaistenseurueidenkäymistäkeskusteluista saattoi
tullapoliittisenauktoriteetinperusta.Tällaisenkeskustelunpitilaatunsajaosallis-
tujiensamääränsuhteen täyttää tietytehdot.Tavoitteenaolikriittinen, rationaa-
linen keskustelu yleisesti kiinnostavista, uusista ja tärkeistä aiheista.Argumentin
arvo riippui sen laadusta, ei puhujan sosiaalisesta asemasta. Keskustelun avulla
etsittiin parasta ratkaisua tärkeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Lopputuote,
ns. yleinen mielipide, nähtiin neuvottelemalla tuotettuna enemmistöpäätöksenä
ja oikeana vastauksena käsillä olevaan ongelmaan. Keskusteluun osallistuminen
oliteoriassavapaatakaikille,joillaolipääsytarvittavantaustainformaationäärel-
le.Osallistujiltaedellytettäväsivistystaso, jokataasheijastivarallisuustasoa,asetti

2 Habermasinbürgerlich-terminohjaamana”kansalaisjulkisuuden”rinnallaonpuhuttumyös
”porvarillisestajulkisuudesta”.AlkuperäisteosStrukturwandelderÖffentlichkeit:Untersuchungen
zueinerKategoriederbürgerlichenGesellschaftilmestyi1962.Englanninnos,johonviittaan,on
vuodelta1989.Suomennosilmestyi2004.

3 Calhoun1992,39.Habermas1992,422–423.Nieminen1997,28–67(erit.39–40)japassim.
4 Vrt.Briggs-Burke2002,96.
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siis rajoituksia, ja sivistyksen myötähän kulkeutuivat myös kulttuurin vallitsevat
oletusarvot.Laajainklusiivisuusoliihanne,jaosallistenpiirikasvoikokoajan.Se
saattoikasvaamyösliikaa:kunosallistujiaalkoiollakovinpaljon,tasolaski.Kan-
salaisjulkisuuden kehäpäätelmänomaisessa ideaalivaiheessa mukana olivat kaikki
relevanttiinyhteiskunnalliseenkeskusteluunkykenevätkansalaiset.5

Habermasin mukaan laajaa, keskustelevaa kansalaisjulkisuutta edelsi suppea,
edustuksellinen aristokraattinen julkisuus. Sen keskuksia olivat hovit ja osallisia
lähinnäaristokratianedustajat.6Tokiaristokraattejaolimukanakansalaisjulkisuu-
denkin foorumeilla erityisesti vaiheen alussa. Lähtökohtaisesti uusi sosiaalisuus
kuitenkinversoikaupunkienporvarillisessaelämänpiirissä,kiinteytyvienkansallis-
valtioidenjakehittyvänkansalaisyhteiskunnanpuitteissa.Keskeinenuusivälineuu-
denkeskustelujulkisuudensynnyttämisessäolipainokone,jonkatuotteidenavulla
keskustelujensisältöjälevitettiin,muokattiinjayhtenäistettiin.7

Runsastuvan urbaanin väestön keskuudessa lukuharrastus yleistyi nopeas-
ti. Samaa tahtiakasvoi julkaistujenkirjojen ja lehtienmäärä.Lukeminenmuutti
luonnettaan, kun päivänkohtaisia tekstejä luettiin enemmän ja tuttujen tekstien
kertaava lukeminen väistyi. Painetun sanan ympärille kehittyi uudenlaisten ins-
tituutioidenverkko.Tuotantopuolellamuotoutuivatkirjailijoiden jakustantajien
ammatit. Kustannusliiketoiminta syntyi. Jakeluportaan instituutioiksi vakiintui-
vat kirjakaupat, esittävän sanataiteen puolella teatteritoiminta.Aatteellisemmalta
pohjaltaponnistivatkirjastot,lukusalitjalukupiirit.Kirjalliseentausta-aineistoon
perustuvankeskustelunfoorumeitaolivatyhdistykset,kahvilat,klubit jasalongit.
Niidenvapaaehtoisuuteenperustuvassatoiminnassaharjoiteltiindemokratianpe-
riaatteita:tasa-arvoa,vapaatakeskusteluajaenemmistöpäätöksiä.8

SiirtymäkansalaisjulkisuudestamassajulkisuudenvaiheeseenkäynnistyiHaber-
masinmukaan1800-luvunlopulla.Uusikapitalistinenjulkisuusolivalejulkisuut-
ta, jossa omaehtoisen kriittisen aktiivisuuden korvasivat passiivinen kulttuurin
kuluttaminen ja epäpoliittinen sosiaalisuus.Vuorovaikutuksen tilalle tuli yhden-
mukaisen sanomanyksityinenvastaanottaminen. Informaationvirta tavoitti yhä
useammat, mutta volyymin kasvaessa sisällöt yksipuolistuivat ja sivistyksellinen
potentiaali hupeni. Edelliseltä kaudelta mukana seurasi väärän tietoisuuden ele-
mentti,kunrappeutunutmassajulkisuusyhäymmärsiitsensäneuvottelevanedel-
täjänsä kaltaiseksi ja vaati itselleen samaa kunnioitusta. Yleisöt segmentoituvat,
kunkaikkieivätenäälukeneetkaikkea.Sivistynytosayleisöoliedelleentuottelias-
ta,kriittistä jaosallistuvaa,muttasuurenyleisönkeskuudessaaidondebatinkor-
vasimainonta–myöspoliittinenmainontaelimassojenhoukutteluäänestämään
epä-älyllisinperustein.Habermasinmukaantämämerkitsipaluutarepresentatii-
viseenjulkisuuteen.Yleisöntehtäväolijälleenvainidentifioituamielipidejohtajiin
jaosoittaaäänestämällänäillesuosiota.Valtiojakorporaatiotomivatjulkisensfää-

5 Habermas1989,1–5,36–38,54–55,105–107,japassim.Calhoun1992,1–4,12–19.Nieminen
1997,passim.

6 Habermas1989,5–14,38.
7 Habermas1989,14–26.Calhoun1992,7–9,15.MyösMoretti1999,16–17.
8 Habermas1989,27–88.Habermas1992,423–424.
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rinlegitimoitumiskentäkseen.Nepyrkivätvaikuttamaan”alaspäin”mobilisoimal-
laostovoimaajatuottamallakonformismia.Puolueetmuuttuivatäänestäjienyh-
teenliittymistäorganisaatioiksi,joidentavoitteenaonhoukutellaäänestäjiä.Vallan
legitiimiyttätuottanutkommunikaatiovaihtuimassojenmanipulointiin.9

Habermasinmallinensimmäinenjakoaristokraattiseenjaporvarilliseenjulki-
suuteen on aatelin ja sivistyneistön aatteellisen konfliktin kannalta erittäin kiin-
nostava. Sen perustaan kätkeytyy sama toiseuttava erilleen määrittely, jota nyt
käsillä olevassa työssä on tarkoitus analysoida. Myös”hyvää” porvarillista julki-
suutta seurannut korruptoitunut kapitalistinen julkisuus perustuu sivistyneistön
ihanteelliseenitsemäärittelyyn.Sekäedeltäjäettäseuraajasisältävättukunpiirtei-
tä,joita1800-luvunintelligentsiaeihalunnutomassajulkisuuskäyttäytymisessään
nähdä.

Habermasillekansalaisjulkisuusonnimenomaanihanne:tietynsivistyneen,por-
varillisenryhmännäkemyssiitäkeskustelusta, jotahekeskenäänkävivät.10Kuten
Henrik Stenius salaviisaasti muotoilee, Suomenkin 1800-luvun sivistysporvaristo
”katsoiolevansaseyleisö,jokailmaiseeyleistämielipidettä.”11Ensimmäinenpara-
doksisisältyysiihen,ettätuolloinenjulkisuusmääritteliitsensäkansalaisjulkisuu-
den kriteerein, mutta sisällytti jo itseensä massajulkisuudelle ominaisia aatteelli-
senmainonnanjapoliittisendemagogianelementtejä.HannuNiemisenmukaan
suomalaisessa yhteiskunnassa ei vielä 1800-luvun puolimaissa juuri ollut haber-
masilaisenideaalinmukaista(kulttuuri)porvaristoa.Kotimaisenporvaristonideo-
loginen siipi, kansallinen sivistyneistö, vahvistuikuitenkinnopeastiuuden julki-
suusroolinsamyötä.12IlkkaMäkisenmukaansuomalaisenlukuharrastuksen1800-
luvunrakennemuutosnoudattihabermasilaistamuotoapienelläviipeellä.13

Habermasin kriteerit voi purkaa banaalimmiksi lausekkeiksi, joista käy ilmi
niidensisäryhmäkeskeisyys.Inklusiivisuudenideakuvastaasitäuseintoistuvaail-
miötä,ettäkunjokinme-ryhmäastuujulkiselleareenalle,sepiankintoteaa”kaik-
kien” nyt olevan mukana. Suomalainenkin kansallinen sivistyneistö omi kaiku-
pohjakseenkaikkiitseäänalemmaksimäärittelemänsäkerrostumat,joitasekatsoi
edustavansajajoidenetuasemielestäänajoi.14

Hegemoninen ryhmä käyttää määrittelijän valtaa myös omaan olemukseensa
nähden. Sen näkemykset itsestään lähtevät kiertoon ja muodostuvat aikalaisto-
tuuksiksi.Kunuusitoimijaryhmävakiintuuvaltiotamuodostavaksijakansakun-
taa rakentavaksi tahoksi, valta- ja vastajulkisuuksien suhde tulisi määriteltäväksi
uudelleen. Tämä kuitenkin tapahtuu viipeellä.Alkuvaiheessa uusi ryhmä täyttää
yleisjulkisuudenomallanousijanarvomaailmallaan,kun taas syrjäytetytvetäyty-
vätmarginaaleihin.Suomalaisessa1800-luvunpainetussasanassaaatelijäialtavas-

9 Habermas1989,141–250.Calhoun1992,22–27.Habermas1992,426–427,437,452.Myös
Nieminen1997,28–67.

10 Calhoun1992,36:”Habermas’saccount[...]perhapsconformstoocloselytotheliberalbourgeois
idealinimaginingitsimplyasarealmintowhichindividualsbringtheirideasandcritiques.”
MyösEley1992,289–290,321,Garnham1992,359–360jaBriggs-Burke2002,96.

11 Stenius1990,154.MyösHuhta2001,42–44.
12 Nieminen2006,86,90.
13 Mäkinen1997.MyösNieminen2006,77–78.
14 Vrt.Nieminen2006,133,149,164.
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taajaksi,kuntaasrahvaanomaehtoinensisällöntuotantokanavoituialuksiherätys-
liikkeisiin,myöhemminerilaiseenseuratoimintaanjatyöväenlehdistöön.

Habermasin hellimä rationaalisuuden kriteeri paljastuu ideologiseksi, kun se
käsitetään suhteelliseksi. ”Rationaalisen” konnotaatiot ovat samantapaisia kuin
”luonnollisen”,”normaalin”ja”tavallisen”.Käsitteentriviaalimäärittelypohjaasii-
henajatukseen,ettärationaalisuusonomanryhmäntaiaikakaudenominaisuus.
Uusienkiinnostavienteemojenkriteerinerottelevuusliukeneesiihen,ettäuudessa
tilanteessauuttavastuuta,valtaajatilaaottavaryhmävälttämättäkokeekeskuste-
levansaitselleenuusista,kiinnostavistajatärkeistäasioista.Habermasinkriteereis-
täenitenaikaansidottu,se,ettäkeskustelunpohjanaonkyseisenajanparassaa-
tavilla ollut tietämys, pitää tavallaan paikkansa 1700–1800-luvun suhteen, koska
ns. tieteellinen ajattelu painetussa sanassa tuolloin syrjäytti ns. uskonnollisen. Ei
kuitenkaanolemitäänsyytäolettaa,etteiköpäätöksiäkaikkinaaikoinaolepyritty
perustamaankulloinkinparhaanapidettyyntietoon.

Habermasinkuvaamatuudetkeskustelufoorumitolivat sananmukaisestipor-
varillisia, eli urbaaneja: kahvila, kirjasto, yhdistys ja (akateeminen) lukuseura.
Viimemainituista teki erityisen tärkeitä se, että ne kokoontuivat säännöllisesti.15
Mutta niillä oli edeltäjänsä ja kilpailijansa, eivätkä suinkaan kaikki olleet porva-
rillisiaenempääkaupunkilaisuudenkuinkeskiluokkaisuudenkaanmerkityksessä.
Todellisuusoliideaalikuvaapaljontilkkutäkkimäisempi.Maaseudunperinteisenä
keskuksena toimi kirkko, jonne kirkkojärjestyksen ja tapakulttuurin määräämä-
nä kokoonnuttiin säännöllisesti ja myös harvinaisen inklusiivisesti, mukana kun
olivat myös naiset, lapset ja palvelusväki. Virallisten kuulutusten osalta kyse oli
hegemonisestakansallisesta,kristillisenkertomus-jaarvoperinnönosaltajopayli-
kansallisesta julkisuudesta, mutta kirkonmäki tarjosi käyttökelpoisen tilan myös
rahvaanomillekeskusteluille.Muitamaaseudunperinteisiäkokoontumispaikko-
jaolivatkäräjä- jakauppapaikat,maantiekrouvit, jopa tienristeykset, joissaosas-
sakokoonnuttiinvainsatunnaisesti,muttatoisissahyvinkinsäännöllisesti.16Kau-
punkienvastaaviaperinteisiäfoorumejaolivatkapakat,krouvitjaraatikellaritsekä
valtakunnallisen julkisuuden osalta kirkko, minkä lisäksi maalliset kuulutukset
luettiintoreilla.Informaatiotavälittivätmyöskoulutjayliopistot.17Ylempienker-
rostumien kohtaamispaikkoja olivat yksityiset salongit sekä hotellit, ravintolat ja
seurahuoneet.OnmyösmahdollistaNiemisentapaannähdäkaikkienhallinto-ja
itsehallintokoneistojen kaikki tasot omantyyppisinään suljettuina, omassa piiris-
säänkuitenkinkeskustelevinajulkisuuksina.18

Suomalaisessa todellisuudessa ylimmän valtakunnanjulkisuuden muodosti
pitkäänemämaassasijaitsevahovi.Seneteentyönnettynätukikohtanaautonomi-
anajanHelsingissätoimikenraalikuvernöörinresidenssi.Habermasinkorostama
totaalinen ero keskustelevan ja edustuksellisen julkisuuden välillä19 estää havait-
semasta sitä, ettei ”alemmille näyttäytyminen” mitenkään ollut aristokraattisen

15 Vrt.Eley1992,291–292.Stenius1990,153–154.Nieminen2006,77.
16 Vrt.Tommila1988,25–26jaNieminen27–29,66–67,74,141,158.
17 Esim.Nieminen2006,78–99.KirjakaupankehityksestäHakapää2008.
18 Nieminen2006,36–38,141,145–147.
19 Calhoun1992,7.Habermas1992,426–247.
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julkisuudenainoa funktio.Ennenkamerankaikkinäkevääsilmäähovi tarjosi to-
distajatvaltiollisille transaktioillekutensopimuksille jaedustajienvaihdolle.Ylin
seurapiirijulkisuustoimisekinmerkittävänätietojenjavaikutelmienvaihdonfoo-
rumina.20Ideologisiasyitälukuunottamattaeioleperusteitaolettaa,etteiköaris-
tokraattisissapiireissäolisikäytyrationaalistakeskusteluatärkeistäuusistaasioista
myösilman,ettäläsnäolevienkeskinäinenhierarkiavaikuttisiihen,mitenheidän
älyllinen panoksensa vastaanotettiin. Päivittäisten keskustelukäytäntöjensä suh-
teenaristokraattinenhovijulkisuustuskinoneronnutkovinkaanpaljoaporvaril-
lisestayhdistys-taiklubijulkisuudesta,saativirastojulkisuudesta.Kyseonsiiskoko
ajanenemmän inkluusionasteesta jakriteereistäkuin julkisuuksienolemukselli-
sestaerosta.

Funktionaalisesti julkisuus voidaan laajimmillaan käsittää minkä tahansa yh-
teisön yhteisenä tilana, jossa käsitellään yhteisiä asioita tai ainakin tiedotetaan
kaikkise,jollehalutaanyhteisöntodistusjatakaus.Suppeammassajamodernim-
massamielessäjulkisuusvoidaanymmärtääkunkinryhmänsisäisenäkeskustelu-
avaruutena,jossakäytyitseämääritteleväkeskusteluonryhmänitsetietoisenole-
massaolon perusta. Mitä pienempi yhteisö on, sitä helpompi on pitää yllä aitoa
kaksisuuntaisuuttajakaikkiensuhteellisensamanarvoistaosallisuutta.Julkisuuden
muuttumisessaonkinymmärtääksenikyseenemmänvolyyminjavälineidenkehi-
tyksestäkuinrajustaolemuksellisestamurroksesta.Habermasilainenoletus,jonka
mukaan keskustelu jossakin kohdassa äkkiä muuttui rationaaliseksi, sisältää sen
omituisenajatuksen,ettäihmiskuntaolisikasvanutaikuiseksitiettynähetkenäja
silloinkinvaintietyissäkeskialueentulo-jaelämäntapaluokissa.Tietojenjanäke-
mystenvaihtoonperustuvaaneuvotteluayhteisistäasioistaonvarmastiollutole-
massaleirinuotioidenajoistaalkaen.

YleisinHabermasiavastaanesitettykritiikkikohdistuu juurikattavuudennä-
ennäisyyteen.21Painettuasanaatuotti1800-luvunSuomessakinpienijaetuoikeu-
tettu ryhmä. Poissuljettuja olivat pääosa yhteiskunnan alemmista kerrostumista,
pääosanaisistasekämonetetnisetjauskonnollisetvähemmistöt.Aateliaeisuora-
naisestivoitusulkeaulos,muttakovinkuuluvaksisenäänieimuodostunut.Nancy
Fraserkärjistää,ettäHabermasinutopiakoostuivarakkaistakeskiluokkaisistaval-
koisista miehistä, jotka näkivät itsensä universaalina luokkana ja valmistautuivat
hallitsemaanyhteiskuntaa.Kaikilleavoimen,tasa-arvoisenjarationaalisenkeskus-
telunvaiheenalkaneeksi julistaminentoimivallanotonoikeuttajana.22GeoffEley
taas korostaa porvarillisen julkisuuden ydinryhmien vihamielisyyttä aristokraat-
tisia,asemanperiytymiseenpohjaaviajärjestäytymisenmuotojakohtaan.Samalla
kunvanhatyhteenliittymättuomittiin,uudenjulkisuudenympärillealkoisyntyä
uusiaylisukupolvisiksimuuttuviaverkostoja.Niihinkuuluvienolihelpponähdä
itsensäetujoukkona,jonkakeskuudestauudetjohtajatlöytyisivät.23

20 Esim.Klinge2009,216,226,410–414.
21 Benhabib1992,79.Calhoun1992,3–5,34.Eley1992,307–319.Fraser1992,113–118.Postone

1992,165.–MyösHabermasitsetiedostitämän.Habermas1989,54,73ja110jaHabermas1992,
423–424.

22 Fraser1992,113–118.
23 Eley1992,298,321.MyösTaylor2004,passim.
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YhdenjulkisuudenmallintilalleFraserkehitteleeuseaankilpailevaanjulkisuu-
teenperustuvaapluralististamallia.Tappionkärsineetosajulkisuudetjokomargi-
nalisoituvattaijatkavathegemonisenjulkisuudenhaastamista.Jokainenulossulke-
minentuottaauudenvastajulkisuuden,jossasyrjäytettyjenäänipyrkiikuuluville.
Myösvastajulkisuudet,joidentähtäimessäonpääsyseuraavaksivaltajulkisuudeksi
(suomalaisessakontekstissaensinporvarillinenjulkisuus,sittenkehittyvätyöväen-
julkisuus) kanavoivat itsetarkoituksellisen näkyvyyden ja oman edun tavoittelua,
joskushyvinkinepädemokraattisinvälinein.Syrjäytetyksitulemisenkokemuskui-
tenkinmuuntuuhelpostikokemukseksiuhriudestajaomastamuitasuuremmasta
hyveellisyydestä.Tämäitseymmärrysvoiseurataryhmänmukanasilloinkin,kun
sepäätyyvaltajulkisuudenvaiheeseen.24

Fraserhuomauttaamyös,ettäeiolemahdollistasopia,etteikeskustelutilantees-
savälitetäpuhujanmuodollisestaasemasta.Puhetyyli jaargumentointitaitoovat
eri taustoista tulevilla erilaiset, samoin sosiaalisten tilanteidenhallinta.Epämuo-
dolliset erot näkyvät, vaikka hierarkian ulkoisista merkeistä luovuttaisiin. Tästä
syystäaitosamanarvoisuudenkokemusonmahdollinenvainhyvinsamanlaisten
kesken. Mediajulkisuudessa vaikuttaa myös taloudellinen epäsymmetria, koska
omistavaluokkakontrolloipääsyätiedonäärelle.25

Fraserkorostaaedelleen,ettänäennäisentasa-arvoisessakinkommunikaatiossa
vallanalaiset voidaan suostutella sisäistämään yhteisen edun retoriikka, jonka si-
sällöttosiasiassahyödyttäväthallitsevaaryhmää.Pelkkäosallistenmääränlisäysei
siten ole demokraattisuuden riittävä ehto, koska indoktrinoivat koneistot voivat
periaatteessalevittääsanomaansakuinkalaajallehyvänsä.26

Herruudenluonnemuuttuikansalaisjulkisuudensyntyessävainpäällisinpuo-
lin.Yleisestä mielipiteestä tuli virallinen legitimaation lähde, mutta käytännössä
julkisuusedelleenkierrättidiskursseja,jotkaesittivätvallitsevanjärjestyksenluon-
nollisena.Uusikinvaltalogiikkamahdollistisen,ettäyksiyhteiskunnankerrostu-
mahallitsimuita.27Porvarillisenjulkisuudenitseymmärryksenidealistisuuttakri-
tisoivatjoaikalaiset,mm.Hegel.VääräntietoisuudenkäsitteenlanseerannutMarx
pitiyleistämielipidettäsuorastaanluokkaintressinnaamiona.28Massajulkisuuden
vaiheenmyötäkansalaisjulkisuudenpiilevätmekanismitvainnousivatnäkyviin.

24 Fraser1992,115–116,122–126,137,jaEley1992,306–307.MyösBoyte1992,344jaGarnham
1992,359–360.

25 Fraser1992,119–121,126–127.MyösGarnham1992,365jaPostone1992,168.
26 Fraser1992,126–132.MyösBenhabib1992,86–87.
27 Fraser1992,117,139(nootti13).ToisaaltaHabermasinkaanmielestälisääntynytpoliittinen

inkluusioeiautomaattisestijohtanutmukaanpäässeittenryhmienedunlisääntyneeseenhuo-
mioonottamiseenpäätöksenteossaja/tainäidenlisääntyneeseenvaltaansuhteessaomiinolosuh-
teisiinsa.Habermas1992,451.

28 TästäHabermaskinonolluthyvintietoinen.Habermas1989,117–129.MyösCalhoun1992,4–5,
19.
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Julkisuudensyklimalli,
internetjaHabermasinpaluu

Habermasinmallissajälkimmäinensiirtymätapahtuuavoimesta,vapaastijaratio-
naalisesti keskustelevasta kansalaisjulkisuudesta kaupalliseen, lähettäjäkeskeiseen
jamanipuloivaanmassajulkisuuteen.Senoletetaantapahtuneenlineaarisesti,vain
yhteenkertaanjaaivantietyssähistorianvaiheessa:siirryttäessäpuheenjakirjoi-
tuksenvuorovaikutuksestaensinpainetunsanan,sittemminselluloidinjasähköi-
senmedianvälittämäännykyjulkisuuteen.

2000-luvunalunjulkisuustutkijallaonpuolellaanetu,jokaHabermasilta1960-
luvullapuuttui.Hänelläonsilmiensäedessäratkaisevastiuudenlainenviestinnän
alanilmiö,verkottuvasähköinenväline.Ensisilmäykselläinternetnäyttääkiteyt-
tävän kaikki Habermasin kuvaaman kansalaisjulkisuuden ihanteet. Se on avoin,
vuorovaikutteinen,vapaastiargumentoiva,keskustelijainstatuksestariippumaton
foorumi. Se on virtuaalinen kahvilajulkisuus vailla havaittavia arvoeroja, reaali-
ajassa keskusteleva globaali uusyhteisö. Ja kuten edeltäjänsä, fyysiseen paikkaan
rajoittunutkahvilakeskustelu,sekinpaitsiväitteleerationaalisesti,myösmekastaa
irrationaalisesti, suostuttelee tarkoitushakuisesti, juoruaa pahantahtoisesti ja lör-
pötteleehuvikseen.

Kaikesta avoimuudesta, helppokäyttöisyydestä ja perusinvestointien jälkei-
sestä suhteellisesta huokeudesta huolimatta myös verkkoympäristössä toimimi-
nenvaatiipääomiajateknologisiaolosuhteitasekäteknisiäjakulttuurisiataitoja.
Habermasin kriteereistä toteutuu aidosti vain teemojen vapaa valinta. Kaikki ei-
vät nytkään ole mukana, vaikka me olemmekin. 1700–1800-luvun porvarillisten
keskustelijoidennäköharhasiistoistuu.Valtavanvolyyminsävuoksiinternetmyös
jakautuu välttämättä osajulkisuuksiin. Optimistisesti voisi kuitenkin arvella, että
Habermas-kritiikinkaipailemajulkisuudenaitomoniäänisyysonsaavutettavissa.29

UusimmillajulkisuuskokemuksillatilkittynäHabermasinteoriaonhyvälähtö-
kohtasyklisellejulkisuusmallille.Tällöinhänenainutkertaisenaesittämänsämuu-
tos nähdään yhtenä siirtymänä pitemmässä sarjassa. Thomas Kuhnin tyypittele-
missä sykleissä vuorottelevia julkisuuden vaiheita voitaisiin kutsua murrosjulki-
suudeksijanormaalijulkisuudeksi.30

Ideaalityyppinenmurrosjulkisuuskäynnistyyteknis-taloudellisestamuutoksesta
jaosuuuudenjulkisuusteknologiankäyttöönottovaiheeseen.Murrosvaiheenesiin
nostama,uudeksieliitiksikehittyväryhmäottaauudenjulkisuusvälineenhaltuun-
sajatekeesiitäfoorumin,jollaluoitsensäjamuotoileeideologiansa.Seasettautuu
kantamaan muutosta ja ilmoittaa lahjoittavansa sen anteja edelleen, toistaiseksi
edistyksestäsyrjäänjääneisiinkerrostumiin.Samallase itsehyötyyvälittäjänase-
mastaan. Uuden toimijatahon ilmaantuminen luo yhteiskunnan sisään uuden-
tyyppisiäjännitteitä.31Ensipolvenjulkisuudenvaiheessauusiryhmäjauusiväline
siisluovattoinentoisensa.

29 Fraser1992,119–121,126–127.Garnham1992,365.Postone1992,168.
30 Kuhn1994.Edelläs.26.
31 Vrt.Curran2002,55–78.
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Normaalijulkisuudenvaihealkaa,kunryhmäsaavuttaahegemonian.Seasettuu
aloilleenuusintamaanasemaansajasanomaansa.Julkisuudenhallintaperiytyyai-
kanaanseuraavillesukupolville.Uudeltafoorumiltasivuunjääneettahothyödyn-
tävätvanhojajulkisuustyyppejätaietsivätuudempia,vastakehittymässäoleviavä-
lineitä,muttasaattavatmyöshajotajajäädääänettömiksi,vaillesisäistäkinjulkista
tilaa,jollamääritelläitseään.Valtajulkisuusvakiintuu,tasaantuujaalkaaasteittain
murentua. Moniäänisyys ja -arvoisuus lisääntyvät. Uudet osajulkisuudet alkavat
eriytyä.Seuraavassamurrosvaiheessajokinosajulkisuusmuodostuuuudeksimur-
rosjulkisuudeksi, ideaalityyppisessä tapauksessa taas jokinuudenvälineenkanta-
mana.

1800-luvun Suomessa painetun sanan instituutiot miehitti pääosin keskiluo-
kastanoussutsivistyneistö.Ryhmäolitaustaltaansuhteellisenyhtenäinen,vaikka
seolikinjakautunutsuomenmieliseenjaruotsinmieliseenfraktioon.Aatteellisesti
fraktioitayhdistivätnationalistinenjaliberalistinenajattelu.Muilleryhmillejäiti-
laavanhempaajulkisuustyyppiäedustavanpuhutunsananpuolella.Papistosaar-
nasikirkoissakutenennenkin.Yhdistymis-jakokoontumisvapaudenmyötämaal-
listen aatesuuntien sanomaa saatettiin levittää yhdistysten tilaisuuksissa. Myös
mielenosoitusinstituutio alkoi muotoutua. Joukkokokousten merkitys voiman-
näyttönä sai lisäarvoa uutisvalokuvan myötä.32 1800-luvun lopulla lehdistökent-
täänalkoitullauusiatoimijoita.Ehkäyllättävimminkasvoiäänekkäästiprotestoi-
va, aluksi maanalainen työväenlehdistö.33 Murros- ja normaalivaiheet toistuivat
sittemminsähköistenvälineittenkohdalla, joistaelokuva ja jossainmäärinmyös
radiotoistivatvanhaakuviota:ensin”porvarillinen”vaihe,sittentoimijoidenpii-
rinlaajentuminen.Televisiontapauksessa1960-luvunvahvavasemmistolainensu-
kupolvimiehittiuudenvälineenhetkeksiomillaan.Sukupolvi-jaaatemonopolin
vaikutusulottuiradionpuolellekin.Samantapaistakoettiinmyösteattereissa.

2000-luvunalkuuntultaessaeräsympyräsulkeutui.Uusininformaatioteknolo-
ginenväline,verkottuvainternet,muistuttaaHabermasinkuvaamaakeskustelujul-
kisuuttasiinä,ettäjokainenvastaanottajaonjälleenmyöspotentiaalinenlähettä-
jä.34Kommunikaatioonainakinteoriassataasaidostikaksisuuntaista.Syntymässä
onglobaaliiltanuotiojauusisähköisestilevitettyfolklore.Painetuntekstintuotta-
misenjajakelun1800–1900-lukujaleimannutkaupallinenvaihejääkinkentiesly-
hyeksi.Tieto,kertomuksetjaajatuksetlakkaavatehkäolemastakauppatavaraa,jota
myydään kansien välissä, valmistajiensa taloudellista etua turvaavan copyrightin
alaisena,jajokatoisinaansalakuljettaaideologisiasisältöjä.Uudenvälineenkäyt-
töönlapsestaastitottunutinternet-sukupolvialkaa2010-luvunkynnykselläjuuri
näyttäämerkkejäradikalisoitumisesta.Siirtymäverkkoyhteiskuntaanvoihyvinkin
toistaarakenteen, jossauusimediavälineluouudenhegemonianjasitäkantavan
uudeneliitin.Uudenjulkisuudenkaappaamistavalmistelevatkeinottelijatkinovat

32 Bensimon2002.
33 Esim.Ehrnrooth1992jaSalmi-Niklander2004.
34 Habermasitsekatsoo,ettäinternetonliianhajanainenja/taiheimoutunutvoidakseentoimia

hänenideaalimallissaanesitettynädemokraattisestikeskustelevanayleisjulkisuutena.Tästäon
kuitenkinmahdollistaesittääluotettaviaarvioitavastamyöhemmin,internetjulkisuudenvakiin-
nuttua.Habermas2006,423–424(nootti3).



44

Kuviteltuaatelismies

valmiinaasemissa.Habermasinmallionsiismahdollistarehabilitoida, jossiirty-
määporvarillisestamassayhteiskuntaaneioletetaainutkertaiseksikäänteeksi,vaan
vainerääksipolvekkeeksimatkallaainauudenlaisiinyhteiskunta-jakommunikaa-
tiomalleihin.

Eliittientutkimus:ideologia
vallansiirtojenoikeuttajana
jayhteiskuntienrauhoittajana

Kokemuksenimukaaneliittientutkimusvoidaanjakaakahteenpäätyyppiin,staat-
tiseenjadynaamiseen.Staattineneliittientutkimusottaakohteensaannettuna.Se
tarkastelee tietyn vakiintuneen, suhteellisen pysyväksi ymmärretyn eliitin yhteis-
kunnallistarooliajaniitästrategioita,joitaseasemansasäilyttämiseksiharjoittaa.
Eliitti-identiteetti ymmärretään konservatiiviseksi ja eksklusiiviseksi. Sen katso-
taan kiinnittyvän aineelliseen hyvinvointiin, kulttuuriseen pääomaan, ulkoisiin
käytöstapoihinjaylimysmielisiinasenteisiin.Joseliittejätutkitaanvallannäkökul-
masta, kyse on valmiiksi olemassa olevien valtaresurssien hallinnasta ja uusinta-
misesta.Tutkimuksenkohteenaon jokoeliittiasemansäilyttäminen(survival) tai
senmenettäminen.35Dynaamineneliittientutkimuspuolestaantarkasteleeeliitte-
jäyhteiskunnanmuuttajina.Tutkittavanaonvalta-asemantavoittelu ja saavutta-
minen,sitävälttämättäedeltävänousevienjavakiintuneidenryhmienkamppailu
sekänollasummapelissähävinneenryhmänosaksiyhtävälttämättäkoituvavalta-
asemanmenettäminen.36Tämätyöedustaajälkimmäistätyyppiä.

Määrittelen eliitin toiminnallisesti, valtaa käyttäväksi ryhmäksi. Kyse ei ole
kiinteärajaisesta ihmisryhmästä saati luokasta, vaan yhteiskunnallisesta funktios-
ta.Kaikissayhteiskunnissa jokineliitiksiorganisoitunutvähemmistökäyttääval-
taa, jonka kohteena on organisoitumaton enemmistö. Eliittiasema voi perustua
mm.vallankumoukseen,valloitukseen,resurssientaiarvojärjestelmänkontrolliin.
Yhdeneliitinmallissavakiintuneetyhteiskuntavaiheetjamurrosvaiheetvuorotte-
levat, kun alatasolta ponnistava vastaeliitti ajoittain haastaa vakiintuneen eliitin.
Pluralistisessamallissaeliittienkamppailuonpysyvätila.37

Orientaationmukaaneliititvoidaanjakaakolmeentyyppiin.Traditionalistiset
eliitit ovat perinteisen asemansa muuttumattomissa olosuhteissa säilyttäviä ryh-
miä, adaptiiviset eliitit lujittuvat reagoimalla johonkin ulkopuolelta aiheutettuun
muutokseen ja transformatiiviset eliitit luovat itse asemansa muuttamalla yhteis-

35 Staattistatutkimusotettakuvaavatesim.JoakimMalmströmjaPatrikWintonesipuheessaan
(Malmström-Winton2003,5–12)teokseenMedbörd,svärdochpengar:elitersmanifestation,
maktutövningochreproduktion1650–1900.Otettatoteuttaamyöspääosateokseenkootuista
artikkeleista.LoistavapoikkeusdynaamiseensuuntaanonGöranNorrbynartikkeli”Deklasserad
överklasselleranpassadelit?1800-taletssvenskaadelochdetborgerligasamhället”,jokatarkastelee
laskevanaatelinjanousevansivistysporvaristonsuhdetta(Norrby2003).

36 Dynaamistaeliittikäsitystäedustavatesim.Savage-Williams2008,passimjaPowis1984,2–5.
37 Carlton1996.Galbraith1984,25,195–196.Mosca1965,50–53,99,332,397.Ruostetsaari1992,

12–13,19–26.
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kuntaa.Varsinkin viimemainituille on tyypillistä vahva koheesio ja usko omaan
objektiiviseenlegitiimisyyteen.Omaaidentiteettiäsaatetaanvahvistaaväheksymäl-
lä ja jopa tuhoamalla edellisen vaiheen symboleita ja rakenteita.Vaihtoehtoisesti
voidaanmyöskorostaajatkuvuudenilluusiotaomaksumallajoitainedellisenelii-
tinpiirteitä.38

1800-luvun Suomessa oli menossa siirtymävaihe, jossa koulutuksen ja asian-
tuntijuudenavullaasemansaoikeuttava sivistyneistöoli tulossa japerinnöllinen,
muttamyösaateloinneinlisättäväaristokratiataasmenossa.Aateliolivanhaval-
taryhmittymä, jokaoliautonomianajanalussahankkinut itselleenaiempaavah-
vemmanasemansopeutumallauuteenvaltioyhteyteen.Transformatiivisensivisty-
neistöeliitinvaltaannousuneräänästrategianatoimiedeltäjänmustamaalaaminen
määrittelemälläsetraditionalistiseksi(ei-edistykselliseksi)eliitiksi.

Klassiseteliittiteoreetikot,italialaisetsosiologitVilfredoPareto(1848–1923)ja
GaetanoMosca(1858–1941)ovat tämän työnkannaltakiinnostavia sekäyhteis-
kuntien javallan tutkijoinaettä1800-luvun lopunkehityksenaikalaistodistajina.
Siirtymä käskyvallasta ideologiseen vallankäyttöön ja niihin enenevässä määrin
”kansanvaltaisiin” instituutioihin, joiden kautta kyseinen valta kanavoituu, oli
heillesekätutkimuskohdeettäteorioidenkasvualusta.

 Vilfredo Pareto tarkastelee yhteiskunnallista muutosta kilpailevien eliittien
taisteluna ja ideologioitamuutoshakuisten ryhmienkäyttövoimana.Hänenmal-
lissaan murroskausien kanssa vuorottelevat yhden eliitin suvantovaiheet, joiden
vallitessa ideologian tehtävä on rauhoittaa yhteiskuntaa.39 Pareton pessimistisen
teorian lähtökohta on ihmisen irrationaalisuus. Inhimillisen toiminnan tärkein
käyttövoimaeiolepunnitsevajärki,vaanali-taiesitajuisestimuodostuvattunne-
pohjaiset vaikutelmat. Alun perin ei-loogisesti40 motivoituneet valinnat oikeute-
taan jälkikäteen rationaalisesti, kiinnittämällänevalittuihin tai vartavasten luo-
tuihinperiaatteisiin.Argumentointiotetaankäyttööntaannehtivasti,jotenvakau-
muksiaonvaikeavasta-argumenteinmurentaa.Kuvitellutsyytkuitenkinpeittävät
näkyvistä todelliset syyt. Ajan virtausten liikuttelemat ihmiset näkevät tekonsa
henkilökohtaisinavalintoina,jotkaovatperusteltujajamoraalisestihyväksyttäviä
sekäheidänomissaanettämuidensilmissä.41

Tästä syystä kauniit sanat usein säestävät rumia tekoja. Murroskausille on
Pareton mukaan tyypillistä kohdentumaton henkinen levottomuus, joka etsii
purkautumistietä. Kohteen löydyttyä syntyy liike, jonka kannattajat mielestään
reagoivat rationaalisesti objektiiviseen ilmiöön. Tietoiselle tasolle yltävät vain
järkevän näköiset, oletettua sortoa vastustavat motiivit, joita liikkeen kannatta-
jat edistävät tajuamatta valmistavansa maaperää uudelle eliitille, joka ei ole syr-
jäytettäväämoraalisestiyhtäänparempi.Totuuden,hyvyyden jaoikeudenkamp-

38 Carlton1996,204–205.
39 Vrt.Zetterberg1968,3–4.
40 Alkutekstinjaenglanninnoksenlatinalaisperäisenterminologianmukaannon-looginen–ei

’il-looginen’.
41 Pareto1968,27–30,50,97.Paretonvuonna1901italiaksiilmestyneenteoksenajattelulähenee

GustaveleBoninteoksessaJoukkosielu(Psychologiedesfoules,1895)esittämiäajatuksia.leBon
1912.
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pailuvalhetta,pahuutta javääryyttävastaanpaljastuunousevan ja laskevanelii-
tin valtataisteluksi. Ryhmä, joka pyrkii korvaamaan vanhan eliitin, ei myönnä
itsekkään motiivin olemassaoloa. Se ilmoittautuu sorrettujen johtajaksi, kertoo
tavoittelevansa laajojen piirien etua ja käy taistoon kansakunnan edun nimissä.
Liittolaisiatarvitessaansehyväksyyauliistiuusiajäseniä,muttamuuttuupianeks-
klusiiviseksi.Propagandassaryhmänvoittoesitetäännöyrienvoittonamahtavista.
Demokratiapuheensuojassauusioligarkiakorvaavanhan.Uusieliittionsyntynyt
jauusisyklialkaa.42

Esimerkkinä tällaisestaprosessista43Paretomainitsee juuriporvaristonvoiton
aatelista.1800-luvunuudenpolitiikankulmakiviäolirahvaankanssaliittoutumi-
nen. ’Kansa’eikuitenkaanpäätynytvallankahvaan,vaanporvarilliseteliititvain
oikeuttivatnousunsasenavulla.1800–1900-luvuntaitteenperspektiivistäkatsoen
Paretoennustiaivanoikein,ettäyhteiskuntienainesosatolivatjälleensekoittumas-
sa,uudetkonfliktitjaseuraavateliittikerroksetsyntymässä.Porvaristoonnistuisiis
ideologiatyössäänvaintilapäisestijavainomiensakeskuudessa.44

GaetanoMosca45painottaavallitsevaanideologiaansosiaalistumisenmekanis-
meja, vaikka lähteekin liikkeelle samasta vallanoton oikeuttamisen tematiikasta.
Ihmiskunnan historiassa toistuu erilaisia resursseja (sotilasmahtia, varallisuutta,
tietoa,teknologiaa)omaavienryhmienpyrkiminenkohtiensinitsenäisyyttäjasit-
tenvaltaa.Varhaisimpinavuosisatoinavaltasyntyymiekankärjestä,myöhemmin
keskeiseksi välineeksi tulee raha ja sillä ostettava vaikutusvalta. Valtamonopolin
saavuttanutryhmäsulkeutuu, senstatusta säilyttävä tendenssivahvistuu jakehi-
tyspysähtyy.Radikaalitmuuttuvatkonservatiiveiksi jaavoimuuttavaatineetpys-
tyttävät uudet raja-aidat. Ryhmä vahvistaa koheesiotaan muodostumalla perin-
nölliseksikäytännössä joskaaneiainanimellisesti, javaraa itselleenkorkeimman
sivistyksen, kulttuurin ja virat. Ryhmän alkuperää kuvaava oikeuttamiskertomus
laaditaan yleväksi ja koskettavaksi. Poliittista kulttuuria ylläpidetään tiedotuksen
ja kasvatuksen avulla. Ihmisten myötäsyntyinen tarve uskoa vallan laillisuuteen
edistääyhteiskuntienvakautta.Yhteistenajattelumallien,normien ja illuusioiden
ohellavakiintuneenvaiheenyhteiskuntienjäseniäyhdistävätkollektiiviset intres-
sit,kokemuksetjamuistot.46

Nationalismin jademokratiankaltaisetnäennäisrationaaliset instituutiotovat
Moscan mukaan joko tahallisesti tai tiedostamattomasti ylläpidettyjä illuusioita,
jotka pönkittävät tietyn vähemmistön valtaa. Monipolvinen välittävä mekanismi
kaappaaleijonanosantosiasiallisestapäätännästäjasuokeinottaitavallerunsaasti
mahdollisuuksia lopputuloksenohjaamiseen.Vallan sisältöjen suhteenMoscaon

42 Pareto1968,35–38,41,69,86–87.
43 Paretonaineistokattaatuhansiavuosiaihmiskunnanhistoriaajamoniasenjuhlituimpia’hyvän’

mobilisaatioita:kristinuskonjaislaminnousu,uskonpuhdistus,herätysliikkeet,Ranskanvallan-
kumous,sosialismi,imperialismi,patriotismijanationalismi,raittiusliike,hygienialiikeym.mo-
raaliliikkeet.Hänvertaafanaattisiayhteiskunnallisialiikkeitäuskontoihin:niilläkinonaskeettinsa,
apostolinsajamarttyyrinsa.Pareto1968,42–47,53–58japassim.

44 Pareto1968,36,67,72–73,91–92.
45 MoscaneliittejäkäsitteleväteosElementidiscienzapoliticailmestyialunperinvuonna1896.
46 Livingston1965,xviii–xxii,xxvii–xxix.Mosca1965,6,47,51–52,107,111,163,298,313,398,

414–420,430.



47

Julkisuusjavalta:teorioita,metodeita,käsitteitä

kulttuurirelativisti:toiminnanperustaonkaikissajärjestelmissäse,mitäkulttuu-
rinsisälläkulloinkinpidetäänhyvänä,totenajaoikeana.Päätöksenteonlopullisina
reunaehtoinaovatkunkinaikakaudenvallitsevatuskomukset, tottumukset jaar-
vot.47

Mosca ei näe tosiasiallista eroa (vaikka myöntääkin aste-eron) vanhanaikai-
senherruudenjamoderninsuostuttelunvälillä,vaankatsoo,ettäpakkojavapaus
ovat aina läsnä samanaikaisesti. Näennäinen vapaaehtoisuus perustuu kulttuuri-
seenehdollistamiseen.Hallitutuskovat siihenpoliittiseen formulaan, jollahallit-
sevaluokkaoikeuttaavaltansa,haluavatmitäheidätonohjelmoituhaluamaanja
uskovatolevansavapaita.Kansanajattelutavan säätäminenonuskontojenvanha
tapa,jotamyösmaallisetideologiatmenestykselläharjoittavat.Moderniendemok-
raattisten prosessien todellisia ohjailijoita ovat mielipidejohtajat. Kukin järjestel-
mäsiirtääherruudenniille,jotkajuurisilleominaisiamuotojanoudattaenosaavat
ottaa vallan itselleen. Mutta kulttuurinen valta toimii myös toiseen suuntaan: se
kontrolloivallanpitäjiäasettamallanäille toiminnanrajat.Niinvaltiaatkuinval-
litutkin omaksuvat kasvuympäristönsä arvot, normit, uskomukset, velvoitteet ja
intohimot.  Niistä riippuu, mitä he pitävät suotavana, sallittuna tai mahdollise-
na.Yksilönasenteetvoivatnäyttäävähäpätöisiltä,mutta ihmismassanasenteiden
summaonmahtavasosiaalinenvoima.48

Suostutteleva,kasvattava ja/taivalistavapropagandapalveleeensinaatteen le-
vittämistä,sittenmassojenpitämistälojaaleina.Herooisenmurrosvaiheenpäätyt-
tyäsankarienmainettaonvaalittava,ehkäpuhdistettavakin,jamarttyyrienkulttia
pidettäväyllä.Ydinryhmänonlöydettäväpaikkakaikilleniilleerilaisilleyksilöille,
joitasetaisteluvaiheessatulirekrytoineeksi,mikäalkaamurentaaryhmääsisältä-
päin.Sisäistenristiriitojenvoimistuessasehajoaakeskenäänkilpaileviksiryhmit-
tymiksi,joistaaikanaankehittyyuusienideologioidenjaeliittienytimiä.49

C.WrightMills(1916–62)erottaavuonna1956ilmestyneessäteoksessaanThe
PowerElitekäytännöllisenjasisältötasontoimijat,valtaeliitinjaideologiseneliitin.
Valtaeliittiin kuuluvien asema taloudellis-poliittis-sotilaallisessa koneistoissa on
sellainen, ettäheidänpäätöksensävaikuttavat suoraanmonienmuidenelämään.
Yhtä olennainen on kuitenkin toinen paljon epämääräisempää valtaa käyttävä
taho: neuvonantajat, asiantuntijat ja mielipidevaikuttajat, jotka ohjaavat ylintä
päätöksentekoamuovaamallasenpohjanaolevaaajattelua.Millsinmukaanideo-
loginenvaltatoimiisiis”varsinaisen”päätäntävallantakanajaavulla,muttasamal-
latosiasiallisestiohjaasitä.50

Vanhemmatteoreetikotpitivätesilläideologiseenvaltaansisältyvääkumouspo-
tentiaalia. Millsillä pääosassa on sen yhteiskuntia rauhoittava vaikutus. Hänen
aineistonaan on 1900-luvun alkupuoli ja keskiössä amerikkalainen yhteiskunta.
Vaikkakohteenaonaatelin jasivistyneistönkonfliktiinnähdenjoseuraavanvai-

47 Livingston1965,xxxiii,xxxviii.Mosca1965,71–73,98,134,138,153–157,245,258–261,268,
284–286,292,311,325–326,331–337,389–395,410–412.

48 Mosca1965,26,96–99,107–110,114,184–187,410,452,456.
49 Mosca1965,117,188–199,214,313.
50 Mills1956,4–11,20–25,289.
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heen yhteiskunta, Millsin monessa mielessä yleispätevillä näkemyksillä on rele-
vanssia myös 1800-luvun Euroopan kannalta: hän kuvaa juuri sitä yhteiskuntaa,
jonka kyseinen konflikti tuotti. Polttopisteessä on sosiaaliselta taustaltaan keski-
luokkainen eliitti, joka esiintyy ”keskiluokan” nimikkeellä. Amerikkalaiseksi eri-
tyispiirteeksi Mills erityisesti mainitsee porvariston perinteisen vastavoiman,
aristokratianainakinnimellisenpuuttumisen.51Vastaava tilanne tosin syntyiEu-
roopassakinaristokratian(symbolisen)kukistamisenjälkeen.

Mills suhteellistaa habermasilaista rakennemuutosta jo ennakolta todetes-
saan,ettänäyttäytymisjulkisuusviimeistään1900-luvulletultaessasiirtyikatu-ja
kahvilanäyttämöiltä mediaan. Painomuste syrjäytti sinisen veren. Uuden media-
aristokratian perusta oli rahan, maineen ja vallan liitto. Syntyperän merkityksen
kiistäjien lanseeraama oman ansion periaate korruptoitui, kun näkyvyys alettiin
ymmärtääansioituneisuudentakeeksi.Vastaavastitodellisenvallanhaltijoidenpiti
opetella poseeraamaan kansanomaisesti. Mediaspektaakkeli halvaannutti yleisön
kriittisen tarkastelukyvyn ja synnytti sen sijaan sokeaa luottamusta ja mukautu-
mista.52

MillstoteaaMoscantapaan,ettäeliittiinsosiaalistuminenpitääsisälläänindokt-
rinoivia prosesseja, joissa omaksutaan oman kasvuajankohdan kulttuurin arvot
jamaailmankuva.Ideologiaulottaasiisotteensasekähallitseviinettähallittuihin.
Vakiintuneeneliitin jäseneivoivapaastimuotoillayhteisönarvomaailmaa,vaan
ryhmäntuottamakulttuurinenhegemoniapäteemyössenomiinjäseniin.Millskin
päätyyesittämään,ettäeliittientoimintalepääsekädemokratianettädiktatuurin
oloissalopultasamallapohjalla:yhteiskunnassayleisestihyväksytyilläperiaatteilla.
Kulttuurionviimekädessäeliittiinkuuluvanyksilönkinyläpuolella,vaikkahänel-
läonkinmuitaparempimahdollisuusosallistuasenmuokkaamiseen.53

OikeuttamisretoriikanMillsjakaakahteenalalajiin,jotkasoveltuvathyvinsuo-
malaisen1800-luvun tilanteenavaamiseen.Kummassakinonkysehyveen sijain-
nista. Vakiintuneiden eliittien jäsenet eivät mielellään usko valtansa perustuvan
sattumaan, vaan esiintyvät asemansa ansainneina valtiaina. Parhaimmillaan he
oikeasti muistuttavat laatimiaan ihannekuvia. Murrosaikojen nousevat ryhmät
taassuosivatvastaeliitinideaa.Seammentaakristillisestäjasosialistisestatasa-ar-
voperinteestä,korostaenköyhienjahyväksikäytettyjenmyötäsyntyistäylemmyyttä
sortajiinsanähden.Sorretut,kuten1800-luvunnationalistis-edistyksellisessäreto-
riikassa”kansa”, esitetään inhimillisenhyveen javiisauden luontaisinahaltijoina,
itseoikeutettuina uusina valtiaina, joiden myötä koittaa uusi parempi aika. Uusi
eliitti nousee harvoin varsinaisesti tästä joukosta, mutta se samastuu siihen voi-
makkaasti.Vallansiirron toteuduttua demokratian rituaalit ja tasa-arvoretoriikka
toimivatvallanvalepukuna,jokasalliieliitinpysytellähuomaamattomana.54

Hankausta syntyyeniten siirtymävaiheissa,kunvanha jauusi ryhmä–kuten
1800-luvunSuomessaaatelijasivistyneistö–kilpailevatelintilasta.Uusieliittitoi-
saaltakadehtii, ja vaivihkaaomaksuu, vanhaneliitin toimintatapoja.Toisaalta se

51 Mills1956,11–12.
52 Mills1956,71–92,166–167,255.MillsinargumenttiedeltääkronologiassaHabermasinteosta.
53 Mills1956,11–15,24–25.
54 Mills1956,14,17,52–53,91.
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erottautumismielessääänekkäästikritisoiniitä,korostaenomienarvojensaparem-
muutta. Kunkin aikakauden vanha ja uusi eliitti toimivat siis toistensa peileinä.
Uudeneliitintraumaattistasuhdettaedeltäjäänsäilmentääkomplisoitusuhdesen
tapa- ja esinekulttuuriin: yhtäältä arvovallan nälkä, toisaalta yliherkkä suhtautu-
minenmuidenhallussaoleviinstatussymboleihin.55

Kuten Mills toteaa, moderni post-aristokraattinen eliitti ei teoriassa perustu
etuoikeuksienperiytymiseenpienessäsukujenpiirissä.Siltisenalkuperäonmelko
yhtenäinen.Eliittieinousetasaisestikaikistayhteiskuntakerrostumista,vaankou-
lutettujenjavarakkaittenpiiristä.Senjäsenilläonsamantapainentaustajakoulu-
tus,samanlaisetkulttuurisetvalmiudet,yhtenäinenarvomaailmajayhteisetedut.
Keskinäisetverkostotjaluottamuskehittyvätopiskeluvuosina.Elämänpiirinyhtei-
syysvahvistaayhteenkuuluvuuttajasuosiipiiriensulkemista.56

Millsinmukaanmodernidemokraattinensysteemi ihannoiepäpersoonallista,
keskuksetontavaltaa.Tasavahvojenintressiryhmienkamppailutuottaatasapainoi-
sen lopputuloksen, kun neuvottelussa muodostuva yleinen mielipide ohjaa pää-
töksentekoa.Tämä johtaa suoraan1800-luvun sivistyneistön camouflage-operaa-
tioon:niinkauankuinvaltaeihenkilöidy,seeiolevaltaa,jakokoeliittiydenidea
voidaanturvallisestisijoittaamenneisyyteen.Keskiluokanvaltadiskurssitarkentuu
keskitason teemoihin unohtaen, että ylä- ja alapäässään valta edelleen on täysin
näkyvää.57

HabermasiaennakoidenMillskorostaayleisenmielipiteenteorian jayhteisen
edun retoriikan yhteen kietoutumista. Historiallisesti kumpikin kiinnittyi 1800-
luvulla demokratian ihanteeseen vedonneiden porvarillisten keskiryhmien nou-
suun. Edistyksellinen retoriikka asetti vallankäytön pohjaksi yleisen mielipiteen,
jotanoudattamallasaavutettaisiinlaajojenkansanosienetu.Suuriyleisönostettiin
legitiimin vallan ainoaksi lähteeksi. Yleisen mielipiteen vapaan muotoutumisen
tärkein ehto oli kaikille avoin julkinen keskustelu, jossa esiteltiin ja perusteltiin
vaihtoehtoisiaratkaisuja.Lopputuloksenasyntyvääkansantahdonilmaustaolipi-
dettävä erehtymättömänä järjen äänenä. Tällaisena se assosioitui taloudelliseen
liberalismiin: ideoiden, ratkaisumallien jaargumenttienvapaassakilpailussakes-
kustelua ohjaava näkymätön käsi osoitti oikean tien. Toki jollakulla saattoi olla
keskustelussahiemanenemmänvaikutusvaltaakuintoisella,muttamikäänyksit-
täineneturyhmäeipäässytsanelemaanpäätöksiä.Kunmielipideryhmätjärjestäy-
tyivätliikkeiksijapuolueiksi,syntyijoukkovoima.58

TällainenkäsitysmielipiteenmuodostusprosesseistaonMillsinkinmukaanni-
menomaan ihanne, joka on nostettu faktan asemaan – totena esitetty ja todeksi
uskottuoikeuttamisargumentti.Yleisenmielipiteenyleisyysonpaljonrajoitetumpi
kuinkäsiteantaaymmärtää.Massayhteiskunnanmediavälitteinenkeskustelujulki-

55 Mills1956,31–36,42–44,263.Millskäyttääesimerkkinä1900-luvunalkupuolenamerikkalaisia
työväenjohtajia(laborchieftains),muttanäkemysonnähdäkseniyleistettävissäkaikkiinselfmade-
eliitteihin.

56 Mills1956,11–15,19,57–70,88–89,139–143,278–297.Kuvaussopiihyvin1800-luvunsuomalai-
seensivistyneistöön.

57 Mills1956,242–247,265,332,337–339.
58 Mills1956,298–235.
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suussisältäämoniamekanismeja, jotkarajoittavatosallistenmäärää.Eikäenem-
mistöpäätösmyöskäänainaolevalistunein,koskakaikillaosallistujillaeiole laa-
joja pohjatietoja, joita monimutkaisten asioitten arvioimiseen tarvitaan. Ihmiset
saattavatollamieltymyksissäänirrationaalisia,jalisäksihaluttomiaosallistumaan
yleiseenkeskusteluun.Se,mitäkulloinkinpidetäänjärkevänä,eiperustuvainoi-
keaantietoonjarationaaliseenargumentointiin,vaanonsosiaalisestijakulttuuri-
sestiehdollistettua.59Vaivatontapaselviytyänäistävaraumistaonsijoittaakeskus-
televan ja indoktrinoivan/indoktrinoidun yhteiskunnan ero Habermasin tapaan
siihen vaiheeseen, jossa ”massayhteiskunta” syntyy. Millsin massayhteiskunnan
kriteereistävaltaosapäteekuitenkinjo1800-luvunjulkisuuteen.

Massayhteiskunta millsiläisittäin määrittyy sen mukaan, mikä on mielipiteen
lähettäjienjavastaanottajienkeskinäinenmääräsuhde,jamissämäärinvastaanot-
tajilla on mahdollisuus palautteen antamiseen. Puheoikeutta rajoittavat teknolo-
gisetsyytjaepämuodollisetkonventiot.Aidostayleisöstäjaaidostayleisestämie-
lipiteestä on kyse vain, jos mielipiteensä voi ilmaista suunnilleen yhtä usea kuin
niitäottaavastaan,josmediaonniinjärjestäytynyt,ettävälittömänpalautteenan-
taminenonmahdollista, josmuodostettumielipideotetaantoiminnanperustak-
si, vaikka se vastustaisi vallitsevaa auktoriteettia, ja jos autoritaariset instituutiot
eivät osallistu julkisuuden toimintaan. Massayhteiskunnassa pääosa ihmisistä on
vastaanottavassapäässä,palautteenantaminenonvaikeaataimahdotonta,viran-
omaisetvalvovatmielipiteenmuuttamistatoiminnaksijainstituutioidenedustajat
ohjailevatjulkistakeskustelua.Ohjailuaonpaitsihallituksenkontrolli,myösmieli-
kuvateollisuudenharjoittamaideologinenmainonta.HabermasistapoiketenMills
liittääkin massajulkisuuden käänteen nimenomaan 1800-luvun liberaaliin suun-
taukseen,jonkasuojassapoliittinenkampanjointikehittyiyhtaikaayleisenäänioi-
keudenkanssa.Massojenmielipidetulimerkittäväksijamotivaatiosenmuokkaa-
miseen kasvoi. Puhujan ja kuuntelijan roolit eriytyvät.Yleinen mielipide taantui
reaktioksipassiivisestivastaanotettuihinsisältöihin.Mielipidekäsityöläistenkeski-
näisenkilpailunkorvasimielipidetehtailijoidentaistelumonopolista.60

Habermasin tapaan myös Mills esittää siis, että tietyssä pisteessä tapahtuu
muutosaidostakeskustelevastajulkisuudestaindoktrinoivaanjapassivoivaanmas-
sajulkisuuteen. Niin kauan kuin julkisuus on moniäänistä, yksilöllä on teoriassa
mahdollisuus vertailla argumentteja. Suinkaan aina hän ei kuitenkaan näin tee,
vaanvalitseepuolensa japysytteleesillä.Massajulkisuus levittääbanaalia,stereo-
tyypittelevääajattelua.Samallasemuokkaaajattelunvälineitäniin,ettäriippuma-
tonmielipiteenmuodostuskäyyhävaikeammaksi.Lopultakaikki,mitämaailmasta
tiedämme,ontiedotusinstituutioittensuodattamaa.Valmiinaannetutmerkitykset
ovat sosiaalisia implantteja, oikeaoppisia, median hyväksymiä kokemisen tapoja.
Symboleihin kiinnittyvät tiedostamattomat tunteet ja uskomukset vahvistuvat,
kun niitä toistetaan.Aatteita omaksutaan ja hylätään mielikuvien, ei rationaalis-
tenargumenttienohjaamana.NäinsyntyyMillsinmukaan”tukevajamiellyttävä
tuntemus siitä ettäonoikeassa ilman, että tarvitsee itse ajatella”.Ajattelutapaon

59 Mills1956,300–302.
60 Mills1956,302–311.
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helppoomaksua,jossetarjoaaidentiteetinrakentamisellemieluisaaainesta–jos
sesaaihmisentuntemaanitsensähyväksijaälykkääksi,suosituksijamenestyväk-
si silloinkin, kun hän ei sitä ehkä ole. Käskijää totellessaan ihminen tajuaa, että
häntä ohjataan, mutta manipuloinnin kohde uskoo toimivansa itseohjautuvasti.
Voidakseentoimiamanipuloivanvallanonsiiskätkettäväitsensä.61

J.K.Galbraithin(1908–2006)alunperinvuonna1983ilmestynytVallanana-
tomialähteeliikkeellevallankäsitteenympärillekertyneestäretoriikasta.Valtakriit-
tinenpuheesittäävallanolemuksellisestipahana.Tällöinsivuutetaanse,ettävalta
onvälttämätönosayhteiskuntaa.Alistussuhteitaolettavajatuomitsevavaltapuhe
pikemminkätkeekuinpaljastaavallantosiasiallisiamekanismeja.Väkivallanuh-
kaan tai taloudelliseen eriarvoisuuteen perustuva vanhanaikainen valtasuhde on
helppohavaita.Suostutteluunperustuvamodernialistussuhdetaas jääalistetulta
jajopaalistajaltaitseltäänkinuseinhuomaamatta.TämäGalbraithinehdollistetuk-
sivallaksinimittämävallantyyppisaavutetaanmuokkaamallaihmistenuskomuk-
siakasvatuksen,tiedottamisenjavalistuksenavulla.Kysevoiollatuottamuksellises-
ta kulttuuriin sosiaalistamisesta tai tietoisesta suostuttelusta. Ehdollisen vallan
toimintaedellytyson,ettäemmehuomaasitä,vaanhyväksymmetarjotutarvotja
mallit, vaikkapa yhteishyvään vetoavan valtakriittisen retoriikan valtapyyteitten
verhona.62 Kaikilla ehdollistamispyrkimyksillä ei kuitenkaan ole toivottua vaiku-
tusta.Mitätahansaajatusmallejaeivoidavakiinnuttaa.Tehokkaintatiedotusvalta
onGalbraithinmukaansilloin,kunsensisällötovatyksinkertaisiajayhteneväisiä,
jakunsilleonolemassasosiaalinentilaus.63

Olosuhteiden muuttuessa vakiintunut ehdollistamisen tapa ei enää päde. Sen
omaksuneetpitävätsitäkuitenkinikuisenatotuutenajajäsentävätedelleenyhteis-
kuntaasenläpi.Tällöinmuuttunuttodellisuusuusineongelmineenpeittyynäky-
vistä.Uutta tilannetta jäsentävääuutta ideologiaakehitteleväryhmähaastaaval-
litsevan näkemyksen. Galbraithin vastavallaksi nimeämä uudistus syntyy usein
epämiellyttävään vallankäyttöön törmäämisestä, joka motivoi hakeutumaan itse
vallankäyttäjäksi.Uudenryhmänvakiinnutettuaasemansasyklialkaauudestaan.64

Myös Galbraith korostaa ideologioiden roolia yhteiskuntien rauhoittajana
huomauttaessaan, että ehdollistava vallankäyttö on pitkälti syrjäyttänyt väkival-
lankansakuntiensisällä.1800-luvunsivistyneistönihanteidenperustalleluoduis-
sa moderneissa yhteiskunnissa liberaali lainsäädäntö yhdistymis- ja sananvapau-
denperiaatteineensuojeleenimenomaanehdollistavaltaakäyttäviäinstituutioita.
Suoraakäskyvaltaajataloudellistavaltaarajoitetaan,vaikkalakisuojeleekinmyös
omaisuutta. Käytännössä modernin suostutteluvallan on ollut pakko liittoutua
taloudellisen vallan kanssa, koska toiminta mediassa edellyttää pääomia. Marxin
tapaan Galbraith katsoo, että 1800-luvun demokratiapuhe syntyi naamioimaan
taloudellista valtaa. Enemmistödemokratian periaate onkin valtaa käyttävän vä-
hemmistönkannaltanäppärä:osallistuessasiäänestykseensitoudutnoudattamaan

61 Mills1956,311–325,331–332.
62 Galbraith1984,12–25,34–54,82–83,129,140,156–161,179–187,196.
63 Galbraith1984,132–135,158–166,184–187.
64 Galbraith1984,73,85–87,94,142,149.
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tulevaa enemmistöpäätöstä, aivan riippumatta siitä, onko lopputulos tosiasiassa
syntynytreilunneuvottelunvaitarkoitushakuisensuostutteluntuloksena.65

Kriittinenmediatutkimus:
julkisuuseliitinpalveluksessa

Massatiedotuksen käyttö poliittisten konfliktiosapuolten mittelöissä ei ole mo-
derniilmiö.Propagandaaonammoisistaajoistaastitehtypatsaitten,rakennusten,
kuvien,kolikkojen, lippujen,rituaalienja laulujenvälityksellä.Kirjapainotaitokin
pääsi propagandan palvelukseen heti keksityksi tultuaan. Uskonpuhdistuksen ja
uskonsotienaikakaudellakilpailevateliititetsivättukeavetoamallalaajoihinkan-
sankerroksiin. Aluksi julkinen tila luotiin henkilökohtaisten kontaktien täyden-
nykseksiainoastaantarvittaessa,muttatilapäinenvakiintuiennenpitkääpysyväk-
si.Kirjakieltenvähittäinenmuotoutuminenrakensiperustaapainetunsanan jul-
kisuudelle.ToinentärkeäkehityspyrähdysosuiRanskanvallankumouksenideolo-
gisesti hyperaktiivisiin vuosiin. 1800-luvulle tultua media piti vallankumouksen
muistoaelävänäjaosallistuisitenuusienkumousaaltojentuottamiseen.66

Massatiedotusvälineiden merkityksestä on kaksi erilaista tulkintaa, vanhempi
liberaalijahiemanuudempins.kriittinentraditio.Optimistinenliberaalitraditio
onvahvempi siellä,missä julkisuudenhistoriakerrotaan lineaarisenaedistystari-
nana.Pessimistisempikriittinentraditiotaassaavastakaikuasiellä,missätutkitaan
kätkeytyvänvallanmenetelmiä.Keskeinentulkintamallejaerottavatekijäonjuuri
kysymysmedianjavallansuhteesta.67

Liberaalintulkinnanmukaanjulkinentiedonvälitysonvälttämätöndemokra-
tian toiminnalle.Paikkansapitävän tiedonvälittäjänä jaedistyksellisenajatteluta-
van levittäjänä vapaa media mahdollistaa yleisen edun toteutumisen. Antamalla
taustatietojaseavaayhäuseammillemahdollisuudenosallistuamielekkäästiyhtei-
siäasioitakoskevaankeskusteluun jayleisenmielipiteen luomiseen.Tarjotessaan
keskustelufooruminsekantaakansanääntäpäättäjiinpäin.Arvostellessaanvallan-
pitäjiä sevallanvahtikoiranaestääyksityisten intressienedistämisenyhteishyvän
varjolla.Varsinainenvaltasijaitseetässämallissamedianulkopuolella.68

Tämäjulkisuudenemansipatoristafunktiotakorostavamallionkirjoitettusi-
sään jokaisen itseään oikeuttavan julkisuusinstituution itseymmärrykseen alusta
asti.Seonhegemonisenryhmänkäsitysitsehallinnoimastaanjulkisuudesta.Me-
diavalta kuten valta yleensäkin on kuitenkin kaksiteräinen miekka. Omassa käy-
tössä se näyttää edistystä ja oikeudenmukaisuutta tuottavalta puhtaalta aseelta,
vastustajankädessätaasvaaralliseltajalikaiselta.69

65 Galbraith1984,97–103,142–143,149,155–161,182–184.
66 Briggs-Burke2002,75–89,101–103.Curran2002,72.
67 Curran2002,ix–x,3–8,33–39,51,107–247.Briggs-Burke2002,74,103.
68 Briggs-Burke2002,erit.74,103,199–200.Curran2002,4–33,79–87,127–135,217–219,225–227,

233,236.Nieminen2006,8.
69 Briggs-Burke2002,92–103,111–112.
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Pessimistisemmän kriittisen teorian mukaan media on aina jonkun vallan-
käyttäjänkäsikassara,aivanriippumattasiitä,pyrkiikösesäilyttämäänvaimuut-
tamaanvallitseviaoloja.Avoimeltavaikuttaessaankinsevoiollavaltiontaijonkin
eturyhmänkontrollissa.Kritisoidessaanvallitsevaa järjestelmää sevalmistaa tietä
uudelleeliitille.Mediaohjaileejulkistamielipidettäsensijaan,ettätarjoaisifooru-
minsenmuotoutumiselle.Stabiileissavaiheissamediauusintaavakiintunuttaajat-
telutapaa.Murrosvaiheissasiitätuleetaisteluareena.Uudenhegemoniansynnyttyä
palataan valtakulttuuria ylläpitävään tasapainotilaan. Jokainen ristiriita tuottaa
häviäjiäjavoittajia,ulossuljettujajaulossulkijoita.70

Ideologisen vallankäytön näkökulmasta median merkitystä moderneille yh-
teiskunnilleonvaikeayliarvioida.Senvaikutuspoliittistenjärjestelmien,instituu-
tioidenjaajattelutapojenmuotoutumiseenonollutjaonvaltava.Yksiseikkakui-
tenkinerottaasitähallinnollisestajapoliittisestavallankäytöstä:seonvaltaailman
vastuuta.Millsinperäänkuuluttamiatehokkaitasuoranpalautteenantamisenväy-
liäeioleolemassa.Eimyöskäänoleolemassamekanismeja,joidenavullamedian
voisivetäätilillevälittämiensäarvojenjamaailmankuvientuloksinasyntyvistäva-
hingollisistapitkänaikavälinseurauksista.71

Media tarjoaa tehokkaasti käsitteitä ja kategorioita, joiden avulla maailmaa
hahmotetaan.Seantaamallejailmiöidenselittämisellejalaatiiabstraktioillekonk-
reettisen muodon. Määrittäessään normaalin ja epänormaalin, luonnollisen ja
luonnottoman,hyväksyttävänjapaheksuttavanrajaasemuokkaasosiaalistaarvo-
maailmaa.Erityisenmerkittävääepäsuoraavaltaasekäyttäämäärittäessään,mikä
onolennaistajatärkeää,mikätaasei.Hegemonisenryhmänkannaltaonedullista
pitää esillä vain sellaisiakiistakysymyksiä, joista ei vallitsekovin suurta erimieli-
syyttä. Olennaisemmat poliittis-yhteiskunnalliset kipupisteet peittyvät näiden
pseudokonfliktienalle,jasamallasäilyyilluusiomediankeskustelevuudesta.72Eräs
tällainenvalekonfliktioli1800-luvunsivistyneistön julkisuusstrategiankeskeinen
elementti,aatelinja’kansan’vastakkainasettelu.

Julkisuudenkauttavaikuttamineneiole suoraviivaista.Media ei luoajattelu-
tapoja tyhjästä, vaan rakentaaolemassaolevienasenteiden ja tunteidenpohjalle.
Edes tietoinen propaganda ei aina pyri suoraan muuttamaan ihmisten mieltä.
Senkinydinonideologiaakantavienkuvastojenvalikoiva,tarkoituksenmukainen
vahvistaminen: vanhojen uskomusten uudelleen suuntaaminen, uinuvien aja-
tusmallienherättelytaiuinahtavienhereilläpito.Asioista, joistaeioikeastipaljoa
tiedetä,ontoistonavullamahdollistavakiinnuttaatotuuksiksihyvinkintarkoitus-
hakuisia näkemyksiä. Näennäisen objektiivisella tiedonvälityksellä on propagan-
da-arvoamyössilloin,kunsesisältöjäänrajaamallaasettaatietämisenprioriteetit,
eli määrittää sen, mistä voidaan ja mistä tarvitsee tietää. Tehokkain propaganda
järjestää vaikeaselkoisen todellisuuden helposti hahmotettaviksi syy-seuraus-jat-
kumoiksijamyyttistäselitysvoimaaomaaviksitarinoiksi.73

70 Curran2002,33–51,87–103,108–124,131,136–143,148,158–165,219–239.Curran-Seaton
1988,1–64,246–260.

71 Curran-Seaton1988,1–3.
72 Curran2002,163–165,238.MyösLukes2005,6–13,20–24.
73 Curran2002,160–162.Curran-Seaton1988,228–235,239,244.
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Aineellisetkontekstitperusrakenteena:
kolmannenaallonaatehistoriaa

Minkä tahansa liikkeen aatehistoria voidaan karkeasti jakaa rakentavaan, purka-
vaan ja kontekstualisoivaan vaiheeseen: teesiin, antiteesiin ja synteesiin. Ensivai-
heessaliikkeenomahistorioitsijarakentaavoittoisanaatteensaagaa.Toisessavai-
heessa teesiäpuretaan jonkinuudemmanaatteensisältäkäsin.74Kolmannenvai-
heentutkijaaeienääkiinnostaaatteenoikeustaivääryyssinänsä,vaansensuhde
aikaansa ja ajan toimijoihin. Aate nähdään seurauksena yhteiskunnan muiden
osa-alueiden75muuttumisesta.Toisaaltasitätarkastellaanmyösuusienmuutosten
syynä.1800-luvunsuomalaistasivistyneistöäkoskevanhistoriankirjoituksenosalta
ainakinkaksijälkimmäistävaihettaovatyhämenossa.

Tietyssähistoriallisessatilanteessatiettyaateosoittautuutietynnousevanryh-
mänkäsissätarkoituksenmukaiseksivälineeksi.Tultuaanvallitsevaksisekäynnis-
tää uusia muutoksia. Näin tarkasteltuna aatetta ei nähdä suorastaan marxilaisit-
tain, perusrakenteen tuottamana toissijaisena ylärakenteena, vaan osapuolena
tietyn historiallisen tilanteen logiikassa.76 Analyysin kohteena ovat toimijoiden
motiivit,ihanteetjaniihinmahdollisestisisältyneetitsepetokset.Pääosassaonideo-
loginenrakennelmayliyksilöllisenäsosiaalisenajakulttuurisenaoliona.Kysytään,
mihinretoriikkaan,sanastoonjakuvastoonaatepukeutuu,jamitäseniidenkaut-
takertookannattajistaan.

Aatehistoriakorostuseitarkoitasitä,ettätämänkirjoittajapitäisiaatteitaensi-
sijaisina tai edes erityisen tärkeinävaikuttavina tekijöinä ihmiskunnanhistorias-
sa.Päinvastoinuskon,ettäolennaisimmatmuutoksettapahtuvataineellisentason
rakenteissa.Luonnontieteellinentietojateknologiakehittyvät,työntuottavuusja
kommunikaation mahdollisuudet paranevat. Tämä muuttaa sitä, mihin ihmis-
yhteisöillä on varaa ja mahdollisuuksia – paljonko ylijäämää kertyy hallinnon
tarpeisiin ja jaettavaksi, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia ylijäämän järkevä
jakaminensynnyttää,millaisia ihmismääriävoidaan liikutella sotimaan tai edus-
tamaan taustaryhmiään valtiopäiville, kuinka moni voidaan kouluttaa pois väli-
töntäaineellistahyötyätuottavastatyöstä,jakuinkamonellevoidaanopettaaniin
paljon,ettäheillävoidaanolettaaolevanrelevanttiasanottavaayhteiskunnallisessa
keskustelussa.

Aatteidenroolitässäkuviossarajoittuusiihen,mitenaineellisentasonmuutok-
set otetaan haltuun. Kuka omii niistä kunnian ja kerää tuoton, ja miten ne seli-
tetäänaatteellisen”edistyksen”lahjoiksi–kunsiisoikeastaankyseinenedistyson
niiden tuotetta. Teknisen ja taloudellisen kehityksen luomien uusien mahdolli-
suuksien tuottamassa uudessa tilanteessa jokin muutoksen esiin nostama ryhmä
yleensäilmoittautuukantamaanmuutosta.

74 RolandBarthesinmukaanmyyttionparhaitenpurettavissajuurikäänteisenvastamyytinavulla.
Barthes1994,195.

75 Esim.geopoliittisissa,taloudellisissa,väestöllisissä,teknologisissatailogistisissaolosuhteissa.
76 Vrt.Hyrkkänen2002,151–157,166–169,181–182,211–212.Perus-jaylärakenteensuhteestaja

ideologioidenitsenäisestäroolistayhteiskuntienmuuttamisessamyösGriffin2008,53–56.
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Yhteiskunnallisenvallankentässäkaikkise,mikäontullut teknisesti ja talou-
dellisestimahdolliseksi,onpoliittisessa jasosiaalisessa tasossavähitellentoteutu-
nut. Historiallinen dynamiikka näyttää noudattaneen ensin vähittäisen keskitty-
misen, sitten asteittaisen laajenemisen periaatetta. Sekvenssi kulki primitiivisestä
vahvimmanvallastaklaaniyhteiskunnanharvainvallankauttakohtikeskitettyäval-
taa.Sehuipentuiuudenajanalkupuolellalyhytkestoiseenabsolutismiin,jonkaval-
litessahallitsijanpäätöksentekoonosallistuineuvonantajiavaintämänpyynnöstä.
Yksinvallankaudellapäätäntävallanjakamisenelineuvottelunalkeismuotoolivat
neuvoa-antavat herrainpäivät, joilla kutakin aluetta edusti joukko paikallisia yli-
myksiä.Seuraavavaiheolivatsäätyvaltiopäivät,joihinedustajistovalikoituiyhteis-
kunnanylemmistäkerroksista.Yhteiskunnanmonimutkaistuessaesiinnousiylei-
nenäänioikeusensinideana,sittenkäytäntönä.Uusinvaihetälläjatkumollaovat
internetinyleistymisenmahdollistamatspekulaatiotedustuksellisendemokratian
korvaamisestasuoralla.Instituutioihinpesiytynytinertia,jokatulkitseetotunnai-
senmuodonoptimiksi,toimiijarrunavieläsenkinjälkeen,kunuusi(informaatio)
teknologinenvaihejomahdollistaisiaiempaainklusiivisemmanvaihtoehdon.

Sekäpäätäntävaltaakäyttävienyksiköittenkokoettälainsäädäntöönosallisten
piiriovatsiishenkilö-jatietoliikenteenkehittymisenmyötäkokoajankasvaneet.
Kirjeistä sanomalehdistön kautta sähköisiin viestimiin siirtyminen on paitsi no-
peuttanuttiedonkulkuamyöslaajentanutsekäinformaationvolyymiäettäpoten-
tiaalistayleisöä.Edustajienmääräänovatvaikuttaneetmyös liikenneolot: ratsain
japurjehtienolihankalampisaapuavaltiopäivillekuinrautateitsejahöyrylaivalla,
autoilusta ja lentämisestä puhumattakaan. Epävarmojen kulkuyhteyksien aikana
kokoontuivatsatunnaisetherrainpäivättaimaapäivät.Niidentilalletulivatliiken-
neolojenvakiintuessasäännöllisestikokoontuvatsäätyvaltiopäivät,jotkaSuomessa
sattumoisinvakiintuvatuudelleenjuurirautatienrakentamiskaudella.Samaanai-
kaansijoittuipainettuunsanaanperustuvainformaatioteknologinenbuumi.

1800-luvunaikalaishahmotuksessayhteiskunnallinenedistyskuitenkinkiinnit-
tyi aatteisiin. Keskeistä oli jako pahaan menneisyyteen ja hyvään tulevaisuuteen.
Menneisyyteen kuuluvaa huonoa hallitustapaa edusti taantumuksellinen aateli,
uutta hyvää eliittimallia taas kansanvaltaa puolustava kansallinen sivistyneistö.
Puhehuonostaedeltäjästäjahyvästäseuraajastaonvakiintunutpoliittinenargu-
mentaatiokaava, josta on monia versioita eri aikakausilta. Äänessä on kuitenkin
epäluotettava todistaja: seuraaja, joka rakentaa edeltäjästään kielteistä kuvaa ko-
rostaakseen omaa erilaisuuttaan ja paremmuuttaan.77Väistyvän eliitin leimaama
menneisyyskannattaaräätälöidämustaksi taustaksi, jotavastenuudeneliitin lu-
paamatulevaisuusnäyttäytyykirkkaanajavaloisana.

77 Carrard1992,1.Blok2001,115–135.
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Diskurssitsosiaalisentodellisuuden
tuottajinajapoliittisentoiminnan
ehdollistajina

Vaikutusvaltainenideologiaeiilmeneainoastaanpuheentasolla,vaanmyöskonk-
reettisina käytäntöinä. Tässä työssä tutkittavana ovat erään ideologian kielelliset
ilmenemismuodot. Tutkimuksen mielekkyys nousee kuitenkin siitä oletuksesta,
ettäkyseiselläpuheellaontavoiteltufyysisenmaailmantasolleyltäviäseurauksia.
Lähtökohtanaonsiissosiaalisenkonstruktionperiaate:ettäabstraktitoliotsynty-
vät,pysyvätylläjamuuntuvatsosiaalisessavuorovaikutuksessa.Neovatolemassa,
koska uskomme niiden olevan olemassa. Ne ovat tietynlaisia, koska ajattelemme
netietynlaisiksi.Nevaikuttavatjakehittyvätmeidänoletustemmekantamina.78

Yksinkertaisimmillaan diskurssi voidaan määritellä puhetavaksi, joka tuottaa
itsensä aina uudelleen. Se on tietylle ajalle, paikalle ja osallistujakunnalle tyypil-
linen,tiettyjätermejä,merkkejä,tyylejäjateemojasuosivavakiintunutpuhetapa.
Diskurssi esiintyy joko yhdessä tekstilajissa tai useampana genrekohtaisena ala-
tyyppinä,jatuleeymmärrettäväksivainosanasosiaalista,poliittista,kulttuuristaja
intertekstuaalistakontekstiaan.79

1800-luvun suomalainen aateluuspuhe näyttää läpäisseen kaikki tekstityypit.
Erigenreissäsekuitenkinnäyttäytyyerilaisena.Varsinkinkaunokirjallisuudessase
useinpukeutuusymboliseenmuotoon.Nytkäsilläolevantyönkannaltakeskeinen
onkinMichelFoucault’nnäkemys,jonkamukaanhajanaisetlausumatmuodosta-
vatdiskursiivisenkokonaisuuden,josneviittaavatyhteenjasamaankohteeseenja
josniidenvoidaanosoittaanoudattavansuhteellisenyhtenäistä,tiettyäolosuhdet-
ta tietystä logiikastakäsin jäsentäväämuotoutumisstrategiaa.Hajanaisissa lausu-
missapiileskelevädiskurssihahmottuukokonaisuudeksi tutkijan tekemän järjes-
telytyönseurauksena.80

Diskurssi kuljettaa mukanaan arvoja ja ohjaa kohti niiden mukaisia valinto-
ja.Sekutoo ilmiönympärillekäsitteiden,argumenttien,kertomusten ja syy-seu-
raussuhteidenverkon.Ilmiökoetaanhaluttavaksitaivastustettavaksisenmukaan,
miten senimetään,miten sitämerkitään,kuvataan, selitetään,oikeutetaan ja ar-
votetaan,mitenseliitetäänmuihinilmiöihinjataustoitetaan,jamillaisiaretorisia
rakenteita, luokituksia jaominaisuuksiasiihen liitetään.Näennäisenneutraalien-
kinilmaustenlähettyvilläoleileearvottaviapiilomerkityksiä:mielleyhtymiä,ana-
logioita, symboliikkaa, myyttisiä ja emotionaalisia ulottuvuuksia. Alkuperäisestä
tai muusta voimakkaasti leimaavasta kontekstista mukaan tarttuneet oheismer-
kityksetelikonnotaatiot seuraavatkäsitettäuusiinkonteksteihin. Jamitävakiin-
tuneempi hahmotus on, sitä objektiivisemmalta se vaikuttaa. Hyvin ehdollistet-
tuaargumenttiaeiainatarvitseedeseksplikoida,koskakuulijatäydentääsenitse.
Hegemoninen diskurssi esiintyy siten luonnollisena totuuden järjestelmänä. Sen
tarjoamia standardiselityksiä ei tarvitse perustella eikä niitä sovi kyseenalaistaa.

78 Berger-Luckmann1967.
79 Titscher-Meyer-Wodak-Vetter2000,24–28,34,146,166.Foucault2005,36,63–65,81,130–132,

142,155,164–168,231,238.
80 Foucault2005,34,40,44–47,89,93–94,143,151–155,170–171,191–195.
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Mitä useammin ja useammassa yhteydessä saman diskurssin palat toistuvat, sitä
hegemonisemmasta diskurssista on kyse. Sitä vahvemmin se myös vaikuttaa yh-
teiskunnankäytäntöihin.81

Diskurssi on siis mikä tahansa seurauksia tuottava vakiintunut puhetapa. Se
voiollanäennäisestihyvinkinarkinen javähämerkityksinen. Jäsentäessäänmaa-
ilmaakoskeviahavaintoja sekuitenkin järjestää todellisuuttakoskeviakäsityksiä,
mikä puolestaan aiheuttaa tilanteita, ohjaa valintoja ja siten tuottaa ilmiöitä, eli
Foucault’nilmauksenmukaan”kiihottaaesiinkonkreettisiaseurauksia”.82

Tutkittaessa aateluutta koskevaa puhetta ideologisen vallankäytön välineenä
pyritäänsiissaamaanesiinpuheennepiirteet,joillavoiollapoliittis-yhteiskunnal-
lisiaseurauksia.Aateluuttamääritteleväpuheoliolennainenosa1800-luvunvalta-
diskurssia.Senpohjanaoli yhtäältäaatelinvuosisatainen itseymmärrys, toisaalta
(ylimys)valtaa ulkopuolelta kuvaavan kriittisen puheen vielä sitäkin vanhempi
traditio.83Aatelinmerkityksenmäärittelynpainopiste siirtyi vuosisadankuluessa
yhäenemmänsenomanpiirinulkopuolelle.Uudensivistyneistönkriittisissäpu-
hekäytänteissäaatelirakentuivanhoillisen,”huonon”vallantärkeimmäksiikonik-
si.Toisaaltamoderniaateluuskriittinendiskurssiesiintyimyösedistyksellistenaa-
telistenitsensätuottamanavarianttina.

Jokainenuusikulttuurivaiheonreaktioedelliseen.Seuraajan logiikkaankuu-
luvaedeltäjänmustamaalaaminenonosavälttämätöntäerontekemisenprosessia.
Koskaseuraajaeioleluotettavintodistajakertomaan,millainenedeltäjäoli,senei
myöskäänvoiodottaa ilmaisevan,mitenpaljonjamissätarkoituksessaseonlai-
nannutsisältöjäedeltäjältään.Tutkijanonpakkohypätädiskurssinkyytiin jossa-
kinlopultasatunnaisestimäärittyvässäkohdassa,tiedostaen,ettätutkittujaksoon
vainpienipätkäideologisentapahtumisenikuisellajatkumolla.84

Diskurssinvakiintumisessaonkysevaltataistelusta:kukasaahaltuunsaaukto-
riteettiposition,jostakäsintiettyäasiaakoskevanpuheentuottamisenmonopolin
voikaapataitselleen.Haltuunottavatahosaaitselleenmerkittävänedun.Sepäät-
tää,mitädiskurssisisältää,mitenjamissäyhteyksissäsitäkäytetään,mitkälausu-
matpääsevätesiinjamitäsuljetaanpois.Onsiissyytätarkastellamyösdiskurssin
leviämisreittejä,vakiintumistajaarvovaltaistumisenprosesseja.85

Kaikki1800-luvullaesitetytaateliakoskevatkriittiset lausumateivätsuinkaan
olleet epätosia.86 Foucault’n mukaan diskurssi voi olla perustaltaan ideologinen,
vaikka sen väittämät olisivat totuudenmukaisia. Kyse on pikemmin esitettävien

81 Foucault2005,21–22,48–53,77–79,85,130–132,144–149,235.Jokinen-Juhila-Suoninen1993,
passim.Kalliokoski1996,77–78.Karvonen1996,156–157.Sulkunen1997,13–18.Veivo-Huttunen
1999,67,77–83.

82 Foucault2005,42–43,48–49,69,90–91.
83 Valtaakoskevanpuheenpitkästätraditiostayleensäesim.Hietikko2008,11japassim,sekäPowis

1984,80–88.
84 Titscher-Meyer-Wodak-Vetter2000,8,23,26,148.Foucault2005,38–39,43,46–47,81,100,187,

225–228.Hyrkkänen2002,172,214.
85 Foucault2005,70–71,92,158–163,209,252.
86 Päinvastoin:ehdotonvaltaosajatkossakäsiteltävistämerkkiluonnettaomaavistaesineistäja

ilmiöistäon,ainakinjoskusjajoillakinseuduilla,kuulunuteurooppalaisenaatelinelämäntapaan.
Esim.Powis1984.
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asioidenvalikoinnistajajärjestämisestäkuinasioistasinänsä.Puhunnassahavait-
tavatselvätvirheet–ristiriidat,aukot,teoreettisetpuutteet–voivatollamerkkejä
ideologian läsnäolosta,muttaoikaistutietoeivälttämättäolevähemmänideolo-
gista.Kurinalaisuusjavirheidenpuuttumineneivätnekääntakaaideologianpois-
saoloa.87

Diskurssianalyysinerivarianteistasovellantässätyössälähinnälaadullistasisäl-
töanalyysiäjans.kriittistädiskurssianalyysiä.Laadullinensisältöanalyysisoveltuu
hyvinmassamittaisenkommunikaationjapropagandantutkimukseen.Sentavoit-
teenaonkartoittaatutkittavaateemaakäsittelevienviestienerityispiirteetjajärjes-
täänekategorioiksi.Kuten tässäkin työssä, apumenetelmänäkäytetäänusein se-
mioottistakätkettyjenmerkitystenjasymboliikantutkimusta.Keskeinenkysymys
on,kukasanooaatelistamitäkenelle jamissä tarkoituksessa.Mitkäovatpuheen
olennaisetteemat?Mitenaateliakäsitellään,mitäarvoja,tavoitteitajaasenteitasen
suhteen nousee esiin? Miten argumentoidaan? Miten ja millaisia aatelisia henki-
löitäkuvataan?Millaista toimintaakuvataan?Milloin jamissäse tapahtuu,mikä
on toiminnan lähtökohta, mikä sen tavoite? Mistä konfliktissa esitetään olevan
kysejaketkäovatsenosapuolet?Mikäonkonfliktintoivottutaioletettulopputu-
los?Onkoesitettykonfliktisamakuintodellinenkonflikti?Kenennimissäjamillä
auktoriteetilla puhutaan? Mitä kommunikaation väyliä käytetään? Mitä retorisia
taipropagandavälineitähyödynnetään?88

Kriittiseksi diskurssianalyysiksi nimetyn suuntauksen taustalla ovat aiemmin
mainittujenMichelFoucault’njaJürgenHabermasinsekämm.LouisAlthusserin
ja Antonio Gramscin näkemykset ideologian ja informaation suhteesta ja kult-
tuurinroolistavaltasuhteidenylläpidossa.Eliittiteoreetikoidentapaandiskurssien
kuljettama ideologinen valta ymmärretään kontekstista riippuen joko muutok-
senagentiksi taivakiintuneentilanteenylläpitäjäksi.Koskadiskurssienkatsotaan
muotoutuvan tarkoituksenmukaisesti, kulloinkin käytettävän genren luonteen
mukaan,etsitäänmyös lajityyppien(tässä työssäkaunokirjallisuuden, tietokirjal-
lisuuden, sanomalehtitekstien ja valtiopäiväkeskustelujen) välisiä eroja. Kätketyt
valtasuhteet pyritään saamaan näkyviin osoittamalla kielen ja yhteiskuntaraken-
teittenkeskinäinensuhde–nehienoviritteisetkeinot,joillakielimuokkaamieltä
jatuottaasuostumusta.Diskurssienavullatuotetutryhmäidentiteetit,epätasa-ar-
voiset luokka- ja muut ryhmäsuhteet sekä erilaiset tieto- ja uskomusjärjestelmät
nähdäänryhmienkeskinäistenvaltasuhteidenilmentyminä.89

Identiteettipuheelleominainenme-positiosynnyttääsolidaarisuuttasisäänpäin
jaauktoriteettiaulospäin.Sentavoitteenaonyleensäomantoiminnanlegitimoin-
ti.Epäluulomuitakohtaanohjaanäkemäänomanryhmänkorostetunmyönteise-
näjaheijastamaankielteisetpiirteettoisiin.Jyrkimmänmustavalkoiselle,vihollis-
kuviinperustuviauhkakuviatuottavallepuheelleovatominaisiasyntipukkistrate-
giatjauhri/väärintekijä-asetelmienkääntäminenylösalaisin.90

87 Foucault2005,241.
88 Titscher-Meyer-Wodak-Vetter2000,56–60.
89 Titscher-Meyer-Wodak-Vetter2000,144–152.
90 Titscher-Meyer-Wodak-Vetter2000,151,159,162–166.
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Kilpailumerkityksistä:
kulttuurisemioottinennäkökulma

Lähdeteknisistäsyistä johtuentutkimuksenikohteenaonpainetunsananvälittä-
mä aateluuskuva. Suuri osa siinä kuvatusta, aatelia määrittävästä merkkikielestä
onkuitenkinalunperinollutsanatonta:esineisiin,paikkoihin,tilanteisiin,henki-
löihinjaeleisiinsitoutunutta.Tutkimuksentäsmätyökaluttulevattästäsyystäse-
miotiikanpuolelta.91

Siinä missä diskurssi/tekstianalyysi tutkii ainoastaan luonnolliseen kieleen si-
sältyvää merkityksenantoa, semiotiikka tarkastelee sekä sanallista että sanatonta
viestintää.Sentavoitteenaonselvittääkoodeja,joidenavullamerkityksiäluodaan,
tunnistetaan japuretaan.Perimmäinentavoite, ihmistenvalintoihinvaikuttavien
piilevien, automatisoituneiden hahmotustapojen selville saaminen, on diskurssi-
analyysillejasemiotiikalleyhteinen.

Semioottinentarkastelutapasoveltuuhyvinryhmäidentiteettientutkimukseen.
Ihmisyhteisöonperusolemukseltaanainasemioottinenyhteisö.Koodatutmerki-
tyksetsyntyvät,pysyvätylläjamuuttuvatsosiaalisessavuorovaikutuksessa.Jaetun
merkkikielenluomayhteinenmerkitysavaruustihentääryhmänsisäisenkoheesion
jamerkitseenäkyviinsenrajan.Tututkooditluovatyhteisyyttäjaturvallisuuden-
tunnetta.Vieraisiinkoodistoihin,joitaeipystyymmärtämääntaitunneomakseen
on helppo suhtautua vähätellen tai vihamielisesti.Aateluutta erilleen koodannut
merkistöjaaatelinkeskuudessaankäyttämämerkkikieliosoittivat1800-luvunaa-
telittomallesäätyläistöllesenomansosiaalisenasemanrajat.

Koskamerkinkeskeinentehtäväonjuurieronosoittaminen,semiotiikkasopii
erityisenhyvinmyöstoiseustutkimuksentyökaluksi.Yksinkertaisimmillaanmerk-
kionon/ei-tyyppinenerilleenmerkitsijä.Koskamerkitsemisessäpyritääntalou-
dellisuuteen,normiksivalikoituuyleensäenemmistönominaisuus,jostapoikkea-
minenmerkitäännäkyviin.Valtaväestöön,vaikkapaaatelittomiin,kuulumiselleei
siten tarvita erityistä tunnusmerkkiä, vaan sitäosoittaa erottelevanmerkinpois-
saolo.Tavallisuudenjapoikkeavuudentuottamiseensisältyyainadiskriminoinnin
mahdollisuus: merkki ei ainoastaan ilmaise eroa, vaan se myös paremmuutta ja
huonommuutta,jaasettaaniidenväliinrajaa.Merkitysjärjestelmätkutendiskurs-
sitkinovatsuhteellisenvakaita.Kunneonopittu,niitätuotetaanjatulkitaanlähes
automaattisesti.Vaintavallisuudestapoikkeavissatilanteissamerkityksiäherätään
tietoisesti pohtimaan.92 Tähän perustuu sekä diskurssien että niissä ilmenevien
merkkikarttojenpysyvyys.

UmbertoEcoasoveltaensemiotiikkavoidaanjakaateoreettiseenyleiseenjaso-
veltavaankäytännölliseensemiotiikkaan.Jälkimmäinen,jotanytkäsilläolevatyö-
kinedustaa,keskittyyyksittäistenmerkkijärjestelmienempiiriseentutkimukseen.
Käytännöllisensemiotiikantutkimuskohdemuistuttaasuurestidiskurssinmääri-
telmää:tutkitaanmerkkientoiminnansäännönmukaisiajatoistuviapiirteitä,kiin-
teiksikokonaisuuksiksijäsentyviämerkkienryhmiä.93

91 SemiotiikanroolistahistoriatutkimuksessatarkemminVuorinen2001,13–20,Vuorinen2002aja
Vuorinen2002b.

92 Veivo-Huttunen1999,7–15,37–38,62.
93 Tarasti1990,101.Veivo-Huttunen1999,18–20.
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Semioottinen tutkimusote toteutuu tässä työssä siten, että 1800-luvun aatelia
koskeva diskurssi konkreettisesti pilkotaan pienimpiin mahdollisiin osasiin. Kat-
sotaan, millaisista palikoista se koostuu, millaista logiikkaa noudattaen palikat
ovatvalikoituneetjamitennesuhteutuvatsiihenjännitteiseenpoliittiseenjasosio-
kulttuuriseenkenttään,jokaneonsynnyttänytjajossanetoimivat.

Semioottinen ajattelutapa ei tarkoita, ettei merkitysjärjestelmien ulkopuolella
olisi olemassa fyysistä todellisuutta. Maailma on olemassa, mutta me katsomme
sitämerkkienjakäsitteittenmatriisinläpi.Merkitystenpiilottaminen,pinta-jasy-
vämerkitystenristiriitajatekstienmonikerroksisuusovatsyvästiominaisiakaikel-
leinhimillisellekulttuurille.Koodienomaksuminenontärkeäosakulttuuriinso-
siaalistumista.Merkityksenantamisessa taimuuttamisessaonkysekulttuurisesta
vallasta.

Diskurssianalyysintapaanmyössemioottinentutkimuspurkaaaukiprosesseja,
jotkaovatosajokapäiväistäkanssakäymistä.Perustasollakyseonviestinvälittämi-
sestähelposti tulkittavienmerkkienavulla. Ilmitasonallaonkätketty–näkyviin
kätketty!–sivumerkityksiäjaarvojavälittäväviestinnäntaso,jonkaavullaihmisiä
voidaan johdatella ajattelemaan halutulla tavalla. Toisaalta merkitykset eivät voi
vakiintuailman,ettäyhteisöhyväksyynejaottaanekäyttöön.

Merkkijärjestelmätvoidaanymmärtääkollektiiviseksimuistiksi,kulttuurinkei-
noksi siirtää identiteettiä luovatelementtinsäsukupolvelta toiselle.Säilyttäessään
joitainmerkityskokonaisuuksiakulttuuri samallaohjaaunohtamaan toisia.Näin
käyvarsinkinsilloin,kunyhteiskuntamuuttuunopeastieivätkävanhatmerkkijär-
jestelmätenäätueuusiaarvostuksia.Samallakulttuurivaiheidenvälinenkommu-
nikaatiovaikeutuu.Kulttuurivoimyösunohtaa,missäyhteydessäjokintekstion
syntynyt, mikä mahdollistaa uudelleentulkinnan. Aggressiiviset kulttuurivaiheet
voivat hegemonian saavutettuaan tietoisesti hävittää edellisen kauden merkkejä;
tätäedeltääuseinniidenmerkityksenriistäminen.Murrosvaiheissaerilaisetmer-
kityksenannontavatkamppailevatelintilasta.94

KutenEcoonkärjistänyt,merkkienluonteeseenkuuluu,ettäniidenavullavoi
valehdella.95Yhteiskunnantoiminnankannaltaeioleväliä,onkojokinmielikuva
tosivaiei,josvainriittävänmoniuskoosiihenjatoimiisenoletuksenmukaan.

Semiotiikanvanhempilingvistinenhaara,jokatutkiluonnollistenkieltenmerk-
kijärjestelmiä,onjättänytleimansakulttuurisemiotiikankäsitteistöön.Myösnon-
verbaalisista kulttuurituotteista96 puhutaan teksteinä, jotka on kirjoitettu tietyllä
kulttuurisella kielellä. Kulttuuri käsitetään tällaisten tekstien kokonaisuudeksi,
jakukin teksti saa lopullisenmerkityksensävastakontekstin elimuiden tekstien
muodostamanympäristönosana.Voidakseentoimia täysivaltaisesti tietyssäkult-
tuurissahenkilönonsisäistettäväsenmerkkikieli.Vastakulttuurinsääntöjentäysi
tunteminen mahdollistaa vapautuneen nauttimisen sen ilmiöistä; tällöin tulevat
mahdollisiksimm.parodinenjaironinensuhtautuminen.97

94 Tarasti1990,79–80,291–292.Veivo-Huttunen1999,20,106,130,143,159.
95 Veivo-Huttunen1999,91.
96 Esim.maalaukset,rakennukset,vaatteet,tavat.
97 Tarasti1990,8–11,23,35,50–52,60,111,200,295.Tarasti1996,225.Broms1985,85.Veivo-

Huttunen1999,100.
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Vastaavasti kulttuurirajojen yli tapahtuvat kohtaamiset, vaikkapa 1800-luvun
aatelin ja nousevan sivistyneistön välillä, vaikeutuvat kulttuurisen lukutaidon
puutteellisuudentakia.Kuntoisenkulttuurinmerkitykseteivätavaudu,omaase-
makoetaanepävarmaksi.Tällöinvieras traditionäyttäytyyhelposti joko tyhjän-
päiväisenätaiuhkaavana.

JuriLotmanin(1922–93)kulttuuriensuhteita jäsentäväkulttuurisemioottinen
teorianoudattaasamaalogiikkaakuinFreudinprojektiokäsitteestänousevatoiseus-
ajattelu. Lotmanin malli tarjoaa konfliktiosapuolten ideologisen etäisyyden mit-
taamiseensuhde-jakäsitesarjan,jokahavainnollistaavastakkainasetteluneriastei-
tapassiivisesta erilaisuudenhavaitsemisesta tietoiseenerillisyydenkorostamiseen
jaedelleenkonfliktiin.Tapahahmottaaosapuoletonkuitenkintoinen.Keskiössä
eioleyksilöistäkoostuvasisäryhmä,vaankokonainenkulttuuri.Itseäänmääritel-
lessäänkulttuurintoimijatkuvittelevatomallekulttuurilleenvastakohdan.Omille
positiivisiksi mielletyille piirteille vastakkainen ei-kulttuuri on kaaoksen (barba-
riantairappion)vyöhyke,jonnekaikkikulttuurisestiei-toivottusijoitetaan.98

Kilpailutilanteessasekävaltakulttuuriettävastakulttuurivahvistavatidentiteet-
tiään määrittämällä kilpailijansa ei-kulttuuriksi. Valtakulttuuri näkee haastajan-
sa usein barbaarisena, kun taas vastakulttuuri pitää edeltäjäänsä rappeutuneena.
Toisen kulttuurin merkkikielelle koodatut tekstit todetaan omista eroaviksi.Yksi
tapa on esittää ne vailla merkitystä olevina nonteksteinä. Tällöin vierasta koodia
joko ei ymmärretä tai sitä ohjelmallisesti kieltäydytään ymmärtämästä. Toisen
kulttuurinkooditjaniidenkantamatarvojärjestelmätvoidaanmyösesittääomaan
kulttuuriinnähdenvastakkaisinaantiteksteinä.Viimeistääntällöinonkyseaktiivi-
sestatoiseuttamisesta.Vieraatjärjestelmäteivätoleainoastaanerilaisia,vaanvää-
ränlaisia.99

Haastaja voi myös rakentaa omia koodejaan ja arvojaan tietoisiksi vastakoh-
diksi valtakulttuurille. Kulttuurien keskinäisessä suhteessa on tällöin edetty vas-
takuva- tai viholliskuva-vaiheeseen. Tavoitteena on tuottaa negaatiotekstejä varta
vastentuhoamaanvastapuolenkoodi-jaarvojärjestelmiä.Kuvainraastamisenide-
aanvertautuvat,hyökkäävätnegaatiotekstit saattavatnäyttäähyvinvoimakkailta.
Niiden tehokkuus on kuitenkin lainattua. Se nousee oppositioaspektista, vastus-
tettavanvaltakulttuurinvoimasta.Vastapuolenheikentyessänekinheikentyvät.100
Tämän jälkeenkin oikealla tavalla heikennettyä, taiten elossa pidettyä vastustajaa
voidaanvielävanhastamuististahyödyntäähyvänvihollisenroolissa.

Nontekstin, antitekstin ja negaatiotekstin suhdekategorioilla on analyysissäni
keskeinen rooli. Jotta esitykseni säilyisi lukukelpoisena, olen pitkään harkittuani
päätynyt korvaamaan kyseiset käsitteet yleiskielisillä vastineillaan. Semioottisten
kategorioittenmukaansuunnistavavoihalutessaansaadaneesiin seuraavan ter-
mikartan avulla. Nontekstualisoivia käytäntöjä olen kuvannut merkityksen riisu-
miseksi, vähättelyksi, mitätöinniksi tai kieltämiseksi. Antitekstejä olen kuvannut
vastakkaisen merkityksen tai lyhemmin vastamerkityksen rakenteluksi tai, tutum-

98 Tarasti1996,133.Vrt.Anderson1991,xiv.
99 Veivo-Huttunen1999,125–126,138–139.
100Tarasti1996,17.
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paan sivistyssanaan turvautuen, tietyn ajattelutavan antiteesiksi. Negaatiotekstin
elitoisenkulttuurinjotainpiirrettävastaantähdätynhahmotuksenolenkääntänyt
merkityksen,arvontaijopamerkitynoliontuhoamisentavoitteluksi.101

Hitaasti vahvistuvan vastakulttuurin edustajien näkökulmasta kulttuurien
konfliktissaonkysevahvankeskiönjahaastavanperiferianvastakkainasettelusta.
Vanha valtakulttuuri, vaikkapa 1800-luvun aateliskulttuuri, on aina haastajaansa
artikuloidumpi.102 Vahvemmin strukturoituna sillä on hyvät edellytykset itsensä
säilyttämiseen.Nousevanvastakulttuurinnäkökulmastatämäsaasennäyttämään
muutosvastarinnanlinnakkeelta.Kehityksenjaedistyksentaasnähdäänilmenevän
periferiassa,vaikkapanousevansivistyneistönkeskuudessa.

Lotmanjakaakulttuuri/vastakulttuuri-tilanteetbinaarisiinjaternaarisiin.Edel-
lisilleonominaistavuorotteleva,syklinenkehitys.Oppositioasemastanousevavas-
takulttuuripyrkiivaltakulttuuriksi,siissiirtymäänhenkisestäperiferiastakeskuk-
seen,kumoamallaedellisenkulttuurinarvotjapoistamallataikiistämälläsenteks-
tit jakoodit.Vanhavaltakulttuuri siirtyymarginaaliin, jossasen jotkinelementit
kehittyvätedelleen,noustakseenmyöhemminuudelleenkeskiöön.Jälkimmäisessä
tapauksessavastakkainasetteluatasoittaakolmas,välittävätaho.103

Tekstimetaforaan liittyvän käsitteistön ohella käytössä on myös klassisempi
merkinteoria.FerdinanddeSaussure(1857–1913)jakaamerkitkahteenpääluok-
kaan, luonnollisiin104 jakulttuurisiin.Tässä työssäonkyse lähinnäkulttuurisista
merkeistä,jotkaovatarbitraarisiaelisopimuksenvaraisia.Niidenperustyyppiovat
sanallisetmerkit,jotkaperustuvatkollektiiviseensopimukseen:ilmausjasensisäl-
töovatriippumattomiatoisistaan.105

CharlesPeirce(1839–1914)jakaakulttuurisetmerkitedelleenkolmeenalaryh-
määnobjektisuhteenmukaan.Ikoninenmerkkielikuvakeperustuu(visuaaliseen)
samanlaisuuteen: se jäljentää objektin ominaisuuksia ehkä tyyliteltyinä, mutta
kuitenkin tunnistettavassa muodossa. Vaikkapa ihmistä kuvaava karikatyyri tai
risteystä esittävä liikennemerkki ovat ikonisia merkkejä. Indeksi on jatkuvuuden
tuottamassaviittaussuhteessakohteeseensa:ovikellonääni ilmaiseetulijan, tuuli-
viirinsuuntakertootuulensuunnan,savupaljastaatulenläsnäolon.Symboli,peir-
celäisessä jaottelussa merkeistä kehittynein, on pelkästään sopimuksenvaraisessa
suhteessaobjektiinsa.SevastaasiisdeSaussurenjaottelunarbitraaristamerkkiä.106

101Josyksiselitteisetsuomenkielisetvastineetolisivatlöydettävissä,eilatinaanpohjautuvaateksti-
käsitteidensarjaalainkaantarvittaisi.Koskayhdelletermillekuitenkinonuseitaoptimaalisia
käännöksiä,olenpäätynytesittämäänniidenmerkityksetnäin.

102Etikettisääntöjäjapyrkimystävakiinnuttaatiukkasosiaalinenkielioppinähdäänhelpostivain
valtakulttuurissa,kuntaassenhaastavassavastakulttuurissavallitsevat”normaalittavat”.Vertaa
Veivo-Huttunen1999,155–157jaLukes2010,51–52.

103Veivo-Huttunen1999,155–160.Tarasti1996,250.1800-luvunSuomessaaatelinjasivistyneistön
vastakkainasettelunoudattilähinnäbinääristämallia,kuntaaskieliriidassaliberaalitahotoimi
välittävänäkolmantena.

104Luonnollisiamerkkejäovatmenneentoiminnanjättämäjälki,ilmiönedelläkulkevasignaalijalaa-
jemmankokonaisuudenläsnäoloailmaisevaosaelioire.Kulttuuristenmerkkienjoukossaonmyös
oireentyyppisiämerkkejä,esim.aatelismiehelletyypilliseksinähtyäkkipikainenkäytösoireena
koleerisestaluonteesta.

105Tarasti1990,11–14.
106Tarasti1990,29–30.Veivo-Huttunen1999,45–46.
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Ideologisen vallankäytön kolme pääfoorumia, opetus, tiedonvälitys ja ajanviete,
muotoutuivat 1800-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa yhtä jalkaa. Trendi oli
samakaikkiallaEuroopassa,vaikkakehitysmaanosaneripuolilla tapahtuikineri
tahdissa.Teollistuminensuosilukutaitoajatuottiostovoimaajavapaa-aikaa,mikä
lisäsi viihteen ja kaunokirjallisuuden menekkiä. Yhteiskunnallisen aktiivisuuden
lisääntyminen puolestaan nosti tieto- ja mielipidekirjojen sekä poliittisten sano-
malehtienkysyntää.Varhaisvaiheenpainetussasanassakukoistivatniinobjektiivi-
setkuinaatteelliset,valistavatkuinkaupallisetkinsisällöt.Taloudellisenkehityksen
rinnalla vaikutti henkisen edistyksen ihanne, usko siihen, että osallisuus tiedon
virrastasivistääjaavartaa.Julkilausututsananvapauden,kansanvalistuksen,sivis-
tyksenjahumaaniudenihanteetedistivätvälillisestimyösuudenjulkisuudenak-
tiivisimmantoimijaryhmänvaltapyyteitäjataloudellistaintressiä.1

Nousevanmielikuvateollisuudentärkeinomistaja-jatoimijatahooliporvaril-
linen sivistyneistö, joka varsinkin alussa oli myös painetun sanan tärkein kulut-
tajaryhmä.Taustaltaankeskiluokkaisensivistyneistönpoliittinenomanarvontunto
vahvistuijulkisuudenmyötä.Sehaastoiaristokratiavetoisenmaailmanjärjestyksen
kyseenalaistaenedeltäjänsäetuoikeudet,moraalin,toimintakyvynjaolemassaolon
oikeutuksen.Muitahyökkäystenkohteitaolivatvanhoilliseksikoettukirkko,jonka
ideologisen hegemonian maallinen sivistyneistö niin ikään haastoi, aristokratian
liittolaisena pidetty, samoin vanhoilliseksi katsottu monarkia sekä korruptoitu-
neeksimiellettybyrokratia.Kustannusalanehdoillasolmittuliittopääomankans-
sajohtiuseinsiihen,ettätalouselämääkoskevakritiikkipaneutuivainräikeimpiin
väärinkäytöksiin,kutenmonopoleihin jakeinotteluun.1800-luvun julkisuuspro-
jektiolimoniaineksisenkeskiluokanyhteisyritys,jollaolimontahyötyjää:ideolo-
gisetuudistajat,pragmaattisetuudistuksellaratsastajat,voittoatavoittelevatjulkai-
sijatjamarkkinaosuuttaankasvattavatmainostajat.2

Lukemisesta ja koulunkäynnistä tuli tiedon lähteille pääsyn välineitä, mut-
ta myös edistyksen symboleita. Osansa glooriasta saivat kaikki uuden informaa-
tionsisällöt: tiedot,uutiset,aatteet,viihde jamainonta.Painetunsanansiunauk-
sellisuuteen uskoivat varsinkin ne, joiden laatimia sisältöjä se kantoi. Konserva-
tiivisemmatounastelivatuusienajatustenkritiikittömänomaksumisenvaaranta-
vanyhteiskuntarauhaa.Heidänsilmissäänrahvaanlukuharrastusoliajanhukkaa,

1 Nieminen2006,erit.15–26.Häggman2008,13–271passim.Briggs-Burke2002,21–22,61–73,
188–189,199–207.Curran2002,73.Gellner1983,passim.

2 Häggman2008,13–271passim.Curran2002,73–76,98–100,108–110,151,162.Curran-Seaton
1988,25.Briggs-Burke2002,54–60,68–69.
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joka herättäisi oppimattomissa, tottumattomissa lukijoissa turhia haaveita ja pa-
himmillaanjopakiihottaisinäitäkapinaan.3

Tarjotessaanuudetkartat,joidenmukaanmaailmassavastedespitisuunnistaa,
painetunsanantoimijatkäyttivätmerkittävääehdollistavaavaltaa.Paikkayhteis-
kunnankeskiössätuottiuudellekulttuurieliitille4tiettyäputkinäköä:omaetusa-
mastuikokonaisuudenetuun.5Suhdettaalempiinryhmiinleimasihaluvalistaaja
suojella.Sosiaaliseltastatukseltaanylempänäoleviintaassuhtauduttiinvähintään-
kinepäluuloisesti.

Porvarillisensivistyneistönnäkökulmaolipäällimmäisenä,kunaatelistaraken-
nettiinkaikenselittävääviholliskuvaa.Kansallis-edistykselliseneetoksenmäärittä-
mänitseymmärryksenläpitarkasteltunaaatelinjasivistyneistönkonfliktikääntyi
aatelin ja kansan väliseksi. Uuden eliitin dominoimassa julkisuudessa vanhasta
eliitistäsukeutuikansanvihollinen,jonkasyytäkansanhuonotelinolotolivat.Huo-
non vallankäytön sijoittaminen itsen ulkopuolelle tarjosi sivistyneistölle vahvan
argumentin, jolla perustella vallanvaihdon tarvetta. Syntipukin tultua nimetyksi
uusieliittisaattoialoittaapuhtaaltapöydältä:yhteiskunnallinenpahaoliedeltäjän
syytäjapoistuisisenmukana.Imagopoliittisestierityisentehokastaoliesitelläaa-
teliainoanavarsinaisenaeliittinä.Tällöinsivistyneistösaattoiesiintyädemokraat-
tisenakeskiluokkana,suorastaan”kansanlapsina”.

Erijulkisuustyypitaatelinkuvaajina:
substanssilukujenjärjestys

Käsittelentässäpääluvussasitämielikuvaa,jonkaulkopuolinenhaastajaelisivisty-
neistö1800-luvunsuomalaisestaaatelistalaati.Seuraavassapääluvussatarkastelen
aatelisten toimijoiden julkisuudessa esittelemää itseymmärrystä. Kumpikin luku
eteneesamassa järjestyksessä.Ensinkäsitelläänkaunokirjallisuutta, sittenkansal-
lisenhistoriankokonaisesityksiä,senjälkeensanomalehdistöäjalopuksivaltiopäi-
väjulkisuutta.Käsittelyjärjestysnouseejulkisuustyyppienkeskinäisistäeroista.

Etenemissuunta kulkee runsaimmasta niukimpaan. Ensimmäisenä analysoin
kaunokirjallisuutta,jokaolitekstityypeistäsisällöllisestimoniaineksisinjaideolo-
gisesti latautunein: koska fiktiota ei sitonut totuudenmukaisuuden velvoite, sen
sisällöt voitiin räätälöidä sanoman ehdoilla. Seuraavaksi tarkastelen kansallisen
historiankokonaisesityksiä,joissakirjoittajienvapausrakentaaideologisiasisältö-
jäoli toiseksiväljin,vaikkatavoitteenateoriassaolikintosikuvamenneisyydestä.
Kolmanneksi käsitellään uutisia ja oman ajan yhteiskuntakuvaa todenmukaisesti
välittämäänpyrkineen1800-luvunlehdistönaateluuskuvaa,jokaolijälleenastet-
tarealistisempi.Lopuksianalysoinverrokkimielessävaltiopäiväkeskusteluja,joista
realiteettisidonnaisuusjapoliittinenvastuutekivätaatelinkinsuhteenmelkorea-

3 Esim.Mäkinen1997,193–197.deGroot2010,17,23,26–27.
4 Eliitinjamassansuhteenklassisenmuotoilunmukaanvastakkainolivatjärjestäytynytvähemmistö

jajärjestäytymätönenemmistö:yleisökasvoi,muttalähettäväpääpysyipienenäjayhtenäisenä.
Curran-Seaton1988,239.Carlton1996.

5 Curran2002,139,239.Frykman-Löfgren1987.
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listisia. Kaksi ensimmäistä julkisuustyyppiä ovat muodoltaan kertovia, eli ajassa
etenevän pitkän juonellisen tarinan muotoon puettuja, kaksi seuraavaa taas tee-
maorientoituneitajasiksimuodoltaanfragmentaarisempia,vaikkaniihinkintoki
sisältyykertomusmuotoisia,narratiivistalogiikkaanoudattaviajaksoja.

Käsittely etenee myös hienovaraisimmasta rabulistisimpaan, ja siitä edelleen
maltilliseen.Vastointavanomaista,lehdistönrooliajonkinlaisenaemojulkisuutena
korostavaakantaaoletuksenionollut,ettäkaunokirjallisuusoli1800-luvuntärkein
vaikkakin hienovaraisin aateluuskriittisen sanoman levityskanava.6 Voimakasta
kritiikkiäsisältyimyösnationalistisenhistoriankirjoituksenaateluuskuviin.Sano-
malehtien asenne aatelia kohtaan oli hetkittäin jopa aggressiivisen asenteellinen,
muttalehdistönjulkipoliittisuudentakiasensanomaoliläpinäkyvämpikuintun-
teidenjamielikuvienkauttavaivihkaavaikuttavankaunokirjallisuudentaitieteel-
lisellä auktoriteetilla puhuvan historiankirjoituksen. Maltillisimmin aatelista pu-
huivat poliittista vastuuta kantaneet valtiopäivämiehet. Tätä vastuuttomuudesta
vastuullisuuteeneteneväätulkintaaolenhalunnutkorostaamyöstyönirakenteessa.

Tämänpääluvunaiheenaonnimenomaanaateluusviholliskuvana.Koskakui-
tenkin olen halunnut tehdä tutkimilleni ideologisille toimijoille täyttä oikeutta,
olen pitänyt tärkeänä kirjata myös heidän teksteissään esiintyviä harmaasävyjä.
Kaunokirjallisuudestaolensitenottanutmukaanmyösnekertomukset,joissaaa-
telillapoikkeuksellisestionpositiivinenrooli.Sanomalehdistönosaltaolentarkas-
tellutmyösniitäkirjoituksia,joissajotakintyypillisestiaateliinkohdennettuakri-
tiikkiä onkin sovellettu muihin ryhmiin.Aateluuskritiikin analyysin kannalta ne
ovattavallaansivupolkuja,muttakokonaiskuvankannaltatärkeitä.

Koska tavoitteenani on ollut myös vertailla painetun sanan eri alatyyppien
luonnetta ja käyttökelpoisuutta ideologisen sanoman kuljettimina, on ollut tar-
peensaadaesiinaateluusvastaisenargumentoinninkokokirjojasenkaikkiesiin-
tymisyhteydet: sekä tyypilliset ja siksi tärkeimmät että harvemmin toistuvat tai
jopasatunnaisetkritiikinesittämisentavat.Vaintältäpohjaltaonollutmahdollista
luodakokonaiskuvatutkittavanilmiönesiintymisestäkussakinjulkisuustyypissä.

Kaunokirjallisuus:aateluuden
semioottinenmatriisi

Lisensiaatintyössäniosoitin,ettäsivistyneistön laatimaaaateluuskuvaavälittieri-
tyisen tehokkaasti kaunokirjallisuus, 1800-luvun tärkein kertomaviihteen laji.
Poliittisestinäennäisenharmittomana,lukijansavastaanottavaiseentilaantuudit-
tavanajasisällöiltäänvapaastimuokattavanasesaattoisalakuljettaalukijoidenta-

6 Olettamusperustuuaatelinkuvaa1800-luvunkaunokirjallisuudessakäsitelleenlisensiaatin-
työni(Vuorinen2001)tuloksiin.Lisensiaatintyössänikäsittelinaatelisiakaunokirjailijoita,
K.A.TavaststjernaajaArvidJärnefeltiä,osanakansallistakirjallistakaanonia,kuntaastässä
työssäaateliskirjailijatkäsitelläänmyöhemminomanakokonaisuutenaan.Varsinkinviimemaini-
tunpanosaatelinpoliittisessamustamaalaamisessaolihuomattava,jotenlisensiaatintyöniantama
kokonaiskuvaaatelista1800-luvunkaunokirjallisuudessaonhiemansynkempikuinnytkäsillä
olevaanlukuunsisältyvä,aatelittomienkirjailijoidentuotantoonkeskittyväkuvaus.
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juntaanhyvinkintarkastiräätälöityäsanomaa.Lisensiaatintutkimuksenituloksista
muodostuunytkäsilläolevanväitöstutkimuksenkeskeinenerottelu-jakuvailuvä-
line,aateluudensemioottinenmatriisi.

Eliittiysjaaateluussamastettiin1800-luvunsivistysporvarillisessakaunokirjal-
lisuudessakiinnittämälläkaikkieksplikoidutvallanmerkitnimenomaanaateliin.
Jotkinvaltaanviittaavistamerkeistäliittyivättokimuihinkinyhteiskuntaryhmiin;
vaikkapa varallisuus ja ylellinen elämä kuuluivat myös porvarin kuvaan. Olen-
naista onkin, että kaikki valtaan viittaavat merkit ja sitä kautta vallan eri lajit ja
lähteetassosioitiinmyösaateliin.Hyvinkinpienistädetaljeistakoostuva,eriteok-
sissa hajallaan esiintyvä, pinnalta katsoen ehkä harmiton kuvaus tuottaa lopulta
hyviinyhtenäisenjajohdonmukaisen,painostavankuvanaristokratiasta,jossayh-
tyvätsotilaallisen,hallinnollisen,taloudellisen,poliittisenjahenkilökohtaisenval-
lankaikkityypitjatunnukset.

Kaunokirjallisuushistoriantutkimuksen
lähteenäjakohteena

Kaunokirjallisuutta nykyaikaisessa, kirjamuotoiseen julkaisemiseen perustuvassa
mielessäalkoiSuomessailmestyä1800-luvuntoisellaneljänneksellä.Aiemminkin
kertomakirjallisuutta oli tuotu ulkomailta. Jatkuvajuonisia tarinoita julkaistiin
myös sanomalehtien jatkokertomuksina. Osa niistä editoitiin myöhemmin kir-
joiksi. Esimerkiksi Topeliuksen historialliset romaanit näkivät päivänvalon ensin
HelsingforsTidningarinalakerroissa.Epookkialuovaeurooppalainenmuoti,ker-
tomusten lukeminen ajanvietteenä, yleistyi Suomessakin 1800-luvun kuluessa.
Sivistyneistönpyrkimyksenäoliyhtäältäomienviihdyttäminen,toisaaltarahvaan
lukuhalun haltuunotto osaksi kansallista projektia. Muista kertomataiteen lajeis-
ta erityisestinäytelmäoli suosiossa.Säännöllinen teatteritoimintavakiintuivuo-
sisadanlopulla.Kaupallinenkustannustoimintakäynnistyivuosisadanviimeisellä
neljännekselläjaottipaikkansakansallisenidentiteetinjamoderniteetinrakenta-
jana.7

Kaunokirjallisessa kuvauksessa voidaan erotella eri linjoja sen mukaan, missä
määrin kirjoittajalla on mahdollisuutta ja halua tietää kuvaamastaan kohteesta.
Joistakinasioistakirjoittajallaonoikeaa,omakohtaistatietoa.Näitäovatmm.ai-
kalaistodellisuuteen kuuluneet työmenetelmät, arjen käytännöt ja materiaalisen
sekäsosiaalisenkulttuurinpiirteet.Toisiaasioitakirjoittajavainluuleetietävänsä.
Niiden suhteen hän seuraa aikansa, kulttuurinsa ja taustaryhmänsä konventioi-
ta. Kolmansista asioista kirjoittaja tietoisesti väittää jotakin tietämyksensä piiriin
kuulumatonta,janeljänsistähäntarkoitushakuisestipuhuuvastoinparempaatie-
toaan.

Historiantutkimuksessakaunokirjallisuudentuotteillaonvastaavastikahtalais-
takäyttöä.Kahdenensimmäisentyypinkuvauksettoimivatlähteinä,jotkakertovat

7 Laitinen1981,174–301.Mäkinen1997.Tommila1988b,erit.226–231.Hakapää2008.Häggman
2001b,1–17.Häggman2008,13–271passim.



67

Myyttinenaatelismiesyhteiskunnanvihollisena

tekstinulkopuolisestamaailmasta.Niihinontallentunutelementtejä,jotkakirjoit-
tajaonsijoittanutteokseenilmanideologistatarkoitusta,vainkerronnankäytän-
nöntarpeisiin.Näintehdessäänhänontoiminutaikansajasenelämäntavanviat-
tomana,tahattomanatodistajana.Todenmukaisenkuvansaavuttamiseentähtäävä
lähdekäyttömahdollistuu,kuntekstistäkarsitaanpoiskyseisellekirjailijalle jaai-
kakaudelleominaisetaatteellisetpainotukset.8Kulttuurihistoriallinenlähdekäyttö
puolestaanselvittää,mitäonluultutaiuskottu.

Kahdessajälkimmäisessätapauksessatekstitovattutkimuksenkohteita.Aineis-
ton ei oleteta heijastavan itsensä ulkopuolista tapahtumista, vaan tapahtuminen
sisältyyaineistoonitseensä.Aatehistorioitsijaakiinnostaaenitenjuurise,mitäteks-
teissäontarkoitushakuisestiväitetty,taimitenjamiksiniissäonsuoranaisestiva-
lehdeltu.Analyysikohdentuu ideologisiinsisältöihin janiistänouseviinvääristy-
miin,joitaesiintyysekäaikalaistodellisuutta(aikalaisromaanitja-näytelmät)että
menneitäaikakausiakoskevissa(historiallisetromaanitjanäytelmät)tulkinnoissa.

Tässä työssä tarkastelen kolmea viimemainittua tietoteoreettista tasoa: mitä
kirjoittajatovathyvässäuskossaluulleet,mitäheovatperusteettaväittäneettodek-
sijamitäkentiestietoisestivalehdelleet.Tavoitteenaeiolepositivistisessamielessä
tosikuvamenneisyydestä,vaanantropologinentietoajanihmistenajattelutavois-
ta.Tutkittavanaovatkirjailijoitaohjanneetkulttuurisetjapoliittisetkonventiot,ei
näidenhenkilökohtainenajattelu.Ensiistarkastelekirjoittajiayksilöinä,enkäseli-
täheidäntuotantoaanheidänelämäntarinoillaan.Teoksettoimivatkokoaikakau-
denajatteluavalaisevanatekstikorpuksena.

Tutkittavaksi valittujen kirjailijoiden tuotanto muodostaa suomalaisen 1800-
luvunkaunokirjallisuudenvaltavirran.Mukanaovatmolempienkieliryhmienkes-
keisetkirjailijat.Kaksiheistäolisyntyperältäänaatelisia, jaheidänpuheenvuoro-
jaankäsitellääntarkemminaatelinitseymmärrystäkäsittelevässäluvussa.9

8 Vrt.Häggman2001a,18–19.HäggmanmainitseeerityisestiGummeruksen,Päivärinnanja
Kauppis-Heikinmaaseudunelämäntapojenkuvaukset.Aatehistoriallisestiorientoituneentut-
kimuksenulkopuolellakaunokirjallisuudenlähdekäyttöäontoisinaanpidettyongelmallisena.
MyönteisenäpoikkeuksenaHäggmanmainitseeJoukoTeperinPäivärinta-tutkimukset(Teperi
1986ja1996).Dokumentoivastavs.aatehistoriallisestakäytöstämyösFoucault2005,15–16.

9 EliasLönnrot(1802–1884),J.L.Runeberg(1804–1877),FredrikaRuneberg(1807–1879),Pietari
Hannikainen(1813–1899),Z.Topelius(1818–1898),PietariPäivärinta(1827–1913),AleksisKivi
(1834–1872),J.J.Wecksell(1838–1907),MinnaCanth(1844–1897),K.J.Gummerus(1840–1898),
K.A.Tavaststjerna(1860–1898),JuhaniAho(1861–1921),ArvidJärnefelt(1861–1932)jaTeuvo
Pakkala(1862–1925).Olenkäsitellytmyösheidän1900-luvunpuolellailmestynyttätuotantoaan,
erityisestisilloin,kunseselvästipohjaatutkittavanaolevanvuosisadanasenteisiinjaolosuh-
teisiinja/taieksplisiittisestikuvaaniitä.AlkupäästäolenjättänytkäsittelemättäJaakkoJuteinin
(1781–1855)valistuksentyylikauteenkuuluvantuotannon.Loppupäässäensimmäinenpoisjätetty
onSanteriIvalo(1866–1939),jonkaaateluuskuvapohjautuujoaktiivisestayhteiskunnallisesta
keskustelustaerkaantuneisiinkirjallisiinesikuviin,sekäseuraavan,uusromanttisenvaiheenkir-
jailijat.Samoinolenjättänytkäsittelemättäjoitakinvähemmäntunnettuja,yhdentaikaksiteosta
julkaisseitakirjoittajia.Lyriikanolensivuuttanut,vaikkaolenkinkäyttänytsekäLönnrotinettä
Runebergineeppistärunoutta.Lisätietojakäsitellyistäkirjailijoistaesim.Otavankirjallisuustieto
1990jaLaitinen1981.
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Fiktioideologiankuljettimena

Kaunokirjallisuussoveltuuideologistensisältöjenvälittämiseenerinomaisestimo-
nestakin syystä. Ensinnäkin se on olemuksellisesti mielikuvituksen tuotetta. Sen
sisältöjenei tarvitseollayhtäpitäviätodellisuudenkanssa,vaankokonaisuusvoi-
daan rakentaa halutun sanoman kannalta optimaaliseksi. Tapahtumaympäristöt,
olosuhteet, rekvisiitta, juonenkäänteet, henkilöhahmot ja näiden kohtaamiset ja
keskinäisetsuhteetovatkaikkikirjailijanvapaastimuotoiltavissa.Fiktiivisyyttäko-
rostavalukusopimustakaa,etteikirjailijajouduvastuuseentodellisuudenrajusta-
kaan”vääristelystä”.Toisaaltarentoutunut,tarinanhenkilöidenelämänvaiheisiinja
kokemuksiinsamastuvalukija,jokaeiolevaruillaaneikäodotajoutuvansaaatteel-
lisenoffensiivinkohteeksi,onerityisenaltis emotionaalisestivetoavaksiviritetyn
tarinansanomalle.Kunmahdollisetaihealueetvieläkattavat inhimillisenelämän
koko skaalan ja tunteiden kirjon, viestin välittämiselle tarjoutuu maksimaalinen
keinovalikoima.10

BenedictAndersonin teesi omakielisen, koko kielialueelle leviävän viestinnän
merkityksestä kansallisen identiteetin synnylle pätee myös kaunokirjallisuuteen.
Kyseonkollektiivisesti jaetustakokemuksesta, jonkakestoonpaljonpäivänkoh-
taista julkisuutta pitempi. Romaaneja ja runoja luetaan ja näytelmiä esitetään
vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja, joten niiden vaikutus kestää paljon lehdistön
vaikutusta kauemmin. Kansalliseen kaanonin päätyneet tekstit säilyvät koulujen
ja kirjastojen ohjaustyön ansiosta pitkiä aikoja kansakunnan peruslukemistona.
Useassasukupolvessatoistuvankokemuksentodellinenvolyymijasiitäkumpuava
merkitysvainpeittyväthelpostilukutapahtumannäennäisenintiimiin,yksityiseen
luonteeseen ja keksityiksi kuitattavien kuvausten harmittomuuden illuusioon.
Mielikuvienavullavälittyvienmerkitystentehoperustuukuitenkinnimenomaan
viestintoistoonsekämerkkikentänyhtenäisyyteenjapysyvyyteen.11

Kaunokirjallisuudelle ominaisin tapa käsitellä aatelia ja aateluutta oli merk-
kiluonnetta omaavien olioiden ja teemojen mainitseminen osana tapahtumaku-
vausta.Aatelinolemuksentai senolemassaolonoikeutukseneksplisiittistäfiloso-
fista pohdintaa esiintyi niihin verrattuna suhteellisen vähän. Koska 1800-luvun
kaunokirjallisuuden aateluuskuva perustui pikemmin aateluuden semioottisen
kieliopinesilläpitämiseenkuinsitäkoskevaanargumentaatioon,suoriasitaatteja
ontässäluvussavähemmänkuinseuraavissaluvuissa.

Valtojentunnukset:miekka,univormu,kartano,
vaakuna,tanssiaiset,juonittelujaylpeys

Reaalimaailmassa aateluutta ilmaisevien merkkien tehtävä on ollut kahdensuun-
tainen.Neovatilmaisseetsekäsamuuttaettäeroa,eliosoittaneetkahdelleaateli-
sellenäidenyhteisenstatuksenjavastaavastierottaneettoisistaanaatelistajaaate-

10 Vrt.Immonen1987,209–211jadeGroot2010,5–6,18,23,27,34.
11 Anderson1991.Moretti1998,4–5,16–17.Immonen1987,210–211.
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litonta.Jälkimmäisessätapauksessaonollutkysejokoaatelisentietoisestahalusta
erottautua (eron tekeminen12) tai siitä, ettäulkopuolisetovatoppineetpitämään
joitainaateliseenelämäntapaanjavaateparteenkuuluviapiirteitäaateluudenmerk-
kinä(eronhavaitseminen).

Aateluuttailmaisevienmerkkienvanhimmanjalaajimmankerrostumanmuo-
dostavatetäältähavaittavatvisuaaliset jaesineelliset tunnukset, joistasuuriosaon
olluttietoisestiomaksuttuja.Niidentehtävänäonollutjokomerkitäaatelinsisällä
erilleenerisukujenjaarvoluokkienedustajat(kilvessäolevavaakunajasensymbo-
likieli)taierottaaaatelimuistaryhmistä(vaakunanolemassaolo).Toisettaasovat
liittyneetsäädyntehtäviinjayleiseenvaurauteen(vaunut,hevoset,komeataseet).

Lähikontaktissasyntyväänhavaintoonperustuviamerkkejäonkirjautunutvä-
hemmän.Neovatperuaajalta, jolloinhenkilökohtainenkanssakäyminenaatelis-
ten jaaatelittomienvälilläyleistyi.Suuriosanäistänuoremmistamerkistä liittyy
keskustelutilanteisiin. Verbaalisen tason merkit liittyvät siihen, mitä ja miten sa-
notaan.Subverbaalisentasonmerkitliittyvätkielenvalintaansekäsiihen,mistäja
mitenpuhutaan.Aatelisenhenkilönpersoonaan,käytökseenjaolemukseensisältyi
paljonmyösnonverbaalistaviestintää.

Pääosa aateluutta ilmaisevista tunnusesineistä on aatelin itsensä käyttöön ot-
tamiaainakinsikäli,ettämiekat,ratsut,vaunut,univormut,kunniamerkitjakar-
tanotkuuluivatheidänelämäntapaansa.Neovatnäkyneetmyösulospäin,jolloin
niidenerottavamerkkiluonneonvoinutalunperinsyntyäaatelittomienmielessä.
Tavanomainenaateluuskriittinenhahmotuskuitenkinnäkiniidenpalvelleenaate-
linylimielistätarvettaerottautuarahvaasta,japitiniitäkaunokirjallisuudessaesil-
läjuuritässätarkoituksessa.Jotkuttunnusesineet,kutenvaakunoidenkuva-aiheet,
esi-isämuotokuvat ja kotien sisustus, palvelivat alun perin vain aatelin sisäisessä
käytössä yhteisen identiteetin rakentajina ja keskinäisten arvoerojen osoittajina.
Aateliaaatelittomista erottaviksimerkeiksinepäätyivätvasta,kunei-aatelisetkin
pääsivätniitähavainnoimaan.

Pintatasollaaateluuttailmaisevatmerkitosoittavatseuraavallaabstraktiotasolla
korkeaayhteiskunnallistaasemaa.Kriittisendiskurssinsyvimmällärakenteellisella
tasollakyseolivääryyden/oikeudenjasorron/vapaudenkaltaisistadikotomioista.
Aateluuteenliittyvämerkkiilmensiuseimmitenkielteiseksikoettuavaihtoehtoa.13
Metatasollaaateluudenmerkkienyhteysvallantyyppeihinjalähteisiinosoittiaa-
teluudenjavallanykseyttä.

Sotilaallinenvaltajamieskohtainenauktoriteetti

Sotilaalliseenviitekehykseenkuuluvatmerkitilmentävätfyysisenylivoimanuhkaa,
siihenperustuvaapakkovaltaa jasuoraaautoritaaristakäskyvaltaa.14Niidentaus-

12 Bourdieulaisittainpuhuttaisiindistinktiosta.Bourdieu1979.
13 Erityisestivanhemmassakirjallisuudessaaatelinkuvauksiinsaatettiinsisällyttäämyösjaloudenja

matalamielisyydenerottelua.Tällöinmyönteinensisältöpoikkeuksellisestiliittyikinaateluuteen,
erotukseksirahantuntevastaporvaristosta.

14 MichaelManninterminologiassaautoritaarinenvaltaonkohdistettua,käskyvaltaanjatottelevai-
suuteenperustuvaa,diffuusitaaskohdentumatonta,spontaaniajatiedostamatonta.Ekstensiivinen
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talla on aatelille yhteiskunnallisessa työnjaossa kuuluneista tehtävistä varhaisin,
ulkoisesta ja sisäisestä puolustuksesta huolehtiminen, joka realisoitui aseen kan-
tamisena.Soturiudenmerkit liittyvät fyysisenvoimansynnyttämiinoikeuksiin ja
velvollisuuksiin.Varhaismuotoperiytyyajaltaennenjärjestäytynyttävaltiotajasen
tuottamaa institutionaalista15 valtaa. Myöhemmin viitekehykseen liittyi keskiajan
ratsupalvelukseenliittyväkuvahevosmiehestä,järjestäytyneenvaltionjaarmeijan
hierarkiaunivormuineensekäuudenaseteknologianmyötävielätuliaseet.Vanhat
merkkiryhmätmiekastajahevosestaalkaensäilyttivätsiltiasemansa1800-luvulle
asti.

Miekka on esihistoriallisilta ajoilta periytyvä taisteluase, jota, toisin kuin kei-
hästä, jousta ja tuliaseita, ei koskaan käytetty metsästykseen saati teurastukseen.
Lyömä-japistomiekkaolivarattu”jaloon”tarkoitukseen,vihollisensurmaamiseen
lähitaistelussa mies miestä vastaan. Alun perin miekka olikin sotilaskastin tun-
nusesine. Se tuotti vastustajalle välittömän kuoleman uhan ja ilmensi väkivallan
potentiaaliin perustuvaa autoritaarista valtaa. Myöhemmin se siirtyi siviilivirka-
puvunosaksiilmaisemaanhallintoviransuomaarauhanomaisempaakäskyvaltaa.
Nykyisinkinmiekkakuuluuluottoasemanjapalveluvelvoitteenmerkkinäupseerin
juhlapukuun ja akateemisen tohtorin juhla-asuun. Poliisin tunnuksessa esivallan
miekkasymboloivaltiollekuuluvaaväkivallanmonopolia.

Univormuun kuuluvana, itsepuolustukseenkin sopivana aseena miekka oli
1800-luvulla vielä melko tavallinen näky. Kuitenkin sen abstrakti merkkiluonne
olijoohittanutkonkreettisentehtävän.16Tappamisenmahdollisuuteenviittaavasta
indeksaalisestamerkistäseolietääntynytvallansymboliksi.Siviilivirkapuvunyh-
teydessämiekkaaeikaunokirjallisuudessajuurimainittu.Seolisiisensisijassaso-
tilaallisen,tokisiviileihinkinulottuvan,vallanmerkki.

Miekka henkilökohtaisen käskyvallan ja hallitsijan luottamuksen tunnukse-
naliittyiolennaisestikaunokirjalliseenmielikuvaanaateluudesta.Kuvaustensävy
vaihteli neutraalista kriittiseen, Kivellä jopa konventiotietoisen humoristiseen.
Romantiikan kauden historiallisissa seikkailuromaaneissa17 miekkailevat sanka-
rit esiintyivät usein hyvinkin myönteisessä valossa. Miekka kädessä puolustet-
tiin omaa, suvun, säädyn ja neidon kunniaa ja torjuttiin valtakunnan vihollista.
Romantisointiinsisältyiuseinvahvaironinenelementti,jokasailisävoimaamiek-

 valtakoskettaasuuriaihmismassojajalaajojaalueitalöyhästi,intensiivinensitoovahvastisuh-
teellisenharvojayksilöitä.Valtaonkollektiivista,josselisääntyyyhteenliittymisenseurauksena,
jadistributiivista,jossesäteileeyhdestäpisteestäalaspäin.Mann1993,6–9.

15 Institutionaalisenvallanperustaonvallanhaltijanasemavakiintuneessahierarkiassa.Valtaei
oleyksilönominaisuustaiomaisuutta,vaansenvahvistaahierarkianylläpitäjä.Institutionaalisen
vallanvastakohtaonhenkilökohtainenvalta.

16 Vrt.Wirilander1974,51–52.
17 Olenkäyttänytkonventionaalisiatyylikausitermejä,romantiikkaajarealismia(esim.Laitinen

1981),silloin,kuntyylikausirajajajokinomientulostenivalossailmeinenlaadullinenmurros
asettuvatsamaankohtaan,jakunmuutoksensuuntajotenkinliittyytyylikausienperinteisiin
erottelukriteereihin(banaalistiilmaistenromantiikka=yksilöjatunteidenautonomia,realismi
=yhteiskuntajasosiaalinenomatunto).Käyttämänijaottelunfunktioonhistoriallinen,ei
kirjallisuustieteellinen,enkäpyrisenkauttaosallistumaankeskusteluunromanttisentyylikauden
edustajinapidettyjenromaanienviimekätisestäsisällöllisestätaiilmaisullisestarealistisuudesta
(esim.deGroot2010,17–23).
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kasankarin hahmon tiedostetun intertekstuaalisesta luonteesta.18 Realismin kau-
dellamiekkaolienääsotilaspukuunkuuluvaseremoniallinenjäänne.19

Romantiikan kirjailijoista miekkatematiikkaa sovelsi monipuolisimmin Tope-
lius,jollemiekkaoliaatelisensoturinerottamatontoveri.Seoliaateluuden,kun-
nian jamiehuudensymboli,muttamyöskäytännöllinen tappoase jaurheiluhar-
rastuksenväline.JoVälskärinkertomustenensimmäisenMiekkajaaura-romaanin
nimiviittaamiekkaannimenomaanaateluudentunnuksena.Kirjailijansympatiat
saakuitenkinrauhaajahyvinvointiailmentävänauransymboloimatalonpoikais-
to.20 Miekkatematiikan avulla kuvataan Välskäreissä myös kiivasta mutta rehtiä
temperamenttia. Kuumaverinen aatelinen on hanakka vetämään embleemisen
miekkansaesiinröyhkeittenporvarienseurassa,muttatalonpoikienparissasaman
miehenmalttiulottuupitemmällekuin”kädestämiekankahvaan”.Oikeaoppisesti
nähtynämiekkaonvarattu jaloontarkoitukseen:neidon,maan jakunnianpuo-
lustamiseen,eipikkumaiseenkahakointiinsaatiegonvahvistamiseen.21

Linnaisten kartanonViheriässä kamarissa,Välskärien ohella Topeliuksen tun-
netuimmassaaateluuttakäsittelevässätekstissä22miekallaonmonikertainensym-
bolitehtävä. Aatelisen nimen aikanaan petoksella anastanut asessori von Littow
mainitaan soturisuvun ensimmäiseksi ”miekkaan tarttumattomaksi” jäseneksi.
Suvun perintömiekat ensimmäisen Littowin liettualaisesta sapelista alkaen ovat
tallellaViheriässä kamarissa, jonne menneisyyden salaisuudet muutenkin keskit-
tyvät.23 Kamarissa aatelisesta verenperinnöstään vähitellen selville pääsevä arkki-
tehtiLithauottaatuntumaasukunsatraditioihin.Hänkohentaahiillostaseinältä
ottamallaankultakoristeisellamiekalla.Moderninaposeerannutmies joutuutar-
kistamaanaateluuskriittistäasennettaan–”josolethyvääterästä,sietänethieman
tulta[...]jaelletole,mitähyötyäonsilloinsinunsäilyttämisestäsi?”–kunmiekan
kosketusäkkiäherättäähänessäuinuvatperitytsoturivaistot.24

Positiivisessaaspektissaanmiekkasymboloisiissuojelevaavaltaa.Paljonkieltei-
semminkuvattiintuliaseita.Romantiikankaudenkirjailijatliittivätnepuolustus-
kyvyttömään ihmiseen tai eläimeen kohdistuvaan tarpeettomaan väkivaltaan.25
Realisteista erityisesti Juhani Aholle ampuma-ase oli vahingonteon, murhien ja
itsemurhienväline, tuhonjaepätoivonvastenmielinentunnus.Aholiittikintuli-
aseet matalamielisimpiin aatelisiin henkilöihinsä. Lastussa Niemen äijä öykkäri-

18 KantelettarenIIkirjanruno245,rivit1–4jaIIIkirjanruno8,rivit7–15ja32–34sekäruno69.
RunebergSamladearbeten(jatkossaSA)I,7jaSAV,305–311.MyösKivi1984,352ja365–428.
Wecksell1981,5(näyttämöohjeet),8–12japassim.

19 Tavaststjerna1924a,295–305.
20 TopeliusKootutteokset(jatkossaKT)I,615,745;KTV,572–575,619,626–627,689;KTVI,191,

202–206,229,291;KTVII,389,438.Topelius1875,293–294.
21 TopeliusKTII,587–591,640,733–744,788–793.
22 Esim.Wirilander1972,400–401.
23 Synkänhistorianomaavastakartanosta1800-luvungoottilaisennovellinlajityypillisenätapahtu-

mapaikkanadeGroot2010,16.
24 TopeliusKTIV,229–233,275–276,281–282.Miekanjaaateluudensymbolinenyhteysnäyttäytyy

myöskeskiajallesijoittuvassaJungarintarussa:kunaatelisnuorukainenpolvistuupiispanedessä
elialistuukirkonmääräysvaltaan,puristavamiekkavyökirpoaajasuvunmiekka,”Jungarinteräs”,
putoaamaahan.TopeliusKTVI,258.

25 Kivi1984,233.TopeliusKTI,213–228;KTIII,487–496ja637–638;KTV,619;KTVI,322.
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mäinen aatelinen seurue ammuskelee rahvaanmiehen mökin seutuvilla tappaen
kesyn jäniksen ja särkien oven yläpuolelle kiinnitetyn”vaakunan”. Tuomiossa ty-
peräksi,omahyväiseksiidealistiksikuvattuaatelisnuorukainenampuuitseäänvan-
hemman,arvokkaammanjaviisaammanaatelittomansukulaisen,jonkavaltiovii-
saatkompromissiteivättyydytähänennaiiviaintomieltään.26

Kaksintaisteluolikunnianpuolustamisenrituaalinomaisinmuotojasitenaate-
lismiehenkunnianindeksaalinenmerkki.Instituutionaseolimuodollistaoikeus-
laitostaedeltäväntaisitäkorvaavantoverikurinilmentymä.Aatelismiehenhenki-
lökohtainen kunnia abstrahoitui sotilaskunniasta: rohkeudesta vaatia itselleen
fyysistä ja henkistä koskemattomuutta.27 Meikäläiset kaunokirjalliset kaksintais-
telut käytiin yleensä miekoin.28Aikaisemmille vuosisadoille sijoittuvissa ironisen
romanttisissaseikkailuissakaksintaistelunteemaoliitseoikeutettutunnepitoisuu-
tensavuoksi.Puolustettavanaoliainaomataineidonkunnia.29Topeliuksellakak-
sintaisteluesiintyimyösaatelisenmielenlaadunjaelämäntavansymbolina.30

Kaksintaistelun avulla voitiin myös esitellä aatelille tyypilliseksi miellettyä,
tasa-arvoeetoksen näkökulmasta erittäin tuomittavaa kopeutta. Röyhkeä aateli-
nenkorostiaateluuttaanjokokieltäytymällätaistelemastaaatelittomankanssatai
ivallisestitarjoamallatätävainaatelillekuuluvaahyvitystäaatelittomallehenkilöl-
le. Gummeruksen Ylhäisissä ja alhaisissa koomisesti uhitteleva aatelismies pyrkii
mitättömästä syystä haastamaan aatelittoman nuorukaisen.31 Kiven aateliset taas
puhuvatkaksintaistelustaniinehtimiseen,ettäsevaikuttaa jo intertekstuaaliselta
parodialta.Canziossa”miekastelo”esitetäänyhtäältähumoristisesti,toisaaltaarvok-
kaana kunniarituaalina – mutta myös väkivaltana, jolla on traagisia seurauksia,
kunystäväsurmaaystävänaitoshakespearelaiseentapaan.32

Realistienaikalaiskuvauksissakaksintaistelueiollutenääreaalimaailmanilmiö.
Ideanasilläoliyhäsijansaaatelisten,erityisestiupseerienmielenmaisemassa,mut-
taseesitettiinainaironiantaiparodiankeinoinmitätöitynäanakronismina,jon-
ka avulla vanhentunut kunniakoodi tehokkaasti tehtiin naurunalaiseksi.33 Tästä

26 AhoKootutteokset(jatkossaKT)VI,31–40;KTX,689–694.Tavaststjerna1962,63,69–72.
JäniksentappovoiviitataTopeliuksenVälskärienIltamyrskyihin,jossaaatelisnuorukainenhuvik-
seentappaasisarpuolensalemmikkikaritsan.TopeliusKTIII,487–496.

27 MyösWirilander1974,71–73.Aatelistenkatsottiinkykenevänomatoimiseenkurinpitoon,olihan
kyseessäsääty,jostaoikeusviranomaisetperinteisestirekrytoitiin.Toisaaltaaatelioliainoasääty,
jollaolierityinen”säätykunnia”puolustettavana.Muidensäätyjenedustajienvastaavatedesot-
tamuksetkäsiteltiintappoina,muttaaatelinosaltaharkittiintoistuvasti,pitäisikösinänsälaiton
kaksintaisteluerikoisoikeudellasallia.Tarkemminvaltiopäiväkeskustelut,s.290–291,360–36.

28 Mannermaisissakuvauksissakaksintaistelutkäytiintyypillisestiampuma-asein,sekundanttien
valvonnassa.Myöskäänsaksalaisenylioppilasmiekkailunperinteeseenkuulunut”kunniakkaitten
arpien”ihannointieinäytäjuurtuneensuomalaiseenkaunokirjalliseenperinteeseen.Elias1997,
92–112.

29 Hannikainen1848,55.TopeliusKTI,468ja479–480;KTII,108–110,733–744,788–793;KTV,
626–627,689;KTVI,202–205jaKTVII,364,428,431,713,751.Gummerus1898,192–211.

30 Topelius1875,293–294.TopeliusKTIII,241,579,624;KTIV,306–311;KTV,93–94,621,663;KT
VI,146,212;KTX,198–209.

31 Runeberg1983,114–116.Wecksell1981,80–81.Gummerus1970,Iosa,58–63.
32 Kivi1984,365–428passim(erit.370,390,395–397,404)ja689.
33 Tavaststjerna1924b,163.Järnefelt1900,128–132.Järnefelt1927c,50–51,90.Järnefelt1902,203,

271–272.Järnefelt1916,216–217.Järnefelt1986,193.
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poikkeaa,vielämodernimpaansuuntaan,AhonHellmaninherra-lastunaatelisen
kapteeniStålhammarinkuivakkaasenne.Kapteenisanoutuupontevastiirtiperin-
teenmukaisestaratkaisusta.Häneinäetsuinkaanturvaudukaksintaisteluun,vaan
lupaa haastaa kunniaansa loukanneen suoraan käräjille. Lopulta hän kelpuuttaa
hyvitykseksihienotpäivälliset.34

Aateli oli ratsastava sääty keskiaikaisen ratsupalveluksen ajoilta asti.35 Ratsu-
palvelukseen viittaavasta merkistä hevonen muuttui luontevasti aateluuden sym-
boliksi,johonsisältyirahvaaseenverrattunapaljonsuuremmanvarakkuudenkon-
notaatio.RatsastavaupseerioliperusnäkyRuneberginVänrikkiStålintarinoissa–
olihanSandelsin”jaloratsuniBijou”yhtäjalokuinisäntänsäkin.36Topeliuksellakin
aateluuteenkuuluivatratsastustaito,komeatvarusteetjahevostuntemus.37Hevos-
urheiluaatelisenaerikoisalanaeihiipunutrealistienkaankäsissä.TeuvoPakkalalla
setosinkääntyikielteiseksisymboliksi:Pienielämäntarinaironisoi,mitentyhmä-
nylpeä”von...”kuvaannollisestiratsasteleenokkelillalainalauseilla.38

Ratsastajanvarusteisiinkuuluvienkannusten39symbolikäyttöälieneehäirinnyt
niihinliittyväansioituneisuudensivumerkitys.Kannustenansaitseminenmerkitsi
alkuaan täysivaltaisen ritarin arvoaseman saavuttamista, mutta laventui tarkoit-
tamaanminkätahansasymbolisenkokeenläpäisemistä.Kannuksetkäyttöesinee-
nämainitsivainTopelius, jokatoisaaltaviittasimyösniidenansaitsemisentradi-
tioon.40 Kiven asenne oli ironisen vähättelevä: Leossa ja Liinassa Leon inhoama
aatelinen kilpakosija on”öljyviiksinen, [...] kilisevä, helisevä herra”, jonka kilinä
epäilemättä viittaa paitsi kunniamerkkeihin, myös kannuksiin.41 Realistien suh-
de kannuksiin oli joko arkipäiväisen toteava42 tai ankaran tuomitseva. Pakkalan
Pienessäelämäntarinassasortoahenkilöivälläaatelisellaonkin”kilisevätkannukset
kiiltonahkasaappaissa,ruoskakädessä”.43

Käsitys hevosiin ja aseisiin liittyvästä metsästyksestä eksklusiivisena ja sik-
si moitittavana aatelisten huvina läpäisi 1800-luvun romantiikan.44 Realisti Aho
kantoi hänkin paheksunnan lippua korkealla. Lastuista Hektor II ivailee aatelista
syntyperää jalosukuisen,hemmotellunkantakirja-metsästyskoiranhahmonavul-
la. Varisten ja Kokon (kotkan) symbolistisessa lintumaailmassa aateliset esitetään

34 AhoKTIII,30–47.
35 Topelius1875,292.
36 RunebergSAV,89–311passim,erit.157–163(Sandels).1900-luvullaperinneelimarsalkka

Mannerheiminhevosissa.
37 TopeliusKTI,25–26,370–372;KTII,112–113,769–773;KTIV,5–218passimja235–241,

260–266;KTVI,27–28,39–41,196–197,223–224,262;KTVII,358,428,438,583–584japassim;
KTVIII,133–223passimja640(aatelisnaisenratsastustaito).

38 Tavaststjerna1924a,67–123passim.Tavaststjerna1983,36–45.AhoKTIII,58.Järnefelt1902,
330–331,334.Järnefelt1927a,270–277.Järnefelt1986,175–178.Pakkala1922,84–88.

39 Åströmmainitseehopeakannuksetkonkreettisenaaatelisenaesinetyyppinä.Åström1993,119.
40 Topelius1875,293–294,KTI,25–26;KTVI,229,233,246.
41 Kivi1984,348.
42 Tavaststjerna1983,25–26.Järnefelt1902,279,283.
43 Pakkala1922,91.
44 RunebergSAII,39–46;SAIV,89–101.TopeliusKTI,385–386,511–519,536–537;KTIII,487–496,

818;KTIV,58–59;KTVI,177;KTVII,85–86,92,735–736;KTVIII,133–223passim.Kivi1984,
233.Gummerus1865,136–139,150.–Tosiasiassametsästysolitilanne,jossaaatelijarahvassaat-
toivattullaläheiseenkosketukseen.Åström1993,254–256.
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metsästävinäpetolintuinajaporvaritvariksina,jaNiemenäijäkuvaileeröyhkeän
aatelisenseurueenmetsästysretkeä.45

Myösaatelistenajopelitvetohevosineenolivatyleensäkomeat.Vaunuterottivat
tehokkaastiaateliarahvaasta.Varsinkinumpivaunutaivankonkreettisestivarasivat
aateliselle yksityisen tilan. Vaurautta indikoineisiin vaunuihin46 oli myös helppo
liittää varallisuus- ja elämäntapaerojen epäoikeudenmukaisuuden moralisointia.
Vaunut symboloivat eristäytymistä, epätasa-arvoa ja ylellisyyttä. Aateliset tulivat
tavallisenkansannäkyviinuseinjuuriupeidenhevostenvetämissäkomeissavau-
nuissa.Tämänäkyykansanihmistennäkökulmastakirjoitettujenaateliskuvausten
korkeahkona vaunufrekvenssinä. Kerrontateknisesti vaunuteeman motivointi oli
helppoa.Kyseolilopultaarkipäiväisistäajopeleistä,joitaoliluontevaakäyttääpit-
killämatkoilla.

Kaunokirjallisuudessaaatelisvaunutnähtiinusein ihmisjoukossa.Tungoksessa
komeiden vaunujen tekemä ero torikansaan oli selkeästi havaittavissa, kun rik-
kaastipuetutaatelisetistuivatkonkreettisestikansanyläpuolella.Vaikutelmaavah-
vistivatoviinkiinnitetytvaakunat.47Toinentyypillinentilanneoliaatelisenherras-
väen lähtö ja saapuminen, nousu vaunuihin tai vaunuista.48Vaunu- ja rekiajelut
sinänsäindikoivatylellisyyttä,javiestiävahvistireessäkäytettykallisturkispeite.49
Romantiikan kauden kirjallisuuden ylevin – ja ylevyydessään voimakkaan ironi-
nen, siis tavanomaista epätasa-arvoista käytäntöä kritisoiva – vaunuaihelma oli
hetkelliseen tasa-arvoistumiseen liittyvä yhteisen ihmisyyden kokemus, joka tuli
aatelisiinajopeleihinpääsevänkansanihmisen,RuneberginJouluillansotavanhuk-
senosaksi.50

Kunvaunutyleistyivätaatelittomienparissa,niidenerottelevafunktioheikkeni
jakirjallinenrooliarkipäiväistyi.51Vaunutkelpasivatsiltirealisteillekinkielteisek-
siaateluudensymboliksi.AhonjalosukuinenmetsästyskoiraHektorIIajeleevau-
nuissa,jakoomisestikuvattuHovineuvoksetar,jokamieheltäänsalaasaapuuanta-
maanpikkulahjoitustafennomanianasialle,saaupeistavaunuistaanlisäannoksen
naurettavuutta.52

Virkajahierarkiainstitutionaalisenvallanlähteinä

Edelläkäsiteltyjenaateluuden tunnustenytimessäon sotilaanasema.Henkilöllä,
jollaonlupajamahdollisuustappaa,onkäsissäänselkeä,välitönperusteluvalta-
vaatimukselleen. Myös sotilasunivormu kuuluu sotilaalliseen viitekehykseen. Sen
kantamavaltakuvastoviittaakuitenkinjotoisaalle.Upseerinjasiviilivirkamiehen

45 AhoKTIV,530–538;KTV,88–94;KTVI,31–40;KTIX,382,405–406.
46 Sekähevosetvarusteineenettävaunutmerkitsivätvarsinkinvanhempinaaikoinahuomattavaa

varallisuutta.Åströmmainitseeajopelienohellasatulattärkeänäaatelisenaesinetyyppinä.Åström
1993,121–125.

47 RunebergSAII,137–138;SAV,214–225.TopeliusKTV,138–142;KTVII,87.
48 RunebergSAIV,89–101.Hannikainen1882,6,10–11.TopeliusKTI,631–632.
49 Gummerus1970,IIosa,19.Gummerus1898,145–150.
50 RunebergSAIV,10.
51 Tavaststjerna1983,175–179.AhoKTIV,215–219.
52 AhoKTIV,530–538;KTVI,150–155.Järnefelt1902,10–11,160–161.
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määräysvaltaeinousemieskohtaisestatappopotentiaalista.Senperustaonasema
järjestäytyneenvaltakoneistonosana.

Keskitetynvaltiollisenhierarkianhuipullaonhallitsijanpersoona, josta insti-
tutionaalinenvaltasäteilee.Asemahierarkiassaosoittaahenkilönetäisyyttävallan
keskuksesta.Viranviitekehyskokoaainstitutionaalistavaltaailmentäviämerkkejä,
jotkasijoittavathenkilöntiettyynhierarkiaan.Tällaisiaovatmm.univormut,kun-
niamerkitjaarvonimet.Nimellisenarvoasemanliioittelevakorostaminenpuoles-
taanilmaiseekyseisenhierarkianmerkityksenmitätöinninkäynnistyneen.

Romantiikan ajan sotaseikkailuissa sotilasunivormut konkreettisena aatelisena
vaatepartenaolivathyvinesillä.53Realistienkinnäkemysunivormuistasaattoiedel-
leenollaneutraalin toteava.Toisaaltaunivormussakeikarointia, sen ilmentämää,
usein ansiottomaksi oletettua arvonnousua ja sen kantajien öykkäröintiä pahek-
suttiin.54Kireinjasamallaanakronistisinaateluudensotilaspukuunyhdistäväjak-
so löytyy Pakkalan Pienestä elämäntarinasta, jossa ivataan töyhtökypäräaatelia.55
Symbolisen asusteen ilmeinen vanhakuosisuus viestii tietenkin aateluuden epä-
ajanmukaisuudesta.

Erityinen positiivinen arvolataus sisältyi aatelisen soturin kunniakkaassa tais-
telussa rähjääntyneeseen, ruokkoamattomaan ulkoasuun. Siinä missä keikarit
saivat kirjailijoilta kuritusta, välinpitämättömän käytännöllisesti univormuunsa
suhtautuvia kenttäupseereita ihasteltiin. He symboloivat aatelisen upseeriuden
jalointa aspektia, isänmaan puolustamista oman mukavuuden ja hengen uhalla.
Ruokkoamattomuus oli siten hierarkiaa kodifioivan, ohjesäännön mukaisen up-
seerinpuvun demokraattinen vastakohta.56 Fredrika Runebergin Sigrid Liljehol-
missajuuriruokkoamattomuustodistaaupseerinarvon:tosimieseitaistelussasää-
littelevaatteitaan.PyrkyriksikuvattuDanielHjorttaasosoittaanousukasmaisuut-
taanhalveksimallakovaäänisestiepäsiistiämuttasotilaallisestipätevää”Nokinenä-
Klasu”FlemingiäjaihailemallasilkkiinpukeutuvaaTukholmanhoviaatelia.57

Sotilasunivormuun verrattuna siviilivirkapuku oli 1800-luvun kaunokirjalli-
suudessamme harvinainen ilmiö. Aateluuden ja siviiliviran merkitysyhteyttä ei
symbolitasollalainkaannostettuesiin.Selityssiviilivirkapukujensilmiinpistävälle
niukkuudelle voi löytyä sensuurisäädöksistä, jotka kielsivät keisarilliseen virka-
miehistöön kajoamisen. Historioitsija Topelius sentään kunnostautui listaamalla
siviiliunivormunhistoriallisetvariantit:kustaviaanisenhovipuvun ja1600–1700-
luvunaatelisunivormutkultapunoksineenjaperuukkeineen.58

Autonomianajankunniamerkkeihinsisältyneestämonimutkaisestasymbolikie-
lestäeinäykaunokirjallisuudessajälkeäkään;sensuuriherkkyystokisaattoihaitata

53 TopeliusKTII,691–692;KTIII,308;KTX,916.Gummerus1970,Iosa,56–58japassim.
Gummerus1865,30.RunebergSAV,214–225.

54 Tavaststjerna1924a,295.Tavaststjerna1983,25–26.Tavaststjerna1962,133–134.Järnefelt1894,
52.Järnefelt1902,77,83–92,96,103,119–122,187–196.AhoKTVI,31–40;KTVIII,193–194,197.

55 Pakkala1922,99.Töyhtökypäräsaattaatosinliittyämyösvenäläistenseremoniallistenjoukko-
osastojenasuihin.

56 RunebergSAV,150–156.TopeliusKTIV,116–122;KTVII,28–29,41.
57 Runeberg1983,46–53,93,128,159–160.
58 TopeliusKTIII,411,504–505;KTIV,231.MyösJärnefelt1986,134–135.
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tässäkin. Toinen selitys runsaasti sovellusmahdollisuuksia tarjonneen teeman si-
vuuttamisellevoiolla,etteivätaatelittomatkirjailijatjaksaneetperehtyäkyseiseen
merkkikieleen.Korkeimmatkunniamerkit ilmaisivatmerkinkantajanerityissuh-
dettahallitsijaan:tietytkorkeatkunniamerkit, joitamyönnettiinainoastaanaate-
lisille, oikeuttivat ainakin periaatteessa ennalta varaamattomaan audienssiin kei-
sarin luona, korkeimmat ja harvinaisimmat vieläpä mihin vuorokauden aikaan
tahansa.59

Missä kunniamerkkejä kaunokirjallisuudessa mainittiin, sävy oli korostetun
suvaitsematon. Romantikoille ne merkitsivät turhamaisuutta, tärkeilynhalua ja
itserakkautta, ja toimivat siten alavan demokraattisen asenteen vastakohtana.60
Realistienkritiikki taaskohdistuikunniamerkkien sosiaaliseen tehtävään.Niiden
arvostusta ironisoitiin, niitä pidettiin epätasa-arvon symboleina ja niitä epäiltiin
myönnettävänvirkamiehillekorvaukseksilaittomistapalveluksista.61

Virkahierarkian tunnuksista vanhanaikaisin, aseman ikonina toimiva arvo-
nimiluettelo eli titulatuura kuului 1800-lukua edeltävään aikaan. Historiallisiin
henkilöihin liitettynä se loi ajankuvaa.62 Muussa yhteydessä titulatuura vertautui
turhanaikaisuudessakunniamerkkeihin.Topeliuksenaatelisvastaisuudenikoni,ta-
lonpoikaiskuningasAaronPerttilämoittiiVälskärienTulessajavedessävasta-aate-
loituapoikaansasiitä,ettätämähimoitseeaatelin”onttojaarvonimiä”.Kivenaika-
laiskuvaus Selman juonet parodioi ilmiötä luettelemalla aatelismiehen maaomis-
tukset. Realisteista tittelien olemassaolon vaivautuivat noteeraamaan vain asiaan
omassaarjessaanperehtyneetaatelisetkirjailijat.63

Kartanotaloudellisenvallanjaisäntävallannäyttämönä
jaaatelissäädynkohtalonmaisemana

Perinteisen aatelisen elämäntavan puitteena kartano oli kaunokirjallisten aatelis-
kuvaustenitseoikeutettumiljöö.Mallinatoimisuomalainenkartanokanta,mutta
vaikutteita näkyy otetun myös romanttisen kaunokirjallisuuden ylikansallisesta
fantasia-arkkitehtuurista.64 Kartanoihin sisältyi monenlaista symboliikkaa. Ne il-
mensivätpaitsiaatelinmaaomaisuudestanousevaataloudellistaasemaajapaikal-
listavalta-asemaa,myössäädynpoliittistatilannetta.Kartanoaateluudensymboli-
naolikäyttökelpoinensijaiskärsijä.Sen,mitäkertomuksenjuonentasossapantiin
tapahtumaan merkille, kartanolle, ajateltiin tapahtuvan historiallisessa ajassa ja
tilassasentarkoitteelle,aatelille.Miljöökuvausolisiisalistettuideologisellemerki-
tyksenannolle.

59 Esim.Inkeri1993.
60 RunebergSAIV219;SAV215,223.TopeliusKTIX1062–1067.Kivi1984,348.
61 Tavaststjerna1983,19–23.AhoKTIV269;KTVI156–160.Järnefelt1894,52.Järnefelt1986,

134–135.
62 Runeberg1983,47,147–149,179,207.Hannikainen1884,3,6.TopeliusKTIII742;KTVI201,

305,408–409.SekäRunebergettäHannikainensiteeraavatvaltamarskiFleminginpitkäätitulatuu-
raa.TitulatuuratnimenomaanaateluudentunnuksinamainitseemyösWirilander1974,171–177.

63 TopeliusKTI,181–182,267–268.Kivi1984,697.Järnefelt1902,7–10.Tavaststjerna1924b,97.
64 Esim.deGroot2010,16,127.
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Kaunokirjallistenkuvaustenkartanomiljöitäolisimahdollistakäsitelläosateki-
jäkerrallaan,ulkoasua,sisustuksia,ympäristöäjatoimintojaruotien.Kukinkarta-
nokuvaus muodostaa kuitenkin kokonaisuuden, joka on enemmän kuin osiensa
summa, joten on mielekkäämpää esitellä kokonaisuuksia. Kuvattavat ympäristöt
eivätromantiikastarealismiinsiirryttäessäjuurimuuttuneet.Myöskäänkartanoi-
denkertomuksellinenroolieimuuttunutkokonaan.Symboliikansisältökuitenkin
vaihtuisiinämäärin,ettäonperusteltuapuhuakahdestaerinarratiivisestakarta-
notyypistä:romanttisestajarealistisestakartanosta.

Romantiikankaudenkartanokuvauksissavaurausjaloistotuotiinesiinyleen-
sä naisten arjen kuvausten kautta. Emäntien keskeinen rooli kartanotaloudessa
palautuu 1800-luvun käytäntöihin.65 Naisten ahkeruus muodosti vahvan eetti-
sen vastakohdan kartanonisäntien ohjelmallisesti joutilaaksi oletetulle elämälle.
Naistenkin askareita maustoi ylellisyys ja vauraudessaan talonpoikaisesta erot-
tuva ympäristö. Kuitenkin aatelisten emäntien suhteet seudun talonpoikaistoon
esitettiinmutkattomina,66kuntaasmiestenyksinäänvallitsematkartanotnähtiin
rahvaaseenkohdistuvansorronjamielivallantyyssijoina.67Etäisen1600-luvunku-
vauksissamolempiensukupuoltenvaatimatonmaalainenkartanoelämäntapatoi-
mivastakohtanahoviaatelinjoutilaallehuvittelulle.68

Toisinaan kartano oli todellakin vain tapahtumien tausta.69 Paitsi elävän elä-
männäyttämö,romantiikankaudenkartanosaattoikuitenkinollamyöskaappiin
unohtuneidenluurankojenasuinsija.ErityisestiTopeliuksenhistoriallisissaromaa-
neissakartanoillaolimyösemblemaattinentehtäväomistajasuvuntaikokoaate-
lissäädynpoliittis-yhteiskunnallisenasemankuvana.

Topeliuksen vanhimmat, linnoitetut kartanot sijoittuvat aatelismiesten yksi-
tyisarmeijoiden ja keskinäisen sodankäynnin sävyttämään myöhäiskeskiaikaan.70
Rakennusten torjuva ulkopuoli ja kolkko sisäpuoli alleviivaavat pidäkkeettömän
aatelisvallankaudensynkkyyttäjaväkivaltaisuutta.Jungarintarunkartanoitaym-
päröivätmuurit,paalutukset javallihaudat. Interiöörejä leimaaansojen, tyrmien
jasalakäytävienlabyrintti.Asuinhuoneetovatkomeitamuttapimeitä.Synkimmän
riistonjarappionkuvaonkylänneitojavaanivanrosvoritarinrappeutunuthirsi-
nensaarilinnaLetto,entinenylellinenmetsästysmaja.Aatelinjamaanyhteyttäalle-
viivaavieläkartanontiluksillasijaitsevasuvunkohtalonpaikka,Junkkarinlähde.71

65 Esim.Ramsay1987,passim,sekäSoininen1974,240.MyösWirilander1974,57.
66 KantelettarenIIkirjanruno105jaruno236,rivit1–6,43–46japassim.Hannikainen1884,46–48,

83.Kivi1984,182,163–227passim.,345–363passim.Runeberg1981ja1983,passim.TopeliusKT
VI,21–22.

67 KantelettarenIIIkirjanruno8(Elinansurma)jaruno15(Riionpoika).RunebergSAII,1–183;SA
IV,3–73,77–198.Hannikainen1882,54–63,90–92,96–97.Poikkeuksiakinoli.TopeliuksenKunin-
kaanhansikkaanpikkuvihanaikaisensavolaiskartanontyökulttuuriseuraaetnistästereotypiaa.
Suomalainenisäntäontyöteliäs,venäläissyntyinenemäntätaasmukavuuden-jaennenkaikkeaval-
lanhaluinen.TopeliusKTIV,58–59.AhonKeväänjatakatalvenkartanonisäntäharrastaapuutarhan-
hoitoa,jokatosinonmyöspuuhasteluaelioikeantuottavantyönteonvastakohta.AhoKTVIII,215.

68 TopeliusKTVII,473,499–505.
69 Kivi1984,163–227,345–363,580–581.Wecksell1981,60–61.Gummerus1970,Iosa,66–152

(erit.70–75,109)jaIIosa22–25,45–46.
70 Topelius1875,293–294.
71 TopeliusKTVI,69–70,75,81,197–198,311,322(Jungar),68,91–92,104(Letto)ja50–56,

345–349(lähde).
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1600-luvultakäynnistyväVälskärinkertomuksetkertoovahvastiikonisen,suo-
malaisenaatelinvaiheitalähesryhmäelämäkerrantapaankuvittavanBertelsköld-
suvunjasenyhtävahvastisymbolisensukukartanonnoususta,tuhostajauudes-
ta noususta. Mainiemi rakennetaan 30-vuotisen sodan tuotoilla läänitysmaal-
le. Sen salien katoissa roikkuu sotasaalis-kattokruunuja, seinillä kilpiä ja aseita.
Barokkipuutarhanympäröimäänlinnaanverrattunaseuduntalonpoikaistalotovat
korostetun vaatimattomia, jopa kurjia, mutta vaurastumisen jatkuessa alustalai-
setkinsaavatviimeinosansa.Sukumenettäälinnanreduktiossa,kunaatelinmaa-
omaisuus palautetaan kruunulle. Rappeutunut rakennus tuhoutuu lopulta ruu-
tivaraston räjähdyksessä, ja kertoja toteaa tyytyväisenä, että nykyään paikalla on
vauras talonpoikaistalo. Loppunäytöksenä kuvataan suvun siirtyminen Ruotsiin,
jonnenouseevanhankotilinnankopio.72

Rautakylänvanhanparoninnimikkokartanokuvaa1700-luvundekadentinaa-
telinhiipumistajalopullistarappiota.Aatelisvallanmurenemistatähdentäväeetos
onsamakunedellisessätarinassa.Aluksikertojatoteaa,missäalennustilassa1700-
luvun herraskartanot kertomuksen nykyajassa, 1800-luvun alkupuolella, ovat.
Antikvaarisen kiinnostuksen synnyttämän näennäisen pahoittelun alla kuuluu
tilanteen perimmäisestä oikeudenmukaisuudesta muistuttava moralisoiva sävy.
Puolilahojenkartanoidentodetaankantavanmuistoa

”[...]säädystä,jonkatähtijoonsammunut.[...]Harvatnäistävanhoistaherraskartanoista

ovatvielävanhojensukujenhallussa,[...]suvutovatsammuneet.Entisetläänityskartanot

ovat joutuneet joko aatelittomien tai iältänsä paljon nuorempien aatelissukujen käsiin,

joita todellisuudessaerottaamuistasäädyistäainoastaanvontaiaf lisäke, ja jotka,ollen

esi-isiäjahistoriallistaloistoavailla,koettavatkunnostautuaainakinmaanviljelijöinä.”


Käytöstavatjamoraalinammoinunohtaneenköyhtyneenisännänhuoneissarik-
kinäiset loistohuonekalut, lahonneet tekstiilit ja pornografiset painokuvat puhu-
vat inhorealistista kieltään koko aatelin tuhon etenemisestä. Rappio huipentuu
Punaisessa kamarissa, jonka koristelu on suvun vaakuna-aiheen, lohikäärmeen
innoittama. Arvokkaamman menneisyyden muistoina luetteloidaan kuninkaan
rintakuva,lipasto,katosvuode,silkkipäällysteisettuolitjakullattupeili;huoneessa
on luonnollisesti myös salaovi. Interiöörikuvauksen täydentää salin muotokuva-
galleria.73

Linnaisten kartanon Viheriän kamarin keskiössä on hirviömäinen rakennus-
rykelmä,jotaedistyksellisen1840-luvunarvojaedustavaarkkitehtiLithausaapuu
modernisoimaan.Selkokielellepurettunakyseonaateluuteenvuosisatojensaatos-
sa kasautuneiden kyttyröiden – etuoikeuksien ja säätyennakkoluulojen – purka-
misesta. Rakennuskompleksin keskellä seisova kivinen päärakennus markkeeraa
topeliaanisessahahmotuksessaaateluudenikivanhaaydintä,valtakunnanpalvele-
misenjakansakunnanpuolustamisenvelvoitteita,joitakertomuksenLittowitovat
toteuttaneetupseereina.Sisustusonsoturisuvullesopivastiyksinkertaistajakarun

72 TopeliusKTI,385–386,606,608,615,653–659;KTII,213–228;KTIII,467–469.
73 TopeliusKTVI,373–380(sitaatti373–374),402–409,434–437.
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kodikasta. Päärakennuksen sivuilla on kaksi uudempaa puista siipirakennusta,
jotka osoittautuvat hämärää syntyperäänsä kopealla käytöksellä kompensoineen
valeaatelisen vale-Littowin ja hänen jälkeläistensä aikaansaannoksiksi. Toinen on
palvelusväenasuintiloina–myöhempienhienostelevienaikojensosiaalinenerot-
telu saa näin ilmauksensa arkkitehtuurissa. Toinen, käytävän päärakennukseen
yhdistämä siipi on menneitten sukupolvien synneistä muistuttava goottilainen
kauhufantasia.Sielläonmutkikkaitaportaita,tornikamareja,salakäytäviäjavan-
kihuone,jossamustasukkaisuudenriivaamaepäjalovale-Littowsäilyttivaimoaan,
sekä itseViheriä kamari. Sen seinillä roikkuu absurdi kokoelma aateluuden tur-
hamaista, epäajanmukaista symboliesineistöä: suvun kantaisän loistomiekka ku-
luneessa huotrassa, peruukkeja, ratsupiiskoja, metsästystorvia, hattuja, tikareita
jahirvensarvia.Nurkassaontamminenbarokkikaappi, jokakätkeevale-Littowin
tunnustuksen. Siellä on myös todiste sekä nykyisten Littowien että Lithauiden
suonissavirtaavasta aidostaLittow-verestä.74Aateluuden ja aatelittomuudenkes-
kinäistä arvokilpailua koodaava viesti on siis hieman sekoittunut kietoutuessaan
vetävääntarinaniskentään.

Kaikkein lempeimminTopeliuskuvasiMirabeau-tädinMuisto-kartanoa.Sen-
kin upea sisustus viittaa 1700-luvun ylelliseen elämäntapaan. Romaani sijoittuu
rautatien,uudenajansymbolin75varhaisaikoihin1860-luvulle jaonViheriänka-
marin rinnakkaisteos. Sen tapahtuma-ajassa demokraattisempi katsantokanta
on jo niin vakiintunut, ettei tuohtumusta aateluutta kohtaan enää tarvita. Kus-
tavilaistatapakulttuuriavaalivanhauraanisotädinhahmonylimyksellisyyspalau-
tuuniinkauas,etteisiihenenääliityuhkaa.76

Realistien kuvauksissa kartanot toimivat pääasiassa perinteikkäinä kulissei-
na.Neesittelivätaatelinvarakastaelämäntapaajaasemaapaikallisyhteisössä.Ark-
kitehtuuri ja sisustusesineistö – muotokuvia, vaakunoita, kuninkaallisia makuu-
huoneita–palautuivattapahtumahetkeävanhempiinaikoihin,joiltaaateluushuo-
nekaluineensiisperiytyi.Tyypillisimminviitattiinjuuripinnallisenajaturmeltu-
neenapidettyyn1700-lukuun,1800-luvunomaan”viimevuosisataan”,jonnevan-
hoiltajaideologisestiajastaanjääneiltävaikuttavatilmiötmielelläänpalautettiin.

Topeliuksen suosima rakenne, jossa kartano toimi aatelin yhteiskunnalli-
sen tilan ikonina,oli käytössämyösmuutamilla aikalaiskuvaaja-realisteilla, tosin
käänteisenäelikuvaamassaaktiivistasopeutumistamodernisaatioon.77Näitäuu-
distuviakartanoitakuvasivatensisijassaaatelisetkirjailijat,78 joistaenemmänjäl-
jempänä.SamaamallikertomustatoteuttaajoTopeliuksenLinnaistenkartanonkin
loppuratkaisu, jossainsinööriLithaujaserkkuWinterlooosoittavataatelilletietä
eteenpäin.Ulkoasultaanuusittu,vuoriteollisuuteenjameijeritalouteen79suuntautu-

74 TopeliusKTIV,222,267–276.
75 Rautatie-tematiikansuhteestamoderniteettiin1800-luvunkaunokirjallisuudessadeGroot2010,86.
76 TopeliusKTIV,667–670,718.
77 Reaalimaailmantasossatämäpainotusnäyttääoikealta:juurisäätyläismaanviljelijät,ennenkaik-

keaaatelisetisännät,tarttuivatinnokkaimmin1800-luvuninnovaatioihin.Soininen1974,98–99,
103–104,110,239–241,247–248,252,338–340,344–346,395.

78 Tavaststjerna1983,33–35japassim.Järnefelt1902,7–10.Järnefelt1927a,161–168.
79 Ensimmäisetmodernitmeijeritperustettiinaateliskartanoihinmyöstodellisessaelämässä.

Soininen1974,247–248.
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vauusiLinnainenkuvaasitäkeskeistävaihtoehtoa,jokaaatelisillemaanomistajille
modernisoituvassayhteiskunnassajäi:vetäytymistäyksityiselämäänharjoittamaan
ekstensiivistämaanviljelystätaimaaomistustenmahdollistamaateollisuutta.80

Vahvoillamerkityksilläladattuperintökartanosaattoijoutuapoisalkuperäisiltä
omistajiltaanvelkaantumisentaiperintöjuonittelujenseurauksena.Kummassakin
tapauksessa suvun symbolisen tyyssijan menetys esitettiin vakavana uhkana sen
jäsenten identiteetille.81 Köyhtymisen teeman avulla ilmaistiin myös yleisemmin
säädyntaloudellisenperustanvaarantumista.Aateluuteenyleensäliitetynrikkau-
denvastakohtanaköyhtyminenolihoukuttelevanemesis-tyyppinen juonenkään-
ne,jokademokraattisestitoi”heidät”lähemmäs”meitä”.

Nuijasodan jälkiselvittelyjen ja1600-luvun lopunreduktioidenyhteydessä ta-
pahtunutmaaomaisuudenmenetysesitettiinahnettaaateliakohdanneenaoikeu-
tettunarangaistuksena.82Tavanomaisempitapasaattaasukukartanovaakalaudalle
olikuitenkinaatelisilletyypilliseksikatsottutuhlailevataloudenpito.83Topeliuksen
Kuninkaanhansikkaassa1700-luvunjälkipuolenaatelivelkaantuuelintasoaanyllä-
pitäessäänjaprivilegioiturälssimaaajautuuaatelittomienvelkojienhaltuun.1800-
luvullavelkakonkurssiuhkaaLinnaistenkartanonViheriänkamarinWinterloota,
Syrjänkoskenisäntää.84Realistienkuvauksissavelkaantumisensyiksi ilmaantuivat
moraalittomienylisukupolvistenkulutusluottojenrinnalleaatelistensurkuhupai-
sat,epäonnisetliiketoimet.85

Vakavimmanuhanaatelissuvunjatkuvuudellemuodostiperijänpuuttuminen.
Ilmanpoikaa, jokaperisi kartanon ja jatkaisi isiensänimeä, eiollutpian sukua-
kaan.Laillisenperillisenpuutteessa jatkajaksikelpasimyös isännänäpäräpoika.86
Jos taasaatelisella isälläoli tyttäriä,kysymykseen tulivävynadoptoiminen,mikä
taashoukuttelionnenonkijoita.RuneberginEnvoi(Kanej)-näytelmässäsetäva-
roittaakinnuortaholhokkiaanrahanahneistakosijoista:

”Enunglöjtnant,engrefve,enbaron,

somharfördigetthjerta,

ochfickaprecissomgjordförminmiljon.”87

KlassisinesimerkkisukukartanonjanimenperivästävävystäonLinnaistenkarta-
nonViheriän kamarin arkkitehti Lithau, joka tosin hyväksyy Littow-nimen vasta
jälkeläisilleen.88

80 TopeliusKTIV,361–366,371,378–387.MyösGummeruskuvaaYlhäisissäjaalhaisissamodernia
suurmaatalouttaharjoittavaa,talonpoikaistaelämäntapaajaarvomaailmaalähenevääaateliskarta-
noa.Gummerus1970,IIosa45–46.

81 Vrt.Åström1993,323.
82 Runeberg1983,359,367.TopeliusKTI,385–386,678–679,697–698.Reduktio=läänitysten

palauttaminenkruunulle.
83 Kivi1984,175–191.Gummerus1898,19–35ja139–144.
84 TopeliusKTIV,58–59,94–97,104–110(Rautasaari)ja321–331,338(Syrjänkoski).
85 Tavaststjerna1924a,295–305.Tavaststjerna1983,26–35japassim.AhoKTV,280;KTVIII,

189–191.Järnefelt1900,1–35japassim.
86 RunebergSAIV,139–150.TopeliusKTVI,381–384,428–430.Gummerus1865,11–12,52–58,77,

82,89–95,102–109.
87 RunebergSAVII,12.
88 TopeliusKTIV,383–385.
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Adoptio ja senmyötäkartano janimiolimyösmahdollistaevätä, josvävyei
miellyttänyt perinnön jättäjää.89 Perinnöttömäksi tekeminen oli raskas ratkaisu
varsinkin, jos sukukartano sen myötä joutui vieraisiin käsiin. Sammuvan suvun
kunnia saattoi kuitenkin vaatia tällaisiakin toimia. Samalla tuli kirjailijoiden ta-
holtavahvastialleviivatuksiaatelisenkunniakoodinelämällevierasluonne,jokaei
mahtunut”järkevään”moderniinajatteluunjatäytyisiismitätöidä.90

Aatelinen kaupunkikoti oli perinteisen kartanoelämäntavan vastakohta, jon-
ka avulla viitattiin virkamiesaateluuteen, yleensä aikalaiskontekstissa. Seurapiiri-
asemanikoninatoimiviavastaanotto-jajuhlatilojakuvattiinilmeisenluotettavas-
ti,niissäkäytetyksioletettuataitiedettyämerkkikieltäjäljentäen.Samallakuiten-
kin vähäteltiin epätasa-arvoa indikoivien”säädynmukaisten” sisustusten arvoa ja
moralisoitiin komeaa edustuselämäntapaa.91 Koska aatelisen kodin juhliin pääsy
olitarkoinrajattu,edustuskotitoimipaitsikorkeanhallinnollisenasemanindeksi-
nä,myöstuomittavanaateliseneksklusiivisuudenikonina.92

Tyypillinen aatelinen kaupunkilaiskoti sijaitsi pääkaupungissa. Kotimainen
TurkutaiHelsinkiviittasiasemaankeskushallinnossa,93kuntaaslääninpääkaupun-
kielimaaherrankaupunkitaimuumaaseutukaupunkiviittasivatasemaanpaikal-
lishallinnossa.94Emämaidenpääkaupungit,TukholmataiPietari,sekädiplomaatin
sijoituspaikkana jokinvieraanvallanpääkaupunkiassosioituivatvarsinkin1800-
lukua aiemmilla vuosisadoilla hoviin. 1600–1700-luvun ylelliset tukholmalais-
kodit yhdistyivät Ruotsin vallan ajan vilkkaaseen hovi-, hallinto- ja puolue-elä-
mään.95Pietarilaisetaateliskodittaaskuuluivatpääosin1800-luvuntodellisuuteen.
Tyypillisestipietarilainenkinasuinmiljöömainittiindiplomaattiurankylkiäisenä.96
Keisarikaupungin kotimaiset puitteet ylittävä loisto ilmensi venäläisen valtakun-
nanaatelin vaurautta kotimaiseen nähden.97Voimakkain aatelin ylellistä elämän-
tapaaproblematisoivateema,jollatokiolimyöstodellisuuspohjaa,olivatpienissä
oloissaasuvankaupunkilaisaatelinkuvaukset.98

Kaupunkiasumisen myötä ajankohtaistui myös tarve muuttaa maalle kesäksi.
Parhaitentämäolimahdollistavarakkaille,kutenaatelisille.Teemanavullailmais-
tiin siis tasa-arvoaatteen vastaista vaurautta, erottautumista ja eksklusiivisuutta.
Niinhelsinkiläinen,turkulainenkuinpietarilainenaatelinenmuuttikesäksimaa-
seutukartanoonsa,taimaalletäysihoitoonkutenKivenKihlauksenherrat.99

89 Kivi1984,345–363,679–704,769–782.Gummerus1970.Gummerus1899,9–12.Tavaststjerna
1924b,46–50,76,128,130.Järnefelt1927a,169–170.

90 TopeliusKTVI,364–371.Gummerus1873,94–106.Gummerus1899,9–12.
91 Tavaststjerna1924a,67–123passim.Järnefelt1986,288–289,435–438.Järnefelt1894,96–98.
92 Järnefelt1965,135–136.
93 Wecksell1981,5(näyttämöohjeet).TopeliusKTV,83–97,149–151;KTVI,727–728.Gummerus

1970,Iosa,33–43.Gummerus1898,147–148.
94 Järnefelt1986,288–289,435–438.AhoKTX,83.Canth1965,295.
95 TopeliusKTII,267–268,708–710;KTVII,147–148.
96 TopeliusKTV,232–233;KTVIII,617–620,632,640.
97 Hannikainen1882,6,10–11.Canth1911,90–95.
98 Gummerus1873,85–91.Järnefelt1899,18.Järnefelt1900,1–8,44–45.Järnefelt1902,180,278,

343.Järnefelt1927a,3–131passim.Järnefelt1986,264–265.
99 Gummerus1970,Iosa,66–152(erit.109).Hannikainen1882,6,10–11.Kivi1984,229–241.

Järnefelt1902,25–34.
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Kartanoedustiaatelistavarallisuutta ja taloudellistavaltaa tyypillisimmillään.
Onsitenymmärrettävää,ettäaatelistarikkautta jaköyhyyttäesitettiinpääasiassa
kartano-omaisuuksien avulla. Kuitenkin rikkaus aatelia ns. tavallisista ihmisistä
erottavanamerkkinäesiintyikaunokirjallisuudessamyösmuidentunnustenkaut-
ta.Edelläonjokäsiteltymm.vaunujarikkaudenmerkkinä.Jäljempänätuleepuhe
perintökalleuksista,yksilönulkoasussailmenevästävauraudestasekäaateliselleso-
pivanapidetystäsuhteestarahaan.Aateluuteenassosioituabstraktirikkaus,jaköy-
hyyssenvastakohtana,onluontevintakäsitellätässäyhteydessä.

Aatelioletettiinvarakkaaksisäädyksi,100jonkarikkauttaeiolluttarpeenekspli-
siittisesti todeta. Päinvastainen, normista poikkeava tilanne taas tuotiin selvästi
esiin.101 Historiatietoinen Topelius esitteli keskiajan rikasta ja köyhää aatelia102 ja
totesi Välskäreissä porvarillisenvarakkuuden jo1700-luvullapyrkineenaatelisen
verroille.103Omapaheksuttavakirjallinenteemansaolivataateliset,jotkaparanteli-
vatraha-asioitaanrikkaannaimakaupanavulla.104

Romantikot liittivät aateliseen rikkauteen ja köyhyyteen mielellään moraali-
senviestin.Vastakkainasettelusijaitsijokosäädynsisällätaisäätyjenvälillä.Rune-
berginJennyssärikkaidenjaköyhtyneidenaatelistenvälilläonedellistentyhmän-
ylpeydestäjohtuvasosiaalinenkuilu.PäivärinnanRakkaudensuurinuhritaasmo-
ralisoi, ettei yltäkylläisyydessä elävä aateli pysty lainkaan ymmärtämään rahvaan
elinoloja.MyösWeckselljaGummerusasettivataatelinrikkaudenjakansanköy-
hyydensentimentaalisestivastakkain.105

Realistienaikalaiskuvauksissarikkaanaatelinjaköyhänkansanväliinolijoil-
mestynyt varakas säätyläiskeskiluokka. Aatelin varallisuusero lähimpään verrok-
kiryhmään kapeni, mutta ei kadonnut. Se myös esitettiin edelleen yhteiskunnal-
lisestimerkittävänä.106VarsinkinAhoolimieltynytkuvaamaanaatelistarikkautta
epäsuorasti, markkereinaan ylelliset juhlat ja komeat vaatteet, kuten Hellmanin
herransusiturkki.107Toisaaltakuvattiinmyösporvaristonaatelinylittäväävauras-
tumista.108Aatelisenköyhyydenteemapysyiesillälähinnäaateliskirjailijoidenan-
siosta.109

100KantelettarenIkirjanrunot1,92(rivit19–20),117(59–60),169(7–8),IIkirjanrunot14(9–10),
86(45–48),105(3–4),206(13–14),235,236(1–6,43–46),IIIkirjanrunot4,8,9,10,11,12,14,15,
64ja69(81–83).Hannikainen1882,3–48passim.Topelius1875,292.TopeliusKTVIII,595–679
passim.Kivi1984,94,102.

101TopeliusKTIII,837.Kivi1984,769–782.Gummerus1865,1–93passim.Gummerus1898,19–35,
139–150.

102TopeliusKTVI,7–349passim.
103TopeliusKTII,409–548ja548–829passim.
104Runeberg1982,136–137,162–168.TopeliusKTVII,91,416,610,706japassim.
105RunebergSAII,219–226.Päivärinta1897a,5.Wecksell1981.Gummerus1970,IIosa26–34.

Gummerus1865,1–93passim.
106Canth1911,12–13,90–95.Tavaststjerna1924a,184–190,243–251,307–339.Tavaststjerna1983,

175–179.AhoKTIV,28–34.
107AhoKTIII,52,114–118;KTIV,215–219.
108AhoKTVI,119–121.Järnefelt1965,172–173japassim.
109Tavaststjerna1924a,295–305.Järnefelt1894,91,208–240japassim.Järnefelt1900,30–32.Järnefelt

1902,106–116,126,160–161,367.Järnefelt1927a,263–296.Järnefelt1927a,119–121,128–134,
148–151,180–181,186–188.Järnefelt1916,199–221japassim.Järnefelt1986,102–103,264–265.
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Sukutaloudellisen,sosiaalisen,poliittisen
jakulttuurisenpääomanvälittäjänäjatakeena

Aatelinenyksilö eiollutpelkästäänomamiehensä tainaisensa.Hänoli sukunsa
edustaja, sen kunnian ja etujen vaalija. Suvun nimi, vaakuna, aineellinen omai-
suus, muistot, ominaisuudet ja tavat olivat hänellä vain lainassa, ja säätyynsäkin
aatelinen kuului nimenomaan sukunsa kautta. Suvun perinteet ohjasivat hänen
valintojaan ja suvunvanhemmilla jäsenilläolihäneennähdensananvaltaa.Suku
edellytti uhrauksia, mutta myös takasi turvaverkon: kuulumisesta rikkaaseen ja
vaikutusvaltaiseensukuunolikiistatontaetuamonessaasiassa.Tämätaasoliris-
tiriidassa paitsi aseman periytymistä vastustavan tasa-arvoajattelun, myös yksi-
lönvapautta kunnioittavan modernin eetoksen kanssa. Kuten Fredrika Runeberg
SigridLiljeholmissakiteytti,

”yksityinen onni on vähäinen asia. [...] Ikivanhan suvun kunnia pysyy kirkkaana ih-

misiästäihmisikään[...]jasenrinnallahäviääyksityisenilo,yksityisenkärsimys.”110

Moderni yksilöllistymisen paine söipohjaa kollektiivisuuden korostukselta. Rea-
listien kuvaamat aateliset olivat vapaampia sukunsa vaikutuksesta kuin roman-
tiikankaudenhenkilöt.Tämäonsikäliparadoksaalista,että romantiikkayleensä
painotti yksilöllisyyttä ja realismi kollektiivisuutta. Kaiken kaikkiaan sukua käsi-
teltiinenemmänromantiikankaudenkuvauksissa.Realisteillayhdenmukaisuuden
paineentuottisuurempikollektiivi:ideologinenkansallinenyhteisö.

Aatelissuku syntyi, kun sen kantaisä aateloitiin. Aatelointiperusteesta riippui,
mitenoikeutettunasuvunaateluusnäyttäytyi.Peruskuviooli,ettähallitsijamyönsi
aateliskirjansotilaallisistatairauhanajanansioista.Palveluksetkansakunnalleoli-
vatymmärrettävistäsyistätukevampikivijalkakuinhallitsijansatunnainensuosio
taitälletehdythenkilökohtaisetpalvelukset.Maineikkaankantaisänmuistoavaa-
littiin,jasuvunsyntytarinasiirtyisukupolveltatoiselle.

Kuvatessaan eri aikakausina tapahtuneita aatelointeja kirjailijat ottivat kantaa
paitsisiihen,mitkäansiotkulloinkinjohtivataatelointiin,myössiihen,mitenoi-
keutettujaaateloinnit1800-luvunaikalaisnäkökulmastaolivat.Valtaosaperusteis-
ta läpäisi kirjailijoiden moraalisen seulan, jolloin kuvauksen sävy oli toteava.111
Wecksell kuvasi sotilaallisista ansioista aateloinnin sopimattoman suhdanneher-
käksijaTopeliustuomitsitoistuvastijasuuriäänisestiKristiina-kuningattarenaa-
telointiperusteetheppoisiksi.112

Kaiken kaikkiaan aatelissäätyyn kohoaminen esitettiin haluttuna asiana,
jota usein haviteltiin vääristä syistä ja toisinaan myös kyseenalaisin keinoin.Aa-
telittoman naisen luonnollinen tie aateluuteen kulki avioliiton kautta,113 mutta

110Runeberg1983,251–252.
111TopeliusKTI,25–26,43–45,582–583;KTIII,77–79;KTVII,299,326–327;KTVIII,215.Järnefelt

1899,69,76.
112Wecksell1981,49–50,81,102.TopeliusKTI,384–385;KTVII,447,610,688,706–707,712–713,

727,788,794.
113RunebergSAII,219–226;SAIV,77–198.TopeliusKTIII,531,485,568.
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mieskin saattoi kohota aatelissäätyyn naimakaupalla, ryhtymällä pelkkiä tyttäriä
saaneen aatelisen isän vävyksi ja nimen perilliseksi.114 Topelius huomautti vielä
kitkerästi, että joskus rahakin vaihtoi näissä järjestelyissä omistajaa.Aatelisarvon
ostaminenesitettiinkuitenkinmyös aatelin omissa silmissämoraalisesti tuomit-
tavana.115

Aatelisen velvollisuus muistaa sukunsa alkuperä palveli mutkan kautta tasa-
arvoeetosta: sen avulla oli helppo todeta, että aateliset polveutuivat aatelittomis-
ta.Topeliuksellateematoistuiusein.VälskäreissäStålhandskemuistuttaatulevalle
Bertelsköldille, että kaikki soturiaateliset ovat talonpoikaista juurta, ja Tessin yl-
peilee Tukholman kuninkaanlinnaa rakentaneilla esi-isillään.116 Gummeruksen
Ylhäistenjaalhaistenkansanvaltaisestiajattelevaaatelinenmajurikiistääaateluu-
denmerkityksen:”Olenhanitseisänpoika,jonkaiso-isälantaaajoi”.117Syntyperän
korostusta saatettiinmyöspilkata.KivenSelman juonissahuijariFokas liioittelee
sukunsasyntylegendaa:

”jo äitini kohdusta virtaa suonissani kallista nestettä, Tähtitanssein verta. Tiedä, ukko,

Tähtitanssionäitinisukunimi,jatämäheimo,johtaaalkunsaainajumaltentarinamaa-

ilmasta.”118

Realisteillademokratiakorostussaattoiyllättäenkäydämyösvähemmänaggressii-
viseksi:AhonKeväässäjatakatalvessasuvunvanhaikäkelpaajolaaduntakeeksi.119

Aatelissuvunnimijavaakunaovatmerkkeinämelkoyhteneväiset.Vaakunaon
useinnimenkuvaeliesittäänimeensisältyvääaihetta.1800-luvunkirjallisuudessa
vaakunajanimikiteyttivätsuvunolemuksenjatoimivataateluudensymboleina.120
Vaakunakilvet monikossa symboloivat aatelia kollektiivina.121 Vaakuna oli myös
neutraalilogo,jollamerkittiinesineitäjarakennuksia.122

Topeliuksen Välskärien alussa aatelisen nimen ja vaakunan ottaminen mark-
keeraa talonpoikaiskuninkaan suulla tuomittavaa muutosta rahvaanmiehes-
tä aateliseksi, Perttilästä Bertelsköldiksi.123 Linnaisten kartanon demokraattinen

114Teemaaonkäsiteltyylläperintökartanoidenyhteydessäjakäsitelläänallaosanasuvunsammumi-
senproblematiikkaa.KivenSelmanjuonetonnegatiivinenversiosamastatarinasta:huijariFokas
laskelmoipääsevänsäaateliseksinaimallaaatelisenSelman,jonkaainoaveliuskotaankuolleeksi.
Kivi1984,679–704.

115TopeliusKTIV,294–297,306–311;KTVII,416,437,456,478–479.
116TopeliusKTI,25–26;KTIII,77–79;KTV,662;KTIX,135–142.
117Gummerus1970,IIosa,22–25.
118Kivi1984,702–703.
119AhoKTVIII,188–189.Järnefeltinasennesukuperänmerkitykseenolipaljonkriittisempi.Sitä

käsitelläänjäljempänä.
120Vaikkavaakunoitaonollutmyösporvaris-japappissuvuilla,kaunokirjallisuudessaseyhdistyi

erityisestiaateliin.
121RunebergSAI,81.Wecksell1981,5.Gummerus1970,IIosa,45–46.TopeliusKTIII,256–258.Kivi

1984,352.
122TopeliusKTI,655;KTII,560;KTIV,273;KTVI,402–409.AhoKTVIII,192–193.Vrt.Åström

1993,118–119.
123TopeliusKTI,267–268.Varmemmaksivakuudeksinimessäesiintyy(vaakuna)kilpeämerkitsevä

sanasköld,samasana,jollamerkitäänaateluuttaruotsinaateliskirjettämerkitsevässäsanassa
sköldebrev.
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Lithau puolestaan vähättelee kumpaakin huomauttaessaan, että jokainen aidosti
ansioitunutmiesaateloidaanvertauskuvallisellakunnianvaakunakilvellä.Huijari
Spiegelberginaateluustaaskiistetäänkyseenalaistamallahänennimensäjakilpen-
sä alkuperä.124Wecksellin Daniel Hjortissa aatelisen suvun sammuminen viimei-
senpojanteloitukseenkuvataansanoin”vaakunammesärkyykirveenalla,pölkyn
päällä” ja Kiven Atalanttan kotilinnaa kohtaava häväistys huipentuu vaakunakil-
pienalasrepimiseen.125

Suvun kunniallisuutta ilmaistiin puhumalla nimen tai vaakunakilven tahrat-
tomuudesta.Tahraksisaattoikoituamyösharmitontai jopasankarillinen,mutta
yltiösovinnaisestanormistapoikkeavateko,kutennaisenosoittamafyysinenroh-
keusvaaranuhatessa–minkäavullakirjailijattietenkinalleviivasivatolettamansa
aatelisenkunniakoodinjäykkyyttäjavanhentuneisuutta.126

Vaakunan liioiteltu pyhyys tarjosi myös oivan tilaisuuden irvailuun. Topelius
kuvasi Välskäreissä teatraalisesti liioitellen erään Bertelsköldin järkytystä, kun
tämähavaitsireduktiontoimeenpanijoideninventaariotatehdessäänmerkinneen
suvun vaakunakilpeen hinta-arvion.127 Varsinainen antiteesien sikermä sisältyy
Ahon Niemen äijään, jossa originellin talonpoikaisukon karhuvaakuna herättää
aatelisessapikkusielussanärääjasärjetään.Ukkonostaavaakunansakuitenkinta-
kaisinpaikoilleenjajäälopultakentällevoittajana.128

Vaakunan ja suvun kohtalonyhteys saattoi erityisesti Topeliuksella ylittää ra-
tionaalisen rajat.Absurdin romantiikan takaa kuuluu tässäkin ironian ääni. Lin-
naisten Littowien vaakunan kolmanteentoista nuoleen liittyvälle kiroukselle per-
hepiirissäuhrattupitkällinenpohdintairvistelee aatelistenturhanaikaiseksituo-
mitulle kiinnostukselle ihmeellisen sukunsa hämmästyttäviin vaiheisiin, mutta
viittaatoisaaltamyösperusromanttiseenajatukseenhalkivuosisatojenjatkuvasta,
karmanlainkaltaisestasyidenjaseuraustenkierteestä.Jungarintarussasuvunvaa-
kuna-aihe, Junkkarin lähde ja senylläkasvavapuukietoutuvat suvunviimeisten
miespolvienvaiheisiin:katkeaakorunko,ehtyykö lähde,vai saadaankosuvulle ja
vaakunallevieläperillinen.129

Kunniakkaastikalskahtavaaatelinennimistöolioivaparodianaihe,jotaharva
kirjailija jätti käyttämättä. Kaunokirjallisiin sukunimiin sisältyi aitoja havaintoja
aatelisnimienrakenneosista.Mukanaolivatvoimanjavallanmyyttisettunnuseläi-
metsusi,leijona,lohikäärmejagriippi,sotilaanvarustuksestapoimituttunnusesi-
neet,von-etuliitesekäsköld-,hjelm-jafelt-päätteet.130

Aatelinensukunimistöesiteltiinsiisalkuperäisenkoodinmukaisena,korkein-
taanhiemanliioitellen.TopeliuksenkeksimätDrakenhjelm,Bertelsköld,Ulfsparre,
Sparrfelt,CroneldjaSilfversparreeivätsinänsäoleparodisia.Parodiaasisältyykui-

124TopeliusKTIV,375(Lithau)ja306–311(Spiegelberg).
125Wecksell1981,100.Kivi1984,772.
126TopeliusKTIII,485;KTVII,120.Kivi1984,370–372,377.Runeberg1983,377.Gummerus1898,

192–211.
127TopeliusKTI,783.
128AhoKTVI,31–40.
129TopeliusKTIV,225–233;KTVI,50–56,178–182,345–349.
130Vrt.vonTörne1926,39–48.
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tenkinhartauteen,jollaLinnaistenLittowiennimenasua(von-liitteellävaiilman?)
pohditaan.Spiegelberg,peilivuori,onparodiaa, samoinRinganNapoleonin tap-
pionpaikanmukaanWaterlooksivääntämäWinterloo.131Realistitkäyttivätusein
neutraalinkuuloisianimiä.132Toisaaltaparodianperinnejatkui jakärjistyi.Ahon
tuotannossaesiintyivätnimetStålhammarjaaatelisestatoteemieläimestähaukas-
tarakennettuvonFalck.Pakkalataasviittasivon-partikkelinavullaaatelisnimiin
muodossavonse-ja-se.133

Toisinaannimiinliittyväpilantekoolivähemmänhyväntahtoista.Osoittelevan
kritiikin kohteena oli kopeus, turhamaisuus ja ahneus. Pietari Hannikaisen Sil-
mänkääntäjissä seikkailee parodinen aatelishahmo Tyhjäkerskonius ja Punaisessa
lähteessä talonpoikia orjuuttaa lahjoitusmaaisäntä Kulakov. Ahon Kaksi sankaria
-lastun isänmaansa hylkäävän raukkamaisen von Pflychtin nimen monimutkai-
seenortografiaanonpiilotettusanaflykt,pako.134

Suvun velvoittava, varoittava tai pettynyt katse kohdistui jälkipolviin esi-isien
muotokuvista. Ne olivat esivanhempien ikoneja suorastaan kirjaimellisesti.135 Su-
kumuotokuvatkuuluivataatelisenkodinsisustukseen,muttaniitäkäytettiinmyös
draaman tihentämiseen – ja sukuvelvoitteiden painon ironisointiin. Runebergin
Nadeschdassaaatelinenäitikehottaamaaorjatyttöönrakastunuttapoikaansapitä-
määnparemminhuoltasuvunkunniasta.Melodramaattinenpuhuttelutapahtuu
salissaesi-isienmuotokuvienalla, jottakuvatsaisivatpojanmuistamaanvelvolli-
suutensa.Kunpojanuhmakasvastauseioleäidillemieleen, tämäkäskeepeittää
häväistytkuvatjapoistuu.136

MyösTopeliuksenRautakylänvanhassaparonissamuotokuvatsuojaavatvanha-
kantaistasukutraditioita:nevaroittavatparonianaimastajalkavaimoaan.Paronin
aviotonpoikauhkaakinisännäksipäästyäänsiirtääkuvattallinseinälle, taiperä-
ti linnunpelättimiksi.Suvunainoavirallinen jälkeläinen,paroninveljenaateliton
tyttärentytär,puolestaantutkaileemuotokuvistaesi-isiensäluonteitajatuntee,että
nämäpaheksuvataatelittomastaisästäsyntynyttäjälkeläistään.137

LempeimminaihettalähestyyGummeruksenSovitushaudalla.Paroni,jokaon
menettänytkaikkilaillisestaaviostasyntyneetpoikansa,kääntyymurheessaanesi-
isiensämuotokuvienpuoleen.

131TopeliusKTI–IIIpassim(erit.KTI,48,178–183;KTII,433–434);KTIV,5–218ja219–385pas-
sim(erit.225–233);KTVI,351–457;KTX,916.

132Canth1965,199–349passim.AhoKTVIII,70,192–193japassim.
133Tavaststjerna1924b.Tavaststjerna1983.AhoKTIII,1–61;KTX,591–694(erit.604).Pakkala1922,

erit.84–88.
134Hannikainensineanno,4.Talvikukkasia-kokoelmanversioon(Hannikainen1865,82)eisisälly

”Tyhjäkerskoniusta”.Hannikainen1882,54–63.AhoKTVI,119–121.
135Sukumuotokuviariippui1800-luvullatokijovauraittenaatelittomienperheidenkinseinillä.

Aateluudenmerkiksimuotokuvatvakiintuivatilmeisestisiksi,ettäsuvunidentiteettiärakentava
rooli,maalaustenteettämiseenriittävävarallisuusjakulttuurinenpääomaaatelissakohtasivat
muitasäätyryhmiävarhemmin.Nykymaailmanvastinejälkeentuleviavelvoittavilleesi-isien
kuvilleovatentistentoimitusjohtajien,puoluejohtajienjaprofessorienkuvatkokoushuoneiden
jaluentosalienseinillä.

136TopeliusKTI,653–655;KTII,218;KTIV,671–672.AhoKTVIII,196–197.RunebergSAIV,
139–150.

137TopeliusKTVI,382,423,434–437.
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”[Ne] silmäilivät surullisestiviimeistäEdleriä. [...]Kolmatta sataaajastaikaaonEdlerin

sukukukoistanut;nytonsyksytullut,viimeinenlehtionpudonnut,vanhalahonnutvarsi

onenääyksinjäljellä;kuntalvisenkinkaataa,niinollutjamennytonEdlerinsuku.”138

Esi-isienvelvoittavamuistosaattoiseuratajälkeläisiämyöskuviksikonkretisoitu-
matta.139TopeliuksenLinnaisissaesi-isiäpersonoivatnäidenjälkeenjääneetpaperit
japerintöesineet.140

Realistienkuvauksissaesi-isienpilkkavainterävöityi.AhonHektorIIonjoaa-
teluudentravestia.Jalorotuisenkoiranesi-isät,jotkaovatsukupolvienajanasuneet
samassakartanossa,velvoittavatjälkeläistäänjatkamaansuvunmaineikkaitatöitä.
AatelistakunniakäsitystäsuomivassaTuomiossaesi-isätmukavelvoittavatväkival-
taanjamuihinjärjettömyyksiin.141

Sukujen dynastiset tavoitteet kiteytti säädynmukainen avioliitto. Se solmittiin
samansäätyistenkeskenjaedistikummankinsuvuntaloudellisia japoliittisiapy-
rintöjä.Kaunokirjallisuudessasemarkkeerasisäädynsisäistäkoheesiota,sulkeutu-
neisuuttajaperinneuskollisuutta.Romantiikankaudellakaanseeivälttämättäol-
lutrakkausavioliitonvastakohta:kertomuksenkypsänpolvenonnellinensäädyn-
mukainenliittomuodostitaustannuorenpolvenkansanvaltaisemmillekohtaloil-
le.142Myösrealistittotesivatsäädynmukaisenavioitumisentavanmukaisuuden.143

Modernin tasa-arvoeetoksen kannalta säätypuhdas liitto oli epäajanmukai-
nenmalli, jonkanoudattamisestaeihyvä seurannut.Topeliuksenkuvaamienaa-
telisliittojen päätavoitteena ei ehdottomasti ollut pariskunnan onnellisuus. Niillä
ei myöskään ollut kohtalon, eli kirjailijan, siunausta, koska ne yleensä päättyivät
eroon tai jommankumman puolison varhaiseen kuolemaan.144 Säätypuhtauden
vastakohtanaesitettiinerityisestiromantiikankaudellakaikkiesteetylittävä”aito”
rakkaus.145GummeruksenSovitushaudallaasettivastakkaintunnepohjaltasolmi-
tun epäsäätyisen nuoruudenliiton ja myöhemmän iän säädynmukaisen järki- ja
kiintymysliiton.146

Romantikoillesäätypuhtaanliitonvaatimusolikaukaanähty,itsestäänselväk-
simiellettyaateluuttaosoittavamerkki.Realisteistakonventionpaineenkirjasivat

138Gummerus1865,102–104.Vrt.Jungarintarunmurtuvavaakunapetäjä.TopeliusKTVI,50–56,
345–349.

139RunebergSAV,9,20,21,39.Runeberg1981,164–169.TopeliusKTV,182–202,219–220;KTVI,
229–230.Wecksell1981,66,80.

140TopeliusKTIV,229–233,275–276.
141AhoKTIV,530–538;KTX,682–683.Aggressiivisimminsukuperinnönmerkityksenkiisti

Järnefelt,ks.jäljempänäs.315.
142RunebergSAIV,3–73passim.Runeberg1981,20–21.Runeberg1983,74,336–338japassim.

Hannikainen1884,74.Wecksell1981,25.TopeliusKTI,593–811passim;KTV,415–565ja
567–751passim.

143Tavaststjerna1924a,332–339.Tavaststjerna1983,106,163–167,173–174.Tavaststjerna1924b,
263–258.Tavaststjerna1962.AhoKTIV,28–34,295–304,530–538;KTV,280;KTVI,150–155;
KTVIII.Järnefelt1900,30–32.Järnefelt1902,7–10,17–22,25–34,36–37.Järnefelt1986passim.

144TopeliusKTI,339–343;KTII,788–793;KTIII,91,477,482,837;KTIV,5–218passim(erit.
57–67)ja729–736.

145RunebergSAIV,139–150.Runeberg1981,90–93.TopeliusKTII,780,790–792;KTIII,89–93;
KTIX,11,137.

146Gummerus1865,52–58.
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aateliskirjailijat. He katsoivat ilmiötä lähempää ja näkivät sen tarkemmin, mistä
enemmäntuonnempana.147AhonKeväässäjatakatalvessavanhallenormillemuo-
dostaajyrkkäävastakohtaauusiideologia,jotakirjailijamyösjovarovaisestikriti-
soi: aatelistytöt jäävät kokonaan sulhasitta, kun fennomaaniherätyksen kokeneet
aatelisnuorukaiset solmivat edistykselliset tendenssiavioliitot talonpoikaistyttöjen
kanssa.148

Aatelisella suvulla oli jäseniinsä, ensisijaisesti tyttäriin, nähden naittajavalta.
Naittajalla149olioikeus,javelvollisuuskin,kieltäämielestäänsopimatonavioliitto.
Suoranainen avioon pakottaminen sen sijaan ei periaatteessa onnistunut. Mikäli
asianomainenavioituivastoinkieltoa,olisanktionakäytettävissäperinnöttömäk-
sitekeminen.Teatraalisimmillaanuhattiinsuvunpiiristäsulkemisella.Naistenju-
ridisen holhouksenalaisuuden vallitessa vastaava oikeus oli periaatteessa kaikilla
vanhemmilla. Kaunokirjallisuudessa naittajavalta kuitenkin viittasi nimenomaan
aateliseensukuvaltaan.Silläolikaksi ilmenemismuotoa: jokovastustettiin liittoa,
jonkatoinenosapuolioliaateliton,taipyrittiinsaamaanaikaansuvulleedullinen
muttanaitettavalleepämieluisanaimakauppa.Kirjailijoidenperimmäiseksisano-
maksikiteytyi,ettäaateluus,yleiseneriarvoisuudenruumiillistuma,orjuuttimyös
omiaan,vieläpäintiimeimmällämahdollisellaelämänalueella.

Naittajavallanteemaolisuosiossaerityisestitunteidenautonomiaavaalineiden
romantikkojen historiallisissa romaaneissa. Tasa-arvoaatteen kannalta herkullisia
kritisoitavia olivat nimenomaan ne runsaat tapaukset, joissa suku kielsi aviolii-
tonaatelisen jaaatelittomanvälillä.150FredrikaRuneberginRouvaKatarinaBoije
jahänentyttärensä-romaanissaisonvihanaikainenäitikieltäätytärtäännaimasta
aatelitonta,eikäpappivihiaatelisnaistaaatelittomaanmieheenilmannaittajanlu-
paa.GummeruksenSovitushaudallakuvaa,mitensukunaittajaoikeuteenvedoten
jälkikäteenmitätöiaatelisnuorukaisenjatalonpoikaistytönrakkausavioliiton.151Ja
kunvarsinainenpeliolimenetetty,astuivatkuvaansanktiot.Hylkäämisen jape-
rinnöttäjättämisenkuvauksettuomitsevatsuvunedunasettamisenvanhempienja
lastenvälisenkiintymyksenjayksilöidenonnenedelle.152

Realistien kuvaamassa aikalaistodellisuudessa tämä problematiikka alkoi olla
menneen talven lumia. Vain Aholla se oli yhä käytössä. Äitien muistoksi toteaa
pietistis-kansalliseen herätykseen tulleiden aatelisnaisten avioituvan talonpoikien
kanssasukunsatahtoavastaan.Keväässäjatakatalvessasuvutvastustavatpoikien-
samesalliansseja,vaikkaeivätpystykäänniitäestämään.153

Toinenyhteys,jossanaittajavaltamainittiin,olivatjärjestetytavioliitot.Aatelille
tyypilliseksi esitetty vanhakantainen tapa154 näytettiin poikkeuksetta murhetta

147Tavaststjerna1983,26–32.Järnefelt1986,202–203.Kts.s.316–317.
148AhoKTVIII,349–588passim.
149Isä,äititaimuuholhooja.
150RunebergSAIV,159–161.TopeliusKTIV,342–347.KTV,162,179–202,219.
151Runeberg1981,72,90–91,93.Gummerus1865,52–58.
152TopeliusKTI,247–249;KTVI,364–371.Päivärinta1891,13.Gummerus1873,94–106.

Gummerus1899,9–12.Kivi1984,751–752.Järnefelt1902,7–10.
153AhoKTIV,295–304;KTV,396,400;KTVIII,349–588passim.
154Åströminmukaantäysinjärjestettyjäavioliittojanäyttäisitodellisuudessaolleenvähän.Åström

1993,153.
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tuottavana.155FredrikaRuneberginSigridLiljeholmissaMette-rouvasanookauniis-
timuttapainokkaasti:”Nuortensydäntenneuvoakysytäänharvoin,kunonpuhe
ylhäisistä avioliitoista, ja se on kyllä usein surullista.” Topeliuksen Välskäreiden
traagisen sivuhenkilön, markiisitar Egmontin, tarinassa teema esiintyy karkeim-
massa muodossaan: suku on naittanut tytön suoraan luostarikoulusta vanhan
elostelijankanssa.156

Epäsäätyinenavioliitto todellisenrakkaudennäyttämönäolisekäromantiikan
ettärealisminsuosikkiaiheita.Romantiikkakorostikaikenvoittavantunnemyrskyn
yleisinhimillisyyttä ja tasa-arvoisuutta. Konvention läpäisyvoima oli niin suuri,
ettänäytti suorastaansiltäkuinaitorakkausolisimahdollinenvainerisäätyisten
välillä.157

Fredrika Runebergin Rouva Katariina Boije ja hänen tyttärensä nostaa aidon
rakkaudenauktoriteetiksikorkeimmanmahdollisentahon.Jumalansäätämärak-
kausavioliittoonmaallisia instituutioitapyhempi, ja taivaallistenvoimienedessä
liittoa vastustavan äidinkin on taivuttava.158 Mitä lähemmäs aikalaistasoa tultiin,
sitä vähemmän tarvittiin korkeampia voimia. Kiven Leossa ja Liinassa aatelisen
naisenjaaatelittomanmiehenrakkausliittomahtuujomaallisenlainpuitteisiin.159

Aatelisenavioliitonkäyttösulhasentaitulevanappiukontaloudellisenaseman
taipoliittistentavoitteidenedistämiseenolirehellisenurallaetenemisenvastakoh-
ta.Romantikotkritisoivatsitämyösrakkausavioliitonvastakohtana.Ilmiötäeito-
sinväitettytyypilliseksikaikilleaatelisille.160FredrikaRuneberginRouvaKatarina
Boijejahänentyttärensäkuvaapoikkeuksellisenmoraalitontatilannetta.Sulhanen
jatulevaanoppihyötyvätkumpikinnaimakaupasta,jokaselvästikääneiolemor-
siamellemieleen.161Realistitpuolestaannäkivätasiankorostetunresignoituneesti:
aatelinhyötyavioliitotolivatmaantapa,johoneikannattanuttuhlatapaheksumi-
sen ruutia. Ne olivat säädyn vakituista painolastia, politiikanteon väline muiden
joukossa.162

Uranedistämisenohellataloudellinenetuesiintyiaatelisenavioliitonmotiivina
läpivuosisadan.163Köyhänaatelismiehenjarikkaanporvarisnaisenavioliittovies-
tittisääty-ylpeydenteorianjakäytännönristiriitaa:aatelinenolivalmismyymään

155RunebergSAVII,49–71.TopeliusKTI,48;KTV,639;KTVI,662,676–682.Kivi1984,182,186,
681,684.

156Runeberg1983,250–251.TopeliusKTIII,781–783.
157KantelettarenIIkirjanrunot14(rivit9–10),86(45–48),88(13–14)ja206(13–14).RunebergSA

IV,179–193.TopeliusKTIII,256–258,286–287,310,531,475–477,484–485,568.
158Runeberg1981,187–190,199–204.
159Kivi1984,345–363.Tavaststjerna1924a,307–331.AhoKTVIII,349–588passim;KTX,5–171ja

591–694(erit.604,637,646–647,680–682).
160RunebergSAII,219–226;SAIV,218–221;SAVII,12.Runeberg1983,250–251.TopeliusKTV,

463–464;KTVII,90,107.Wecksell1981,21–23.
161Runeberg1981,172–174.
162Järnefelt1927a,270–277.Järnefelt1986,202–203,248,262–263.Tavaststjerna1924a,184–190.

AhoKTIV,268–272,295–304.
163RunebergSAVII,12.Runeberg1981,207.Runeberg1982,136–137.Runeberg1983,145–146.

TopeliusKTV,463–464;KTVI,364–371;KTVIII,620,625.Gummerus1899,9–12.Tavaststjerna
1985,102.Tavaststjerna1924a,92.AhoKTIV,28–34.Järnefelt1902,103,176,206–207.
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syntyperänsäriittävästäkorvauksesta.164TopeliuksenVinsenttiAallonhalkojanaa-
telinenepäonnistujanairikkaanvaskisepänlesken.VälskäreissäukkoLarssonar-
veleeaatelisperheenhavitelleenporvarillistaminiääainoastaanomaisuudentakia:

”poikanneoliköyhäjatarvitsirahojani!Niin,teidänarmonne,niinseoli!Minunrahani

painoivatkuitenkinenemmänkuinkokoteidänaatelinenylpeytenne,jateettehävennyt

alentumastaniinsyvälle,ettäkutsuitteporvarintyttöätyttäreksenne,ettäpoikannesaisi

syödäjamässätäjakiilloittaalahonneenvaakunakilpensähalvankauppiaanvaivalloisesti

ansaitsemallakullalla.Semmoisia teolette, tekorkeasukuisetherrat jarouvat, jotkatätä

nykyä vallitsette Ruotsin valtakunnassa. Te ylenkatsotte meitä ja tuskin kelpaamme me

harjaamaankenkiännejakantamaanhameittennelaahuksia;muttaannapasteidänkul-

taamme tarvita, kyllä silloin olette niin armollisia, että pidätte sen hyvänänne ja viette

lapsemmekinkaupantekijäisiksi.”165

Sukuun ja sen jäsenilleen välittämään varallisuuteen assosioituva sukuperin-
nönkäsiteviittaaylisukupolviseen jatkuvuuteen.Seonyksilöidenhallussa,mut-
tamielletäänsuvunomaisuudeksi jasiirtyysukupolveltatoiselle.Ylläonjokäsi-
telty perintökaluista massiivisin, kartano, sekä sukua henkilöivät muotokuvat.
Kallisarvoiset muistoesineet korostivat tyypillisesti aatelissuvun yhteyttä hallitsi-
jaan,erityisestisuvunkantaisänaateloineeseenhallitsijaan.

Topeliuksen käsittelyssä muistoesineet saivat maagisia voimia. Välskäreissä
Bertelsköld-suvunkantaisänaateloijaltaanjafyysiseltäisältäänKustaaIIAdolfilta
saamasormussiirtyysukupolveltatoiselle.Seonsuvunaateluudentunnusjakoh-
talon symboli, ja ilmentää myös kuninkuuden ja aateluuden liittoa. Kuninkaan
hansikkaannimiesineperiytyyCroneldien suvussa.Seon saatupantiksi30-vuo-
tisen sodan taistelukentällä, kun suvun esi-isä luovutti hevosensa hallitsijalleen.
Linnaistenkartanokuvaaironisesti,mitenvelkaantuneenSyrjänkoskenemäntätu-
lipalonsyttyessäpelastaamitäpelastettavissaon,elivaikeroisuureenääneenam-
moinpantattujenaarteidenjoutumistamukaliekkiensaaliiksi.Littowientärkeitä
tavaroitaovatsuvunperustajanloistomiekkajasukusalaisuuksiasisältävätammi-
kaappi.166Ahonvuotta1808kuvaavassalastussaAaveKaarleXII:ltasaatuperintö-
kalu,kristallipikarisärkyyennustaenSuomeneroaRuotsista.167

Aineetonta perintöä edustavat sukutarinat, joilla alleviivattiin aatelisten tur-
hanaikaiseksi nähtyä harrastuneisuutta sukunsa vaiheista.168 Oma lukunsa ovat
sukutarinoihin sisältyvät kiroukset. Tämänkin romanttisen, mutta liioiteltuna
myöserittäinironisenrakenteentaitajaoliTopelius.Välskäriensormusedellyttää
menestyksenvastineeksikunniallisuutta.Mikäliehtoeitäyty,sormustuhoaakan-
tajansa. Kuninkaan hansikkaassa yksi kussakin Croneld-polvessa joutuu pelasta-
maankuninkaanhenkensäuhalla.LinnaistenkartanossaLittow-nimenanastami-
sestaalkanutkirouslaukeaa,kuntietoonsaatettuvääryyttäkärsineensukuhaaran

164Päivärinta1897b,84–119passim.AhoKTV,281.Järnefelt1900,460–466.
165TopeliusKTII,800–813(sitaatti809);KTIV,470.
166TopeliusKTI–III,passim;KTIV,90–92;KTIV,275–276,321–331,338.
167AhoKTIV,215–219.Tavaststjerna1924b,304–305,396–400.Järnefelt1927a,164–165,190.
168RunebergSAIV,125.TopeliusKTIV,225–233.Järnefelt1986,97–98.
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tietoon.Jungarin tarussa jokaisenJungarinon juotavaJunkkarin lähteestä. Josse
ehtyy,sukukinsammuu.Suvuntuhoksikoituukirous,jonkamukaankussakinsu-
kupolvessaainatoinenvelisurmaatoisen.169

Suvun tunnuslause, jonka olisi luullut houkuttelevan useita kirjailijoita, kiin-
nostivainkahta.Aateluuteenliitettyvelvoituseiottanuttulta,eikälaajojatraves-
tian mahdollisuuksiakaan käytetty.  Topeliuksen Välskäreissä Bertelsköldien tun-
nuslauseen virkaa toimittaa aatelin ja kuninkaan suhteisiin viittaava sormuksen
tekstiRexregirebelliseli”Kuningaskuninkaankapinoitsija”.Jungarintarussaunel-
moidaanuudesta Jungarista, jonkavaakunakilvessä lukisi”Laki jaoikeus”.Kiven
Karkureissaaatelissuvuntunnuslauseonhellänparodinen”Kuinkalliomyrskyssä”.170

Suvussa periytyvillä ulkonäköpiirteillä on ollut yksilöille todellista merkitys-
täverenperinnönaitouden, lähinnäisyydenvarmistajina,aatelillesiismyös jalon
sukuperänindekseinä.1800-luvunkirjailijoidenmielestäaateliselleulkonäölleoli
tyypillinennykyäänkinaateliseksi tunnistettukotkannenä.171Aho ivailiHektor II:n
rotukoiran sukupiirteitä:”Solakka japitkäpää, rauhallinen ja yleväkatse, suora,
leveänenä,kiiltäväkarva.Rotuonhienostunutta.”Keväässäjatakatalvessaaateli-
sestasukunäköisyydestäkeskustellaantärkeästisukumuotokuvienäärellä.172

Romantikotnäkiväthenkistensukupiirteiden,sekäkielteistenettämyönteisten,
periytyvän fyysisiä hanakammin. Perittävänä saattoi olla lempeyttä ja rohkeutta,
väkivaltaisuutta tai suorastaan hulluutta.173 Realisti Aho ironisoi tietysti tätäkin.
LastussaOijosoisinvirkamiesarvellaantaipumuksenvirkoihinperiytyvänaateli-
sissasuvuissamuunyleisenkyvykkyydentapaan.AateliskoiraHektorII:ntodetaan
perineen sisäsiittoisen sukunsa luonteenpiirteitä: degeneroitunutta herkkähauk-
kuisuutta,neuroottisuutta,vähämielisyyttäjavainoharhaisuutta.174

Aatelisten sukuominaisuuksien periytyminen ilmaistiin tyypillisesti veritema-
tiikanavulla.Aatelisverelläolikolmekiinnostavaa,erityisestiromantiikankirjaili-
joidensuosimaaominaisuutta,joistakaksiensimmäistäliittyvätsuvunviitekehyk-
seenjakäsitellääntässäluvussa.

Ensinnäkinsininenverisymbolisestikantoisuvunjalosyntyisyyttä.Velvollisuus
pitääverisekoittamattomanaesiteltiinironisenamuka-argumenttinaepäsäätyisiä
avioliittojavastaan.175Jalonverenperinnönmerkitystäkorostettiinkaunopuheises-
timonenaatelisenhenkilönsuulla.Hiljaisenparodinenoteolienemmänsääntö
kuinpoikkeus.VaikkapaHannikaisenEtelänjapohjaisentytärtoteaapietarilaisen
tyttökoulunoppilaista,että”seolivainpuhtaintaaatelisverta,mikähohti[...]hei-
dänmuutoinvaaleissaposkissaan”.176

TopeliuksenVälskäreissävanhanverenpuhtauspuhuttaapitkinmatkaa.Edis-
tykselliseneetoksenvastaisiaajattelutapojaviljelevänaatelisnuorukaisenmielestä

169TopeliusKTI–III,passim;KTIV,90–92ja219–385passim;KTIV,50–56,178–182.
170TopeliusKTI–III,passim;KTVI,342–345.Kivi1984,176.
171TopeliusKTI,773–774;KTVII,326–327.AhoKTVI,122–124;KTX,108.
172AhoKTKTIV,530–538;KTVIII,196–197.
173TopeliusKTV,478–483ja567–751passim;KTVI,428–430;KTVII,326–327japassim.Kivi1984,

388.
174AhoKTIV,268–269ja531.
175Runeberg1983,29–36,198.
176Gummerus1865,89–95,104–109.Kivi1984,703.Hannikainen1882,3–4.
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isänporvarissyntyinentoinenvaimojapuoliverisetjälkeläisethuonontavatsuvun
verta. Katsantokannaltaan aidosti jalo aatelismies moittii tätä, todeten kuorma-
renkinsä suonissavirtaavanpuhtaampaavertakuinkyseiselläkelpoporvarisnai-
senylenkatsojalla.Ennenpitkäääitipuolen luonteen jalousselviää, jolloinhänen
verensä nähdäänkin oikeastaan jalontavan sukua. Jungarin tarun nimisukua taas
uhkaajalonverensammuminen.177

Verenperinnönkäsiteesiintyirealisteillakin.IronisenAhonkuvaamienaatelis-
ten suonissa virtaa”seikkailijaverta” ja”soturiverta”.178 Teemaa varioi pseudolää-
ketieteellinen idea aatelin sisäsiittoisuudesta johtuvasta veren rappiosta. Perimää
pyritään vahvistamaan sekoittamalla joukkoon rahvaan verta. Myös Hektor II:n
koirasuvunneuroottisuuttaonlääkittyristeyttämällä.179

Toinen aatelisveren erityisominaisuus ilmeni juonitasolla verimystiikan muo-
dossa:aatelinenverenperintömanifestoiitsensä,vaikkasenkantajaeiolluttietoi-
nenalkuperästään.Erityisenlaajanajalonverenvääjäämättömänilmitulonteema
esiintyiTopeliuksentuotannossa.180Linnaistentakautumajaksossaaatelisverento-
siasiallinenpuuttuminentekeeaatelisenaesiintyneestäasessorivonLittowistajul-
man,röyhkeänjakoreilunhaluisen.VastaavastiaatelittomaksiluullunLithaunjalo
veriohjaahäntäepäitsekkyyteenjaritarillisuuteen.JakunLithautarttuuesi-isien-
sä miekkaan kohentaakseen sillä tulta, synnyttää aseen kosketus herooisia mieli-
kuvia, joita romanttinen kirjallisuus tapasi nimittää veren ääneksi. Kohtaukseen
sisältyvädraamanironiaonyllättäenbanaaleimmantasa-arvoeetoksenvastainen:
uudenajanmiehenpyrkimysalistaavanhakantaisena janaurettavanapitämänsä
aatelinenasemystiikkakiistävälleluennalleeionnistu,koskahänensuonissaanvir-
taavaveripakottaahänetkunnioittamaanesi-isiensätulkintatapaa.181

Ideologisesti laajakantoisimmat aatelisen verenperinnön seuraukset sisältyvät
Gummeruksen Sovitus haudalla -teokseen. Sen sankari on sympaattisen mutta
heikkotahtoisen aatelismiehen ja ylevämielisen talonpoikaisnaisen mitätöidystä
nuoruudenliitosta syntynyt poika. Hänestä kasvaa talonpoikaisen ympäristönsä
yläpuolellenousevajohtajahahmo:voimakas,jalomielinen,sivistyshakuinennuo-
rukainen, joka kasvuvuosinaan saa kohteliaan käytöksensä vuoksi pilkkanimen
”ämmäinritari”.Teoson1800-luvunsuomalaisenkaunokirjallisuudenainoaaate-
luuskuvaus,jossanäkökulmaonkansanihmisten,muttajossaaatelinoletettupe-
rinnöllinen jaloussiltinäytetäänesikuvallisena, javieläpäasetetaanrahvaankar-
keussenvastakohdaksi.182

Realistienkäsitysverenperinnönteemastaolipaljon tummempi jaarkisempi.
Ahon Tuomio vihjaa, että aatelinen on pöyhistelevän soturiverensä avuton van-
ki silloinkin, kun olosuhteet suosittaisivat toisenlaista asennoitumista. Toisaalta

177TopeliusKTI,478;KTIII,485,642–645,709;KTVI,229–230.
178AhoKTV,274–275;KTX,682–683.Järnefelt1899,175.
179AhoKTIV,530–538.Tavaststjerna1924b,41–180passim,erit.46–50,173.”Rahvaanverestä”myös

Wirilander1974,380.
180Hannikainen1882,3–48passim(erit.3–4,16–17).Kivi1984,169,175–191,217,223.Wecksell

1981,13–15japassim.Gummerus1873,85–108.TopeliusKTI–III;KTV,5–247(erit.33–34);KT
VI,7–349passim,428–430;KTVIII,595–679;KTX,926–971.

181TopeliusKTIV,219–385passim(erit.229–233,281–282).
182Gummerus1865,13–34,52–58.
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PakkalanPienenelämäntarinanEsterinjalonluonteenesitetäänkumpuavanäidil-
täperitystäaatelisestaverestä.183

Kolmasjaviimeinenaatelisverenominaisuusolitulinenkiivaus.Sekuuluuaa-
telisenyksilönviitekehykseenjakäsitelläänmyöhemmässäalaluvussa.

Sukua, joka ei pystynyt tuottamaan miespuolista perillistä, uhkasi sammumi-
nen. Koska aatelissukujen säilyminen oli valtakunnan edun mukaista, oli lakiin
kirjattu mahdollisuus adoptioon. Mikäli perheellä oli naispuolinen perillinen,
adoptoitiintämänsyntyjäänaatelinenpuolisotainäidenpoikalapsi.Joslähisuvus-
taeilöytynytsopivaaadoptoitavaa,olimahdollistavalitakaukaisempisukulainen
tai jopa ulkopuolinen henkilö.184 Aatelisen suvun sammumisen uhkaa kuvasivat
kaikki romantiikan kauden kirjailijat. He olivat ainakin jossakin määrin perillä
adoptionjuridiikasta.

Yleisinhimilliseksi ymmärretty tragedia sai yleensä empaattisen käsittelyn.
AdoptiovävyistäklassisinontietenkinTopeliuksenLinnaistenarkkitehtiLithau.185
Oma lukunsa olivat adoptoidut äpäräpojat, jotka oikeastikin jatkoivat suvun ge-
neettistä mieslinjaa.186 Topeliuksen Mirabeau-tädissä liikaa romaaneita lukenut
höpsöminäkertojaolettaa,että tätiaikooadoptoidasalaperäisen tuttavansa, jota
arveleetädinentisenkihlatunäpäräpojaksi.187Kriittisimminkäsiteltiinmielivaltai-
siaadoptioita,joissaolemassaolevalaillinenperillinensyrjäytettiinjonkinerimie-
lisyydenvuoksi.188

Realistienoteolikuivempi,muttamyösasiantuntevampi,koskateemaakäsitte-
livätsiihenperehtyneetaatelisetkirjailijat.Burleskeimmissa juonenkäänteissävoi
toki olla aistivinaan myös genretietoista ironiaa.189 Avoimen aatelisvihamielinen
Ahojättiteemankokonaankäsittelemättämahdollisestisiksi,ettäsetraagisuudes-
saansoveltuihuonostinegatiivisenkuvanrakenteluun.

Mikäli olosuhteet muuttuivat nopeasti, kuten erityisesti vanhempina väki-
valtaisina aikoina usein tapahtui, suvun sammumista ei ehditty adoptiolla estää.
Tragediaa jäi yleensä suremaan muutama suvun nainen, joiden kuollessa suku
vasta lopullisesti sammui.190 Sekä Fredrika Runeberg että Wecksell kuvasivat
Nuijasota-teoksissaanempaattisesti,mitenEbbaFlemingkatselimiehensä suvun
sammumistaKaarle-herttuanmestauspölkylle. Jälkimmäinen lisäsiemotionaalis-
tasytykettäkuvaamalla,mitenKlausFleminginvirallinenäpäräOlaviKlaunpoika
turhaantarjoutuimestattavaksi laillisenJuhana-pojansijasta, jottasukujäisielä-
mään.191

183AhoKTX,682–683.Järnefelt1916,66–67,91–93,130–132,175–176.Pakkala1922,3–19,3,84–88,
99.

184Esim.vonTörne1926,132.
185RunebergSAVII,49–71,87.Kivi1984,679–704.Gummerus1899,9–12.Hannikainen1882,3–48.

TopeliusKTIV,374–375,383–385.
186Gummerus1865,104–109.TopeliusKTVI,381–384.
187TopeliusKTIV,688–699,711–716,720–721,740–762,776–781,784,789–797,805.
188Kivi1984,175–191.RunebergSAV,295–299.
189Järnefelt1927a,169–170.Järnefelt1902,7–10,17–22,36–37.Järnefelt1916,passim.Tavaststjerna

1924b,41–180.
190Suvunsammumisenasteitailmaistiintermeillämiespuoleltakuollut(dödpåmanligasidan)ja

sammunut(utdöd).
191Runeberg1983,293–294,302–306,336–338.Wecksell1981,86–89.
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Suvunmerkityskonkretisoitui sen jäsenenkuolemassa.Sukuhaudat jahauta-
jaiset ilmensivät yksilön katoavuutta, mutta samalla myös suvun jatkuvuutta.
Kirjailijat kertasivat historiallisten mahtimiesten dokumentoituja maahanpani-
jaisia, joiden yletön komeus rivien välissä tuomittiin tasa-arvoeetoksen vastaise-
na.NuijasodanpäällikönKlausFleminginhautajaisetinnoittivatmonia.Fredrika
Runeberg mainitsi Paraisten kirkossa olevan sukuhaudan, Hannikainen Ebba
Flemingin roolin hautajaisten järjestäjänä ja Wecksell suvun viimeisen miehen
haudallatapahtuvanvaakunansärkemisseremonian.192Topeliuksen1500-luvullesi-
joittuvaNuoruudenunelmiakuvaaEvertHorninarvojärjestyksessäastelevaasuru-
pukuistasaattoa,arkunalustanmustaasamettia,surumarssia,vainajantaisteluissa
voittamiasotalippuja.Arkkuasetetaankirkonlattianallejakatetaanmarmorisella
muistolaatalla.TähtienturvateissaÅkeTottin1600-lukuisethautajaisetalkavatne-
kin surusaatolla, jossaonmukanavainajanmustalla silkilläpeitetty, ratsastajatta
jäänythevonen.Arkunedelläkannetaanvainajan lippua, sen takana tämänvan-
hempien vaakunoita ja surulippua. Niitä seuraa valkean silkkiristin koristamalla
mustallaverallapeitettysuruhevonen.VainajahaudataanTuruntuomiokirkkoon
Tottienhautakuoriin.193

Komeidenhautojenkeskeinentehtäväolidemokraattisenkritiikinkanavointi.
TopeliuksenVälskäreissähaudatkuvittavataatelinsuuruudenajanloppuajaedis-
tyksen vääjäämätöntä kulkua. 30-vuotisen sodan sukupolvesta todetaan olevan
jäljelläenäähautaholveja,vaakunakilpiäjapaasia,joidenylimyöhempienaikojen
tasa-arvoinen henki aikalaismatkailijan hahmossa astelee.194 Tiukan kriittiseksi
heittäytyväGummerusmoittiiEntisenvanhanpalveliansalaisuudessakovinsanoin
aatelisperheen”epäkristillistä” halua tulla haudatuksi erilliselle alueelle. Novellin
johdantokuvaatuohtuneenasuurtenmuistokivienilmentämäätarvettaollamuita
parempi vielä kuolemassakin. Lopuksi eräs sukuhauta sangen vertauskuvallisesti
sortuujaaatelistenvainajienkunnianarvoisatluutjoutuvatepäjärjestykseen,juu-
risamaanaikaan,kunsuvunkauankätkettyhäpeällinensalaisuuspaljastuu.Kivi
puolestaan ilvehti aatelisille hautajaisseremonioille ilman tuohtumuksen häivää-
kään.SelmanjuonissaaatelisperheenadoptiovävyksimielivääFokastakiusoitellaan
sanomalla, ettei tällä aatelisnaisen tohvelisankarina ole odotettavissa avio-onnea:
”kuolinvuoteenneonkovinhaikeajakolkko,muttakuolemannekauvaskuuluisa
japeijaisennekomeat.”MyösAhonaateliskoirallepystytetäänkomeahautapatsas
muistokirjoituksineen.195

Seuraelämävaikutusvallanjaverkostoitumisenfoorumina

Aatelisen seuraelämän kuvaukset tarkentuivat tilanteisiin, joissa uusinnettiin so-
siaalistapääomaajakäytettiindiffuusiaarvovaltaavertaistenpiirissä.Diplomatiaa
omaksi jaomiensahyväksi saattoiharjoittaavain se, jollaolipääsy tilaisuuksiin,
joissaoliläsnävaikutusvaltaisiahenkilöitä,sekäriittävänkorkeaasema,jokamah-

192Runeberg1983,169–175.Hannikainen1884,97–98.Wecksell1981,100.
193TopeliusKTV,532,536–538;KTVII,138–139.
194TopeliusKTI,385–386.
195Gummerus1898,188–211.Kivi1984,702–703.AhoKTIV,538.
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dollistinäidenkanssaseurustelun.Romanttinenmoralismiesittiaatelisetkäytös-
tavaterottelevanamerkkinä.Realisminkaudellatarkasteltiinjohomogenisoituvan
yhteiskunnan196 seuraelämää. Juhlat ja tanssiaiset, jonneolipääsyvainaatelisilla,
markkeerasivat aatelin sisäistä koheesiota ja eksklusiivisuutta. Ne esitettiin näyt-
täytymisenjajuonittelunfoorumeina,tuomittavankulissientakaisenvallankäytön
merkkeinä.

Pääosaaatelinseuraelämääkuvanneistakirjailijoistaoliitseaatelittomia.Käsitel-
tävänkaudenalussaheidännäkökulmansaolietäinen jasivustakatsova,kauden
lopulla jo homogenisoituvan yhteiskunnan tasa-arvoisempi näkökulma.197 Etäi-
syyden muutos näkyi kiinnostavasti kirjoittajien asennoitumisessa muodollisiin
käytöstapoihin,jotkaväitetystitoimivatpääsylippunaparhaisiinpiireihin.Tiukan
moralistinen kritiikki aatelin jäykkinä ja keinotekoisina pidettyjä tapoja kohtaan
vaihtui asteittain luontevan, vapautuneen ja sulavan käytöksen ironiansekaiseksi
ihailuksi.

Romantikkojen tapainkuvauksia leimasi avoin paheksunta.Aatelisen sosietee-
tinmoraalioli löyhä,puheetteennäisennokkelia,tavatepäaitoja japinnallisia.198
Topeliuksellarokokookulttuurisaikantaakseenkaikkeintuomittavimmanseurus-
telutavanviitan.VälskäreissäjaRautakylänvanhanparonintakautumissaelääke-
vytmielinen,muotokohtelias,kyyninen1700-lukuhuvitteluineenjaimarteluineen.
EdistyksellisessäMirabeau-tädissävastakkainovat

”ylimysvaltainen, turhantarkka ja kuitenkin rakastettava aika, joka oli kasvanut Kustaa III:n

päivien iltaruskossa, ja käytännöllinen, porvarillinen, hiomaton nykyaika [1860-luku],

jokaeipaljoatiedähovitavoista,muttaonsitälähempänäkansanpyrintöjä”.199

Topelius oli kuitenkin joustava. Vernan ruusuissa ja Suomen herttuattaressa
1700-luvun aatelin seurustelu on tosin muodollista, mutta intiimiä ja hilpeää,
ja porvarillinen sosieteetti saa varovaista kritiikkiä ahdasmielisyydestään.200
Aikaisempienvuosisatojenyksinkertainenelämäntapatoimiivastakohtanaroko-
kookulttuurille, ja Jungarin tarupalauttaaaatelin tavat juurilleenkeskiajan ri-

196Wirilanderinmukaan1800-luvunpuolivälinsuomalainenyhteiskuntaolihomogenisoitumassa.
Aikalaistodistajatkuitenkinpainottivatpäinvastaista.Kunsäätyläistönrekrytointipohjalaajenija
monisäätyinenyläluokkaensikertaaseurusteliyhdessäsuhteellisensamanarvoisena,yksilötason
kokemukseksimuodostuisäätyläistönmoniaineksistuminen.Wirilanderinhahmotuksentaustalla
saattaaollasitoutuminenmodernisaationideaan,jasevoikinpitääpaikkansakokoyhteiskuntaan
nähden.SäätyläistönsisäistäkehitystäkuvaaparemminAntonBlokinlanseeraamavähäisten
erojennarsismi,uudessakonfliktitilanteessaaktivoituvavoimakastarveerottautuakilpailevasta
ryhmästä,kuntosiasialliseterotovat(enää)pienet.Wirilander1974,356–409japassim.Blok
2001,115–135.

197Kaksitutkitunkaudenlopunkeskeistäkirjailijaa,TavaststjernajaJärnefelt,tarkasteliaatelistayh-
teisöäsisältäkäsin,jälkimmäinentosinmyösultrademokraattisentolstoilaisenideologiayhteisön
jäsenenä.Aateliskirjailijoidenseuraelämänkuvauksiakäsitellääntarkemminmyöhemmin.

198RunebergSAII,219–226;SAIV,218–221.Runeberg1981,125,152–155,171–174,177,181–182,
191–193,197.TopeliusKTIX,135–142.Päivärinta1988,5–69.Gummerus1970,Iosa,33–43,
56–58,60–61.Gummerus1873,93–94.

199TopeliusKTII,549–829passim;KTIII,463–838passim;KTVI,353–355,363–371,432–433,
729–740,789–797.

200TopeliusKTV,83–97,149–151ja567–751passim.
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taritapoihin.201 Aateluutta koskevan ajattelunsa avainteoksessa Topelius lähenee
jorealistienarvostavaaaikalaishahmotusta:Linnaistenkartanon tapakulttuurioli
sivistynyttäjavaatimatonta.202

Sovitteleva näkemys on päällimmäisenä myös Kiven Paimentytössä. Aatelis-
naisia ilmeisen kaukaa tarkkaillut tyttö tosin tuottaa näitä jäljitellessään kuvan,
jonkavoisitulkitamyöskritiikiksi.

”Seisoonipahuulin

hepenissäänherrashempukka.

Sievästihänasteleevi

kenokaulahinenfröökinä

[...]

taasentapsuttaahän

salissansaedestakaisin

keksahtelee,keikahtelee

niistinliinallansaliehuttaa

arvokkaillekasvoillensa”.203

Realisteilla aatelin seurustelutapojen kuvaukset jakautuivat selvemmin kahtia.
Yhtäälläjatkuiedellisenkaudenseurapiirikritiikki,jonkasisällötpysyivätjokseen-
kinmuuttumattomina.204Näkemysaatelisestakäytöskoodistaolikuitenkinambi-
valentti. Joihinkin teoksiin sisältyi sekä kielteisesti että myönteisesti painotettuja
kuvauksia.205 Ahon Papin tyttäressä aatelistytön pinnallinen, teennäinen kohte-
liaisuusesitetäänpappilantyttärenvilpittömyydenvastenmielisenävastakohtana.
Täysikasvuinen,vähemmänpäällekäyvävarianttisamastakoodistailmeneemuo-
dollisuutena,muttamyössosiaalisinataitoinajaseurusteluvarmuutena.206

Ambivalenssitodistaamoniarvoistumisesta:enääeinähtyolevanolemassayh-
täainoaa”aatelistakäytöstä”.Lähempääkatsottaessapaljastuiyksityiskohtia.Aate-
linenkäytös lakkasiolemasta ennalta tunnettuerottelevamerkki, ja siitä tuli ar-
vioinninkohde.Tajuttiin,ettätapakulttuurinomaksuminenolikinaatelisnuorille
velvollisuus,eihuvia.Kanssakäymisestäversoimyöskateudensekainenjäljittelyn-
halu.207

201TopeliusKTI,76–77,82–83;KTVII,430japassim;KTVI,197–198.
202TopeliusKTIV,219–385passim(erit.232,298).
203Kivi1984,194,201,373–374,390–394,762–764(sitaatti763).Arvonimifröken,neiti,osoittaa

henkilönaateluuden.
204Canth1911,12–13,21,28–29,35–37,90–95.Tavaststjerna1924a,184–190,248–250,307–331.

Järnefelt1984,91,100,106–107.Järnefelt1927a,128–134,192,195,210–211.Järnefelt1927c,70,
96japassim.Järnefelt1900,111–120,128–134,351–360.AhoKTV,396,400;KTX,108,155,159
ja591–694passim.

205AhoKTVIII,70,128–129,188–195.Järnefelt1902,17–34,64–71,83–92,106–116,187–196.
Järnefelt1986,169,178–187,251,438.Tavaststjerna1983,19–45,175–179japassim.Tavaststjerna
1924a,332–339.

206AhoKTII,26–33.
207Paradoksaalistakyllä,”yläluokkaisentapakulttuurin”ensisijaisiaylläpitäjiäsaattavatkinollajuuri

nevastikäänsosiaalisennousunkokeneet,jotkahuolekkaastitarkkailevatuuttaympäristöään,
rekisteröivätkaikenitselleenuudenjapyrkivätvahvistamaanasemaansajäljittelemällänäkemään-
sämahdollisimmantarkoin.Vrt.Lukes2010,51–52.
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Realisteillaesiintyikinmoniaavoimenihaileviaaatelinseuraelämänkuvauksia.
NiinpäCanthinHanna ihaileeaatelisnuorteneloisaavapautuneisuuttayleensä ja
erityisestierästäneitiMunsterhjelmia,itsetietoista,ryhdikästäylimysnaista.Tämä
on”miellyttävä,hienojasamallavapaakäytöksessään,pieninkinliikeniinpehmeä
javiehättävä”,kuinkotonaanleikkipuheitten,punssimaljojenjatanssinelegantissa
ilmapiirissä.208

Aateliselle yhteisölle tyypillisenäyhdessäolonmuotonakaunokirjallisuusesit-
titanssiaiset.Teemaläpäisiromantiikankaudenkirjailijoidentuotannon.Setoimi
sekä säädyn sisäisen koheesion että aatelin elämäntavan pinnallisuuden merkki-
nä.209Jos läsnäoliuseammankerroksenväkeä, juhlattarjosivatoivantilaisuuden
harjoittaa yhteiskuntakritiikkiä. Gummeruksen Ylhäisissä ja alhaisissa on sekä
alussa että lopussa keskeiset henkilöt yhteen kokoava tanssiaiskohtaus. Toistensa
peilikuvina ne paljastavat väliin jäävänä aikana tapahtuneet muutokset näiden
asemassa.210

Realistien kuvaamassa aikalaistodellisuudessa tanssiaisiin osallistui aina myös
aatelitonta säätyläistöä. Aatelilla oli kuitenkin vielä selvä kotikenttäetu. Vakava-
mielisenAhontuotannosta tanssiaistenkäsitenäyttääanakronisminahävinneen.
Järnefeltilläseedustiantiikkistatapakoodia.211

 Varsinaista hovielämää tuskin yksikään aatelisen elämäntavan suomalaisista
kuvaajista oli päässyt kovin läheltä näkemään. Ehkä siksi tämä ylimmän säädyn
eksklusiivisuutta ja läheistä yhteyttä hallitsijaan parhaiten ilmaiseva merkki oli
vainsäästeliäässäkäytössä.Semyöskäsitettiinhyvinnaiivisti,eliasemaanhovissa
eiliitettymitäänvelvollisuuksia.Romantikkojenhistoriallisissakuvauksissaaiem-
pienvuosisatojenhovielämänäyttäytyipinnallistenjuhlienjajuonittelujenloput-
tomanasarjana.212Realistienaikalaiskuvauksiinteemaeienäämahtunut.

Yksityisjuhlat,joihinosallistuivainaatelisia,symboloivatnekinsäädyneksklu-
siivisuutta.213 Purevan kriittinen kuvaus sisältyy Välskäreihin, jossa aateliset leik-
kivät elonkorjuuta ja niittävät maahan vielä kasvavan viljan.214 Pienimuotoiset
juhlatesittelivätmutkatontayksityistäelämäntapaa, jokatoimivastakohtana jul-
kisenesiintymisenarvokkuudelle.215Tyypillisiäkaunokirjallisiaaatelisjuhliaolivat
päivälliset ja illalliset, joissa yhdistyivät vauraus, ylellisyys ja eksklusiivisuus. To-
peliuksen Linnaisten kartanossa kuvataan illallisia sekä Littowien Linnaisissa että

208Tavaststjerna1985,65–66.Tavaststjerna1924b,262–263,283–284.Tavaststjerna1962,52,119.
Järnefelt1965,34,49,53,77,80–91,127–129,135–138,163japassim.Järnefelt1916,347–353,
409.Pakkala1922,84–88,166,177japassim.AhoKTIII,1–61passim(erit.23,52);KTIV,28–34,
215–219;KTV,274–275,280.Canth1965,241–243,274–275,295.

209RunebergSAII,219–226;SAIV,218–221.Runeberg1982,162–168.TopeliusKTII,708–716;
KTIV,58–59;KTV,570–575,666–667;KTX,916.Hannikainen1882,4–8.

210Gummerus1970,Iosa,28,56–63jaIIosa,26–34.
211Canth1965,295.Canth1911,12–13,35–37.Tavaststjerna1985,65–66.Järnefelt1927a,270–277.

Järnefelt1927b,14–15.Järnefelt1986,383–384.
212RunebergSAIV,115–127.TopeliusKTI,76–78,385–386;KTII,96–97;KTIII,49,71–74,94–114;

KTIV,729–740;KTVI,353–355,364–373;KTVII,90–92.Järnefelt1899,74–75,179.
213Topelius1875,293–294.TopeliusKTII,708–716;KTIII,597–613,750–756;KTIV,58–59.

Gummerus1873,93–94.Gummerus1899,9–12.
214TopeliusKTI,650–661.
215Runeberg1981,177.
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Winterloo-suvunköyhtyneelläSyrjänkoskella, jossa lainarahallamaksettukomea
juhla-ateria huipentuu ikimuistoiseen tulipaloon.216 Myös realistit liittivät suuret
päivällisetaatelinelämäntapaan.217

Puusta katsoen aatelisilla ei muuta ollutkaan kuin vapaata aikaa. Sitä täyttä-
nyt ajanviete, kuten rekiajelut, ratsastus- ja veneretket sekä kylpyläelämä, toimi-
vatporvarillisestanäkökulmastatuomittavanjoutilaanjahuvittelevanelämänin-
deksinä.218 Huvimatkailu ulkomailla oli sekin nimenomaan aatelisten puuhaa.219
Aateliskasvatukseenperinteisestikuuluneengrandtourinkaunokirjallisetmahdol-
lisuudetmeikäläiset1800-luvunkirjailijatkuitenkinjättivätkäyttämättä.

Aatelinen seuraelämä ei ollut niin tyhjänpäivästä kuin näytti. Arvovaltaisissa
herraseuroissaolipinnanalaisenatavoitteenamyöshenkilökohtaistentaipoliittis-
tenintressienedistäminen,milleepävirallinenkokoontuminenloivirkatietämut-
kattomammatpuitteet.Vaikkanäidennykykielelläverkostoiksinimitettävien so-
siaalistenrakenteidenhyödyntäminenonominaistakaikilleeliiteille,1800-luvulla
aateli sai suhteellisenyksinkantaayhteisensynnin taakkaa.Epävirallistenhenki-
lösuhteidenviljelyeliaikalaiskielelläjuonitteluolisäädynsisäisenkoheesionikoni,
eksklusiivisuudenjakulissientakaisenvallankäytönindeksijapoliittisenetulyönti-
asemansymboli.

Romantiikanhistoriallisissakertomuksissa,varsinkin1700-luvunhovikuvauk-
sissa,juonitteluesitettiinkoristeellisessasävyssä,asiaankuuluvanajoskinmoraali-
sesti erittäin tuomittavana aatelisena piirteenä. Motiiveina olivat suurvaltapoliit-
tisetvehkeilyt,pienemmätpoliittisetintohimot,hovinsuosikkipörssinliikahtelut
taiomataloudellinenetu.220

Homogenisoituneemmassayhteiskunnassaelävienrealistiennäkemysoliasian-
tuntevampi,kylmempijakriittisempi.Suhteidenhyödyntäminenliitettiinyhäaa-
teluuteen, mutta ilmiö astui menneisyyden kiiltokuvakirjasta aikalaiskuvausten
arkipäivään. Sen moraalisen oikeutuksen kiistäminen kävi helposti, koska sen ei
edelleenkäänkatsottukoskevanitseä.221

Aatelisten keskinäiset arvoerotkin saivat seuraelämässä ilmauksensa. Päivälli-
sillä hierarkia ilmeni istumajärjestyksenä,222 tanssiaisissa taas tanssijärjestyksenä.
Perussovelluksessa arvokkain herra aloitti tanssin arvokkaimman daamin, usein
juhlatalon rouvan tai tyttären kanssa.Arvo riippui joko asemasta tai tilanteesta:
arvokkainsaattoiollavaikkapasyntymäpäiväsankari.Sovinnaisenjärjestyksentie-

216RunebergSAV,157–163.TopeliusKTIV,298,321–331,338.
217Tavaststjerna1924a,307–331.Tavaststjerna1983,19–23,175–179.AhoKTIII,30–58;KTIV,

215–219.
218Hannikainen1865,3.TopeliusKTIV,58–59,242–246.Tavaststjerna1924a,184–190.
219TopeliusKTV,732–735.Gummerus1898,145–150.AhoKTV,276.
220RunebergSAVII,105–290passim.Runeberg1981,172–176,191–193,207.TopeliusKTII,

257–259,266,371–377,496–505,531–534,662–675,813–814,817;KTIII,69–72,570–583,600,
613–616,630–636,642–645;KTIV,179–188,202–203;KTV,570–575,666–667;KTVI,364–371;
KTVIIpassim.Kivi1984,187,370.

221AhoKTIV,28–34;KTV,414–415;KTVI,156–160;KTVIII,522–523japassim.Tavaststjerna
1985,151,184.Tavaststjerna1924a,184–190.Järnefelt1965passim.Järnefelt1984,100,103japas-
sim.Järnefelt1986,178–182,202–203,350–351,382,425.

222TopeliusKTI,82–83,508;KTIV,322;KTV,83–87;KTVII,427.Tavaststjerna1983,175–179.
Järnefelt1986,152–156,160.
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toinensivuuttaminenolierityisenvoimakasmerkki.Senavullakorostettiinviral-
lisen ja luonnollisenarvon liukumistaerilleen.Tasa-arvoeetoksenkannaltaarvo-
eroihin takertumisen osoitteleva kuvaaminen tietenkin tähdensi koko hierarkian
epäolennaisuutta.RuneberginJennyssäkreivitanssittaaensinoikeaoppisestitalon
emäntääjatytärtä,muttalopuniltaaköyhääjavähäpätöistäJennyä,johononra-
kastunut.223 Romantikkojen asenne arvoeroja kohtaan oli tuohtuneen tuomitse-
va, joten niitä koskeva puhe sijoitettiin epämiellyttävien henkilöiden suuhun.224
Klassinen kohtaus sisältyi Fredrika Runebergin Sigrid Liljeholmiin, jossa kahden
1600-luvun aatelisperheen naiset kiistelevät siitä, kummalla on oikeus istua kir-
kossaparhaallapenkkirivillä.Aatelismiestenarvoerotesitettiinnekinjyrkkinä:yl-
häisaatelisenFleminginjaalhaisaatelisenLiljeholminvälinensuhdeonkuinruhti-
naanjavasallin.225RealisteistaAhokuvasiarvoerokeskustelujaalentuvanivallisesti.
Aateliskirjailijoilla oli käytössä koko asenteiden kirjo lempeästä ironiasta syvään
tuohtumukseen.226 Aatelissukujen sisäinen hierarkia kiinnittyi päämiesasemaan,
jokakuuluisuvunpäähaaranvanhimmallemiehelle.Parikirjailijaamainitsioppi-
neestipäämiehensuvunvaltiopäiväedustajanajasenkunniantakuumiehenä.227

1800-luvun aateluuskritiikin suosimat kielellis-etniset kliseet voi kiteyttää to-
teamukseen,ettäaateliolilähtöisinRuotsistajapuhuiruotsiajaranskaa.Tätäku-
vaakaunokirjallisuuskinylläpiti.Todellisuusolitaruamonimutkaisempi.Ruotsin
valtakunnan itäosan aateli, josta osa oli alun perin suomalaista ja suomenkielis-
tä,osaRuotsista,osakauempaaEuroopasta,oli sukupolvienmittaanomaksunut
emämaan kielen. Ranska taas oli 1700–1800-lukujen kansainvälinen kieli, jota
Venäjän yhteyteen siirtyneen Suomen asiainhoitajat käyttivät uuden emämaan
edustajienkanssa.TaustatukeaantoiKustaaIII:naikainenranskalaisenkulttuurin
suosio. 1800-luvulla hallinnossa vahvistui venäjän, sivistyspuolella saksan taito.
Kaunokirjallisuudessapittoreskiaatelisranska säilytti siltimerkkiluonteensavuo-
sisadanloppupuolelleasti.Suomenkielenasemanvahvistuessaruotsisaiesiintyä
ranskantilallavieraudenjahienoudenjäänteenä,nytsuomenkielisenpuheenkon-
tekstissa.

Historiallisissaromaaneissakosmopoliittinenranskakuului1700-luvunruot-
salaiseenhovikulttuuriin.Kunnollisestiosattunaseoliarvostettavataito,mutta
samallaaateluuteenliitetyn(epäkansallisen)kosmopoliittisuudenmerkki.Kou-
keroisen kepeänä ja teatraalisin huudahduksin maustettuna se viesti lähinnä
erottautumispyrkimyksistä.2281800-luvunkuvauksissa turhaa ranskaa sirotteli-

223RunebergSAII,219–226.Gummerus1970,Iosa,56–58,IIosa,26–34.Tavaststjerna1983,
163–167.TopeliusKTV,83–87.MyösÅströmmainitseetanssijärjestyksenolemassaolon.Åström
1993,237.Vrt.Wirilander1974,178.

224RunebergSAIV,139–150.Hannikainen1882,78.Gummerus1970,Iosa,58–63.TopeliusKTIV,
236–238.

225Runeberg1983,29–36,89–90,108.KirkonpenkkikiistanmainitsimyösTopeliusKTIV,633.
226AhoKTIV535–537;KTVIII,188–189.Tavaststjerna1983,25–26.Järnefelt1902,15–16.Järnefelt

1927a,192,195.Järnefelt1916,189–192,199–221,232–251,262,290,411.Järnefelt1986,152–156,
160,163,182–184,410,438.

227TopeliusKTII,662;KTVII,457.Järnefelt1986,326–327.Järnefelt1933,26,31.
228Runeberg1981,172–174.TopeliusKTI,251,649,676,679,727;KTII,19,24–25,70–76,94–95,

107,294,302,316,321,371–373,390–391,433–435,498–500,576–578,581,591,670–675,681,
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vatkinpuheensasekaanne,jotkahalusivatkorostaaaateluuttaantaikäydäaate-
lisesta.229

TopeliuksenLinnaisissaranskanavullailmaistaaneritasoistaaateluutta.Ylevät
Littowitviljelevätkieltäniukastimuttapikantisti.Kotikutoisempihovineuvoksetar
Winterlooottaaranskanesiinvastustaessaanpoikansaporvarillistavaimovalintaa.
Eusebiusitseeipiittaatuontaivaallistaenempääranskastaankuinaateluudestaan,
ja petturi Spiegelberg livertelee imeliä ranskankielisiä kohteliaisuuksia. Ranskan
keskeisyysaatelisellepuheenparrelleonhuomioitumyösLittow-neitienkotiopet-
tajatartaluotaessa:mademoiselleTriste-RubanonSveitsinranskalaisia.230

Ranskanasemaaatelistenhienostelijoidenjakosmopoliittienkielenäeiroman-
tiikasta realismiin siirryttäessä juuri muuttunut, ainoastaan sen esiintymisfrek-
venssihiemanlaski.Ahon1840-luvunlopullesijoittuvassaKeväässäjatakatalvessa
edistyksellinen romaanihenkilö ironisoi aatelisnaisen koodinmukaista ranskaan
turvautumista: ”Laamanska tulee tietysti huudahtamaan ’C’est une mesalliance!
Oh,monDieu’–japyörtymään.”231

Ranskan rinnalle distinktion välineiksi tulivat suomenkielisissä kuvauksissa
ruotsinkieliset lauseparret. Ahon Hellmanin herrassa aatelismies vaihtaa ruotsiin
halutessaan saada sanomansa perille painokkaasti mutta elegantisti. Tavallisesti
kylmän hillitty kapteeni evp. Stålhammar tulistuu häntä sättivälle Hellmanille:
”Omint’brornslutarochaflägsnarsigpåfläckenhärifrån,så låter jagnämnden
ta’dejinackenochkastautdej!”232 

Aatelin ruotsinkielisyys yhdistyi fennomaanisessa ajattelussa ruotsinmaalai-
suuteenjalaajemminmuukalaisuuteenyleensä.Sitä,ettäaatelipuhuitoistakieltä
kuin”kansa”, joksisiissopivasti luettiinvainrahvaansuomenkielinenosa,pidet-
tiinmerkkinäepäkansallisuudesta.Romantiikanhistoriallisissakuvauksissatehtiin
vieläerokotimaisenjariikinruotsalaisenaatelinvälille.Edellinenolijälkimmäistä
kotikutoisempaajasaattoiparhaimmillaanjopaosatasuomea.233

FredrikaRuneberginRouvaKatarinaBoijejahänentyttärensäottipoikkeuksel-
lisen monipuolisesti kantaa näihin kysymyksiin. Nimihenkilön, syntyjään riikin-
ruotsalaisen,SuomeennaidunKatarinaBoijen,kerrotaanhetiopetelleensuomen
kielen. IsoavihaaRuotsiinpaennutsuomalainenaatelikuvataanepäkansalliseksi
ryhmäksi, jonka lojaliteetit sanelee ruotsalainenalkuperä.Talonpoikaiset sotilaat
katsovat, ettei ”täällä ennenkään ole ollut aatelismiehiä Suomea puolustamassa,
kyllä siinäonollutmaanomia lapsia”.VenäläistenpäällikköGalitsynpuolestaan

 692–694,739,743;KTIII,49,71–74,100,492,579–580,601,609,611,613,615,620,626–632,
635,640,662,716,719,735–737,767,775–778;KTIV,121–128,140–142,729–736;KTV,92–93,
182;KTVI,364,367,389,397–399,409–413,425–427,432–433,443–447;KTVII,150.Kivi1984,
390–394.

229TopeliusKTVI,528–537,541–545;KTIX,135–142;KTX,917–918.Kivi1984,178,219.
Hannikainen1882,65.

230TopeliusKTIV,219–385passim.
231AhoKTVIII,406.Tavaststjerna1924a,184–190.Tavaststjerna1983,25–26,36–45.Järnefelt1902,

10–14,27,83,278.Järnefelt1986,103,143–145,175–178.Järnefelt1900,50–76.
232Järnefelt1965,80–91.Järnefelt1900,50–76.AhoKTIII,23.
233Runeberg1983,128.TopeliusKTI,69–70,77,771,KTIV,116–122,KTVI,262,271,KTX,

216–262passim.Gummerus1898,146.–Vrt.Åström1993,249.



101

Myyttinenaatelismiesyhteiskunnanvihollisena

ihmettelee,mikseivätsuomalaisettottelemiehittäjienkäskyjä”vainsiksi,ettänii-
täannammemeeivätkä jotkutruotsalaisetaatelismiehet, jotkaeivätvälitäheistä
enempääkuinvasikoistaan”.Tarinanroistoonriikinruotsalainen,suomalaisiahal-
veksivaCarlLeijonanckar,sankaritaassuomalaistaustainenmuttaVenäjänpalve-
lukseenajautunutJohanBruce.234

Realistiensuhdekielikysymykseenasettuiosinkielirajan,osinsäätyrajanmu-
kaan.AatelisessaTavaststjernassaasia eiherättänyt sanottavia intohimoja. Järne-
felt, vaikka olikin tiukka suomalaisuusmies, kuvasi säätynsä monikielistä maail-
maamaltillisesti.235SuomenkieliselläpuolellaCantheiollutkiinnostunutruotsin
merkkifunktiosta.HänellemuukalaistaaateliahenkilöiAgneksenpietarilainenyl-
häisö.Ahoesittisekäruotsin-ettävenäjänkielisetaatelisetvieraanintressinkatali-
naedustajina,muttaivasimyösaatelinmuodikastajalaskelmoivaasuomenmieli-
syyttä.236

ReaktioidenkokokirjoesittäytyiAhonvuoteen1848sijoittuvassaromaanissa
Kevätjatakatalvi.Kriittisestikuvattuaatelinenlaamannitareimukaosaasuomea
ja vaatii pitämään jumalanpalvelukset ruotsiksi. Skandinavistisen aatelisupseerin
mielestäRuotsionyhäSuomenemämaa,kuntaasopiskelevaaatelisnuorukainen
innostuunaiivistifennomaniasta.Näkemyksenaatelinepäkansallisuudestakiteyt-
tääaatelitonylioppilasRistoTolonen,joka

 ”vastasipurevastieräälleaatelisherralle,jokakysyi,mikseihänolevaihtanutrumaani-

meäänkauniimpaan.

– ’Minunnimenionyhtävanhaaaateliakuinherrankin!’

– ’Aatelia?’

– ’Niin,Suomenkansanvanhintaaatelia,eisitäsaksalaista”von”-aatelia,jokaonsaanut

aateluutensa palkkioksi veritöistään vieraalla maalla, vaan sitä ikivanhaa suomalaista

”-nen”-aatelia,jokaonrauhallisellatyölläperannutSuomensiksi,mikäseon.’

–’Muttasekuuluuniinrumalta.’

– ’Se on ainakin yhtä kaunis kuin Sianpää tai Härkäpää. Tolosilta kyllä puuttuu vielä

heidänkilpensäritarihuoneenseinällä,muttamalttakaa,kylläsekerranvieläsinnekin

ripustetaan,jakerranontämäRistoTolonenvieläistuvasenaatissa,jonnehänonko-

hoavakansanhartioilla.’”237

Aho otti ruotsalaisena pitämäänsä aatelia vastustaessaan käyttöön myös rotu-
aseen.HektorII:nrotupuhtaatesi-isätovatRuotsistajapuolisoEnglannista.Tuh-
laajapoikatoteaaaatelistenolevan”vierastarotua”,Muistatko–?”vierasveristä ja
herrasrotuista”.Tuomiossaarvostellaannäiden”germaanista”uhoa.

”Seolisitäteidänjateikäläistenainaistaturhamaisuutta,pinnistettyähelsinkiläiskagaali-

laistaefektinhakuanne,tuotagermaanilaista’kunnia’-kiihkoanne,jokaonniintuikivie-

234Runeberg1981,20–21,41,77(sitaatit),97–99,125,152–155,171–177,181–184,191–193,207.
235Tavaststjerna1924a,184–190,296,332–339.Järnefelt1986,103,143–145,156–157,161–162,

175–178,248,262–263,288–289,324–325,343–347,370,382–384,407–408,384,414,424.
236Canth1911,12–19,90–95.AhoKTIV,28–34;KTVI,119–121,125–131,150–160.
237AhoKTVIII,188–189,197,359(sitaatti),429.
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rasta ja vastenmielistä meidän vakavalle suomalaiselle rodullemme, johon [te aateliset]

ettekuulujajotaetteymmärrä!”238

Suomalaisten kirjailijoiden kuvaamat ulkomaalaiset aateliset kuvittivat hekin aa-
telin vierasperäisyyden ja ylikansallisuuden ideaa. Heidän avullaan koko ilmiön
saatettiinesittääolevankotoisinPohjolaalämpimämmiltäseuduilta.239Tyypillinen
1800-luvun kaunokirjallisen Euroopan satunnaisaatelinen oli puolalainen, mikä
johtuiPuolanepävakaanhistoriantuottamastaemigranttitarjonnasta.Ranskalaista
aateluutta sävytti traagiseksi vallankumouksen muisto. Kolmas perushahmo oli
espanjalaisen hovikulttuurin edustaja.240 Linnaisten kartanon puolalainen kreivi
Spiegelbergonhyväesimerkkikireälleviritetystä,neuroottisestalämminverisestä.
Lajityypillistenominaisuuksiensuorastaanliianpikkutarkkanoudattaminenpal-
jastaakinmiehenhuijariksijoennenratkaiseviajuonenkäänteitä.241

Aatelinenyksilö:kulttuurinen,sosiaalinen,fyysinen
jaseksuaalinenpääoma

Aatelinenyksilöolisäätynsäkäveleväikonisekätodellisuudessaettäkaunokirjalli-
suudessa.Aiemminonkäsiteltyaatelismiehenulkoasuunliitettyjäesineattribuutte-
ja(aseet,univormut,kunniamerkit).Tässäkeskitytäänhenkisiin,fyysisiinjaaineel-
lisiinmerkkiominaisuuksiin,jotkaolivatyksilönvarioitavissa,vaikkaolivatkinosa
kollektiivistamerkkikieltä.Nämämerkiteivätolleetvainjokoläsnätaipoissa,vaan
niitäesiintyieriyksilöilläerimäärissä,suhteissajakombinaatioissa.Neilmensivät
eettisiä, käytös- ja ulkonäköideaaleja, joita kukin yksilö sovelsi perimänsä, kasva-
tuksensa,persoonallisuutensajataloudellistenedellytystensärajaamissapuitteissa.

Aatelisenyksilönensimmäinenmuottioli säädynmukainenkasvatus.Kauno-
kirjallisuudessa aateluus esitettiin järjestelmänä, joka perustui kulttuurisen pää-
oman kodin piirissä tapahtuvaan yksityiseen välittämiseen, vastakohtana sivisty-
neistön suosimalle julkisellekoulutukselle.Tätä funktiotakuvittaneetkotiopetta-
jat esitettiin yleensä värittöminä epähenkilöinä.242 Poikkeuksen tekee Linnaisten
kartanonmademoiselleTriste-Ruban.Hänelläontaustajaelämäntarina,jahänen
kohtalonsakietoutuumodernintasa-arvoeetoksenmukaisestiromaaninaatelisten
henkilöidenvaiheisiin.243Myösrealistit,joidenkuvaamassaaikalaistodellisuudessa
aatelispojatyleensäjokävivätkoulua,244mainitsivatvieläuseinkotiopettajanaate-

238AhoKTIV,268–272,530–538;KTV,274–275;KTX,108,682–683.
239Kantelettarenalkulauseenruno1,IIkirjanrunot14(rivit9–10),86(45–48),206(13–14),IIIkirjan

runot4(5–6),9.TopeliusKTI,339–343;KTV,135–142,151–154,162,179–202,208–209,219,232–
243;KTVII,437,456,713.Hannikainensineanno.Kivi1984,94,102.Tavaststjerna1924a,248–250.

240TopeliusKTII,108–110;KTIII,597–613,713–719,781–783,799,806–807.Gummerus1970,
93–100.Tavaststjerna1924b,163

241TopeliusKTIV,239–240,245–246,253,266,294–297,306–311.
242TopeliusKTI,633–643;KTIII,498,808–810;KTVI,39–41,57ja740–745;KTVII,262;KTIX,

312–328.
243TopeliusKTIV,219–385passim.
244AhoKTII,55–92;KTIV,28–34;KTVIII,189–191.Tavaststjerna1962,77,133–134.Järnefelt

1927a,308–321.Järnefelt1986,294–297,306.Aatelispoikienkoulunkäyntiyleistyi1800-luvun
jälkipuolella.Wirilander1974,322–330,342–345.
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lisnuortenkasvattajana.AhonaateliskoiraHektorII:llaolioma”kotikouluttaja”.245
Aateliseen lastenkasvatukseen liittyvänä kuriositeettina ja kritiikkiä kanavoivana
merkkinäesitettiin lastentanssiaiset, joissaaatelisnuorisoharjoitteliseuraelämässä
tarvittavaatapakulttuuria.246

Kaunokirjallisuudessamainitutaatelistyttöjenkouluttoimivatyleensämuualla
kuinSuomenmaaperällä.VanhimpiaolivatKatariinaSuurenVenäjälleperustamat
koulut,joitaylläpidettiinjulkisinvaroinjajoihinotettiinoppilaiksimyösvaratto-
mia.Aatelistyttöjen koulunkäynti kodin ulkopuolella yleistyi varhain. Se ei siten
ollutnormipoikkeama,saati tietoistaeksklusiivisuudesta luopumista,kutenaate-
lispoikienmodernimpiopiskelutavallisissakouluissa.Venäläisettyttökoulutlöysi-
vättiensänimenomaanitäsuomalaistenkirjailijoidenkuvauksiin.247

Läntisenilmansuunnanmaksullisissatyttökouluissa,pensioneissa,opittiinsoit-
toa,laulua,korukäsitöitäjakieliä.Siinämissävenäläisiäkoulujaarvostettiinniiden
ainakinvarallisuuteenkatsomattoman tasa-arvoisuuden tähden,”epäkansallisen”
Tukholmankoulutjaniiden”turhat”oppiaineetsaivatosansaaatelisenelämänta-
vanarvostelusta.248Edistyksellisestädiskurssistanousevakritiikkikatsoiaatelisen
naiskasvatuksenedistävänjoutilastaelämäntapaa jaopettavanvainseurapiireissä
tarvittaviapinnallisiataitoja:kieliä,musiikkia,tanssiajaseuratapoja.249

HistoriatietoisenTopeliuksen1600–1700-lukujenkuvauksissaeräsaatelinkou-
luttautumisenväylä sekämiehilläettänaisillaolipalveleminenhovissa.Se sijoitti
aatelinmahdollisimmankauaskansastasamallakiinnittäensenhovilaisuuteenja
hallitsijakeskeiseenelämäntapaan.250Toinenperinteikäs–jaeksklusiivinen–etene-
mistieolisotilaaksikouluttautuminen.Upseerinurallejohtaviaaatelinsotilaskou-
lujamainittiinkadettikouluistaeriaselajienakatemioihin.251

Aatelispoikienvirkatutkintoonjohtavanyliopisto-opiskelunyleistyminen1800-
luvunalussa, sotilaallisenuravaihtoehdon joksikinaikaaväistyessä252näkyimyös
kaunokirjallisuudessa.TopeliuksenVinsenttiAallonhalkojanaatelisopiskelijanker-
rotaan, säätynsä joutilasta elämäntapaa markkeeraten, vetelehtineen yliopistos-
sa kahdeksan vuotta, saldona”pikku teologian” tutkinto.253 Realisteilla aatelisyli-
oppilaiden kirjo oli laajempi ja sisälsi läheltä nähtyjä tosielämän detaljeja.Ahon
Helsinkiin totesi fennomaanisen ohjelman mukaisesti, että opiskelijoiden ylintä
kastiaolivataatelistenohellakaikkiruotsinkieliset:heosallistuivatpääkaupungin
seuraelämään, heillä oli tuttavuuksia, käytöstapoja, varoja ja hienoja vaatteita, ja
vaikka he tietenkin olivat tyhmempiä kuin suomenkieliset, heillä oli paremmat

245AhoKTIV,533;KTVIII,368.Tavaststjerna1962,77.Järnefelt1965,136–137,143.Järnefelt1902,
11–14.Järnefelt1927a,170–171.

246AhoKTII,78–86.Järnefelt1986,104–106,133–134.
247Hannikainen1882,3–4.Järnefelt1927a,270–277.
248TopeliusKTX,917–918.AhoKTVIII,189–191.
249TopeliusKTV,455–461;KTVI,740–745;KTVII,258,329japassim;KTVIII,640,644.AhoKTV,

396.
250TopeliusKTI,146,247–249,373;KTIII,472;KTIV,729–736.
251TopeliusKTVI,176,229–230.Kivi1984,369.Tavaststjerna1924a,295–305.Tavaststjerna1962,

133–134.Järnefelt1902,25–34,64–71,77,83,279,283.Järnefelt1916,130–132,175–176.Järnefelt
1986,102–103,175–182.

252Wirilander1974,352(kuvio31),460(taulukkoliite31).
253TopeliusKTIV,470.
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suhteet opettajiin. Mallikelpoinen-lastun nimihenkilö ja Tuhlaajapoika kuuluvat
”aatelisena”pidettyynSavo-Karjalaiseenosakuntaanjasuorittavataatelilletyypil-
listävirkaanvalmistavaaoikeustutkintoa.Kevään ja takatalvenaatelisen laaman-
ninpojistayksiopiskeleelääkäriksi.254Myönteisinaatelisenitsekasvatuksenaspekti
(jokatoisaaltaassosioituiprivaatissavälitetyntiedonongelmaan)oliomaehtoinen
sivistysideaali.Siitäkumpuavaspontaaniperehtyneisyysasioihinkoituiparhaim-
millaankokovaltakunnaneduksi.Sivistystahtoeisiisvälttämättäollutkaanyksin-
omaannousevanporvaristonasia.255

Aatelisenmoraalinnähtiinjoustavanaivantiettyihin,kansallisenyhtenäiskult-
tuurinulkopuolelleosoittaviinsuuntiin.Aatelismiestenseksuaalimoraalierityisesti
suhteessa alemman kansanosan tyttäriin kuvattiin löyhäksi. Abstrakteimmillaan
aatelismiestenomavaltaiseksikuvattuseksuaalisuustoimiriistonsymbolina,jaoli
sitendemokraattisenkritiikinväline.

Aatelismiestentekemätseksuaalisetväkivallanteotjajalkavaimoksipakottami-
setkuuluivat lähinnäkansanrunouden ja romanttisenkirjallisuudenaihevalikoi-
maan. Raflaavin mutta samalla moraalista närkästystä tehokkaimmin generoiva
raiskausteema sisältyy Gummeruksen Ylhäisiin ja alhaisiin, jossa aatelinen mies-
joukkovaaniitalonvahdiksijätettyäpalvelustyttöäjatunkeutuuyöllätämänhuo-
neeseen.256Moraalisesti lähes yhtä epäilyttäväharrastusoli alemman sosiaaliluo-
kantyttöjenviettelyjahylkääminen,jokaromantikkojenmukaanuseinajoinaisen
prostituoidunuralle.257Pornografistenpainokuvienharrastusolisekinmoraalisen
rappionmerkki.258

Realistien käsitys asiasta oli vähemmän dramaattinen, mutta vähintään yhtä
moralisoiva. Ahon Keväässä ja takatalvessa palvelustytön vietellyt aatelispoika
hyvittäälopultatekonsanaimallatämän,kuntaasMuistatko–?sisältäätyypitte-
lyn aatelisista ”piikojensa pitäjinä”.259 Maksetun rakkauden nauttimisenkin näh-
tiin sopivan aateliseen seksuaalikoodiin. Aihe taipui myös ironisointiin: Ahon
Mallikelpoisellaonopiskeluaikanaankäytössäänhyvälaatuinenmaksetturakasta-
jatarhyvämaineisessabordellissa.260

Avioliiton ulkopuolisia suhteita aatelismiesten kerrottiin harrastavan ennen
avioitumistataiavioliitonasemesta.Kyseessäsaattoiollajokorakkaus-taialistus-
suhde;tosinonsyytätulkitaaviottomanrakkauden1800-luvullamerkinneennai-
sellelähesainajonkinasteistaalistumista.

254AhoKTIII,128–129;KTIV,28–34;KTV,274–275;KTVIII,197.Tavaststjerna1985,58.Järnefelt
1965,34,77,80–91.Järnefelt1894,passim.Järnefelt1900,6,50–76,460–466japassim.Järnefelt
1927a,170–171.Järnefelt1986,384–389.

255Runeberg1983,81,125,196,292–293.Hannikainen1884,88–89.TopeliusKTI,495–496;KTII,
267–268,273,285,298,662,754–764;KTIII,663–838passim;KTIV,35;KTVI,31;KTVII,430,
438;KTIX,137.Järnefelt1900,passim.

256KantelettarenIIIkirjanrunot8(rivit7–15,32–34),14,15.RunebergSAIV,165–177.Topelius
KTII,506–507,515–516;KTIV,245–246,258;KTVI,91–92,99–102,138,591–597.Kivi1984,
519–522.AhoKTI,54–63.Gummerus1970,Iosa,110–120.

257Kanteletar,alkulauseenruno1.RunebergSAIV,159–161.Hannikainen1848,passim.Gummerus
1865,136–139.Järnefelt1900,111–120,133–135.Gummerus1970,IIosa,9–10.

258TopeliusKTVI,376.
259AhoKTVII,485–487;KTX,108.Järnefelt1902,7–10,36–37,106–116,126,155.Järnefelt1916.
260KantelettarenIIkirjanruno231.Canth1911,12–13,90–95.AhoKTIV,28–34.
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Romantiikansuosimissakonventioitamurtavissarakkaussuhteissanäkyiaate-
lismiehiinliitettypoikkeuksellisenseksuaalisenvetovoimanpiilomerkitys:nainen
tuskin oli valmis uhraamaan kunniaansa, jollei saanut vastineeksi jotakin poik-
keuksellisenarvokasta.261Tasa-arvoisimmillaanlaillistamatonsuhdeoliTopeliuk-
sen Suomen herttuattaressa, jossa porvarissyntyinen Eva Merthen ei voi avioitua
ylhäisaatelisen kenraali Keithin kanssa, mutta esiintyy lopulta avoimesti tämän
epävirallisena vaimona.262 Aateliset realistit totesivat rakastajatarsuhteet käytän-
nöllisiksi naimattomille miehille. Heidän kuvauksissaan laillistamattoman suh-
teentoinenosapuoliedusti selvästialempaasosiaaliluokkaa jakuuluiuseinmie-
henpalveluskuntaan.263Aviottomistasuhteistasyntyneistääpärälapsistaisäsaattoi
huolehtiavielävuosikymmentenkuluttua.264

Paheellisiaaatelisnaisia, syvimmänmoraalisenrappion ikoneja,esiintyi1800-
luvun kaunokirjallisuudessa vain muutama. Topeliuksen Välskärien sotakentillä
seikkailisalaperäinenkreivitärAuroravonKönigsmark,”miessydäminennainen”,
tuomittavanmuttamyöskutkuttavandekadenssinhenkilöitymä,jokatarkemmin
katsoenkentiespersonoikinnaishahmoissaharvinaistaseksuaalistaaikuisuutta.265
Modernimpaa ihmiskuvaa kannattaneiden realistien käsissä aatelisnaisen vapaa-
mielisyysesiintyimietonaversiona:vakiintuneessaavosuhteessaelämisenätaival-
miutena avioeron ottamiseen.266 Toisaalta aatelisnaisten oletettu paheellisuus oli
myös kirjallinen konventio, joka korosti aateluuden myönteistä piilomerkitystä,
seksuaalistavetovoimaa.267

Matalaaseksuaalimoraaliaosoittimyösaatelismiestenkunniallisiinnaisiinkoh-
distamaloukkaavakäytös,jokatehokkaastikiistiritarillisenkäytöskoodinmerki-
tystä.Jossekohdistuiomansäädynnaisiin,kyseolivainkoodinmurtumisesta.268
Alempiensäätyjennaistenhävyttömänkohtelunkuvauksettaaskanavoivatdemok-
raattista kritiikkiä. Topeliuksen Välskäreissä oman ylhäisyytensä väärin ymmär-
täneet aatelisrentut ahdistelevatporvaristyttöäarvellen, ettei aatelittomannaisen
suhteen tarvitse ottaa lukuun ritarillisuuden vaatimuksia.269 Moraalittomuuden
kääntöpuolena esiintyi kuriositeettina myös viittauksia sublimoituun ritarirak-
kauteen.270

Aho,jokayksityiselämässääntiesipaljonkinavioliitonoheisistarinnakkaissuh-
teista,eiaateliakritikoidessaanpaneutunutnäidenseksuaalimoraalinvajavaisuuk-
siin.Päinvastoin:hänpainottiaatelinvanhakantaisuuttamoderninradikalismin
eetoksestakäsintekemällänäistäkoomisensiveitä.LastussaTaiteilijajokaolimaa-

261RunebergSAIV,77–198passim.TopeliusKTVI,381–384.Kivi1984,232.Gummerus1865,52–58.
262TopeliusKTV,162,179–202,208–209,219,232–243.
263Tavaststjerna1983,26–32,106,163–167,173–174.Tavaststjerna1924b,253–258.Järnefelt1927a,

119–121,192,195,210–211.Järnefelt1916,112.
264Hannikainen1882,4–8,44–45.Wecksell1981,12–15japassim.
265TopeliusKTII,64,69–72,77–79;myösKTVI,676.
266Järnefelt1927c.AhoKTII,211–212.
267TopeliusKTIII,597–613,713–719,781–783,799,806–807.Tavaststjerna1924a,332–339.
268Runeberg1981,152–155,172–174,183–184,197.TopeliusKTII,266,320–324;KTIII,781–783;

KTVI,363–371.Hannikainen1882,99–108.Wecksell1981,71–74.Gummerus1970,Iosa,
110–120,IIosa,9–10,26–34.

269TopeliusKTII,733–744.
270TopeliusKTI,56,461;KTVI,156,164–165,171.Järnefelt1902,200.
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lannutalastomannaisenaatelinenisäpappapurkaatyttärensäkihlauksentuhman
maalarin kanssa. Keväässä ja takatalvessa, jossa aatelisen rovastin poika viettelee
piikatytön ja saattaa tämän raskaaksi, naapurin aatelinen laamannitar kuvataan
niin siveäksi, ettei hän lopultakaan ota ymmärtääkseen, mistä koko skandaalissa
onkysymys.271

Löyhän seksuaalimoraalin ohella aateliin liitettiin uskonnollisten tunteiden
rappio.Muun1700-luvunrekvisiitankanssaarroganttivalistusateismimerkitsiaa-
teliaaikansaeläneeksi.272TopeliuksenRautakylänvanhaparonionkustaviaanisen
valistusateistinpilakuva.Kunpappimuistuttaakuolinvuoteellaan lepäävääparo-
niauskonnosta,tämäkieltäytyynaistenseurassakeskustelemastaikävistäasioista,
jaerkaneeelämästäranskalaisistaromaaneista,menueteista,samppanjasta ja jää-
telöstähouraillen.273Aikalaisyhteyksissäaatelinuskonnollinenvälinpitämättömyys
esitettiinosanaalkavaa,ei-toivottuasekularisaatiota.274Luterilaisuudestaluopumi-
sennähtiinosoittavan,ettäaateliolierkaantunutkansallisistajuurista.275

Pahojen ateistiaatelisten vastakohdiksi erityisesti romantikot rakentelivat us-
kontoonmyönteisestisuhtautuviahyviäaatelisia.Kristillisyysesitettiinaatelisnais-
ten laupeudentyön motiivina.276 Runeberg kehitteli Vänrikeissä aatelisille henki-
löilleenluovaa,itsenäistäuskonnollistaasennetta.FilosofoivaDöbelnJuuttaallase-
koittaakiinnostavastiuskonnonjauskonnottomuuden.Alussapakanaksitunnus-
tautuvaylimyksellinenDöbelnpuhutteleevoittoisantaistelun jälkeen jumaluutta
tuttavallisestiveljenään,kiittäentätäsaavuttamastaanvoitosta.277Kaunokirjallisista
aatelisista löytyimyösuskonnollisiakiivailijoita.TopeliuksenkatolilainenRegina
von Emmeritz näki protestantit pakanoina. Realistit kävivät herännäisyysteeman
avullatasa-arvonjaelitisminrajaa.Niilleaatelisille, jotkapolttavimminhalusivat
laskeutuakansanpariin,herätyskristillisyysedustiaitoakansanomaisuutta.278

Aatelisen oletettiin suhtautuvan rahaan suurpiirteisesti. Surkeilematon asen-
ne mammonaan erotti aatelia ahneesta porvaristosta, jolloin aatelin paremmak-
si koettu käytäntö tarjosi kirjailijoille tilaisuuden kritisoida porvareita.Aatelisen
rahankäytön avoin arvostus oli ominaista romantiikan kaudelle.279 Topeliuksen

271AhoKTIV,295–304;KTVIII,556.
272TopeliusKTII,64;KTIII,335–365,411,414–419,458–461;KTV,652;KTVI,727–735,739–745.

AhoKTIV,30.
273TopeliusKTVI,432–433,443–449.
274TopeliusKTIV,477–659.AhoKTII,5–141(erit.26–33);KTV,394–402passim;KTVIII,pas-

sim.Järnefelt1894,16–17.Järnefelt1927a,283–289.Järnefelt1902,38–39,45,47.Järnefelt1916,
250–251.Järnefelt1986,330,392.

275Kysymysuskonnostalöikiilaamyösmaallistuvanfennomaanisivistyneistönjaherätysliikkeitten
väliin.Ateisminkiinnittäminenaatelinkuvaanvahvistisymbolisellatasollasivistyneistönjakan-
sanliittoa.Esim.Huhta2001.

276Runeberg1981,166,172–174japassim.Runeberg1983,147.TopeliusKTII,298;KTIII,691–711,
727–730,810–814,822–823;KTVII,499–501.Gummerus1970,Iosa,33–43.Gummerus1898,
145–150.Tavaststjerna1962,58–59.

277RunebergSAV,196,204–205.MyösaatelinenJärnefeltkuittasitämänihmistyypinolemassaolon.
Järnefelt1900,30–32.Järnefelt1902,15–16,39.

278TopeliusKTVIII,225–354passim.AhoKTV,394–402;KTVIII,passim.Järnefelt1894,208–240.
Järnefelt1927b,3–131.Järnefelt1927a,283–289.Järnefelt1916,347–353,458.

279Runeberg1981,172–174,207japassim.Runeberg1983,359.TopeliusKTIII,411,414–419,
458–461.
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Linnaistenkartanonaatelittomanvale-Littowinpaljastaajuurihänenrahantunte-
vuutensa.Tosiaatelisetnäetovat,everstiLittowinsanoin,”ritarillisiatuhlareita”.Ja
kunvale-kreiviSpiegelberginyrittäävaihtaa toisenLittow-neidin tekaistuunvel-
kakirjaan, isä Littow toteaa närkästyneenä, että kreivi ei siis olekaan aatelismies,
vaankauppias.KöyhtynytserkkuWinterloovähätteleeaateluuttaan,muttailmen-
tääsamallaitseaatelistasuurpiirteisyydenkulttuuria.

”Nimeni jasukuni?[...] Josminulle jokuantaisikahdenmanttaalinrälssintarpeellisine

huoneineen ja tavaroineennimestäni ja suvustani,niinvaihtaisinhuomispäivänäMatti

Matinpoikaan.”280

Kunnian käsite, joka kunnianloukkauskäräjien muodossa kuului muidenkin so-
siaaliryhmien kokemusmaailmaan, viittasi 1800-luvun kaunokirjallisuudessa ni-
menomaanaateliin,”kunniansäätyyn”.Kunniaolihyvänkäytöksenkannusteista
kaikkein aatelisin. Kunnian ymmärtäminen aatelisen normin mukaisesti, petol-
lisuuden, itsekkyyden ja raukkamaisuuden vastakohdaksi, oli tyypillisempää ro-
mantiikan kaudelle,281 mutta realistitkin ymmärsivät aatelisen kunniakäsitteen
toisinaannäin.282AlkuperäisenjamitätöiväntulkinnanvälissätasapainoileeAhon
Tuhlaajapoika,jokasuunnitteleenaivansarahaa.Kunniaeikuitenkaansallihänen
toteuttaaaiettaan,jalopussasetuhoaahänet.Nuorukainentekeeitsemurhansäi-
lyttääkseenkunniansatahrattomana.283

Vanhentuneeksi ja elämälle vieraaksi aatelista kunniakoodia käännettiin kol-
menperusteemanavulla.Ensinnäkinsuvunkunnianäytettiinperiaatteena,jonka
avullavastustettiinepäsäätyistärakkausavioliittoataiperusteltiinmuitainhimilli-
sestikatsoenjärjettömiäratkaisuja.284Toinentapamitätöidäkunniankäsitettäoli
esittää se pelkkänä silmänpalvontana.285 Kolmas, Aholle ominainen tapa ruoskia
aatelista kunniakoodia oli sen näkeminen tuhoavana voimana. Tuhlaajapojassa
kunniaeisäilytahrattomanailmanitsemurhaa.Tuomiossakireälleviritetty,itsetu-
hoinenkunniakäsitysestäätekemästä järkeviä,elämääsuojeleviakompromisseja.
Sejohtaayhdenhenkilönitsemurhaanjatoisensurmaamiseen–suoranaiseenpo-
liittiseen teloitukseen, jonkapanee toimeenperinteisenkunniakoodinsokaisema
keskenkasvuinenaatelisnuorukainen.286

Ritarillisuus,naistenjaheikkojenpuolustaminenkuuluisekinaateluudenihan-
teeseen. Perimmäiseltä olemukseltaan se lienee aseen kantamiseen liittyvästä yli-

280TopeliusKTIV,229–238,294–297,306–311.
281RunebergSAV,3–87passim.Runeberg1983,344.TopeliusKTI,450,454–455;KTII,694;KTIV,

306–311;KTVI,202;KTIV,176,201;KTV,504–508;KTVIII,225–354passim,544;KTIX,1064.
Kivi1984,370.

282AhoKTVIII,485–487.Järnefelt1902,187–196,268,274.Järnefelt1986,169.
283AhoKTV,274–275,281,289,292–293.
284RunebergSAIV,77–198passim(erit.139–150).Runeberg1983,377.TopeliusKTIII,475–477,

485,531,562–567;KTIV,342–347;KTV,162,179–202,219;KTVII,376–377,429.Wecksell1981,
19–22,80.

285Gummerus1970,Iosa,58–63.Gummerus1865,52–58.Gummerus1898,192–211.Tavaststjerna
1924a,295–305passim.AhoKTIII,23,30–47.Järnefelt1900,24,128–132japassim.

286AhoKTX,604,646–647,680–682ja689–694.
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voimankokemuksestanousevapsykologinenjarru.Kutenkunniankäsitettä,myös
ritarillisuuttakäytettiin1800-luvunkaunokirjallisuudessaaateluuteenviittaavana
merkkinäsekäalkuperäistäeetostamyötäillenettäsitämitätöiden.Ritarillisuuden
arvoasinänsäeikoskaankiistetty.Kritiikkisäilyttiideaalin,muttapitikorostetusti
esilläniitätapauksia,joissasitäeinoudatettu.

Myönteisessäaspektissaanritarillisuuskuvattiinkäytännössätoteutuvanaaate-
lisenaihanteena.Silleoliominaistasuojelevaasennekaikkiaheikompiakohtaan.
Näitäolivatrahvasyleensä,köyhätjasairaat,vainotut,hädänalaiset,alustalaisetja
palkolliset,rivisotilaat,vangiksijääneetviholliset,vanhukset,naisetjalapset.287

Poikkeama koodista toimi demokraattisen kritiikin välineenä. Ritarillisuutta
jasenpuutettakuvattiinuseinvastakkaistenhenkilöparienavulla.Ritarillisiasan-
kareitakontrastoivatnaisia liehakoivat,petolliset, laskelmoivataateliset roistot.288
Toinenvaihtoehtoolinäyttääritarillisuusaatelisenluonteenpäiväpuolenajaepä-
ritarillisuus sen yöpuolena. Kiven Canzio toteuttaa alussa ritariuden ihannetta,
muttamuuttuumyöhemminsenkääntökuvaksi:solvaasisartaanportoksi jahyl-
käämorsiamensa.Myöshenkinenkasvuolimahdollista.Teeskenneltyritarillisuus
jalostuuaidoksiRuneberginJennyssä,kunnuorenkreivinasennepikkuompelijat-
tareenvaihtuuylimielisestäaidonritarilliseksi.289Myöspuhdastakritiikkiäesiintyi.
HannikaisenPunaisessalähteessäesilläonritarillisuudentäysivastakohta:naisten
mielistely ja alempien tyrannisoiminen.290 Kolmannessa aspektissaan ritarillisuus
merkitsipinnallistaliehittelyäjatanssiaiskohteliaisuutta.291

Perinteisestäaatelisestaammattikuvastanouseviasotilaanhyveitäsopisoveltaa
rauhanaikanakin.Ritarillisuusomaamiehistöäjavangittujavihollisiakohtaanoli
osa tätä kokonaisuutta. Jalomielisyyden ohella sotilaan hyveitä olivat isänmaalli-
suus, uskollisuus, rohkeus, luotettavuus, kestävyys, päättäväisyys, surkeilemat-
tomuus ja toverihenki. Niiden vastakohtia olivat epäisänmaallisuus, petturuus,
epäluotettavuus,raukkamaisuus,periksiantaminen, jahkailu,hienohelmaisuusja
itsekkyys. Romantikoille sotilaan hyveet olivat hyvän aatelisen ja hyvän upseerin
merkki.Neerottivatsankaritroistoista,joitakuvattiinerityiselläantaumuksella.292
Kriisitilanteissasotilashyveetolivattarpeenmyösaatelisnaisille.293KivenCanziossa
sotilaallisuusonkäytöksensuoruutta.Kuvausvastaaihannetta,muttailmaisutapa

287RunebergSAIV,77–198passim.Runeberg1983,74.Hannikainen1884,46–48,74.TopeliusKT
I,48,51,55–56,73,194,241,349–350,679;KTII,76;KTIV,219–385passim;KTVI,21;KTVII,
364,431.Kivi1984,168,217.Gummerus1898,192–211passim.Gummerus1865,4.Tavaststjerna
1962,52.

288Runeberg1981,passim.TopeliusKTII,266,278–283,292–293,320–324,733–744.Wecksell1981,
68–74.

289TopeliusKTIII,487–496,503,568;KTVI,363–371,392–396.Kivi1984,365–428passim(erit.
395).RunebergSAII,219–226.

290Hannikainen1882,49–114.
291Kivi1984,348.Tavaststjerna1983,25–26.AhoKTV,274–275.Järnefelt1902,25–34,187–196.
292RunebergSAV,89–311passim.Runeberg1981,77–79,92–93,97–99,103,125,152–155,171–177,

181–184,191–193.TopeliusKTI,713–714,723–724,745,809;KTII,17–18,65,108–110,149,
188–228,257–259,278–283,292–293,318–319;KTIV,25,28,36–37,41,50–54,64–93,116–129,
133–135,144–146,167,196–201.Päivärinta1891,5–32.Wecksell1981,13–15.Kivi1984,163–227.

293Runeberg1981,19japassim.Runeberg1983,46–53,84,159–160,179–180,188–201,259japas-
sim.TopeliusKTI,25–26,46–47,59,193–195japassim.
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vivahtaaironiaan.OikeanjavääränasenteeneronkiteyttääCanzionkaksintaiste-
luunhaastamavastahakoinenClaudio.

”CLAUDIO:IloneneioleClaudio,koskakysymysonverenvuodatuksestajakuolemasta.

Canzio,minäenvoikärsiätuotamiekastelijaintavallista,teeskeltyäkohteliaisuutta,tuota

heidänylvyydenliehakoitsemistaankeskenänsäennenkamppausta.Tämä[...]narrintoi-

miolkoonhovimiehille[...].Meastukaammeesiinkasvoillakarmeavakuus,koskamur-

ha-aseetkäsissäkäymmetaisteloon.–Minäolenvalmis.”294


Realisteilla sotilashyveiden ihannointi hiipui, mutta niiden aateluuteen viittaava
merkkiluonnesäilyi.295

Sotilashyveiden korostuksella oli myös demokraattisen eetoksen mukaisia so-
velluksia.Neyhdistivätylisäätyrajojen:hyväupseeriarvostirivisotilaanpanosta.296
Arkinen sotilaallisuus oli paraatikoreilun vastakohta. Runebergin Nadeschdassa
viisas upseeri kunnioittaa miehiään ja opettaa näille mieluummin taistelutaitoja
kuin paraatikuvioita. Kriittisimmät äänenpainot kuultiin pasifisti Topeliukselta,
jollerohkeusolikyllähyve,muttaraakasotayksiselitteisenkielteinenasia.297

Aatelisen roiston kuvaan kuuluivat epärehellisyys, valta-aseman väärinkäyttö
omanedunajamiseen,epäluotettavuus,kovasydämisyys,vallantäyteys, tarmotto-
muusjapikkumaisuus.298TopeliuksenRautakylänvanhaparoniMagnusDraken-
hjelm on inhorealistisuudessaan inhimillinen paheiden ruumiillistuma: itsekäs,
kiukutteleva,lapsellisellatavallaahnevanhus,jokasalaaverottaaemännöitsijänsä
hillovarastoja–petollinen,hillitönolento,jonkahänenmenneisyytensäontuhon-
nut. Rohkeaa, hillittyä ja ylevää ihannetta edustavat takautumajaksojen Kustaa-
veli, tämän tarinan nykyhetkessä isoäiti-ikäinen leski ja aateliton tyttärentytär.299
Linnaisten kartanossa hyvän ja pahan aatelisen vastakkainasettelu kätkeytyy mo-
ninkertaisen naamioleikin taakse. Isä Littowin silmään pistää heti arkkitehti
Lithaun (joka siis on aatelista sukujuurta)”aatelinen” itsevarmuus ja oman va-
kaumuksenrohkeapuolustaminen;Lithauonmyössuora,luotettavajaepäitsekäs.
ValeaatelinenSpiegelbergtaasesitetäänpetollisenajaahneena.300

Myösrealistitmäärittivätmyönteistäaateluus-jaihmisideaaliamielelläänkiel-
teisen esimerkin kautta. Teema taipui demokraattisen kritiikin välineeksi, kos-
ka aatelin huonosta käytöksestä yleensä kärsivät alempien säätyjen edustajat.301

294Kivi1984,404.
295Tavaststjerna1924a,295–305.Tavaststjerna1983,25–32.Tavaststjerna1962,36.Järnefelt1902,

83–92,187–196,268,203,271–272.Järnefelt1986,169,175–178,182–184,193,251.AhoKTV,
88–94;KTVI,31–40.

296RunebergSAII,39–46.Kivi1984,255–307passim.Gummerus1970,Iosa,33–43japassim.
297RunebergSAIV,151–163.TopeliusKTV,619–620,626–627,689;KTVI,31,176,190–191,212;

KTVII,12–14,91,240,545,610,706.
298Hannikainen1882,54–63,80–86,90–92,96–108.Hannikainen1884,16–17,24–27,38.Topelius

KTI,346–347,485;KTIV,470;KTV,651–654,661–664.Gummerus1970,Iosa,58–63.
Gummerus1873,93–94.Gummerus1898,192–211.

299TopeliusKTVI,363–371,375–380,410–411,426–430.
300TopeliusKTIV,239–240,245–246,250–255,258–259,266,294–311,316–317,325–329,347–348,

356–360.
301Tavaststjerna1924a,307–331.Tavaststjerna1983,103–105.AhoKTV,280–281,289,292–293;

KTVI,119–121.



110

Kuviteltuaatelismies

Yllättäen nimenomaan Aho jatkoi romantiikan konventiota, hyvän ja huonon
aatelisenmäärittämistävastakohtaparinavulla.Niemenäijässähyväaatelinenon
rehtijakansanihmisiäkunnioittava,pahataasahne,häikäilemätönjajulma.Muut
esittelivät oikeudenmukaisuuden, arvokkuuden ja avoimuuden kaltaisia hyveitä
ihanneyksilöidenavulla.302

Aristokraattinen moraali aatelia erottelevana merkkinä perustui sanktioiden
erilaisuudelle.Porvarillisessamaailmassa,jossasosieteetti-jaluottokelpoisuusoli-
vatpitkältiyhteneväiset,väkevimmäksikaidallatielläpitäväksivoimaksioletettiin
yhteisön hallinnoima häpeäsanktio. Aatelinen kunniakoodi taas perustui oman
omantunnonkanssakäytäväänitsearviointiin,vaikkasisälsikinmyösyhteisöllisen
kontrollinelementin.Positiivisessaaspektissaaatelinenmoraalioli voimakastah-
toisuutta,ennakkoluulottomuutta,henkistäitsenäisyyttäjasosiaalistarohkeutta.303

Realisteilla omantunnonvapauteen ankkuroitu, sosiaalisista sanktioista perus-
tamaton aristokraattinen moraali esiintyi myös kielteisessä aspektissa eli rämä-
päisyytenä.Ahon Papin rouvassa riippumattomuus näkyy valmiutena avioeroon,
jokasaattoimerkitäsosiaalistaitsemurhaa.Kalasymboliikkaahyödyntävänfiloso-
fointijaksonironinensaldoon,ettäaatelisetovatintohimoisia,itsenäisiäjavapau-
dentahtoisiavastarannankiiskiä.VertauskuvallisessaeläinsadussaVariksetaatelisia
markkeeraavathaukatovatepäsovinnaisuudessaanarvaamattomia.304

Aateluudenmerkkipaheistakattavimminesiintyikäskevyyteenjaylemmyyteen
viittaava omanarvontunnon, ylimielisyyden, kopeuden ja tylyyden piirreryväs,
jokaterminologiantasossakiteytettiinylpeydeksi.Alempiarvoisillekopeiluesitet-
tiinaatelin tapana ilmaistaomaaetuoikeutettuaasemaansa.Demokraattisenkri-
tiikinnäkökulmastatämätietenkinmerkitsi,etteikyseinenaatelinenkäytöksellään
ansainnutasemaansa.305

Topeliukselle kopeileva, kielteinen ylpeys oli aatelin merkkiominaisuus.306Yl-
peys eikuitenkaanollut yksinomaanaatelinenpiirre.VälskäreissäAaronPerttilä
syyttääaateliasyntisestäpöyhkeydestä,muttasyyllistyyitsekinylpeydestäkumpu-
avaankovasydämisyyteen.307LinnaistenkartanonViheriäkamariesitteleemonen-
laistaylpeyttä.Henkilökohtaisistaansioistaylpeileminenesitetäänmodernimpana

302AhoKTVI,31–40.Tavaststjerna1924b,46–50japassim.Järnefelt1927b,187–188,262,266.
Järnefelt1916,199–221,232–251,262,347–353,409,411.Pakkala1922,3–19,31,99.

303Runeberg1981,92–93,106.Runeberg1983,357.TopeliusKTV,38,42,54,60–65,90–91,127–129,
162,179–202,219.

304Tavaststjerna1924a,332–339.Tavaststjerna1983,46–49,100–105,166.Tavaststjerna1924b,
253–258,262–263,283–284.Järnefelt1986,134–136.AhoKTII,211–212,238–239;KTV,88–94.

305KantelettarenIkirjanruno63(rivit23–24),IIIkirjanruno8(erit.rivit7–15,180–184).Runeberg
SAII,219–226,296–297;SAIV,77–198passim.Runeberg1981,152–155,181–182.Runeberg
1982,136–137,162–168.Runeberg1983,29–36,54–60,89–90,99,127.Päivärinta1981,5–32.Kivi
1984,169,217,232,365–428passim,702–703,725,762–769.Wecksell1981,7,19–20.Gummerus
1865,13–34,89–95.Gummerus1970,Iosa,58–63.Gummerus1873,93–94.Hannikainensine
anno,9–10,15.

306TopeliusKTI,685–689,714–715,803–804;KTII,255,589–591,662–675,687;KTIII,427,430,
475–477,484–496,503,531,550,562–568,727–730,810–814,822–823;KTVI,434–437;KTVII,
425,460–462;KTVIII,620,622,625;KTIX,9–16,135–142,218–233,312–365,466–520;KTX,
673–718.

307TopeliusKTI,144–147,152–155,247–249,267–268,349–353ja356.
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kuinsukuperäänperustuva.SäätyerotustakannattavaeverstiLittowonmaltillisen
ylpeä, piiloaatelinen Lithau edustaa kätkettyä ylpeyttä ja valekreivi Spiegelberg
vastenmielistä kopeilua. Tiedostettuna merkkiominaisuutena ylpeys toimii, kun
everstiihmetteleevirallisestiaatelittomanLithaunylpeääaatelistaasennetta.Vaa-
timatonEusebiusWinterloojanimeäänmyötenvaatimatonRingaLittowovataa-
telisylpeydenvastakohtia,AnnaLittowjahovineuvoksetarWinterlootaasedusta-
vataatelisennaisylpeydentraagistajakoomistaaspektia.308

Ylpeysomanarvontuntonaolihyväominaisuus,jokaantoisisäistävoimaavas-
tustaavaikkapaepäoikeudenmukaisuutta.Romantikoillamyönteinenylpeyskiin-
nittyi erityisesti aatelisnaisiin.309 Realistikin pitivät ylpeyttä myös positiivisena
ominaisuutena.310Alavamielinendemokraattisuus leimasi sekäromantikoillaettä
realisteillahyvienaatelistensuhtautumistakansanihmisiin.311

Mitä pitemmälle ajassa tultiin, sitä tietoisemmin aateliseen ylpeyteen suhtau-
duttiin – toisin sanoen, sitä kliseisemmäksi se muodostui. Realistien aikalaisku-
vauksissa kielteisesti kuvattu ylpeys kuului itsestään selvästi aateluuteen, ja sitä
saattoi aina kyseenalaistava demokraattinen kritiikki.312 Ahon Kievarin pihalla
kääntääilmiönympäriperätikahteenkertaankuvatessaan,mitenmajatalonisäntä
eiusko,ettäkohteliaastikäyttäytyvätmatkustavaiset,aatelisenmaaherranylioppi-
laspojat,olisivataatelisia.Oletusonsiis,ettäaatelisetovatainakopeita.Hellmanin
herran aatelinen kapteeni Stålhammar taas ottaa koodin tarvittaessa tietoisesti
käyttöön.Yleensämutkattomastikäyttäytyvämiesmuuttuuylpeäksijaylhäiseksi,
”purevankohteliaaksi”,joshäntäloukataan.313

Kiivausoliylpeydenrinnallatoinenaatelinenperussyntijamerkkiominaisuus.
Sitä suitsimaan tarvittiin yhtä lailla merkkiluonteista itsehillintää. Aikalaisnormi
edellytti salonkikohteliaisuutta ja sulavuutta konfliktitilanteissa, kun taas kii-
vaus liittyi vanhempaan aikaan. Sen kasvualusta oli aatelin rooli sotilassäätynä.
Aggressiivisuusliittyisekäaateliseksimielletynkoleerisuudenettäkuumanjakuo-
huvan aatelisen veren käsitteisiin. Demokraattisen teesin mukaan aatelin äkkipi-
kaisuus kuvasti mahtiasemaa, kun taas alempien yhteiskuntaryhmien alisteinen
asemailmeninöyryytenä.Itsehillinnänihannepalautuihovikulttuuriinkuuluvaan
diplomaattisenkäytöksenvälttämättömyyteenjatäydentilannevastuunvaatimuk-
seen,314 mutta toisaalta myös arkaaisempaan fyysisen ylivoiman kokemukseen.

308TopeliusKTIV,221–225,235–248,258,281–282,294–306,316–317,325–327,340–348,360.
309RunebergSAVII,47–71ja105–290passim.Runeberg1981,88–99.Runeberg1983,46–53,59–60,

157,359.TopeliusKTI,178,256,339–343;KTIV,5–218passim;KTVIII,225–354passim.Kivi
1984,345–363(erit.350–351).Gummerus1970,Iosa,33–43,60–61,IIosa,45–46.

310Canth1965,243.Tavaststjerna1983,25–26.AhoKTIV,268;KTV,88–94.Järnefelt1927a,
215–217,222,228.

311KantelettarenIIkirjanruno236.Runeberg1983,67,93,108,157–158.Päivärinta1897b,84–119.
AhoKTVI,31–32.Järnefelt1894,208–240.Järnefelt1916,199–221,347–353,411.Järnefelt1986,
97–101.

312Canth1911,15–19,98.Tavaststjerna1924a,307–331.Tavaststjerna1924b,163.AhoKTII,26–33;
KTIII,114–118;KTVI,24–40;KTVIII,188–189;KTX,108,604,608,637,646–647,659–660,
680–683.Järnefelt1965,77,80–91,132,145.Järnefelt1900,6.Järnefelt1902,11–14,36,41,43.
Järnefelt1916,14–15,21,486–490.Pakkala1922,84–88.

313AhoKTI,64–80;KTIII,23,30–47.
314Elias1978ja1982.
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Miekkaasäätynsätunnuksenakantavaaatelinenolisivihansavalloilleenpäästäes-
säänsaanuttuhoaaikaan,varsinkinaseettomienalempisäätyistenjoukossa.

Kun kiivaus yksinään mainittiin aatelisena merkkipiirteenä, sävy oli yleensä
kriittinen.315Romantikkojentunnevoimaiseentyyliinsopitulisenjakuohahtavan
aatelisverentematiikka.GummeruksenYlhäistenjaalhaistentanssiaiskohtauksessa
kuumaverisyysesiintyykoomisessavalossa.Aatelittomanmiehenläsnäolostaärty-
nytkreivi,jollaväitetystion”hyväsydän,muttapika-vihainenjaäkkipäinenkuin
tuli”,osoittaamieltäänilmoittamalla,miten”verenirupeekiehumaan;näenmiten
ilveillen hän tänne silmää”.316 Kiivas aatelinen veri eli elämäänsä myös realisteil-
la.AhonlastuAavetoteaaDöbelnistä,mitenhänen”IntianauringostajaRanskan
viineistäkuumuneetverensäkiehahtivat”.Tuomiossaaatelisensoturiverentulisuus
nähdäänvastenmielisenä.317

Jos kiivaus yhtyi itsehillinnän ihanteeseen, syntyvä kuva oli usein aatelil-
le myönteinen. Se korosti ongelman onnistunutta ratkaisua.318 Toisaalta kyseessä
saattoiollalaskelmoituposeeraus,kutenTopeliuksenVälskärienBernhardBertel-
sköldillä,jonkatäydellinenitsehillintäolivainjäätävänvihanjaylenkatseennaa-
mio.319Itsehillintäsaattoiollamyösepäinhimillisenitsekurinmerkki.320Realistien
suhdeaateliseenkiivauteen/itsehillintäänoliuseinhyvintietoinen.321AhonKevät
jatakatalviironisoiärtyneenlaamannineleganttiaitsehillintää.

”Otsanylivaelsipienipilvi,jahänensilmäluomensaviivähtivätmuutamanhetkenkauem-

minkuintavallistasilmäinpäällä,ennenkuinhänvirkkoitotisestijatyynesti, ikäänkuin

tahtoennäyttää,ettähänolinäitäasioitakyllämiettinytjaolitäysinvakuutettukantansa

oikeudesta.”322

Erästapahahmottaaaatelistapersoonallisuuttaolikeskieurooppalaisenkolmisää-
tyopinmukaanjärjestyvähumoraalipatologinentyypittely.Kiivaskoleerisuuskuu-
luiaatelille,mietteliäsmelankolisuuspapistollejajuurevaflegmaattisuuselättäväl-
lekolmannellesäädylleeliporvareillejatalonpojille.323Kolmisäätyopistaylijäänyt
vilkas sangviinisuus löysi turvapaikan juonittelevan, diplomaattisen, loisteliaissa

315KantelettarenIIIkirjanruno8(erit.rivit7–15,32–34).RunebergSAV,89–311(erit.305–311).
Tavaststjerna1924b,163.TopeliusKTII,255.

316TopeliusKTI,352,383,706;KTIII,427,533–544,549–569.Runeberg1983,58.Gummerus1970,
Iosa,58–63.

317Järnefelt1899,68.Järnefelt1900,93,246.Järnefelt1927a,215–217,222.Järnefelt1916,65–67,112,
130–132.AhoKTIV,218;KTX,680–683.

318TopeliusKTII,587–591,640,655,769–773;KTVI,24–25,223–224,248–249,252,262;KTVII,
415,488,642,646;KTIX,137.Wecksell1981,13–15.Gummerus1899,161,176.Kivi1984,
173–174,191,345–363,422,770.

319TopeliusKTIII,544,559.
320Järnefelt1902,48–49.Järnefelt1986,288–289,324–325.
321Tavaststjerna1924a,295–305.Tavaststjerna1924b,378–379,433,440.Tavaststjerna1962,36,90.

Järnefelt1927b,187–188,262.Järnefelt1902,83–92.AhoKTIII,23;KTIV,530–538;KTV,292–293.
322AhoKTVIII,203.
323Persoonallisuustyyppienhumoraalipatologinennelijakoperustuueriruumiinnesteiden(ranskaksi

humeur)oletettuunhallitsevuuteeneriihmistyypeissä;näidennesteidenlatinankielisistänimistä
juontuvattyyppiennimetkin.Vrt.Wirilander1974,36–45.Aatelisistapersoonallisuustyypeistä
tarkemminVuorinen2001,174–185.
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kulisseissaelävänjaseremonioissaviihtyvänhovimies-aatelisenluota.Koleerisuus
puolestaanrajattiinkarunupseerinjavakavanvirkamiehentyylilajiksi.

Kirjailijoiden käytettävissä oli siten kaksi aatelista luonnetyyppiä, koleerisuus
jasangviinisuus.Niitävastasi jakoyhtäältäupseereihinjasiviilivirkamiehiin,toi-
saalta hovimiehiin ja diplomaatteihin. Molemmista esiintyi kahta eri varianttia:
myönteinen päiväpuoli ja kielteinen yöpuoli. Ideaaliaatelinen löytyi koleerikon
päiväpuolelta. Erityisesti romantiikan kaudella tämä tyyppi myös dominoi mää-
rällisesti, joten kyse on aateluuden keskeisestä ikonista. Romanttinen aatelinen
roistoedustisangviinikonyöpuolta.Päiväpuolensangviinikkooliharmitonveitik-
kajayöpuolenkoleerikotesiintyivätjokodramaattisinaantisankareinataiverisinä
kuolemanenkeleinä.

Miespuolinen hyvä koleerikko oli aatelisten sankarien arkkityyppi, usein am-
matiltaanupseeri.Nuorenatämäntyypinedustajaoliraju, ivallinen,uhmakas ja
korostetun tunteikas.324 Kypsän iän koleerikko oli jalomielinen, suora, rohkea ja
taipumaton.Pinnaltakatsoenhänolikiivas,ylpeäjajäykkä,muttapohjimmiltaan
antelias, suurpiirteinen ja tunnevoimainen.325 Realismiin siirryttäessä hyvän ko-
leerikon,aivankuinklassisenaatelisensankarinkin,esiintymistiheyslaski.Nesyr-
jäytti demokraattisen kritiikin suosikkihahmo, pinnallinen sangviinikko. Aatelin
merkkiominaisuutenakoleerisuussäilyttiasemansa,muttakuvattujenhenkilöiden
suhdesiihenmuuttuitietoisemmaksi.326

Naispuolinenhyväkoleerikkooli romantiikankauden itsenäinen,omatahtoi-
nenaatelinensankaritar.Hänolijokokypsäänikäänehtinytmatriarkkataisoturin
vaistoillavarustettuneito,jokaeiodottanutpelastajaavaantoimiitse.Realisteilla
koleeristensankaritartenkäyttöhiipui,muttaharvatjäljellejääneetkuvattiinedel-
leenidealisoiden.327

Miespuolinen paha koleerikko oli romanttisten seikkailukertomusten vakio-
roisto: moraalisesti rappeutunut, kopea, julma, väkivaltainen ja hillitön.328 Nais-

324TopeliusKTIII,335–365,411,414–419,427,430,458–461,533–544,549–569;KTIV,25,28,41,
64–82,85–89,92–93,119–129,134–135,167.

325RunebergSAIV,3–73;SAVII,5–17,49–71.Runeberg1981,77–79,92–93,97–99,106.Runeberg
1983,46–53,84,93,108,157–160.Hannikainen1884,3,6,41,48,73–74,82–83,97–98.Topelius
KTI,25–26,43–45,146,349–350,450,454–455,713–714,723–724,745,809;KTII,559–565,
691–692;KTIV,25,28–29,41,56–82,85–89,92–93,116–129,134–135,167–171,212–213,223,
250–251,254–255,258–259,300–301,306,329,342–347,356–369;KTV,133–146,150–154,
184–185,501–503,558;KTVI,24–25,31,33,188–190,363–364;KTVII,28–35,182–184,256,
260,292–293,444,499–501.Kivi1984,173–227,373–378,580–581,596.Gummerus1865,13–34.
Gummerus1899,161,170–172,176.Gummerus1970,Iosa,58–63,70–75,IIosa,22–25,45–46.
Wecksell1981,8–12,25,62–67.

326AhoKTII,238–239;KTIII,23,30–47;KTIV,29–30;KTV,88–94;KTVI,31–40.Tavaststjerna
1924b,148–150.Tavaststjerna1962,11–17,23–25,36.Järnefelt1899,166,175.Järnefelt1927a,
215–217,222,118.

327Runeberg1981,19,88–95,166.Runeberg1983,59–60,67,85–86,359,377.Hannikainen1882,
4–8,16–24.TopeliusKTI,46–47,59,178–183,193–195,256,461;KTII,769–773;KTIII,597–613,
713–719,781–783,799,806–807;KTIV,224–225;KTV,38,42,54,60–61,64–65,90–91,127–129,
455–461,470–471,476–487;KTVI,39–41;KTVII,308;KTVIII,617–626.Kivi1984,345–363
(erit.350–351)ja769–782.Wecksell1981,passim.Järnefelt1899,166,175,177.Järnefelt1902,36,
41,43,55–58,106–116,126,155,356–361.Järnefelt1916,199–122.Canth1965,243,295.Pakkala
1922,3–19,99,166,177.

328KantelettarenIIIkirjanruno8.RunebergSAIV,77–198passim;SAV,195–205.TopeliusKTI,
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puolinenpahakoleerikkoeiollutmoraaliton,muttakylläkintunteeton,itsevaltai-
nen,kostonhimoinen, jopaväkivaltainen.Hänolikuitenkinharvinainenhahmo,
kutenroistoksikuvattunainenyleensäkin.Häneikuvastanutaateluudenkielteistä
puoltavaantunteiden,naistenperinteisentoimialan,rappiota.329

Päiväpuolensangviinikkooliaatelisistatyypeistävaloisinjahetkellisin.Hänoli
vilpitön,nokkela,vastuutonjavaikutuksillealtis.Nämäominaispainottomat,pin-
nallisethetkenlapseteivätjättäneetpysyvääjälkeäympäristöönsä.Romantikkojen
historiallisissakuvauksissahetoimivatkoleerisensankarinapurinataivastapeluri-
na,hylätyksi joutuvanakilpakosijanataiseurapiirinkoristeena.Elämäntehtävänä
heilläoliuseinkuvitellunhovimiehenylellinen,joutilasoleilu.330Realisteillasang-
viinikkoanastikoleerikonpaikanaatelisenantisankarinperustyyppinä.Kotimaan
sosiaalisillanäyttämöilläkoleerinensotilasaatelinenolikin1800-luvunjälkipuolel-
laharvinaistuvanäky.Keskeisempi syypainotuksenmuutokselle lienee siltiollut
ideologinen.Senavullaaateliolihelpponäyttäämukavanelämänveltostuttamana
turhanajoukkona.331Naispuolinenhyväsangviinikko–lempeä,taipuisa,lapsekas,
ailahteleva–eiesiintynytkovinusein.Hänoliyleensätahdotonobjekti,eiitsenäi-
nentoimija.Sellaisenahäneisopinutkovinhyvinjoromantiikanaikanakinkehit-
teilläolleeseenmoderniinnaiskuvaan.332

Miespuolinenpaha sangviinikkooliaatelisistamiestyypeistävastenmielisin, ja
siksi erityisesti demokraattisen kritiikin suosiossa. Hän oli se herkullisen niljak-
kaastikuvattuveltto,elosteleva,turhamainen,juonitteleva,ahne,kyyninen,selkä-
rangaton jne. arkkikonna, jotavasten sankarin jalouskorostui.333Realisteistapa-
hojasangviinikkojaharrastivainAho.Pääosallekritiikinkuljettimeksiriittivätjo
ylläkuvatunneutraalinsangviinikonpiirteet.334Naispuolisiahuonojasangviinik-
kojalöytyitutkitustaaineistostakaikkiaanvainyksi,TopeliuksenTyhjiensydänten

 346–347,44,640–643;KTII,587–591;KTIV,229–233,270–274;KTV,619–620,626–627,651–
654,661–664,689;KTVI,196–197;KTVII,240,545.Kivi1984,169,365–428passim.Gummerus
1970,Iosa,58–63,110–120,IIosa,9–10,26–34,59–60.Gummerus1898,192–211.Hannikainen
1882,80–86.

329Runeberg1981,88–95,128–129,164–169.TopeliusKTV,504–508;KTVI,22,27–28,72–75,
191–196,292–296,317–323.AhoKTX,604,608,637,646–647,659–660,680–683,689–694.

330RunebergSAII,219–226;SAIV,77–198passim.Runeberg1983,54–58,99,109,157,172–173.
196.TopeliusKTI,370–383,397,437,461;KTII,691–692;KTIII,89–93,192–199;KTV,61–62,
88–89,480,458–459;KTVII,28–35,713.Wecksell1981,passim.

331AhoKTIV,28–34,215–219;KTV,274–275,280–281,289–293;KTVIII,70,193–194,199–208,
429,584.Tavaststjerna1924b,46–50,69,127,139–141.Tavaststjerna1924a,248–250ja295–305.
Tavaststjerna1983,25–32.Järnefelt1965,53,77,80–91,163.Järnefelt1900,6,135–139.Järnefelt
1902,25–34,64–71,77,83–92,96,103,119–122,165,187–196,279,282,343,356–361.Järnefelt
1927b,passim.Järnefelt1927a,126–127.Järnefelt1986,462–465.

332Runeberg1981,152–155,183–184,191–193,197–204.TopeliusKTIV,219–385passim(erit.
224–225,232).AhoKTII,55–92;KTVIII,194–195,209.Järnefelt1965,80–91,127–119,132,
136–138,143–145.Järnefelt1926,7–56.

333KantelettarenIIIkirjanrunot14ja15.RunebergSAVII,105–290passim.Runeberg1981,125,
152–155,171–177,181–184,191–193,197,207.TopeliusKTII,17–18,257–259,264–266,292–293,
318–324,371–377,496–505,531–534,662–675,813–814,817;KTIII,472,484–496,503,531,544,
559,568–583,600,613–616,630–636,642–645,691–711,727–730,773,810–814,822–823;KTIV,
36–37,50–54,196–200,239–240,245–246,253,258,294–297,306–311;KTVI,363–364,375–380,
410–411.Kivi1984,232,348,404.

334AhoKTII,26–33;KTVI,31–40,156–160;KTX,108.
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vaativainen, lyhytjännitteinenaatelistyttö, jokakarkaakuljeskelevan soittoniekan
matkaan.335

Aatelinenulkonäköoletettiintunnetuksi,jotenhenkilöäsaatettiinkuvatatotea-
malla,ettätämäolitaieiollut”aatelisennäköinen”.Aateluusmyösnäkyimystises-
tiläpitalonpoikaisestavaateparresta.336Valtaosapiirteistäolisukupuolilleyhteisiä.
Romantikkojensuosiossaolivateksoottistaalkuperääindikoivatummaverisyysja
tummatsäkenöivätsilmät.Aatelisetkasvonpiirteetolivat”jalot”jasäännölliset.Eri-
tyistuntomerkkiolikapeajakyömy”aatelisnenä”.337

Aateliset kuvattiin ryhdikkäiksi ja rahvasta pitemmiksi. Pituus liittyi miehillä
rotevuuteen, mikä viittasi yhtäältä (epätasa-arvoisen) hyvään ravitsemustasoon
jasenkauttavaurauteen, toisaalta fyysiseenvoimaan jaruumiilliseenylivoimaan
primitiivisenävallanlähteenä.338HuikeinesimerkkitästäonTopeliuksenTähtien
turvattienkenraaliGötz,mustapukuinen,jättiläismäinen,pelkoaherättäväkuole-
manenkeli.339Sorearuumiinrakenneliitettiinsekäsotilaanammattiinettäyleensä
aateliseen elämäntapaan: ratsastukseen, miekkailuun, esiintymistaitoa vaativaan
hovikulttuuriinjaseuraelämään.340Toisaaltaraskasrakenteisuussaatettiinassosioi-
darehteihinsotilashyveisiin.Tummanihannetyypinvastakohtanahentousjavaa-
leus assosioituivat juonittelevaan, epäsotilaalliseen luonteeseen.341 Fyysistä työtä
tekemättömienkritiikiksitarkoitettupiirrepuolestaanolikäsienpienuus,kapeus,
jopalintumaisuus–rehdintyömiehenraskaittenkourienvastakohta.342

Tumman kookkaan sankarin hahmoon sisältyi myös eroottista vetovoimaa,
jokaonsosiaalisenvaikutusvallankineräsainesosa.Puritaaniseksimielletty1800-
lukukuvasi,sievästikätkettynämuttasiltiilmeisenä,positiivistaaatelistaseksuaa-
lisuutta – myös kauneuden saralla niin usein sivuutettujen miesten osalta. Oma
demokraattiseneetoksenmukainentehtävänsäolirappeutuneellaaatelisellaulko-
näöllä,jokailmaisi,ettämahdollisestahyvästäalustaolitultukauas.Kutenkarta-
non,myösaatelisenyksilönrappioolikokosäädynrappionkätkettykuva.

AatelisenmieskauneudenmäärittelijänäkunnostautuierityisestiTopelius,joka
tosinaloittihetiantiteesillä.Rautakylänvanhaparonionrappeutunutvanhus,jon-
kaepäsiistiulkoasukertaahänenkartanonsajasäätynsärappiota.Nuorenahänon
ollutylimyspiirteinen,pilkallisestihymyilevähovimies,jonka”hiukanirstaskatse
ja erityinen velttous suupielissä todisti hienostunutta aistillisuutta ja kevytmieli-
syyttä”.343

335TopeliusKTVI,740–745,750–755.
336TopeliusKTIII,723;KTV,455–461.Gummerus1873,85–108.AhoKTVIII,36,193–194.
337TopeliusKTI,46–48,370–372,773–774;KTV,591–593,600;KTVI,27–28,196–197,342–345;KT

VII,297,543,638,713.Gummerus1970,Iosa,56–63,IIosa,9–10,26–34.Gummerus1865,13–34.
338RunebergSAII,219–226.Runeberg1981,125,152–155.TopeliusKTI,537–538;KTIII,559;

KTIV,223,398;KTV,501–503,619;KTVI,31,196–197,342–345;KTVII,28–29,87,292–293,
326–327,713.Gummerus1865,13–34.

339TopeliusKTVII,240,545.
340TopeliusKTIV,25,28;KTVI627–631;KTVII,713.
341Runeberg1981,125,152–155.Runeberg1983,93.
342TopeliusKTI,349;KTVII,543.Tavaststjerna1983,175–179.
343TopeliusKTVI,375–384,410–411,434–437.
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Välskärinkertomuksetkuvaapitkiä,hienopiirteisiäBertelsköld-miehiäneljässä
polvessa.KantaisäBertelonkookasjakovamies,jonkapiirteetsormuksentuoma
valtaonjähmettänyt

”enemmän uhkaa kuin uljuutta muistuttavaksi ilmeeksi. Tuo käskevä katse vaati ehdo-

tontakuuliaisuutta,tuoteräväpiirreylähuulenviiksienallailmaisijärkähtämätöntäpäät-

täväisyyttä. Kenraalin koko olento oli enemmän omansa herättämään pelkoa kuin rak-

kautta.”

Poika Bernhardilla on ideaalikuvan mukaisesti musta tukka ja tummat säkenöi-
vätsilmät.344Seuraavassapolvessasuvunperimäjakautuukahtia.Kieroluontoinen
Torsten edustaa vaaleaa ja kalpeaa, huonoa (ruotsalaista) ulkonäkötyyppiä. Hän
onylpeäryhtinenmuttakeikarimainenjailmeeltäänpilkallinen.RehtiKustaataas
ontumma,ryhdikäs,roteva jaharteikassuomalaisensoturiaatelisen ihannetyyp-
pi.MyöshistoriallinenkreiviHornkuvataan,epäilemättämuotokuvastakatsoen,
kookkaaksi,uljaaksiylimykseksi,jollaonsäännöllisetpiirteet,teräväkatsejakyö-
mynenä.KustaanpoikaViktoron tummatukkainen ja sinisilmäinen, siiseksoot-
tisen ja kotimaisen onnistunut hybridi, myöhemmin elämän kolhimana varhain
harmaantunut,hymytönjatotinen.345

LinnaistenkartanoneverstiLittowonkookas,jäykkäryhtinenjavoimakas.Piilo-
aatelinenLithaupuolestaanedustaakirkassilmäistä,fyysisestitervettäuudenajan
miestä.SäädystäänputoamassaolevaWinterlooeitäytämyöskäänaatelistaulko-
näköstandardia: hän on lihava, punakka ja pyöreäkasvoinen. Eksoottinen puola-
lainenvalekreiviSpiegelbergonpieni,tumma,ryhdikäs,siro,hoikkajahauskan-
näköinen,muttafyysisestiheikko.346

Realisteillamerkkinätoimivaaatelinenulkonäkösaiironisemmanjatietoisem-
minintertekstuaalisenkäsittelyn.Aateliskirjailijoidennäkemystäkäsitellääntuon-
nempana. Ahon tuotannosta löytyy monta kriittiseksi sävytettyä, ivallisen inter-
tekstuaalista viittausta romantikkojen luomaan ryhdikkääseen, tummakutriseen,
säihkyväsilmäiseen, kyömynenäiseen ihanteeseen. Muistatko – ? mainitsee tosin
myös”punanenäisetja-naamaisettotisedät”.347

Aatelisnaistenoletettutyypillinenulkonäköeikiinnostanutkirjailijoitasamas-
sa määrin kuin miesten. Merkkipiirteet olivat samat: pituus, solakkuus, hyvä
ryhti, jalo profiili, suora nenä, säihkyvät mustat silmät, tumma kihara tukka ja
kalpea iho.348TätätyyppiähenkilöiTopeliuksenVälskärienBertelsköldienkanta-
äitiReginavonEmmeritz.Vähemmänaatelistavaaleaajahentoatyyppiäoneräs
Bertelsköldienminiä,jonkaolemushenkiijonäkysälläolevaasäädynasemanro-

344TopeliusKTI,346–347,370–372.
345TopeliusKTII,17–18,257–259,278–282,577;KTIII,89–93.
346TopeliusKTIV,223,235–240,253.
347AhoKTIII,52,KTIV,215–219,530–538;KTV,274–275;KTVI,122–124;KTVIII,193–194;KT

X,108(sitaatti).Tavaststjerna1924a,332.Tavaststjerna1983,25–26,175–179.Tavaststjerna1924b,
259.Järnefelt1902,7–10,26–27,64–65.Järnefelt1927a,119–121.Järnefelt1916,14–15.

348Runeberg1981,172–174.Kivi1984,770.TopeliusKTV,33–34,455–461,591–593;KTVI,
631–636,740–745;KTVIII,617–619.Hannikainen1882,16–17.Kivi1984,770.Pakkala1922,166,
177.
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mahtamista reduktion myötä.349 Linnaisten Littow-sisarukset edustavat kahta ää-
ripäätä.TummaAnnaonylväs,kalpeakaunotar,vaaleaRingataaskevytjasievä.
VanharouvaWinterlootaasonpitkä,laiha,jäykkäryhtinenvanhankaartinylhäi-
sönainen.350 Jungarin tarun arkkikonna, Ursula Jungar, kuvataan pitkäksi, tum-
maksi,teräväkatseiseksi,kaarevanenäiseksijylhäksikaunottareksi.351

Samatepiteetittoistuivataatelisillarealisteilla.MyösCanthinHannassaseura-
piirinkukkanen,neitiMunsterhjelm,onryhdikäsjakauniistiliikkuvanainen,jon-
kakauneuttakorostavatrohkeahymyjaylväspäänasento.Ahopuolestaanesitteli
sekänorminmukaisia,siishoikkia,kalpeitajakauniita,ettäsiitäpoikkeaviapul-
leitajapunakoitanaistyyppejä.352

Aatelin ylellinen pukeutumiskoodi indikoi vaurautta ja edustuselämäntapaa.
Romantiikansuosimissahistoriallisenpukuloistonkuvauksissavyöryisilkkiäjasa-
mettia,pitsejä,kirjailuja,töyhtöhattuja,jalokiviäjajalometalleja.Kuvauksiasaattoi
ainatasa-arvoeetoksestanousevakritiikki.Tulkintaapukeutumiskuvaustenpoliit-
tisuudestavahvistaase,ettäuseimpiakirjoittajiakiinnostinimenomaanmiesten,
1800-luvunyhteiskunnallisensukupuolen,pukeutuminen.353Erityisasemaoliole-
tetustivainaatelillesallittuunmetsästykseenassosioituvillaturkiksilla.354Realistien
aikalaiskuvauksissaaatelisherrojenpukeutuminenmaltillistui,muttasäilyttimerk-
kiluonteensa. Kriittinen sisältö hiipui pukeutumisen tasa-arvoistumisen myötä.
Moitittavanaeienääolluthieno taikallispukeutuminensinänsä,vaanhuomion
liikakiinnittäminenulkoasuun.355

Aatelisnaisten säädynmukaisesta pukeutumisesta viestivät sekä romantikoil-
la että realisteilla ensisijaisesti jalokivikoristeiset tanssiaispuvut. Käyttötarkoitus
kiinnittipuvutmyös tanssiaisten indikoimaanylelliseen, seurapiireissä liehuvaan
elämäntapaan,jokaesitettiinporvarillisenarvomaailmanvastaiseksi.356Säädystään
pudonneiden aatelisten karkea puku tai loppuun kuluneet loistopukineet olivat
sekäyksilönettäsäädynrappionmerkkejä.Niilläolimyösdemokraattiseneetok-
senmukainenoikeutetunkostonulottuvuus.357

349TopeliusKTI,46–47,256,631–632.
350TopeliusKTIV,224–225,235–238,256.
351TopeliusKTVI,27–28,39–41.
352Canth1965,295.AhoKTVIII,36,193–194;KTX,608.Tavaststjerna1924a,332–339.Tavaststjerna

1924b,259.Järnefelt1965,140.Järnefelt1916,199–221.
353KantelettarenIkirja,runot92(rivit19–20),117(59–60),169(7–8),192(19),IIkirjanruno236

(1–6),IIIkirjanrunot24(18–19),64(104–106).Runeberg1983,128.TopeliusKTI,346–347,
370–372;KTII,257–259,267–268,691–692,813–814;KTIII,505–505ja597–613;KTIV,
229–233,239–240,250–259,300–301,398;KTV,619;KTVI,156;KTVII,28–29,31,35,41,638;
KTIX,135–142.

354KantelettarenIkirjanrunot92(rivit19–20)ja192(19).RunebergSAV,214–225.TopeliusKTVII,
28.AhoKTIII,52.

355AhoKTII,281–282;KTIII,52,114–118;KTIV,34.Järnefelt1965,135–136.Järnefelt1916,137.
Järnefelt1986,100–101.Järnefelt1902,17–22.

356RunebergSAII,219–226;SAIV,218–221.TopeliusKTVI,27–28.Canth1965,241,295.Canth
1911,12–13,15–19.Tavaststjerna1924a,307–331.Kivi1984,762–763.Gummerus1970,Iosa,
56–58.

357Runeberg1982,162–168.TopeliusKTVI,375–380,410–411.Järnefelt1927b,39,60.
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Valta-asemanteoria:uskollisuuskuninkaalle,
palveluvelvoite,puolustus,verotus,etuoikeudet

Edellätarkastelinniitäimplisiittisiäkeinoja,joillaaateluuttajavaltaakaunokirjal-
lisissakuvauksissakytkettiinyhteen,jaetsinsemioottisennaamioleikinaltaerilai-
siinvallantyyppeihinjalähteisiinkiinnittyviämerkityksiä.Tässäluvussapääosas-
saovateksplikoidutkäsityksetaatelinroolista.Toisinkuinedellä,vallankäsiteon
nytotettuannettuna.Sitäkoskeviaaikalaismainintoja jaaikalaistulkintojaanaly-
soimallapyrinvastaamaan siihen,mitenaateli eliittinäkaunokirjallisuudessa ra-
tionaalisestiesitettiin.Mitäpidettiinsenvelvoitteinajatehtävinä,mitensenvalta-
asemahahmotettiinjamillaiseksikäsitettiinsenyhteiskunnallinenjatalouspoliit-
tinenmerkitys?

Aatelin valtiollisen olemassaolon perusta olivat kaunokirjallisuuden antaman
todistuksenmukaankinpalveluvelvoitejakuninkaalletehtyuskollisuudenvala.Vas-
tineeksietuoikeuksistaanjaniidensuomienmahdollisuuksienturvinaatelisenoli
palveltavakruunuajaoltavalojaalikuninkaalle.Tehtäväänsähallitsijan,kruunun,
valtakunnan,isänmaan,kansakunnanja/taikansanedunturvaajanaaatelinento-
teutti niin upseerina, siviilivirkamiehenä, hallitsijansa neuvonantajana tai lähet-
tiläänäkuin, ainakin ihannetapauksessa, yksityisenäkansalaisenakin.Tämä idea-
listinen,yleisisänmaallinenkorostusolikeskeinenvarsinkinromantiikankauden
kuvauksissa. Kunniakkaan palveluksen korosteena nousi näkyviin myös sen tuo-
mittavavastakohta,omanvoitonpyynti.358

Emämaan hallitsijan henkilöön kohdistuvan uskollisuudenvalan ja kotois-
ta Suomi-isänmaata, omaa kansaa ja kansakuntaa kohtaan tunnetun velvoitteen
välillä oli mahdollista nähdä ristiriita. Sitä käytettiin demokraattis-kansallisen
ohjelmanesille tuomiseen.Nationalistisessakatsannossapyhinvelvoiteolioman
kansakunnanpalveleminen, joten(vieraalle)hallitsijalleuskollisenaatelisenkuva
sisälsi ainakriittisenaspektin.359Vain satunnaisestinousi esiinpalveluvelvoitteen
demokratisoituminen, sen leviäminen sivistysporvariston ja aatelittoman virka-
miehistönkinideaaliksi.360Kaikkiakirjoittajiaeikiinnostanutottaakantaaaatelin
yhteiskunnallisenasemanolemukseentaioikeutukseen.Tutkimistanikirjailijoista
Gummerus käsitteli aatelisia vain paikallisyhteisöjen ylimpänä kerrostumana, ei
valtakunnantasossayhteiskuntasäätynä.

Erityisen vahvasti uskollisuuskysymys nousi esiin romantikkojen Nuijasota-
kuvauksissa. Fredrika Runebergin Sigrid Liljeholmin polttopisteessä on Klaus
Flemingin jahänenpuolueensamieskohtainenuskollisuus laillisellekuninkaalle,
Puolaan siirtyneelle Sigismundille. He suojelevat kuninkaan huoveja ja vouteja
kapinoivaakansaavastaan,vaikkakatsovatkin,ettäkotimaisenaatelinpikemmin
tulisi puolustaa omaa kansaa resurssien riistolta. Suojeluvelvoitteen nimellisenä

358RunebergSAIV,3–73;SAV,89–311.TopeliusKTII,185,257–259,264–268,273,290–291,
295–298,371–377,405,496–505,531–534;KTV,464–468,498,502–508,558–559;KTVI,212;
KTVII,84,91,94,497,610,693,706,730;KTIX,9–16,312–365.Hannikainen1882,96–97.

359Runeberg1981,20–21,78–79,85,92–93,97–99,106,152–155,166,171–176,181–182,190–193.
Kivi1984,732–737.

360TopeliusKTIII,154–156.
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kohteena mainitaan isänmaa. Dilemma kärjistyy kysymykseen, kumpi ensi sijas-
samäärittääisänmaankäsitettä,hallitsijavaikansa.MyösHannikaisenSalojärven
kukkasessaaatelinvelvollisuusonsuojata isänmaata jaesivaltaa.Näintehdessään
se kuitenkin tulee asettuneeksi kansan vastavoimaksi ja allekirjoittaneeksi oman
eropaperinsa.Kirjailijanhahmottelemassauudessaideaalitilanteessakuningasval-
voosuoraankansansaetua.WecksellinDanielHjortesittääsamandilemmankuin
FredrikaRuneberg.Aatelinonoltavauskollinenkuninkaalle,muttakukaonlailli-
nenkuningas,katolinen(puolalainen)Sigismundvai(ruotsalainen)vallantavoit-
telijaKaarle?Lakiajaesivaltaavarjellessaanaatelijoutuutukahduttamaanoikeute-
tuksikoetunkapinan.KirjailijaymmärtääFlemingiä,muttakatsoosilti,ettämaan
etuedellyttääkansantahdontoteutumista.Särmääasetelmaantuoflemingiläisen
aatelisvastarinnanesittäminenvarhaisenakansallisenaseparatismina.Tällöinvas-
takkainparadoksaalisestiovatkin”kansaa”henkilöivätnuijamiehetja”kansallises-
ti”ajattelevaaateli.361

Toinentärkeähistoriallinenepisodi,jossauskollisuusdilemmanousikeskiöön,
oliKustaansodanaikainenAnjalanliitto.TopeliuksenKuninkaanhansikkaassase-
paratistinen, tavallaan suomalais-isänmaalliseksi tulkittava Anjalan hanke näyte-
täänpetturuutenakuningastakohtaan.362RealisteistaAhokehittieteenpäinsamaa
teemaa,päätyentosinpäinvastaiseentulokseen.Vuoteen1808sijoittuvassalastussa
Aave isänmaantulevienkohtaloidenkuvataanolevanAnjalanmuistojenelähdyt-
tämänaatelinkäsissäjarealisoituvanepäitsekkäänätoimintana.363

Realisminkaudellaaateluuteenkiinnitettyidealismiohenijakritiikinäänivah-
vistui.Aateluuskäsitteeseeneienääkuulunutisänmaankohtaloistahuolehtiminen,
vaanaatelisetolivatyhteiskunnanrivijäseniä.PoikkeustrendistäsisältyyAhonno-
velliin Äitien muistoksi, jossa talonpoikaistoon avioituneet aatelisnaiset tietoises-
ti ryhtyvät äideiksi uudelle kansalliselle, kansasta nousevalle vallanpitäjäpolvelle.
Eliitinkulttuurinenjatkuvuusvarmistuu,muttaaateluudenstigmaeisiirryeteen-
päin.364 Kevät ja takatalvi kuvaa virka-aatelin konsensushenkistä, sekä omaa että
kansan etua turvaavaa toimintaa vuosina 1848–49. Seikkailupolitiikka nähdään
vaarallisena,valtiollinenvastuu jamaltillisuuskäyvätkäsikädessä. Isänmaallisen
vanhan polven virkamiehen aseeksi jää perustuslaillisuus. Loppupuolella koros-
tuunuorenpolventahtopalvellakansaauusistaihanteistakäsin.365Pääsääntöisesti
Ahokin tosin mitätöi koko velvoitteen kuvaamalla tilanteita, joissa valta-asemaa
hyväksikäyttäenajettiinvainomaaetua.366

361Runeberg1983,57,76–78,94,127,160–161,295–296.Hannikainen1884,24–27,38,48,73–74,
92–94,126–127.Wecksell1981,I:2–3,III:6,IV:2–3.(KäytössänionollutMattiRossinmoderni
suomennosvuodelta1981.Viittaansivunumeroidensijastanäytöksiinjakohtauksiin,mikämah-
dollistaamuidenkinversioidenkäytön.)

362TopeliusKTIV,179–188,201–203.
363AhoKTIV,215–219.
364AhoKTV,199–208.Asetelmaavoilukeapoliittisenyhtenäisyydennimissätehtynäaatelin(sivis-

tys)jakansan(elinvoima)”risteyttämisenä”,muttamyösnegatiivisemmanalitajuisenaraiskaus-
metaforana,jossa”alistettukansa”symbolisestialistaaaatelinalistamallasennaiset,samaantapaan
kuinaatelismiestenkuvattiinsymbolisestialistavankansaakäyttämällähyväkseenkansantyttäriä.

365AhoKTVIII,199–208japassim.
366AhoKTIV,28–34;KTVI,119–121,156–160;KTX,591–694.
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Abstraktia palveluvelvoitetta toteutettiin käytännössä jostain konkreettisesta
sijainnistakäsin.”Alhaalta”katsoentämäsijainti tietenkinnäyttikorkealtavalta-
asemalta. Demokraattisesta eetoksesta käsin henkilökohtainen valta sinänsä ym-
märrettiintuomittavaksi.

Kaunokirjallisuudessaaatelinähtiinitsestäänselvänäylimmänvallanhaltijana
sekävaltiollisellaettäpaikallisellatasolla.Seolivaltaeliitti,muttamuodostiyhteis-
kunnan ylimmän kerrostuman myös erillään vallan käytännöistä. Romantiikan
ajankatse suuntautuiaateliinkaukaaalhaalta jaulkopuolelta.367Teatraalisimmin
aatelinjarahvaanetäisyyttäkuvasiPäivärinta.

”Mitäpäsiitätosiaankaankorkeatherrattietävätkään,mitämataloissamajoissasaadaan

kokeajakärsiä.Milloinovatkerrankaankurkistaneetköyhänmökkiin,vaikkatilaisuutta

siihenlöytyisikaikkiallaniinrunsaasti?Milloinovattutkineetalimmankansankerroksen

elämää,millointulleettuntemaanheidänsisällistäihmistänsä,heidänilojaan,surujaanja

ponnistuksiaan,niinmilloin?Ylellisyydessäkaikkienelämäntarvettenympäröimänäovat

hekasvaneetvieraanakansallejopienuudestapitäen.Sittenmieheksitultuansaeläväthe

puutteetontaelämääjaliikenevänaikansaviettäämonikinheistäloistavissaseuroissa,py-

syenvieraanavanhempanakinkaikellekansantoiminnalle.”368 

Näkemys aatelista ylimmän vallan haltijana läpäisee Topeliuksen Välskärin
kertomukset.Vallan käsitettä ei problematisoida. Se käsitetään hyödykkeeksi, jota
kaikki ensisijaisesti itsekkäistä syistä haluavat. Eri aikoina aatelin valta kanavoi-
tuuhiemaneritavoin.Toisinaansejaetaankuninkaan,toisinaanmuidensäätyjen
kanssa; joskus aatelin asema lähenee kollektiivista itsevaltiutta. ”Aaron Perttilän
valtio-opin”369 mukaan kuninkaan ja kansan väliin sijoittuva aateli, kuninkaalle
kuuluvaksikatsottuavaltaakäyttävätaho,ontarpeetonkyttyrävaltionkudokses-
sa.370Aatelinkannaltaasiaon juuripäinvastoin:BernhardBertelsköldinmielestä
maanhyvinvoinnintakaaparhaitenenglantilaistyylinenkolmijakokuningas-aate-
li-kansa.Vaihtoehtonaesitetäänpuolalaistyylinenaatelistasavalta,vallanturmele-
manTorstenBertelsköldinihanne.371

Kirjailijanerillisistäromaaneistahahmottuupitempijatkumo.Käsitysvallasta
eisiltimuutu.Jungarintarussakeskiajanlopunaateliesitetäänpaikallisinapikku-
kuninkaina.3721500-luvulle sijoittuvaNuoruudenunelmia linjaaPerttilän tapaan,

367KanteletarIIkirjanrunot47(rivit24–25)235,245,246(1–2),236jaIIIkirjanrunot4,8,9,10,
11,12,14,15,64,69(81–83).RunebergSAI,6–9,21–23,29–31,56–59;SAII,1–183passim;SA
IV,77–198passim;SAV,89–311passim.Hannikainen1865jasineanno.Kivi1984,184,580–581.
Wecksell1981.

368Päivärinta1897b,5.
369IlmauksencopyrightMattiKlingen.
370Toisaaltakeskitetynhallinnontoteuttaminenilmanpaikallishallintoajasenvälttämättäsynnyttä-

määeliittiä,tuonaaikanamuodoltaanjatoimeentulorakenteeltaanaatelia,olisiollutmahdotonta.
Topeliusonsiistässäsaattanutpaitsijulistaayltiödemokraattisenohjelmanmukaistasanomaa,
myöskätketystiviitataPerttilänisännänkykenemättömyyteenottaahuomioonhallinnonreali-
teetteja,jasitenhänenjahänenedustamansasäädynpoliittiseenkokemattomuuteen.

371TopeliusKTI,144,460,685–693,714–715,803–804;KTII,817.
372TopeliusKTVI,7–349passim.
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että välttämättömiä olisivat vain kuningas ja kansa.373 Tähtien turvateissa 1600-
luvun aatelin yliote suurvalta-Ruotsin valtionhallinnosta on kiistaton, mutta sen
nähdään toisaaltamyös tasapainottavanhallitsijanvaltaa.Koskakeskiössäonyl-
häisaatelintalutusnuorastavapaaksipyristeleväkuningatarKristiina,tämäkinro-
maanileikitteleehallitsijanjakansansuoranyhteydenpyhyydelläjakritisoiaatelis-
valtaa.374 Pikkuvihan aikaan 1700-luvulle sijoittuvassa Suomen herttuattaressa
aatelilla on käytännössä kaikki valta.375 Kuninkaan hansikkaassa Anjalan miesten
kuvataanolevanperustamassaaatelistasavaltaajaajavanvainomaaetuaan.376Lin-
naisten kartano toteaa ideologian tasolla aatelisvallan 1800-luvun puolimaissa jo
murtuneen,muttakäytännössäparoniLittowkäsittääsäätynsävalta-asemanyhä
kiistattomaksi.377

Jos valtaa katsotaan samalta tasolta, vallankäyttäjien näkökulmasta, on mah-
dollista havaita, kuten romantiikan kauden kuvauksissakin joskus tapahtui, että
valtamerkitseevastuutatehdyistäpäätöksistä,minkäosavallankäyttäjistätajuaa,
osaei.378Realistienversiovallanjavastuunproblematiikastaoliastettapragmaatti-
sempi,muttapohjaltaanyhtäidealistinen.379Koskavarsinkinpaikallistasonvallan-
käyttötilanteet myös tunnettiin aiempaa paremmin, kuvaus oli realistisempaa ja
uskottavampaa.AhonKeväässäjatakatalvessabyrokratianrattaissapyöriiilluusio-
ton virkamiesaateli, jonka työ on rutiinien ylläpitoa ja niukoista vaihtoehdoista
valitsemista.380

Toinen demokraattisesta eetoksesta nouseva tapa käsitellä aateluutta ja valtaa
oli aivan päinvastainen: säädyn aseman vähättely tai kiistäminen. Saatettiin esit-
tää,ettäaateliolienääpelkkäsosiokulttuurinenyläkerrostuma,valta-asemansatai
ainakinvallanmonopolinmenettänytseurapiirienparhaimmisto.Tällainenkuva
myösheijasti todellisuutta.Valtaeliittiin ja sosiaaliseeneliittiinnousi1800-luvul-
la myös aatelittomia kerrostumia. Yhteiskunnan homogenisoituessa säätyläistö
heterogenisoitui,senmoninaistuvatryhmättulivattietoisiksitoisistaanjajoutui-
vatkonfliktiinkeskenään.381Tätänäkökulmaatoivatesiinerityisestiromantiikan
edustajatGummerusjaWecksell,joidenproblematiikkanouseejoheterogeenisen
säätyläistöntilanteesta.382

Aatelisen toimijan itsensä kannalta vallankäyttö merkitsi toimimista jossakin
tietyssä,useinperinteisestivainaatelillevaratussatehtävässä.Palveluvelvoiteasetti
standardit, joita osa noudatti, osa ei. Perinteisin aatelinen tehtäväkenttä oli soti-
laallinen.Kirjailijoillesotilasuraolivalintanasitäitsestäänselvempi,mitäkauem-

373TopeliusKTV,424–427,439–441,464–468,498–502,558–559.
374TopelusKTVII,497,602–604,610,693.
375TopeliusKTV,5–247passim.
376TopeliusKTIV,177–178,214–215.
377TopeliusKTIV,221–222,325–326,336,340–346.
378Hannikainen1882,90–97.Hannikainen1884,88–89.TopeliusKTI,351–352.Gummerus1970,

90–91.Runeberg1983,76–78,295–296.
379Järnefelt1986,383–384,407–408,425.Järnefelt1927a,219,224,227.AhoKTV,394–402.
380Tavaststjerna1983,passim.Järnefelt1894,51–52,96–98,108,128.Järnefelt1902,7–10,11–14ja

passim.AhoKTIII,23;KTVI,125–131;KTVIII,passim;KTX,591–694passim.
381Wirilander1974,356–409japassim.Blok2001,115–135.
382Gummerus1970.Wecksell1981.
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panamenneisyydessäliikuttiin.Seolikeskeisinkuvattuaatelinenura1700-luvulle
asti, ja tärkeä vielä aikalaiskuvauksissakin.383 Siviilivirka-aatelin kuvattiin turvaa-
vanyhteiskuntarauhaaoikeuslaitoksenjalaajenevienkeskus-japaikallishallinnon
palveluksessa. Keskiöön siviilipuoli nousi vasta 1800-luvun kuvauksissa.384 Pai-
kallistasonvaltaasisältyimyösaatelintärkeimpäänei-julkiseenrooliin,kartanon-
isännyyteen.385

Hallitsijan suorassa läheisyydessä sijaitsivat aatelisten yksinoikeudella miehit-
tämäthovinvirat.1800-luvunporvarillisessakaunokirjallisuudessahovipalvelus-
takuvattiinkevyeksijakoristeelliseksitoimeksi,johoneiliitettymitääntodellisia
tehtäviä.Demokraattisestaeetoksestakäsinhovinpinnalliseksikuviteltuelämän-
tapanäyttäytyimoraalisestituomittavana.Kansallineneetosassosioisenmuuka-
laiseenruotsinmaalaisuuteen.386Ainoapoikkeustästäolivathovimiljöihinsijoittu-
vatdiplomaattitehtävät.387

Topelius esitteli aatelista tehtäväkirjoa monipuolisesti ja historiatietoisesti.
Osallistuminen herrainpäiville keskiajalta alkaen ja myöhemmin valtiopäiville
mainittiin tärkeänä.388VälskäreissäBertelsköldin suvunvaiheetkuvittavataatelin
yhteiskunnallisenroolinmuutoksia.Useassasukupolvessakaksiveljestätoteuttaa
säädyn kahta tyypillistä uravaihtoehtoa. 1600-luvun alussa aatelin keskeinen toi-
mintakenttä on sota, sen johto upseerina ja saaliista lihominen; myös siviilivirat
mainitaan. Palkkiona saatujen läänitysten myötä syntyy läänitysisännän asema.
Mainiemen kartanon avulla kuvataan hyvää ja huonoa isännyyttä. Vuosisadan
lopussaitsenäinenläänitysaatelimuuttuuhoviaateliksi jakerääntyyhallitsijanlä-
heisyyteen.Läänityksetpalautuvatkruunulle.1700-luvulla isonvihankuvauksissa
keskiössäonjälleensotilasaateli.Hovinläheisyydessäelävästäaatelistaosahoitaa
neuvosmiehinä maan hallintoa, osa suunnittelee oppositiossa vallankaappausta.
Rauhan tultua aateli johtaa edelleen hallintoa ja politikoi vapaudenajalla mui-
den säätyjen rinnalla. Osa hovipiireissä huvitelleesta (!) aatelista vetäytyy isän-
nöimään kartanoitaan.389 Kirjailijan omaa vuosisataa kuvaava Linnaisten kartano
esittääaatelinsotilas-jasiviilivirkasäätynä.Valtiopäivilleosallistuminenmainitaan
velvoitteena, joka teoksen tapahtuma-aikana, 1840-luvulla, tosin oli teoreettinen

383KantelettarenIIIkirjanrunot8,9,10,11,12,69.RunebergSAII,1–183;SAIV,77–198;SAIV,
3–73;SAV,89–311.Hannikainen1882,3–48.Hannikainen1884.TopeliusKTIV,5–218;KTV,
5–247(erit.133–134,464–468,486–488,498,502,558–559ja567–751);KTVI,23–24,126,145,
200–201;KTVII,12–14,91,610,706.Kivi1984,163–227,255–307,365–428ja725–741passim.
Wecksell1981.Gummerus1970,IjaIIosa.Runeberg1981,41,71,78–79,85,92–93,97–99,106.
Runeberg1983,46–53,58,74,84,93,157–160,179–180,259.

384Runeberg1983,76–78.TopeliusKTVI,30,37,109;KTVII,21–23,83,86,144.Hannikainen1882,
75–86,90–92,96–97.

385KantelettarenIIIkirjanruno8.RunebergSAII,1–183;SAIV,3–73;SAIV,77–198.Hannikainen
1884,83.Hannikainen1882,54–63,80–86,99–108.Kivi1984,345–363passim,570,580–581,596
(Viertolanisäntä)ja679–704passim.Gummerus1970,Iosa,66–152,IIosa,22–25,45–46.

386TopeliusKTVIII,133–223.Runeberg1983,172–173,260.Runeberg1981,152–155,171–174,177,
181–182,190–193.

387TopeliusKTVIII,618,636–639,643.
388TopeliusKTV,486–488;KTVI,21.
389TopeliusKTI,25–26,43–45,143–144,374,384–386,389–403,420–421,605–612,650–651,678–

679,697–698,783–786;KTII,1–240passim(erit.213–228),252–259,267–268,273,285,315–318,
371–377,409–829passim;KTIII,467–469,481–482,487–496,727–730,810–814,822–823.
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laatuaan. Kehittyvinä uusina toimintakenttinä esitetään suurmaatalous ja teolli-
suus.390

Realismiin ja aikalaiskuvauksiin siirryttäessä tehtävien jakauma ei suurem-
minmuuttunut.HoviuraanPietarissavihjasitosinvainCanthAgneksessa.Diplo-
maattiuraaeimainittu,kentiesosinsiitäsyystä,ettei suuriruhtinaskunnallaollut
osuuttavaltakunnanulkomaanedustuksessa.391Ahokuvasiaatelisiamonipuolises-
tikartanonomistajina,upseereina,hallinto-,yliopisto-jaoikeusvirkamiehinäsekä
paikallishallinnonluottamustehtävässä.392

Aatelinmerkitysyhteiskunnantaloudellisessakokonaisuudessakiinnostisekin
1800-luvunkirjailijoita.Sekähistoriallisissaettäaikalaiskonteksteissapäällimmäi-
senäoliaatelinhyödyntävä,riistäväsuhdealempiinsäätyihin.Aateliseneliitinval-
takunnalle,yhteiskunnallejasenosayhteisöillemahdollisestitekemienpalvelusten
mahdollinenarvo sivuutettiinkokonaan, samoin se, että ainakinmääräjakoislai-
toksenpuitteissaverotulotohjautuivatvirkamiehilletiettyjentehtävienpalkkana.

Konkretiantasollanäihinasiayhteyksiineiainavoitutäysinvälttyäviittaamas-
ta. Ideologian tasolla aatelia käsiteltiin kuitenkin tuottamattomana ryhmänä. Se
esitettiin joutilaana, koreilevana, hyödyttömänä rahanreikänä, jota hallintoala-
maisetelättivät ja jonkataskuunkruunullekuuluvaverorahavääryydelläsujahti.
Näkemyksentärkeinkuvittajaolivathistoriallisetläänitys-javerotusoikeudet,joita
toteuttivatisäntiensäpuolestakovaluontoisetvoudit.Riistäjävoudinjulmahahmo
oli kaunokirjallisuudessa erittäin käytetty rakenteellisen aatelisen sorron henki-
löitymä.393Aatelin talouspoliittinenmerkitysnähtiin siis voittopuolisestinegatii-
visena.Aihettakommentoitiinmieluiten juuriniissäyhteyksissä, joissakatsottiin
olevanenitensyytäkritiikkiin.

Realistienkuvauksissaaatelieienääollutainoakansaariistämälläeläväryhmä,
saati yhteiskunnan rikkain sääty. Ilmiö selittyy osittain sillä, että kirjoittajat nyt
tarkastelivataateliaaiempaalähempääjatulivatnäkemäänsenelämänrealiteette-
ja.Toisaalta1800-luvunlopullayhteiskunnanvarakkaimpaankerrostumaannousi
kokonaanuusiaryhmiä.394

Aatelin harjoittaman taloudellisen riiston ja sorron tärkein kuvittaja oli Nui-
jasota, jonka miellettiin syttyneen ahneen aatelin ja riistetyn kansan konfliktina.
Romantiikanhistoriallisissakertomuksissateemaolisiksiprominentti,ettäsitäon
perusteltua käsitellä kokonaisuutena tässäkin. Hannikaisen Salojärven kukkanen

390TopeliusKTIV,221–223,340–343,361–366,371,378–387.
391Canth1911,12–13,90–95.Tavaststjerna1985.Tavaststjerna1924b.Tavaststjerna1924a,184–190,

295–305.Tavaststjerna1983,17–18,25–35,46–49,83–84,100–105,116,166.Tavaststjerna1962
(erit.11–17,23–25,36,119,133–134).Järnefelt1902,11–14,106–116,126.Järnefelt1927a,
180–181,186–188.Järnefelt1916.Järnefelt1986,102–103,127–128,156–157,161–162,175–178,
182–184,288–289,350–351,382,425.

392AhoKTI,49–53;KTII,281–282;KTIV,28–32,268–272;KTVI,125–131,156–160;KTVIII,36,
70,193–194,199–208,215,522–523;KTX,591–694.

393RunebergSAII,122–123.TopeliusKTI,144,267–268,356,389–403,420–421,605–612,650–661,
678–679,697–698;KTII,252–259,285,315–318,371–377;KTIII,784–792;KTV,424–427,
439–441,499–500;KTVI,37,243,254,271;KTVII,12–14,83,91,144,447,602,610,706,730.
Hannikainen1882,54–63,99–108.

394AhoKTVI,31–40,119–121.Järnefelt1900,30–32,35–49,244.Järnefelt1902,7–14,278,343.
Järnefelt1986,102–103,288–289.
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listasihuolellaaatelinrikkeetsodanalla.Linnaleirijärjestelmä,huovienmellastus
ja kansan hätä herättivät hänen mukaansa empaattisten aatelistenkin myötätun-
non.Aatelinjakansanhänsiltiesittiohjelmallisinavastavoimina,jakohdistihis-
torian tuomion ensin mainittuun.Wecksellin Daniel Hjort kuvasi kansaa aatelin
taholtakohdannuttasortoa jariistoakiistattomanatosiasiana.Seoikeutti jyrkät-
kinkostotoimetjakirvoittisotamiehiltäkaunopuheisiavertauksiaaatelistakaatu-
vanajättiläisenä.Sanomaoli,etteiaatelivoiollaolemassailmankansantukea.Sitä
taaseitule,elleiaatelihuolehdikansanelinoloista.395

TopeliuksellaNuijasota eiollutkoskaan juonenkeskiössä.Välskäreissä se silti
toimiaatelinjakansansuhteidensävynalkuperäisenämäärääjänä,välienrikkou-
tumisen alkupisteenä ja saagan käynnistäjänä. Romaanin takautumissa käy näet
ilmi, että talonpoikaisessa Perttilän suvussa virtaa aatelista verta. Aaron Perttilä,
Nuijasodan veteraani, on ottanut vaimokseen sodan melskeissä orvoksi jääneen
aatelisneidin. ”Talonpoikaiskuninkaan” kuuluisa aateluusvastaisuus nousee siis
Nuijasodan kokemuksista. Hänelle aateli on tuhoa ja kuolemaa kylvävä miekka-
miesjoukko.KertomuksenkokonaiskuvaonkuitenkinPerttilänisännännäkemys-
tämaltillisempi.396

1800-luvun julkisuudessa kenties eniten kritisoitu aateluuden aspekti olivat
privilegiot,säädyntaloudellisenerityisasemankulmakivi.Muidensäätyjenprivile-
gioteivätsaaneetosakseenvastaavaaärtymystä.Porvarisprivilegiottokijoutuivat
tulilinjalle elinkeinovapaus-keskustelussa. Siinä keskustelussa oli kuitenkin kyse
tietylleryhmällekuuluneidenoikeuksiensuomisestauseammille,eitietynryhmän
oikeuksienkertakaikkisestariisumisesta,kutenaatelintapauksessa.

Asiajulkisuudessa käydyn aikalaiskeskustelun397 innoittamana aatelisprivile-
gioita esiteltiin myös kaunokirjallisuudessa. Käsittely jäi tavallisesti instituution
olemassaolon toteamisen tai tiettyä privilegiota esittelevän oppineen maininnan
tasolle. Laajaan juonelliseen tai temaattiseen kehittelyyn ei juuri ryhdytty. Tässä
mielessä privilegiot siis näyttävät toimineen pikemmin abstrakteina aateluuden
merkkeinäkuinsenjuridisensisällönkoordinaatteina.

PrivilegioitaluettelierityisestiTopelius.Hänmainitsiyksinoikeudentiettyihin
korkeisiin virkoihin, hovioikeuden ensimmäisenä oikeusasteena, yksinoikeuden
omistaarälssimaata,erityisestisäterirälssiä,maataloustuotteidentullivapaantuon-
nin javienninoman taloudenpidonosana,vanhempinaaikoinavoimassaolleen
tuomiovallantiluksillajakotikuritusoikeudensenjäänteenä;viimemainituntote-
simyösHannikainen.Mainituiksi tulivatmyöskartanonisännänoikeusnimittää
seurakunnanpappi,oikeusvaatiatalonpojiltakyyditystäsekäveroviljanylivuoti-
seensäilytykseenliittyväviinanpoltto-oikeus.398Privilegiotvoitiinnoteeratamyös
kokonaisena järjestelmänä, jonka säilyttämistä vanhoilliset aateliset, kuten Kiven

395KantelettarenIIIkirjanruno64.Runeberg1983,85–86,126–127.Hannikainen1884,3,6,24–27,
38,48,73–74,92–94.Wecksell1981.

396TopeliusKTI,143,146,155–158,247–249;KTV,424–427,439–441,499–500,533.
397Privilegioista1800-luvullakäytyäkeskusteluakäsitelläänmyösseuraavissaluvuissa.
398TopeliusKTI,796;KTIV,94–97,104–110,221;KTVI,30,37,109,381–384;KTVII,66,83,124,

132,144,290.Hannikainen1882,54–63.
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KarkurienparoniMarkus, tietenkinkannattivat:”Välttämättömiäovat täälläete-
vyydenoikeudetjasäätyinpykälät.”399

Topeliussiiskoristelikertomuksiaanrunsailla,yleensäjuoneenliittymättömil-
lä,epätasa-arvonosoittajinakritiikkiäkanavoineillaprivilegiodetaljeilla,joistaosa
eiolluttäysinpaikkansapitäviä.Toisaaltahänoliainoa,jokahistorioitsijanroolissa
jaksoilaajemminpohtiaprivilegiojärjestelmää.Maammekirjakuvasiaatelisprivi-
legioidenalkuperän.Sävyolikriittinenjaprosessinlogiikkaannähdennurinkuri-
nen:aatelisyntyi,kunrikkaatjamahtavatalkoivatvaatiaitselleenpapistonmallin
mukaisiaprivilegioita,vapauttamaaverostajasisäistätuomiovaltaa.Korvaukseksi
tästäkruunuvaativarustamaanhevosenjamiehenkuninkaansotaväkeen.400

Realistien kuvaamassa aikalaistodellisuudessa aatelisprivilegioita ja siten mai-
nintojakinoli vähemmän.Nytkinniiden tehtävänäoliosoittaakirjailijoiden tie-
tämystä: säteritilan omistus, kotikuritusoikeus, yksinoikeus tiettyihin virkoihin.
Parhaitenilmiöntunsivataatelisetkirjailijat.401

Aatelin privilegioluontoista oikeutta osallistua valtiopäiville ei kritisoinut yk-
sikäänkirjoittaja.Tähänsaattoiollasyynäedustusoikeudenperustuslakinanaut-
timasensuurinsuoja.Ritarihuone-instituutionmainitsivainkaksi,kumpikinpa-
rodisessa sävyssä.Kiviosoitti (yllättävää?) juridiikan tuntemustaSelman juonissa
huijari Fokaksen suulla, tämä näet kehuu olevansa ”maamme aarelsruumissa”
milteipälaillistettujäsen.AhotaastekikarkeaapilaaRitarihuoneengenealogises-
takirjanpidostalastussaHektorII,jossajalosukuinenkoirahetisyntymänjälkeen
ilmoitetaan”Kennelklubin sihteerin” pitämään”kantakirjaan”, siis genealogiseen
luetteloon.Myöhemminsamainenkoiravielä”osallistuuvaltakunnalliseenkoira-
näyttelyyn”,eliilmeisestiedustaasukuaanvaltiopäivillä.402

Aatelismiehenideaalityypit

Aatelismiehetesitettiin1800-luvunkaunokirjallisuudessamonenerityyppisenval-
lanpersonifikaatioina.Erilaisetideaalityypitkuvittivatsäädyntaantumuksellisuut-
ta,edistyksellisyyttätairappiota.Tuloksenaolihämmästyttävänyhtenäinenhen-
kilögalleria,jossapitäytyivätkaikkiaatelisethenkilönsäkokonaisiksiihmisiksiasti
rakentaneetkirjailijat.403

Aatelismiehen ideaalityypit esittelivät niitä rooleja ja asemia, joita aatelisilla
kussakin yhteiskuntavaiheessa katsottiin olleen tai olevan. Osa sijoitettiin koros-
tuneestimenneisyyteen,mikäsamallamerkitsineomassaajassavanhentuneeksi.
Osannähtiintoteutuvanaikalaiskuvaustennykyhetkessä,jaosareflektoimahdol-

399Kivi1984,184.
400Topelius1875,292–294.
401Tavaststjerna1927b,41–180.AhoKTIV,268–272;KTVI,41–46.Tavaststjerna1962,80.Järnefelt

1899,11–14.
402Kivi1984,703.AhoKTIV,530–538.
403Päivärinnantuotannossaesiintyyvainabstraktejaaateluuttakoskeviamainintoja,eiaatelisia

henkilöitä,jotenhänjäätässäkäsittelynulkopuolelle,samoinCanthjaPakkala,jotkakäsittelivät
aatelisiavainohimennen.WecksellinDanielHjortinaatelisethenkilöhahmoteivätmyöskään
hahmoturiittävästiilmentääkseentätätyypittelyä.
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lisiatulevaisuudenvaihtoehtoja.Viimekädessäkaikkiideaalityypitpalvelivatsilti
aikalaishahmotusta, ja arvotettiin aikalaiskäsityksen mukaan taantumukselliseksi
taiedistykselliseksi.

Soturi

Perinteisinaatelinenromaanihenkilöolisoturi.Seolivarsinkinromantiikankau-
denkuvauksissaerittäinyleinen.Paradoksaalistakyllä,hahmonylenpalttinentyy-
pillisyyshäivyttisenideaalityyppiluonnetta.Seolikirjailijalletavanomainenvalin-
ta,jotaeitarvinnutperustella.Itsestäänselvyytensävuoksisitäeimyöskääntarvin-
nutaina tarkastikuvata.Aatelisiaupseereitaesiintyikaunokirjallisuudessaneljää
alatyyppiä: vanhan ajan sankarisoturi, huono aktiiviupseeri, konservatiivinen iä-
käsevp-upseerijaperhoselämääviettävä,sotaakokematon1800-luvunupseeri.

Romantiikan kauden historiallisissa sotakuvauksissa aina Suomen sotaan asti
aatelinen soturi ja upseeri oli yleensä myönteinen hahmo, jopa sankari. Rune-
berginVänrikkienaatelisistavaltaosaonupseereita.Heidänkuvaansarasittaakli-
seisenkriittisestiesitettyauktoriteettiasema,muttaheitäarvostetaansiltiisänmaan
vartijoina.404 Fredrika Runebergin aateliset soturihahmot piirtävät korostetusti
suomalaisen sotilaan ihannekuvaa.405 Hannikaisen Klaus Fleming on kova mutta
oikeudenmukainenkäskynhaltija, joka suree sitä, ettäkansapitäähäntä julmana
herrana. Pahimmat väkivaltaisuudet henkilöityvät marskin kelvottomiin alaisiin.
Marskin jaloa mielenlaatua kuvastaa myös suojeleva suhtautuminen vangittujen
nuijamiestennaisiin.406

Topeliuksen Välskärien perussankareita olivat koleeriset, rehdit, isänmaalliset
Bertelsköld-upseeritKustaajaKaarleViktor.PikkuvihanaikainenSuomenherttua-
taresitteleeTopeliuksenkentiesihanteellisimmanaatelisenmieshahmon,skotlan-
tilaissyntyisen mutta Venäjän armeijassa palvelevan kenraali Keithin – komean,
käskevän ja ylhäisen, heikompiinsa oikeudenmukaisesti ja ritarillisen suojelevas-
ti suhtautuvan ammattisotilaan. Kustaan sodan vuosiin sijoittuvan Kuninkaan
hansikkaan alustalaisiaan äkseeraava karu maalaisaatelinen, majuri evp. Croneld
on pohjimmiltaan sydämellinen ja velvollisuudentuntoinen suomalainen sotu-
ri. Pojista Lennart tulee isäänsä. Idealisoitu aktiiviupseeri esittäytyy kahden his-
toriallisenhenkilön, vonFieandtin ja vonStedingkinhahmossa.Ensinmainittu,
”takkukarvainenSavonmetsienkarhu”,onkoleerinen,korulauseistapiittaamaton
strategi. Jälkimmäisessä sotainenrohkeusyhdistyyälyyn jaherkkyyteen.Hänon
yhtä aikaa sotilas, valtiomies, hovimies ja tiedemies, maailmanmies ja luja isän-
maanystävä.407

KivikiteyttiCanziossajäljittelemättömällätyylilläänaatelisenupseerinkauno-
kirjallisenolemuksen.

404RunebergSAIV,3–73.
405Runeberg1981,85,77–79,92–93,97–99,106.Runeberg1983,46–53,74,84,93,157–160.
406Hannikainen1884,3,6,74,83japassim.
407TopeliusKTII,17–18,65,149,188–232,278–283,290–297,577,640,65;KTIII,89–93,192–199;

KTIV,25,28–29,41,56–82,85–89,92–93,116–129,134–135,140–142,167–171,176,201,208,
212–213;KTV,133–134,144–146,150,162,179–202,219.
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”Mutta sillonpa sain lystin ankaraan sotilasammattiin, siitälähinpä mua nähtiin millon

yhden,millon toisen ruhtinamme sotaisissa riveissä,mutta aina samalla jalopeuranus-

kalluksellakunnioiksenitaistelevanjakunnioiksisukukuntaniikivanhannimen[...]mil-

lonkourassamiekka,millonklasijamillonsylissäkukoistavaimpi,[...]siinäiloa,naurua,

klasien kilinää ja hurrausta; ja isäs, vaihka ihan oivallinen mies, taisi tehdä tämän tur-

hanpäiväisenelämämmevastaryskeiseksi.[...]Häntaisimyösmiekastellakuinmies; ja

ainapaolihänelläulkonayksijatoinenvaltiollinenkoukku.”408

SelkokielelläsanottunaKivenromanttisenaatelisupseerinelämäänkuuluisiisso-
dankäyntiä,viiniä,lauluajanaisia,kaksintaistelujajapolitikointiaelijuonittelua.

Hyvänsoturinkuvarakentuitehokkaastimyösrinnastamallasevastakohtaansa
– julmaan, armottomaan, itsekkääseen, epäisänmaalliseen, rahvasta halveksivaan
upseeriin.TopeliuksenJungarintaruesitteleekeskiajanlopunritariveljekset.Hyvä
BoJungaronkookasjakomea,luonteeltaansynkkäjakäskevä,muttamyösjalo-
mielinenjatunteikas.PahaStenonrosvo,jossakuitenkinonulkoilmaelämänka-
ruacharmia–ahavoitunut,voimakasrakenteinen,arpinenmies,jonkaalennustilaa
korostavat siivotonkartanonraunio ja rähjäinen seuruekehnoinekaakkeineen ja
ruosteisineaseineen.409Tähtienturvateissasaksalainenkenraali,kreiviGötzedus-
taa1600-luvunaatelisenupseeriudenpimeintäpuolta.Hänonsodanhenkilöity-
mä,rohkeamuttasäälimätön.410Kuninkaanhansikkaassahuonojaupseerejaovat
laillisestakuninkaastaanluopuneetAnjalanmiehet.Osaonkansanedunkokonaan
hylkääviäaatelistasavaltalaisia,osavilpittömiämuttaharhautuneitaisänmaanystä-
viä.411RuneberginNadeschdantasa-arvoeetoksensanelemassasivuepisodissavelt-
toelostelijaPotemkinmoittiinuortaKutuzovia siitä, etteiparaatiollut tarpeeksi
loistelias.Tämäpuolustaamiehiäänvedotentaisteluväsymykseenjapainottaa,että
olennaistaonsotakunto,eiparaatikoreus.Potemkinirvailee,ettähaaveellinenkä-
sitysrahvaanihmisarvostaonvaaraksiyhteiskuntarauhalle.Sotilaidenkäsittelyssä
tärkeintäovatehdotonkuri,ankaraharjoittelujatiukkahierarkkisuus.Upseerinei
tuleveljeilläsotamiestenkanssa.412

Vanhoillista iltaruskon upseerityyppiä henkilöi Topeliuksen Linnaisten karta-
noneversti,paroniKaarleSigismund413Littow.Tämävanhansoturisuvunviimei-
nenvihantaonkoleerisenylpeäjaäkkipikainen,muttavertaistensaparissasydä-
mellinen ja suora. Kertomuksen demokraattisen eetoksen vastavoimana hän on
erittäin säätytietoinen: hänen tyttärensä ei ole koskaan naiva aatelitonta miestä.
Kohdatessaan arkkitehti Lithaun paroni on ymmällä tämän itseluottamuksen
edessä, jota ei kuitenkaan voi olla ihailematta.Vanha upseeri on konservatismin
henkilöitymä,jonkamielestäkumouksellisetaatteettuleekitkeäpoismaailmasta.

408Kivi1984,370.
409TopeliusKTVI,24–25,31,66,91–92,99–102,188–190,196–197.
410TopeliusKTVII,240,545.KirjailijansilmämääränäonepäilemättäollutyksiIlmestyskirjanratsas-

tajista.
411TopeliusKTIV,36–37,50–54,177–188,196–203,214–215.
412RunebergSAIV,151–163.
413Nuijasodanruotsalaisenjapuolalaisenkuningasehdokkaankaimasuvunkahdenkotimaanmu-

kaan.
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Hänenvalintansaonlempeäpatriarkalismi,jokapyrkiisäilyttämäänyhteiskunta-
rauhanmaltillistenuudistustenavulla.414

GummeruksenaikalaiskuvauksenYlhäistenjaalhaistenmyönteisinaatelishah-
mo on lempeä vanha soturi, suoraluonteinen, alempisäätyisiin tasa-arvoisesti
suhtautuva”majori...s”.Nuoremmatupseeritovat1800-luvunpitkänrauhanajan
turhanaikaisia operettisotilaita: koreita, tunteellisia, ritarillisia ja kaunopuheisia.
Tätämodernimpaatyyppiäedustaamyöstarinankonna,säätyjensekoitustakoko
koleerisen luonteensa voimalla vastustava”sotaluutnantti” kreivi G. – romaanin
aatelittoman sankarin vihamies ja kilpakosija, joka menettää vähäisenkin malt-
tinsaalempienluokkienpyrkiessäsamaantanssisaliin.Myöhemmintämä”kaunis
kiiltäväsotaherra”kunnostautuuyrittämälläraiskatapalvelustytönjaviettelemällä
leipurinmyyjättären.Sotaväestäerottuaanhäneleleeisänsärahoilla,velkaantuuja
vajoaayhäsyvemmälle,pyrkienlopultakorjaamaantaloudellistatilannettaanra-
hakkaallaporvarillisellanaimakaupalla.415

Realistien aikalaiskuvauksissa konservatiiviset upseerit olivat yleensä iäkkäitä
miehiä.Heidänyhteiskuntakäsityksensäesitettiinheijastavanarmeijankomento-
suhteita.Tilansatuotollaeläväevp-upseeriedustisammuvanaikakaudenviimeis-
täjäännettä,jokatuntuihetkittäinitsekintiedostavanomandinosaurusluonteen-
sa.AhonlastussaNiemenäijäkyseinenhahmoesiintyyvieläpähyvänäjahuonona
varianttina.Rousseaulainenvanhaparonikohteleekunnioittavastimaillaanasus-
televaa originellia talonpoikaisvanhusta. Nuori paroni on vähemmän oikeuden-
tuntoista,kopeampaalajia.Palatessaanperijänäisänsämaillehänalkaaensitöik-
seenpuuhataukonkarkotusta.416

Romantiikan aatelinen aktiiviupseeri oli nuorena pimeitäkin puolia omaava
sankari, joka ajan myötä ikääntyi konservatiiviksi. Realistien kuvauksissa nuori
aktiiviupseeri oli seurapiirien päiväperhonen; osallistumistaVenäjän kaukaisem-
milla rajoillakäytyihin sotiinei juurimainittu.Hahmoakuvasivaterityisesti aa-
telisetkirjailijat.MuutosheijastipaxRussicantodellisuutta,muttarakensitoisaal-
ta aatelisesta upseerista vielä todellistakin hyödyttömämpää hahmoa. Erityisen
kiukkuisestionpiirrettyAhon1840-luvunlopullesijoittuvanKeväänjatakatalven
Ruotsin yhteyteen paluuta haikailevan, epäsuomalaisen nuoren skandinavistiup-
seerinmuotokuva.Tämäkotimaataanväheksyvähahmoonsekäaateluudenettä
upseeriudentravestiaSuomenmeriväenunivormussa:jäykkä,virallinen,ynseäja
tärkeilevä.417

Virkamies

Upseerin ohella toinen tyypillinen aatelishahmo oli siviilivirkamies. Erityisesti
aikalaistasonvirkamieskuvauksetkanavoivatkritiikkiä,kunlaillisuuttanoudatta-

414TopeliusKTIV,223,254,340–348,360.
415Gummerus1970,Iosa,58–63,110–120,IIosa9–10,26–34,59–60.
416Tavaststjerna1924b,erit.45,148–150.Tavaststjerna1983,17–18.Tavaststjerna1962,erit.11–17,

90.AhoKTVI,31–40.
417Tavaststjerna1924a,295–305.Tavaststjerna1983,25–32.Järnefelt1902,25–34,64–71,77,83–92,

96,103,119–122,165,187–196,200–207,218–219,268,271–274,279,283,330–334,356–361.Aho
KTVIII,193–197.
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vien,maalleen jakansalleen lojaalienvirkamiesten rinnalla esiteltiinnäidenvas-
takohtia.418

Romantikkojen menneille vuosisadoille sijoittuvissa teoksissa virkamies oli
harvinainenhahmo.Topeliussentäänesittelimuutamiahistoriallisiaaatelisiavir-
kamiehiä. Tähtien turvateissa 1600-luvun virkamiesideaalia henkilöivä kenraali-
kuvernööri Pietari Brahe työskentelee valtakunnan suomalaisen osan talouden
hyväksi. Hänen aloitteestaan kehitetään postilaitosta ja vuorityötä, perustetaan
kaupunkejajakoulujasekäTurunAkatemia.Tukholmankeskushallinnonvoima-
hahmoAxelOxenstiernakuvataanankaraksimuttamiellyttäväksi.Nuorenkunin-
gattaren valmentajana ja vastavoimana hän on valtioviisas esittelijä, joka sanoo
ikävätkinasiatsuoraan,muttatahdikkaasti.4191700-luvunhyvääkeskusvaltaahen-
kilöi Välskäreissä ”suomalainen” kreivi Arvid Horn, maan ja kansan parasta sil-
mämääränäänpitäväsivistynytvirkamies.Koskahänonollutsekäsoturiettäho-
vimies,hänellä todetaanolevan riittäväperspektiivimaanasioidenohjaamiseen.
Hänen aikanaan valtakunnan kuvataan kehittyneen vapaammaksi ja vauraam-
maksi.420 Huonon virkamiehen mallia puolestaan näyttää kuvitteellinen Torsten
Bertelsköld. Hän elää ylellisesti, käyttää virka-asemaansa omaksi hyväkseen, on
tylyavunanojillejajärjesteleesuosikeilleenvirkojajaaatelointeja.421

Romantiikan aikalaiskuvausten ainoa virkamies oli Hannikaisen Punaisen
lähteen opettavaisen kehyskertomuksen anonyymi, paroniksi puhuteltu Viipurin
maaherra. Maaherran vastaanottotilojen juhlavat, detaljoidusti kuvatut puitteet
–mm.mosaiikkilattiajasuuripeili,jostaparonijoutessaanihaileekuvaansa–ko-
rostavatvirkaan liittyvääarvovaltaa, jos tokiyksilön turhamaisuuttakin.Palvelija
ilmoittaasaapujat,joistakorkea-arvoisimpiinparonisuhtautuusironkohteliaasti,
alempiintylymmin.Kansliassaanhänonkoleerinentyranni, jokapelotteleealai-
siaan.Omaaetuaanajaessaanparonitasapainoileeoikeanjavääränrajalla,mutta
virka-asiassa,kutenlahjoitusmaakysymyksessä,hänonlahjomatonjalaillisuuden
puolella.Juonenedetessäparonisaasankarittareltaripitystähallinnollisenaseman
väärinkäytöstä ja omaksuu uuden, palveluvelvoitetta korostavan tunnuslauseen:
”Meolemmekaikkipalvelijoita,suurimmastapienimpään.”422

Realistienteoksetsijoittuivatyleensä1800-luvulle,jolloinvirkamiehiäolienem-
mänjavirkakunnantoimialatjakoostumuskinmodernimpia.Aikalaiskuvauksissa
aatelinenvirkamiesnäkyiaiempaauseammin.Aateliskirjailijat esittelivätyliopis-
tokouluttautunutta virkamiesaatelia usein opetustarkoituksessa, tendenssimäisen
positiivisiksi ihannehahmoiksimuokattuina.Pakkalalla taasolikäytössäkääntei-

418Todellisessaelämässäainakinalimpienaatelistenvirkamiestentoimintaympäristöinäolivatenene-
vässämäärinmyösaatelittomienkollegojenkansoittamatvirastot.Korkeakoulutus,jokavirkaan
oliedellytyksenä,oliniinikääntasa-arvoistavapiirre.Kaunokirjallisissakuvauksissatulikuitenkin
esiinpikemminkontaktinalkuvaiheessaansynnyttämäkonfliktikuinalkavayhteensulautuminen.
Wirilander1974,356–409japassim.Blok2001,115–135.

419TopeliusKTVII,84,94,292–293.
420TopeliusKTII,267–268,273,285,298,662,754–764.
421TopeliusKTII,496–505,531–534.
422Maaherranvirkasijaitseesiviili-jasotilashallinnonristeyksessä,muttahahmoakäsitelläänsiviili-

virkamiehenä.Hannikainen1882,75,78–86,90–92,96–97.
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nenstrategia.Pienenelämäntarinanaatelinennimismiesontylyrahvaanedustajil-
le,älynlahjoiltaankorkeintaankeskinkertainenjapuheissaanhienosteleva.423

Aho esitteli aatelisia virkamiestyyppejä runsaasti, pääosin tiukan kriittisessä,
jopaavoimenvihamielisessäsävyssä.HarvojapoikkeuksiaovatHellmaninherran
Stålhammar,paikallisenluottamusviranhoitaja,sekäKeväänjatakatalvenlaaman-
niCarpelán,radikalisoituvaanuorisoaymmärtävävanhakustaviaani,jotapoliitti-
nenrealismijavastuuntuntoestävätharrastamastaseikkailupolitiikkaa.Tuomiossa
sama problematiikka esitetään kärjistettynä. Kuvatut virkamiehet itse ovat to-
sin aatelittomia, mutta toisen aatelissyntyinen vaimo, Hanna von Falck, patistaa
miestäänaatelisenapitämänsäsuurieleisen,uhmakkaanjaitsetuhoisentoiminnan
tielle.424Demokraattisestaeetoksestanouseviakielteisestikuvattujaaatelisiavirka-
mieshahmojaovatlastunTaitelijajokaolimaalannutalastomannaisenkoomisen
ahdasmielinen ”kamarineuvos joka oli taiteilijaseuran jäsenkin”425 sekä vuoteen
1848 sijoittuvan Kevään ja takatalven aatelinen leipäpappi, antifennomaaninen
professorijakonservatiivinensenaattori.426

Lastussa Mallikelpoinen Aho piirtää häijyn kuvan aatelisesta virkamies-op-
portunistista, nousevan aatelittoman virkamieskunnan arkkivihollisesta. Opiske-
luaikana Mauritz Ahlfelt isänsä verkostoja hyödyntäen ui pääkaupungin seura-
piireihin.Kuntavallisetylioppilaatkäyvät laitakaupunginrähjäisissäbordelleissa,
Mauritzilla on siistissä ilotalossa vakituinen rakastajatar. Nuorukainen kuvataan
liukkaaksi poliittiseksi eläimeksi. Hän on hieman svekomaani ja hieman fenno-
maani. Hänen tuttavapiirinsä on ruotsinkielistä, mutta hän liittyy muodikkaasti
SKS:ään,jaesiintyyseurantanssiaisissahienonakavaljeerina,jonkatanssitaitoyl-
täätuliseenmasurkkaan.Ulkoasultaanhänonliiankinmoitteeton.

”Hänenpukunsaonvirheetönjahänkantaasenhyvin,muttasenkuosionräätälinkuo-

si.Hänenomaamakuaansiinäeiilmaannumuutakuintämänmaunpuute.Näkyy,että

häntilatessaanonantanutmääräyksen,ettävaatteusontehtäväsamanlaiseksikuinseon

–kaikillamuillakin.Nutussajapäällystakissaontietystisilkkirinnukset.” 

OikeustutkinnonsuoritettuaanMauritzpääseeharjoittelijaksiSenaattiin.Tulevai-
suudentoiveetkeskittyvätvirkaanjarikkaaseennaimakauppaan,jauranhuippuna
kajastavatvaltiopäivät.427

423Tavaststjerna1983,17–18.Järnefelt1900(erit.30–32,50–76,460–466).Järnefelt1986,134–136,
156–162,343–347,383–384,407–408.Pakkala1922,84–88.

424AhoKTIII,23;KTVIII,193–208;KTX,604,646–647,659–660,680–683.
425Tässäilmeneekiinnostavaristiriita.Lastussakuvattuisäonromantiikansuosimaanpornografiaake-

räilevänaatelisenlibertiininhahmoonnähdentäysinvastakkainentyyppi:puritaaninenylimys,joka
järkyttyyvävykokelaanmaalaamastaaavistuksenverrantuhmastataulusta.AhoKTIV,295–304.

426AhoKTVIII,70,94,106japassim.Aateluudenjapappeudenyhdistelmänosaltahahmonesiku-
vanaonsaattanuttoimiakuopiolainenaatelinenpappi,JuliusafUrsin,N.R.afUrsininisä.Esim.
Rahikainen1986,16,19.

427AhoKTIV,28–34.Hahmonsukunimestäei-felt-päätteestä(vrt.Brofelt)huolimattavoisuoraan
päätelläaateluutta,muttahahmontausta,karriäärijapsykologinenhenkilökuva(esim.isältä
perittyvapaa-ajattelu)ovattyypillisenaatelisen;samaanviittaasavo-karjalainenosakuntajäsenyys
jaisänmainitseminenhovinelikartanonomistajaksi.Siviilivirkamiehelläeimyöskäänollutasiaa
valtiopäivillemuutenkuinaatelisensukunsaedustajana.
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Ankarin aatelisen virkamiestyypin kritiikki sisältyy vuoropuhelumuotoiseen
Kiusaajaan; kritiikin pääkohde on tosin venäläisen sortovallan edustaja. Tarinan
henkilötovatsuomalainenkapteenijamuuan”hänenylhäisyytensä”,jonkatyöhuo-
neessa Pietarissa keskustelu tapahtuu. Herrojen tuttavuus juontuu nuoruusvuo-
silta sota-akatemiassa.Ylhäisyys pyytää teeskennellyn ystävällisesti kapteenia jär-
jestämään keisarin Suomen-vierailulle ”spontaaneja” suosionosoituksia luvaten
palkkioksi ritarimerkin ja palkanlisää. Isänmaallinen kapteeni ei suostu, jolloin
ylhäisyys juonittelijan logiikallaan päättelee, että tämä saa”agitatsionirahastosta”
paremmatlahjukset.428

Hovimies

Hovin jäsensijaitsi lähellähallitsijaa jakaukanakansasta.Hänentoimipaikkansa
sijaitsi epäkansalliseksi koetussa emämaassa ja epädemokraattisen, itsevaltaisen
yksinvallan ytimessä, jonka osaksi hänet miellettiin. Hovin virkoihin ei johtanut
tasa-arvoinenpätevöitymisentapa,vaanedellytyksenäolikorkeasyntyperäyhdis-
tettynä henkilökohtaiseen ansioituneisuuteen hallitsijan silmissä. Pahimmillaan
nimityksenperustaksimainittiin suosikkiasema.Homogeenisessaaatelisessaym-
päristössäkontaktitaatelittomiintodennäköisestijäivätsyntymättäjakuvamuista
yhteiskuntaryhmistämuodostuietäiseksi.Hovimiesolisekäkotimaansäätyläistön
ettärahvaankannaltakaukainenilmiö,johonsaattoihuolettapurkaaaateliakoh-
taantunnettujaepäluuloja.Demokraattisestiasennoituneillekirjoittajillekuviteltu
hovimiesolikäyttökelpoinenpinnallisenaatelisenhovielämäntavankuvana,jonka
avullaerässosiaalinenpahaoliulkoistettiinetäälleitsestä.

1800-luvun kaunokirjallisuudessa hovimiehiä esiintyi erityisesti 1700-luvun
kuvauksissa, aina roiston roolissa. Hahmon moraalinen lataus oli yksiselitteisen
kielteinen:hovimiesoli juonittelija jaopportunisti.Hänolihallitsijaa imarteleva
lipevä elostelija, kuten Runebergin Nadeschdan Potemkin,429 tai tyhjänpäiväinen
rokokoo-sievistelijä. Fredrika Runebergin Rouva Katariina Boije ja hänen tyttä-
rensä -romaanin roiston rooli on varattu hovimiehelle, riikinruotsalaiselle Carl
Leijonanckarille.Kauniinulkokuorensa jamiellyttävänkäytöksensäalla tämäon
elostelijajaopportunisti,jokainnoittaakuvaajansaväkeväänmoraaliseenkannan-
ottoon.Carlinmielestäalhaisoavoisietääniinkauankuinsiitäonjotainhyötyä,
muttaaatelistenjoukkoonrahvastaeivoipäästää.Hänhalveksiimyösnaisia,eri-
tyisestilapsellisenapitämäänsämorsiantaan,jotahäntarkasteleeivallisestihymyil-
len, kokeneen maailmanmiehen saalistajanperspektiivistä. Näennäinen hienostus
jakohteliaisuuspeittävätitsekkäitätarkoitusperiä.430

Topeliuksen Rautakylän vanha paroni on sekä kuihtuneena, riekaleiseen ho-
vipukuun pukeutuneena vanhuksena että takautumajakson epäluotettavana, ah-
neena jaopportunistisenanuorukaisena1700-luvunhovimiehen irvokaskarika-

428AhoKTVI,156–160.
429RunebergSAIV,179–193.
430Runeberg1981,125,152–155,171–177,181–184,190–193,197,207.MyösRuneberg1983,54–58,

99,109,157,172–173,196,260.
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tyyri.431 Välskärien Bernhard Bertelsköld vanhempi on keskimääräistä ylevämpi
hovimiehenvariantti,laajaltimatkustellutjakorkeissapiireissäseurustellutsuur-
piirteinenmaailmanmies.SeuraavassapolvessauralleantautuuTorsten,”täydelli-
nen hovimies” – elegantti ja sivistynyt salonkien valtias, valtioviisas teeskentelijä
ja juonittelija, liitossa kaikkien kanssa mutta lojaali vain itselleen. Torstenilla on
myöstaipumushemmotellaitseään.Merimatkallahänuskaltautuukannellevain
soopeliturkissajatyynelläsäällä.Etenevämoraalinenjaruumiillinenrappiopeit-
tyvätaikakaudenmuodikkaanpitkäntekotukan,toppaustenjaihomaalinavulla.432
Kahtasukupolveamyöhemminsuvunhovimiestraditiopuhkeaauuteenkukkaan.
HovissakasvatettuBernhardBertelsköldnuorempionälykäs,rakastettava,hovita-
vathallitsevamaailmanmies,jokatarkkanäköisenpikkusisarensamielestäon”aina
kohtelias, kun on oikein pilkallinen”. Seurassa hän on sukkela ja pikantisti ilkeä.
Hän mielistelee niin, ettei se tunnu mielistelyltä, valvoo omaa etuaan vaivihkaa
ja voittaa väittelyt väsyttämällä vastustajansa. Moralistisen kertojan mukaan hän
ei kuitenkaan ole”aitoa jaloterästä”, vaan vain kiiltävää mutta haurasta metallia
–taipumatonjasiksimurtumaantuomittu,koskaeihovinsaleissajadiplomatian
kiemuroissaoleoppinutkunnioittamaankanssaihmisiään.433

Enempääromantikkojenkuinrealistienkaanaikalaiskuvauksissahovimiehiäei
esiintynyt, mahdollisesti koska keisarihoviin kajoamista sensuurisäädösten takia
kartettiin.

Maanviljelijä

Maitaanaktiivisesti jainnovatiivisestiviljelevän,suurenmittakaavanmetsä-,pel-
to-jakarjatalouttakehittävänaatelisenkartanonisännänhahmoyleistyirealismin
kaudella.Aatelinensuurviljelijäolityyppinämodernimpijasitenmoraalisestihy-
väksyttävämpikuinmaidensatuottoapassiivisenanauttivapossessionaattijaup-
seerievp.Suurviljelijälähenielämäntavoiltaantalonpoikaistakansaa,jonkakanssa
jakoisamanarvomaailman.Viljelihänhänkinisiensämaita.

Varhainen esimerkki tästä hahmosta on Kiven Seitsemän veljeksen Viertolan
isäntä, jokakunnioitettavastahärkäkarjastaanpäätellenonaktiivinenmaatalous-
ihminen.434Realisminkaudellahahmoakuvasivaterityisellähartaudellaaateliskir-
jailijat. Sekä Tavaststjerna että Järnefelt tunnistivat sen ideologiset ulottuvuudet,
vaikkapäätyivätkinerilaisiinsovelluksiin;tästäenemmänmyöhemmin.435Sensi-
jaanAhonHellmaninherra-lastunpalveluksestaeronnut,kartanonisännäksiryh-
tynytkapteeniStålhammar,taksoituslautakunnanpuheenjohtaja,”entinenruotu-
väenkapteeni janykyinenmaanviljelijä”edustaa ideologista sävyäomaamatonta
evp-upseerinperustyyppiä.436

431TopeliusKTVI,363–371,375–380,410–411,434–437.
432TopeliusKTI,531;KTII,17–18,257–259,264–266,318–319,371–377,662–675,813–814,817.
433TopeliusKTIII,472,544,559–600,613–616,630–636.
434Kivi1984,580–581,596.
435Tavaststjerna1983,33–35.Tavaststjerna1924b,260.Järnefelt1902,7–10,356–361,367.Järnefelt

1927a,161–168,180–181,186–188,219,224,227,238,242,250–251.
436AhoKTIII,23.
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Moderniammatinharjoittaja

1800-luvun jälkipuolen uusia ilmiöitä oli korkeampaa koulutusta edellyttävien
ammattienharjoittajienmääräntuntuvalisääntyminen;tällaisiaolivatmm.lääkä-
ri,arkkitehti, insinööri, lakimies, tiedemies ja taiteilija.Omanaerityisryhmänään
on mainittava uudet kirjalliset ammatit, kirjailija ja journalisti, joita kumpaakin
harjoittivatosinsamathenkilöt.

Modernitammatitsopivatuudenajantunnuksiksi,koskakoulutusaikalaispu-
heessamiellettiinperittyä statusta ja suhdeverkkoa tasa-arvoisemmaksi rekrytoi-
tumisen väyläksi. Taustoiltaan erilaisia opiskelijoita yhteen tuova opiskelumiljöö
oli jo sinänsä tasa-arvoistava. Uudenlaisessa toimintaympäristössä muodollinen
pätevyysainakinteoriassamääräsihenkilönarvon.Kilpailuasemistakäytiinkou-
lutusta edellyttävien ammattien markkinoilla oletetusti reilun pelin säännöin,
toisin kuin suhteille ja syntyperälle perustuvaksi arvellulla virkauralla. Moderni
ammattiolisiisdemokraattiseneetoksenmukainensuuntautumisvaihtoehto.Siitä
huolimatta–taiehkäjuurisiksi–aatelisetprofessionaalitolivatkaunokirjallisuu-
dessajokseenkinharvinainenilmiö.

RomantikoistateemaasivusivainTopelius.Aulangonpastorinvaalinsivuosassa
käväiseeaatelinenarmeijanlääkäri,hovineuvosKopfschmertz.437MyösLinnaisten
arkkitehti Lithaun ja Ringan jälleen Littow-nimisen ja siis muodollisestikin taas
aatelisen esikoispojan vuori-insinöörin opinnot on tässä mainittava.438 Realisti
Ahon1840-luvunlopullesijoittuvassaKeväässäjatakatalvessamainitaanaatelisen
oikeusoppineenlaamanninlääkäriksiopiskelevapoika.439

Paneutuneimmat ja perehtyneimmät aatelisten modernien professionaalien
kuvauksetlöytyvätaateliskirjailijoilta,joistaenemmänmyöhemmin.440

Varhaismoderniyrittäjä

Lähinnäaikalaiskuvauksissaesitellytaatelisenyrittäjänliiketoimetnojasivatyleen-
säsuvunvanhaanvarallisuuteen.Tyypillisintäolimaaomaisuudenmuuntaminen
uudentyyppisenvarallisuudenlähteeksiuudenteknologianavulla.Metsiä,malmi-
varojataivesivoimaaliiketoimissaanhyödyntäväaatelinensaha-taikaivosyrittäjä
oliuudenajansymboli.Aatelillemoderninalantuntemusmerkitsiirtiottoavan-
hentuneeksi määrittyvästä perinteestä. Aatelinen innovatiivisuus hyödytti ehkä
koko yhteiskuntaakin teknologian kehityksenä, uusina tuotteina ja työllisyytenä.
Kuvaukset olivat yleensä sävyltään ihannoivia – paitsi niissä tapauksissa, joissa
keskityttiinkorostamaansäädystäänlivenneenei-porvarillisenyrittäjänamatööri-
mäisyyttäjakyvyttömyyttä,janiistävälttämättäseuraavaaepäonnistumista.

437TopeliusKTIV,590–593.Miehenilakoivanimitosinestääottamastahäntäyhteiskunnallisena
tyyppinäkovinvakavasti,vaikkakontekstinaonkinsairaidenlastenhuonoakohteluakritisoiva,
sosiaalisestimotivoitunutkertomus.

438TopeliusKTIV,383–385.
439AhoKTVIII,197.
440Tavaststjerna1924b(erit.378–379).Järnefelt1986,134–136,384–389.
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TopeliuksenvarhaisinesimerkkiaatelisestayrittäjyydestäonKuninkaanhansik-
kaan 1700-luvun savolaisen Rautasaaren kartanon järvimalmiruukki.441 1800-lu-
vunaatelisyrittäjienkaunokirjallistenmuotokuviensarjanaloittiLinnaistenkarta-
nonsurullisenhahmonritariEusebiusWinterloo,jonkamellastavakäytösjavelt-
to ulkoasu jo merkitsivät hänet erilleen alkuperäisestä säädystään. Syrjänkosken
kartanon velkakierteen päättävän tulipalon jälkeen isännän on luontevaa ryhtyä
uudellealalle, juustomeijeribisnekseen. Jalosukuisellaäidilläonvaikeuksia suvai-
ta porvarillista sveitsiläistä miniää, mutta myötäjäisinä saatu meijerialan asian-
tuntemus liennyttää anopin katkeruutta. Dynaaminen pienteollinen ote ulottuu
myös kartanotalouteen, jossa siirrytään vaalimaan maitokarjaa juustolan tarpei-
siin. Eusebiuksen vanhin poika menee aikanaan Mustilan maanviljelysopistoon.
Linnaisten mailla taas käynnistellään kaivostoimintaa. Lithausta tulee vuorineu-
vos, aatelointiakorvaavanmoderninhenkilökohtaisenarvonimenhaltija.Hänen
poikansasuunnistaaulkomailleopiskelemaansekämaanviljelystäettävuoritiedet-
tä.442Linnaisistasuomalaisenaatelintiesiisjohtaakahtaalle,jokomaanviljelykseen
taiteollisuuteen.

Realisteistamoderniaaatelista yrittäjääkuvasivat vainkyseistä ilmiötä läheltä
katsoneetaateliskirjailijat,joidenkuvauksiakäsitelläänmyöhemmin.443Varsinkaan
JuhaniAhonkorostetunvanhoilliseen,säädynepäajanmukaisuuttajokakääntees-
sä painottaneeseen aateluuskuvaan modernisaatioon sopeutuva yrittäjätyyppi ei
lainkaansopinut.

Luuseri444

Heikoksi ja elämäntaidottomaksi piirretty aatelinen”luuseri” oli säädyn degene-
raation ikoni, jonka avulla ennakoitiin sen lopullista poistumista yhteiskunnalli-
selta näyttämöltä. Hahmon taustalla näyttäisi olleen idea sisäsiittoisuuden tuot-
tamasta heikentymisestä. Sanoma oli ankaran sosiaalidarwinistinen: vanhan
rappeutuneenyläluokantilalle tarvittiin terveitäuusiavoimia.Luuserioliaurin-
koinenpäivänpoika, jonkayksilöllinenkohtalokeräsi sääliä,mutta jonkaavulla
kuitenkintuomittiinaatelinrappeutuneisuus.Tarjollaolisiolluttoinenkin,paljon
vastenmielisempiluuserinvariantti,jotakaunokirjallisuudessammekuitenkaanei
esiinny:epäonnistuja,jokakompensoisuunnitelmiensakaatumistajayleistäheik-
kouttaankorostetunepädemokraattisillaasenteilla ja suuruuskuvitelmilla, joiden
yhdeksiainekseksimyösaateluusolisihyvinkelvannut.

Topeliuksen omaa opiskeluaikaa takautumaperspektiivistä katsova Vinsentti
Aallonhalkoja esitteli ensimmäisen aatelisen luuserin. Nuoruusaikojen toveripii-
riinkuuluvaJosefAleksius”Alonzo”Enestamonkihlakunnantuomarinvarakasja
keikarimainenpoika,jokaeisaaopintojaanpäätökseen,koskalukeemieluummin

441TopeliusKTIV,58–59.
442TopeliusKTIV,235–241,257,260–266,321–331,338,361–366,371–373,378–387.
443Tavaststjerna1983,33,107,116.Järnefelt1902,7–14.
444Termionsekäanakronistinen,puhekielenomainenettäkarkea,muttakoska1800-luvunkirjailijoi-

denkuvaamassailmiössämielestänionkysejuurisiitä,mitäkyseiselläsanallanykyisintarkoite-
taan,olenhalunnutkäyttääsitätässä.
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ryöväriromaaneja.Hänetkuvataanpsyykkisestiyliherkäksiromantikoksi,jokaon
perehtynytskandinaaviseenmytologiaanjaharrastaaviikinkityylisiäseremonioita.
Alonzonmyöhempicurriculumvitaeonkorutontakertomaa.

”Hän vetelehti yliopistossa kahdeksan vuotta, suoritti pikku teologian, ja lienee kirjoi-

tellutrakkausjuttujaVanadis-lehteen,[...]naivihdoinrikkaanvaskisepänleskenjapysyi

’omanaherranansa’.[...]Kuolilainatakissakuusivuottatakaperin.”445

Vastaavan ihmiskohtalonvastaavassavuosientakaisenopiskelutoveruudenkehyk-
sessä esitteli Ahon Tuhlaajapoika – ainakin osittain kenraali Järnefeltin poikien
mukaanpiirrettyhahmo, joka”luonteeltaan, synnyltään,kasvatukseltaan jaelin-
tavoiltaan ei kuulunut meihin”, tavallisten aatelittomien ylioppilaiden joukkoon.
Hahmonpinnallinenylistäminenmeneeniinpitkälle,ettäsealkaakuulostaailkei-
lyltä.”Hänessäolihilpeyttä,herttaisuutta,seikkailijaverta,reippautta,kevytmieli-
syyttä.”Tämä”iloinen,vallatonritaripoika”onsuora,vilpitön,rehtijatoverillinen,
hyvätanssija,solistitasontenorijaitseoikeutettujuhlienmarsalkka,ulkonäöltään-
kinmuistapoikkeava

”solakka,kaunisnuorukainen,tukkatummajahiukankähärä,nenäkaareva,silmätrus-

keat japalavat,käytösnotkea ja sulava,pukuainaaistikas jahieno.Hänessäolimeihin

kuinjonkunvieraanrodunviehätystä.Isäolivanhaakarjalais-saksalais-ruotsalaistajuur-

ta,äitivenakko.”

Tyypiltäänhäneroaaedukseenainakintyypillisestähelsinkiläisestäaatelisesta:

”Hänessä,niinkuinyleensäviipurilaisissa,olijotakineurooppalaistamannermaaleimaa,

eikäollenkaansitätukholmalais-berliiniläis-uusmaalaistateko-ylimyksellistäolevinaista,

mitäniinuseintapaaHelsinginjaTurunkeikareissa.”

Sangviinikkona mies on helposti innostuva ja lyhytjännitteinen, mutta samalla
totuutta rakastava ja raha-asioissa luotettava. Hänen isänsä on korkea virkamies
javarakaskartanonomistajaViipurin läänissä,mikä takaapojalleaineellisetmu-
kavuudetulkomaanmatkojamyöten.Hänsuorittaaoikeustutkintoa,koskasuvun
traditio edellyttää, että hän ryhtyy virkamieheksi. Kohtalon iskun osuessa hän
osoittautuu heikoksi. Kun isä kuolee ja tila myydään veloista, hän ei jaksa ottaa
vastuuta itsestään. Rikkaan rakennusmestarin ruman, kyttyräselkäisen tyttären
kanssasolmittavaavioliittonostaisihänettaloudellisestijaloilleen.Kunniatonhan-
kekuitenkinraukeaa.Sitäseuraahenkinenjaruumiillinenrappio:jotakin”kulu-
nuttajahervonnutta”ilmaantuumiehenolemukseen.Aateluusvelvoittaisi,mutta
heikkoluonneestääryhdistäytymisen.Lopultahukuttautuminenpelastaaainakin
kunnian, aatelisen tärkeimmän perinnön.446 Aateliskirjailijoista Tavaststjerna ar-
mahtisäätyääntässäsuhteessa,jättäenluuseritkuvaamatta.SensijaanJärnefeltin

445TopeliusKTIV,398,412–413,419,470.
446AhoKTV,274–275,280–281,289,292–293.
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aatehorisonttiin aatelinen luuseri sopi hahmona aivan loistavasti ja esiintyikin
useampaankertaan.447

Luusereihinrinnastuuainakinjossakinmielessämyöskahdeksasjaviimeinen
aatelismiehen ideaalityyppi, aatelinen työmies. Säädystä pudonneisuutensa takia
hänetontavallaankatsottavaluuseriksi,muttaselkeästierilaisenaatteellisensisäl-
tönsätakiahäntäkäsitelläänkuitenkinerikseen.1800-luvunkaunokirjallisuudessa
aatelinentyömiesolipuhtaasti järnefeltiläinenhahmo,eikäsehänelläkäänesiin-
tynytkuinkerran.Tätäideologisistajaomaelämäkerrallisistaaineksistakaikenaa-
teluuteen liittyvän antiteesiksi rakennettua ideaalityyppiä käsitellään tarkemmin
aatelinjulkistaomakuvaakoskevassapääluvussa.448

Koska tutkimukseni kohteena on nimenomaan miespuolisen aatelisen kuviteltu
kuva,entässäkäsittelelaajemminsinänsäkiinnostaviaaatelisnaistenhenkilökuvia.
1800-luvunnaiskuvistaeihistoriallisistasyistäolehahmotettavissamiestentyypit-
telynkaltaisiaelinkeinokategorioita.Jakotaantumuksellisiinjaedistyksellisiinnä-
kyikuitenkinnaisissakin.Taantumuksellistatyyppiäedustivatsuvunetuavaalivat
matriarkatjasovinnaiset,tahdottomatnuoretaatelisnaiset.Jälkimmäisiäkirjailijat
rankaisivattoistuvastitekemälläheistäuhrejajahäviäjiä.Edistyksellisempityyppi
esiintyiyleensäkapinallisennuorennaisen,toisinaanmyösmiesmäisenvaltarou-
vanhahmossa.Rappionteemaesiintyinaishahmossajokoruumiillisenaheikkou-
tenajasairautenataiseksuaalisenaturmeluksena.449

Aateluus,hyveaateluus,tosiaateluus

Erästapavähätelläaateluudenmerkitystäoli laventaakäsitteenalaaalkuperäisen
tarkoitteenulkopuolelle.Prosessiaontendenssimäisestinimitettykäsitteendemok-
ratisoitumiseksi,450 vaikkakysepikemminoli väljentymisestä, tahallisestahämär-
tämisestätaimuuttumisestakielikuvaksi.

1800-luvunkuluessaaateluudenkäsite joka tapauksessakärsi inflaation. Juri-
disenaatelisenstatuksenohellase tuli tarkoittamaanjaloa(eettistä,rohkeaa,uh-
rautuvaista)mielenlaatuakenessä tahansa.451Aateloinninkäsitekin irtosi alkupe-
räisestämerkityksestään,kunjokinhaluttuominaisuus,kutenneidonkauneustai
poikkeuksellisethengenlahjat,riitti”aateloimaan”kantajansa.452

Kunmoraalinenansio esitettiin arvostuksen ainoana oikeanaperustana,kyse
oli hyveaateluudesta. Kaunokirjallisuudessa sitä kuvattiin usein sanaa mainitse-
matta.Säädyltäänaatelitonhenkilösaatettiinesittääaatelisenjaloksi,useinvielä-

447Järnefelt1927a,119–121,126–134,142,148–151,155,159,170–172.Järnefelt1927b,39,60.
448Järnefelt1900,77–139,244,299–300,331–335.
449Kaikkinämätyypitovatlöydettävissäylläesitellyistä(s.113–115)naispuolisistakoleerikko-ja

sangviinikkohahmoista.
450Wirilander1974,398–402.
451RunebergSAI,109–119.TopeliusVII,182–183,188,831.Päivärinta1891,5–32.
452RunebergSAIV,103–113.TopeliusKTVII,332,337–338,353,438,440.
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pä kontrastoituna sellaisiin aatelissäätyisiin, jotka eivät tätä säätyominaisuuttaan
asianmukaisestiilmentäneet.453

Hyveaateluus assosioitui sukuperän merkitystä kiistävään oman ansion reto-
riikkaan.TopeliuksenVälskärien1600-ja1700-luvunaateluusvastaisuudenikonit,
”talonpoikaiskuningas”Perttiläja”porvariskuningas”Larssonarvostivatkumpikin
vain mieskohtaisia ansioita, eivät syntyperää.454 Linnaisten kartanon 1840-luvun
pohdinnoissayksilönomienominaisuuksienensisijaisuustodettiinajanmukaisek-
siajattelutavaksi, ja1860-luvulle sijoittuvassaMirabeau-tädissäarveltiinhyveelli-
sesti vaikkakinkenties ennenaikaisesti, että taitavan ja tarmokkaanyksilönomat
ansiot,eisyntyperä,nykyäänmäärääväthänenarvonsa.455

Päivärinnan,KivenjaWecksellintuotannossahyveaateluudenteemaaeiesiin-
tynyt.GummeruksenYlhäisissäjaalhaisissaperiaatepantiindemokraattisestiajat-
televienaatelistenhenkilöidensuuhun:”Nerojatyömiehellekunnianantavat.”456
Hyveaateluudenyhtenävarianttinaonpidettävämyöshistoriallisissasotakuvauk-
sissa esiin tulevaa aseveljeyttä, joka muodosti keskinäisen kunnioituksen ja tasa-
arvonsiteenaatelisenjaaatelittomansoturinvälille.457

Realistit jatkoivat hyveaateluuden ihannointia.458 Ahon Keväässä ja takatal-
vessa sitä henkilöi ylpeänä”-nen-päätteistä suomalaista aatelisnimeään” kantava
fennomaaniylioppilas. Romaanissa Omatunto puhutaan saariston aatelista, jolla
tarkoitetaanvanhaasukuaoleviakunnonihmisiä.459Myösaateliskirjailijatallekir-
joittivatpontevastimoderninarvomaailmanmukaisennäkemyksenomanansion
ensisijaisuudestasyntyperäännähden.460

Niitäaatelisia, jotkakantoivatsäätynsävelvoitteetkunnialla,nimitettiinhyve-
aateluuden vastineena tosiaatelisiksi. Käsite oli erityisesti romantikkojen suosios-
sa.Syntyperäisenaateluudenkruunasivastahenkilökohtainenhyve.Teemaavoi-
tiinkuvittaamyöspäinvastaistatilannettaalleviivaamalla.461EsimerkiksiFredrika
RuneberginnovellissaKauneimmatkädetköyhtyneenaatelisperheentyttäristäai-
noastaanyksi,sopeutuvajatyöteliäs,osoittautuutosiaateliseksi.462

Aateluus-kielikuvilla saatettiin viitata myös kielteisiin tyyppiominaisuuksiin.
Ahon lastussaUskollinen aristokraattisuuson lopultavainnirsoutta jaherkkähi-
piäisyyttä,vaikkakirjenovellinminäkertojaitsekokeekinkehuvansaitseäänjaaa-

453Runeberg1981(erit.53–54).TopeliusKTI,533;KTIII,193–194,474,481–485,709,812–814;KT
V,88–89.

454TopeliusKTI,356;KTII,587–591.
455TopeliusKTIV,221–222,325–326;KTIV,695–696,771–772,789–797.
456Gummerus1970,22–25.
457RunebergSAIV,3–73;SAV,89–311.TopeliusKTI,25–26,450;KTII,129–240;KTV,672–684;

KTIX,218–233.Järnefelt1916.
458Canth1965,432–433.AhoKTVI,31–40.Pakkala1922,44–45,84–88,149,206.
459AhoKTVIII,359;KTIX,214.
460Tavaststjerna1985,102,113.Tavaststjerna1924b,88.Tavaststjerna1924c,89–90,330–331.

Järnefelt1894,232.Järnefelt1900,100.Järnefelt1902,106–116,126.Järnefelt1916,135.Järnefelt
1986,167.Järnefelt1965,136–137.Järnefelt1927c,36

461TopeliusKTI,640–643;KTIV,221–222,242–248,298–306,316–317,325–327;KTVI,351–457;
KTIX,9–16,135–142,312–365,466–520,665–676;KTX,673–718.Järnefelt1899,18.Järnefelt
1902,15–16.Järnefelt1916,137,232–251,262,409.Järnefelt1986,167,288–289,324–325

462Runeberg1982,162–168.
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telisiaominaisuuksiaan.Oijosoisinvirkamiesnimesääetuoikeutetutvirkamiehet
uudenajanaateliksi.463

Aateluuttavastustavatdemokratiateemat

Modernisaation,demokratisoitumisenjaemansipaation–taiainakinniitätähden-
tävän suuren kertomuksen – vuosisadalla aatelin ja muiden ryhmien suhdetta
tarkasteltiinuseinavoimentendenssimäisesti.Tämäpitipaikkansavarsinkinyh-
teiskunnallisesti tiedostavan realismin suhteen, mutta myös romantiikan kauden
kirjallisuudessaoliomatyksilöönankkuroituvat,aateluudenarvonjamerkityksen
taijopakokoilmiönkintuhoamiseentähtäävätdemokratiateemansa.Toisenjuon-
teenmuodostivataatelistakonservatismiaalleviivaavankriittisestijavähättelevästi
käsittelevätkuvaukset.Kiintoisaaonmyösse,ettädemokratianjatasa-arvonvaa-
timuskorostetustikohdentuinimenomaanaateluutta,eisuinkaankaikkeayhteis-
kunnallistaepäsymmetriaavastaan.

Vanhinjayleismaailmallisinmuistutussiitä,etteimaallinenjalosukuisuus–tai
rikkaus,asema,tuttavuudet,nuoruustaikauneuskaan–pelastanut ihmisiämur-
heellisiltakohtaloilta, lieneedansemacabreelikuolemantanssinteema.464Elämän
herranedessäolemmekaikkisamanarvoiset.Kuolemaeisäästäketään,eikäaateli-
nentässäsuhteessaollutyhtäänparemmassaturvassakuinmuut.Toisaaltateema
korostaakaikilleyhteistä inhimillisyyttä, jotenmyösaatelisiakärsiviäkohtaanoli
tunnettavaempatiaa.Sairauden,kivunjakuolemanpelkojamenetyksensuruoli-
vat,jaovat,kaikillesamanlaiset.465Kuolemandemokraattisuuttasaatettiinallevii-
vatamoralisoivallasymboliikallataitasa-arvohenkisilläpohdinnoilla.Päivärinnan
Sortunut alkaa jaksolla, jossa kuoleman todetaan olevan kaikille sama, vaikka
hautuumaan kivet ovatkin erikokoisia. Gummeruksen novellin Tämä olen minä.
Tämä on jumala. syntejään miettivä aatelisnainen tajuaa, ettei aateluus auta vii-
meisellätuomiolla,jaEntisenvanhanpalveliansalaisuuskommentoiironisestius-
kollisenpalvelijanhautaamistakylläkinaatelisperheen sukuhauta-alueelle,mutta
sen äärimmäiseen nurkkaan – kuin isännät luulisivat saavansa vielä taivaassakin
ollaisäntinä.466

ToinensuuridemokraattioliJumala,jonkaedessäkaikkiolivatsamanarvoiset.
Tätäkorostisuosittukirkonpenkkikiista-teema.Kirkossaparhaistaistuimistariite-
levienaatelisnaistenkuvauksetmuistuttivat,etteikenenkäänsoviJumalanedessä
itseäänkorottaa.467TopeliuksenTähtienturvateissasaarnataanuskonnollistatasa-
arvoaKristiina-kuningattarenhovisaarnaajansuulla.Samaateemaakuvittaamyös
Kirkonkukko-satu: korkealla kirkonharjalla patsastellut ylpeä viirikukko lahoaa

463AhoKTIV,137–150,268–272.
464MyösWirilander1974,64ja150(kuvajakuvateksti).
465RunebergSAI,74–75;SAV,241–243.Runeberg1981,199–204.Runeberg1983,207,302.

Hannikainen1884,16–17,92.TopeliusKTIII,304;KTV,636–637.
466Päivärinta1897a,34–61.Gummerus1898,145–150,188–211.
467Runeberg1983,29–36,89–90.TopeliusKTIII,591–596,603.



139

Myyttinenaatelismiesyhteiskunnanvihollisena

ja putoaa lokaan.468 Jumalan asettama avioliittoinstituutio oli inhimillisten kiis-
tojen ja säätyerotusten yläpuolella. Jumala oli myös oikeudenmukainen tuoma-
ri, jokanäki salaan jääneet teoteikä tuominnutasemanvaantekojenmukaan.469
OmalaatuisintauskonnollistaaateluuskritiikkiätarjoiliWecksellDanielHjort,joka
kuvasiaateliaKaininjälkeläisiksi.VelisurmaajaKainolisiollutensimmäinen”aate-
linenvaltaherra”,siisveljeäänylemmäksiasettunut.Myöhemmintämäolivieläpä
rakentanutalttarin,jollapalvooepäjumalanaitseään.470

Realistienkuvauksissa tasa-arvoa Jumalanedessäkäsiteltiinegalitaarisenape-
riaatteena.Uskonnontulitehdäkaikkiihmisetsamanarvoisiksi.471AhonKeväässä
jatakatalvessaaatelisperheenyksityisiä jumalanpalveluksia jaomaahautuumaata
paheksutaan demokraattisesta eetoksesta käsin:”Lienevätkö laamannilaiset kerta
kuoltuaankin luulleet olevansa liian hyvät muiden kanssa samassa mullassa ma-
kaamaan.”472 Jumalaa käytettiin myös ironisesti konservatismin kumileimasime-
na:sekäHannikainen,Canth,TavaststjernaettäJärnefeltpanivatvanhoillisimmat
henkilönsä perustelemaan säätyjärjestelmää sillä, että Jumala muka on sen mää-
rännyt.473

Kuoleman ja Jumalan ohella myös laki oli teoriassa kaikille sama. Teema oli
erityisesti romantikkojen suosiossa. Historioitsija Topelius viittasi lain periaat-
teelliseenkaikkipyhyyteenpitkinvuosisatoja,todetenkuitenkin,ettäsenotevasta
vapaudenajallaulottui tasapuolisestikaikkiin.474KivenSeitsemänveljeksenJuhani
taastoteaapontevastiViertolanisännälle:

”Kaikillaonmeilläyhteinenlaki, jonkaedessämeseisommevertaverroin.[...]Jasinun

aatelisuutes?Senpäälle tehköönpienenkonstinmeidänvanha,mulkosilmäinenkukko.

Yhteinenlaki!”

Repliikinaatteellistaylevyyttätosinhiemanhimmentääse,ettäveljeksetovatjuuri
ampuneetisännänkaikkihärät.475

Realistiseen tyyli- ja ohjelmakauteen siirryttäessä lain demokraattisuuden
pohdinta näyttää loppuneen kuin seinään. Osasyy lienee, että realistit kuvasivat
aikalaisyhteiskuntaa, jossa tasa-arvoisuuden lain edessä jo jotenkin oletettiin to-
teutuvan,kuntaasromantikotsuosivat taatustiepätasa-arvoiseenmenneisyyteen
sijoittuvia miljöitä ja aiheita.476 Aikalaiskuvauksiin laillisuusteema palasi vasta

468TopeliusKTVII,460–462;KTIX,9–16.
469Runeberg1981,166.Gummerus1898,192–211.
470Wecksell1981,III:7.
471AhoKTV,400.Järnefelt1965,109.Järnefelt1894,208–238.Järnefelt1933,143.Järnefelt1902,

55–58.Järnefelt1927b,39,44–45.Järnefelt1916,347–353.
472AhoKTVIII,188–189.
473Hannikainen1882,90–92.Canth1965,432–433.Tavaststjerna1983,103–105.Järnefelt1902,

55–58.Järnefelt1927a,155.Järnefelt1986,163.
474RunebergSAV,300–304.Runeberg1983,57.TopeliusKTI,389;KTIII,1–314;KTVI,30,37,109,

157,191,342–345;KTVII,83.Topelius1875,439–442.
475Kivi1984,580–581.
476MyösJärnefeltsijoittitämänperinteisenaihelman1600-lukuakuvaavaanSamuelCroëlliin,jossa

nimihenkilökritisoi,ettäomankädenoikeusonainoaaatelistenvallanpitäjientuntemalaki.
Järnefelt1899,71,77,107,124.
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vuosisadan lopunsortovuosiproblematiikanmyötä,kokonaanaikaisemmastaee-
toksestapoikkeavassamotiivikentässä:kansakunnanolemassaolonkohtalonkysy-
myksenä.477

Aateluuteen liittyvä syntyperän merkitys herätti tasa-arvoideologien tahol-
la suurta mielenkiintoa.478Vasta-argumentteja oli kahta perustyyppiä. Raamatun
auktoriteettiin pohjautuva näkemys katsoi, että kaikki ihmiset olivatAatamin ja
Eevan jälkeläisinä lähtöisin samasta luomisen lähteestä ja siksi keskenään lähtö-
kohtaisesti tasa-arvoisia.479 Kiven Seitsemässä veljeksessä Juhani valistaaViertolan
isäntää:”Ämmänkohdustaoletsinäastunutulosjuuriniinkuinminäkinjayhtä
paljaana,ettuumaakaanparempanapoikana.”480Toisaaltamuistettiinsyntyperän
sattumaluonne.Aateluusoliansaitsematonarvoasema,javerenperinnönsosiaali-
nenarvomääräytyisatunnaisestivieläsenkinmukaan,olikojälkeläinenavio-vai
äpärälapsi.481Omalla tavallaan syntyperänmerkityksettömyyttäkorostimyös ro-
manttinenvaihdokkaan teema:aatelisenakasvatetturahvaanlapsikäviaatelisesta
siinä missä geneettisesti aitokin. Topeliuksen Hangon silmässä aateliskasvatuksen
saanutmajakanvartijantytärtunteeverenperintönsämerkitsemänäkylläepämu-
kavuuttakultaisessahäkissään,muttatäyttääulkoisestikaikkiaatelisneidinkritee-
rit.482

Demokraattisesta eetoksesta nousi myös työn etiikka483, joka korosti fyysisen
työnmoraalistaansiokkuuttajasentuottamaailoajahyötyäaatelisenkinelämäs-
sä.Romantiikanajankirjallisuudessaomakätinentyökuuluierityisestiaatelisnais-
ten ja -lasten elämään.484 Fredrika Runebergin Sigrid Liljeholmissa aatelinen äiti
opettaatyttärilleentyönkunnioitusta, liittäenmukaanmoraalisentasa-arvonsa-
noman:kerjäläiselleannettavaruokaonvalmistettavayhtähyvinjatarjottavayhtä
siististijakohteliaastikuintalonväen.485GummeruksenYlhäisetjaalhaisetennakoi
realisminmieskeskeisempäähahmotusta.Aatelinenkartanonisäntämieltääitsensä
talonpojankaltaiseksityömieheksi,japaronimuisteleekolmensukupolventakais-
ta talonpoikaista esi-isäänsä.486 Realistien kuvauksissa fokus siirtyi fyysistä työtä
puhtaastiaatteellisistasyistätekeviinaatelismiehiin.AhonKeväässäjatakatalvessa
aatelisnuorukainenryhtyytalonpoikaiseksimaanviljelijäksi,samoinmonetaatelis-
tenkirjailijoidenkuvaamathenkilöt.487

477AhoKTVIII,199–208.Järnefelt1927a,215–219,222,227–228,244.
478Samallasivuutettiinkokonaanse,ettämyösomaisuudenkauttaperiytyvättalonpojan,kauppiaan,

tehtailijanjne.statuksetolivatsyntyperäänperustuviajasiten”epätasa-arvoisia”ilmiöitä.Vasta
neuvosto-kommunistinen,marxilaisuuteenperustuvakäytäntö,jossaomistaminenkinlakkautet-
tiin,veitämänaatteenloogiseenloppuunsaasti.

479Vrt.Wirilander1974,398.
480Kivi1984,580–581.
481TopeliusKTIV,336;KTVII,passim;KTIX,312–365.Järnefelt1899,125.Järnefelt1902,106–116,

126,155.Järnefelt1916,passim.
482TopeliusKTVIII,595–679(erit.617–619,622).
483Vrt.Wirilander1974,57–62jaÅström1993,120.
484Runeberg1982,162–168.TopeliusKTV,732–735;KTVII,473,499–505;KTVIII,595–679;KTIX,

312–365.
485Runeberg1983,59,359.
486Gummerus1970,IIosa,22–25,45–46.
487AhoKTVIII,403–406.Tavaststjerna1985,9–13.Järnefelt1900,77–139.Järnefelt1902,356–361,

367.Järnefelt1927a,238,242,250–251,283–289.Järnefelt1986,524.Järnefelt1933,142.
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Aateluuden ja aatelittomuuden kohtaaminen tapahtui kaunokirjallisuudes-
sauseinepäsäätyisenromanssinmuodossa.Vaihtoehtojaolikaksi: jokorakkaus
voittijaesteetpoistuivat,taisäätyerotuskuihduttitunteentaiestisentoteutumi-
sen.488Romanttisentyylikaudenomintatasa-arvoajatteluaolitunteidendemokra-
tia.Sydäntenpuhuessahierarkioidenolivaiettava.Kaunokirjallisuusesittisäätyra-
jat ylittävän rakkauden epätavallisena ja käsitteli sitä kumouksellisena voimana.
Kirjallisenakeinonaseolikuitenkinerittäin tavanomainen– jopa siinämäärin,
että pariskunnan erisäätyisyys alkoi näyttää aidon rakkauden välttämättömältä
ehdolta.

Muutamissatapauksissaolikyseaatelisnaisenjaaatelittomanmiehenrakkau-
desta.489 Fredrika Runebergin Rouva Katarina Boije ja hänen tyttärensä -romaa-
nissaaatelistytönsäätyrajatylittävänrakkaudentielläonkaikkimahdollisetesteet
sääty-ylpeästä äidistä velvollisuudentuntoiseen pappiin. Kertoja korostaa roman-
tiikankonventioidenmukaan tunne-elämänautonomisuutta ja ensisijaisuutta.490
Tyypillisemmät romanssiosapuolet olivat kuitenkin aatelinen mies ja aateliton
nainen.491Topeliuksenkuvaamahistoriallinenjatkumoetenilukuisienesimerkki-
enkauttaepäsäätyisenavioliitontäyskiellostaosittaiseensallivuuteen.Kirjoittajan
myötätunto oli aina rakastavaisten puolella.492 Päivärinnan Sukuylpeys-novellissa
”aateli-ylpeydeksi”nimettyasennepyrkiestämäänjoparikkaantalonpoikaisnuo-
rukaisennaimastaköyhäätyttöä.Ilmiöneisiisnähtyrajoittuvanylimmänsäädyn
keskuuteen.493

Realisteillemoderniepäsäätyinenrakkausolitalonpoikaistonjaaatelinlähen-
tymisentendenssimäinensymboli,jotayhtätendenssimäisestikuvatutvanhoilliset
aatelisetvastustivat.Aatelispoikienhenkisestiepätasa-arvoiset,aatteellisetaviolii-
tottalonpoikaistyttöjenkanssanäyttäytyivätkuitenkinlopultasekäyhteiskunnal-
lisestiettäyksilöpsykologisestiarveluttavina.494

Aatelin epädemokraattista erityissuhdetta hallitsijahuoneeseen alleviivasi pari
historiallisissa yhteyksissä mainittua, avioliittoinstituutioonkin liittyvää detaljia.
Ensinnäkäänsyntyjäänaatelittomallanaisellaeiollutasiaakuningattareksi.Tämän
oli saanut karvaasti kokea Topeliuksen Välskärien alussa rakastettuaan Kustaa II
AdolfiakaipaavaEmerentia”Meri”AaronintytärPerttilä.Toiseksi,ainakinkirjaili-
jantodistuksenmukaan,syntyperältäänaatelitonta,vaikkaaatelisenkanssaavioi-
tunuttanaistaei1700-luvullavoituesitelläRuotsinhovissa.CanthinAgnes,venä-
läisenaatelismiehenaatelitonrakastajatar,antaaainakinsuomalaistenpikkukau-

488Aatelisenjaaatelittomanvälisetseka-avioliitotyleistyivätvoimakkaasti1800-luvunalkupuolella.
Pääosasolmittiinaatelittomanmiehenjaaatelisnaisenvälillä.Wirilander1974,240–244.

489Hannikainen1882,4–8.TopeliusKTI,247–249.Kivi1984,345–363.Wecksell1981,19–22.
Gummerus1873,94–106.

490Runeberg1981,53–54,67,72,88–91.
491RunebergSAIV,77–198.Gummerus1970,IIosa,16–17,80.Gummerus1865,52–58,127.
492TopeliusKTI,374–383,397;KTIII,531,485,487–496,503,568,727–730;KTIV,233,342–347,

374–375;KTV,162,179–202,219;KTVI,364–371,434–437,730–745.
493Päivärinta1891,13.
494AhoKTV,396,400;KTVIII,349–588(erit.403–406).Järnefelt1965,77,80–91,132,145.Järnefelt

1902,36–37.Järnefelt1986,202–203.Tavaststjerna1924a,307–31.Tavaststjerna1983,26–32.
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punkilais-ystävättäriensäymmärtää,ettätilanne1800-luvunlopunPietarissaolisi
toinen.495

Demokraattisuuden ihannetta esitteli varsin erikoisella tavalla romantiikan
kaudenkirjailijoidensuosima,vahvanarvolatauksensisältäväjuonikuvio,jotani-
mitänvieläylhäisemmänteemaksi.Siinämissätavallisenaatelisenkuvattiinusein
suhtautuvanalempiinsakopeastijaylenkatseellisesti,häntäkehittyneempijakor-
keammassaasemassaolevasäätyvelitai-sisarasennoituikorostetundemokraatti-
sesti,osoittaen sitenviisaalla esimerkillään,mikäolimoraalisestioikea tapa rea-
goida.496Ylempijamoraalisempi,hyvääesimerkkiänäyttävätahosaattoiollamyös
itse hallitsija. Tyypillinen tilanne, jossa kuninkaan tai kuningattaren, keisarin tai
keisarinnanavarakatseisuuttajaerityislupaatarvittiin,olijuuriepäsäätyisenavio-
liitonsolmiminen.497

DemokratiateemoistaradikaaleinoliRanskanvuoden1789tapahtumiinjava-
pauden,veljeyden ja tasa-arvon ihanteisiinassosioituvavallankumouksen teema.
Tulenarkuudestaanhuolimattasiihenviitattiinvarsinusein–sekäriveilläettävar-
sinkinrivienväleissä,jonnevertauskuviinnaamioitusanomaolitapanasensuuril-
tapiilottaa.498Symboliikkaolitosinniinläpinäkyvää,ettäkyseonollutenemmän
kuurupiilostakuinaidostapiiloviestinnästä.

Fredrika Runebergin kertomuksessa Lasikorva kuunnellaan unessa nukkien
puheita. Yksi näistä on ranskalainen aatelinen naisnukke. Se on tapaturmaises-
ti menettänyt posliinisen päänsä, mikä tietenkin viittaa aatelisten mestaamiseen
giljotiinilla.499TopeliuksenVälskäreissäMainiemenlinnaasyösymbolinenvallan-
kumous sään ja ajan hahmossa, kunnes linna ruutikellarin räjähtäessä saa väki-
valtaisen lopun ja sen paikalle nousee talonpoikaistalo. 1700-luvun lopun levot-
tomiin vuosiin sijoittuvassa jaksossa aatelinen saa Tukholman kadulla niskaansa
tiilen, jonkasinkoaaranskalaisenpalvelijanhahmossavaeltavavallankumouksen
hengetär.500 Wecksellin Daniel Hjortissa puhutaan sekä [aatelin] linnojen sortu-
misesta että juurettomien jättiläispuiden [aatelin etuoikeuksien] kaatumisesta.501
GummeruksenYlhäisissäjaalhaisissakuvaillaaneräänaatelismiehensuulla,miten

”korkeamuurikaatuu,[...]kunseliiankorkeaksirakennetaan.Perustusantaajälkeen.Se

mulistuujajoskivetmuurinyleisimmissäkerroksissaovatylpeilleet,saavathenytnäh-

dä,etteivätkivejäparempiaole.[...]Paroonijatölliläinen,kuningasjakerjäläinen,kaikki

ovatihmisiä.”

495TopeliusKTI,247–249;KTIII,804;KTV,208–209.Canth1911,12–13,90–95.
496TopeliusKTKTVI,530–531;KTIX,229–233;KTX,48–108passim.Samantapaistaasennekas-

vatustasisältyyWirilanderin”oikeanherran”ja”puoliherran”teemaakuvittaviinsitaatteihin.
Wirilander1974,378–380.

497RunebergSAIV,179–193.Runeberg1981,187–190.Hannikainen1882,112–114.TopeliusKTIII,
286–287.

498Esikuvatälleoliranskalainen1800-luvunkauno/viihdekirjallisuus,jossavallankumouksenteemaa
jaihanteitapidettiinesillämyösniinäaikoina,jolloinvaltakunnanvirallinenhallintokatsoiku-
mousliikkeitäkarsaasti.Dallet2002,187–192.

499Runeberg1982,136–137.
500TopeliusKTI,615;KTII,213–228;KTIII,662.
501Wecksell1981,26,56
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Toinentaasmuistuttaavaroittavasti”tapahtumistaRanskanmaalla”.502
Vallankumouksen teemaakäsiteltiinmyöseksplisiittisesti, viittaamallavapau-

den, veljeyden ja tasa-arvon ihanteisiin tai”uusiin ranskalaisiin aatteisiin”.503 To-
peliuksen Linnaisten kartanon paroni Littow tarjoilee arkkitehdille vuoden 1789
ranskalaista viiniä ja Mirabeaun ja Robespierren filosofiaa. Lithau huomauttaa,
ettäRobespierrenoppisaattaamennäjoillekuillepäähän,muttaRanskanaatelille
senäyttäämenneenjalkoihin,nämäkunovatpaenneetmaasta.Suorajavertaus-
kuvallinensekoittuvatMirabeau-tädissä,jossaleikitelläännimiviitteillä.Lastentä-
dinmiesvainajaksiluulemanvallankumoussankariMirabeaunmuotokuvanohella
tädilläonmyösvahtikoiranimeltäDanton.504Realistienkäsissävallankumouksen
ideankiiltohimmeni.Kumousaateoliottanutuusiksiaseikseenpaperinjapaino-
musteen,jotensymbolistakaangiljotiiniaeienäätarvittu.Teemaakäsittelivätenää
aateliskirjailijat.505

Selvintäjapoliittisintademokratiapuhettaolivallitsevienolojenkriittinenku-
vausjatasa-arvonvaatiminen.SekäFredrikaRuneberginRouvaKatarinaBoijeja
hänen tyttärensä että Sigrid Liljeholm kuvasivat osoitellen säätyerotusta ahtaim-
millaan:aatelistenmielestäaatelittomanrahvaaneioikeastaansopinutheitäedes
puhutella, saati arvostella. Jälkimmäisessä teoksessa todetaan asetelman uhrik-
si joutuvan aatelittoman oppineen, Sigfrid Aronus Forsiuksen suulla, että maan
mahtavaton luotusamasta tomustakuinmuutkin ihmiset.Kopeaaatelinen taas
ilmoittaa, ettei Forsius kaikesta opistaan huolimatta kelpaa suutelemaan hänen
kengänpohjiaan.506

Topeliuksen keskiaikakuvauksissa todetaan taloudellinen epätasa-arvo, mut-
ta ihannoidaan aikakauden aatelisen kotielämän demokraattisuutta: isäntävä-
ki ja palvelijat syövät samassa pöydässä ja erisäätyiset lapset leikkivät yhdessä.507
Tähtien turvateissa 1600-luvun ihmiset epäilevät, ovatko aatelin etuoikeudet to-
della Jumalan tahdon mukaisia. Juonen tasossa kuitenkin näyttää siltä, että syn-
typerä määrää yksilön kohtalon.508 Toinen 1600-lukuinen demokratiajulistus on
VälskärienkantaisänAaronPerttilännäkemys,ettäaatelisetovatloisia,jotkavää-
ryydellätunkeutuvatkuninkaanjakansanväliin.1700-luvunsäätyvaltaakuvataan
varhaisenademokratiana, jokatosinkilpistyysäätyjenkeskinäiseenkonfliktiin.509
Vernan ruusuissa kuningas ja kansa -periaate esitetäänYhdistys- ja vakuuskirjan
hengessärahvaanedunmukaisena,jaaatelijälleenloisina.Vainvahvankuningas-
vallanuskotaantakaavantalonpojalleoikeudenmukaisenkohtelun.510

502Gummerus1970,IIosa,22–25.
503Hannikainen1882,54–63.TopeliusKTIV,177–178,214–215.Kivi1984,184.
504TopeliusKTIV,340–346,671–672,717.
505Tavaststjerna1924c,77–84.Järnefelt1916,199–221,458,486–490.Painettuasanaapoliittisena

aseenatietoisestikäyttävänsuuntauksenohjelmastaesim.Tolstoi(1968,170–172)jaSnellman
(1929,484–485).

506Runeberg1981(erit.88–93,128–129,166).Runeberg1983(erit.111,157,196,221–222,241).
507Topelius1875,293–294.TopeliusKTV,38,288.
508TopeliusKTVII(erit.460–462).
509TopeliusKTI,144,685–693,714–715,731,803–804;KTIII,1–314,463–662.
510TopeliusKTV,650–651.
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1800-luvullesijoittuvassaLinnaistenkartanonViheriässäkamarissa,topeliaani-
sessamodernisaationlippulaivassa,käydäänparoniLittowinjaarkkitehtiLithaun
keskenkonservatisminjaedistyksenvälinennäytösottelu.Edellinenkatsoosääty-
järjestelmän ja yksinvallan olevan ikuisia, luovuttamattomia periaatteita, joiden
avulla yhteiskunta pysyy pystyssä. Jälkimmäisen mielestä yhteiskunta instituuti-
oineenonkaikkiensäätyryhmienyhteinen.Kritiikkiäesiintyymuissakin1800-lu-
vunkuvauksissa.511Myösmuutamissasaduissateroitetaanepätasa-arvontuomit-
tavuutta.512

Moralisoiva yhteiskuntakriittinen asenne läpäisi romantiikan kauden kauno-
kirjallisuuden. Päivärinta tarkastelee Pentissä ja Inkassa valtaapitävien ja hallin-
toalamaisten suhdetta. Ihanteena hän esittelee talonpoikaisisännän ja aatelisen
maaherran mutkattoman, keskinäiselle arvonannolle perustuvan tuttavuuden.
ToisaaltaPöyhkeäisäntä,talonpoika,jokarikastuttuaanalkaaomaksuaaatelisiata-
poja,saanaapuriensavihatniskoilleen.KivenKarkureissaaatelinenkartanonomis-
taja liputtaa avoimesti konservatismin puolesta, ja Italiaan sijoitetussa Canziossa
operettimainen”tasavaltalainenryöväripäällikkö”uhkaileeaatelisiapäähenkilöitä.
Wecksellin Daniel Hjortissa ”herrat” ovat pystyttäneet yhteiskunnan, jolla ei ole
”kansan”tukea,jajokasiisontuomittusortumaan.GummeruksenYlhäistenjaal-
haistendemokraattisetihanneaatelisetsuhtautuvataatelittomiintoverillisesti.Vain
tyhmänylpeimmätaatelisethalveksivataatelittomia.513

Avoinaateluuskriittinenasenneolirealisteillevieläominaisempikuinroman-
tikoille.Aatelisetkirjailijatolivatomaksuneetaikansaedistyksellisetasenteet täy-
teenmäärään.514AhonnovellissaKievarinpihallasyntyyerikoinenkaksoisvalotus,
kun demokraattisesti ajattelevat aatelisnuoret vaativat itselleen vain samaa koh-
telua kuin kuka tahansa, mutta tuskin saavat edes sitä, kun heitä ei vaatimatto-
muutensatähdenuskotaaatelisiksi.LastussaÄitienmuistoksikritisoidaanpienen
eliitinvaltaa.Niemenäijässävanhaparoniesitteleekansanedunmukaisentalous-
politiikkansa:tasaisempiverotustuottaayleistävaurauttajasitenenemmäntuloja.
Kelvotonnuoriparoniyrittäähäätäääijänmökistään,muttasaahuomata,ettäjos
kansa ja aateli joutuvat vastatusten, viimemainittu saa väistyä. Keväässä ja taka-
talvessavanhoillisetaatelisetarvelevat,etteipalvelusväkeäpidäopettaalukemaan.
Muistatko–?esitteleekonservatiivisiajaitsekkäitäaatelisia.515

Aatelinsosiaalinenerityisasemamurtuivähitellen,kunuudetyhteiskuntaryh-
mätkasvattivatosuuttaan säätyläistössä,omaksuivat yhteiskunnanylimpienker-

511TopeliusKTIV,340–346,789–797;KTVI,627.
512SadutKirkonkukko,PariisilaishattujaOlehyväköyhille.TopeliusKTIX,9–16,135–142,312–365.
513Päivärinta1897b,84–119.Päivärinta1899,5–69.Kivi1984,184,371–372.Wecksell1981,56.

Gummerus1970,Iosa,33–43,58–63,70–75.
514Tavaststjerna1983,107,116.Tavaststjerna1924b,260.Tavaststjerna1924c,89–90.Tavaststjerna

1962,23–25,36.Järnefelt1965,45–46,77,135–136,172–173.Järnefelt1894(erit.239–240).
Järnefelt1900,77–139(erit.111–113,134).Järnefelt1902,11–14,36,41,43,55–58,106–116,126,
160–161.Järnefelt1927b,3–131.Järnefelt1927a,142,148–151.Järnefelt1916,175–176.Järnefelt
1927a,283–289,293,296,308–321.Järnefelt1924,109.Järnefelt1926,7–56(erit.14–17,24–32).
Järnefelt1927c(erit.36,70,96).Järnefelt1986,97–101,134–136,143–145,175–178,182–184,
294–297,306,324–325,425,435–438,450–451.

515AhoKTI,64–80;KTV,394–402;KTVI,31–40;KTVIII,70,94,106,209;KTX,108,155,159.



145

Myyttinenaatelismiesyhteiskunnanvihollisena

rostenseurustelukulttuuriajavähitellenrohkaistuivatsitämuokkaamaan.Jossakin
mielessä ns. homogenisoituvan yhteiskunnan kuvaukset siis heijastivat todellista
muutosta. Ne sijoittuvatkin aina aikalaistasoon. Kuvauksilla oli kuitenkin myös
toinenrooli.Alleviivatessaanhaluttuaasiaintilaa jaesittäessäänkäynnissäolevan
muutoksenjotapahtuneenanepyrkivätjouduttamaantoivottuakehitystä.

Romantikoistaaatelistenjaaatelittomientoteutunuttatasa-arvoaehtiaikalais-
kuvauksissaanesitellävainTopelius.516Realistienaikalaiskuvauksissahomogenisoi-
tunutyhteiskuntaolijooletuksenavallitseva.AhonHellmaninherrakuvaamoder-
nisoituvaamaalaisyhteisöä,jossanimenomaanaatelitonnimihenkilö,eisuinkaan
aatelinensivuhenkilö,edustaaöykkäri-kartanonherranperustyyppiä.LastutOijos
oisinvirkamiesjaTuhlaajapoikakuvaavataikalaisyhteisöä,jossaaatelillaeioleenää
sosiaalista tai kulttuurista hegemoniaa. Myös Keväässä ja takatalvessa opiskeleva
ylioppilasnuorisoseurusteleevapaastiylisäätyrajojen.517

Viimeinen demokraattinen naula aatelin kaunokirjalliseen arkkuun oli koko
ilmiönironinenfiktionalisoiminen:aateluudenmieltäminenomanaikalaisyhteis-
kunnan arjessa puhtaasti fiktion piiriin kuuluvaksi. Kuvausten nykyhetki ja var-
sinkin tulevaisuus kuuluivat ns. tavallisille ihmisille. Topeliuksen Mirabeau-täti
–romanttisenLinnaistenkartanonrinnakkaisteos,jostakirjailijanomavarhaisem-
piaateluusromantiikkaontietoisesti riisuttu–paneepilkaksiromanttisiakirjoja
liikaa lukeneen tytön halun nähdä kaikkialla jännittäviä aatelisia. Porvaristytön
silmissä aateliton ihminen ei voi olla oikein kiinnostava. Kun henkilö kiinnittää
hänenmieltäänsalaperäisyydellääntaierikoisellapersoonallaan,hänsepittäätälle
aatelisensukupuun.SamatoistuuDrifva-neidintyttöyhteisössä.518KivenNummi-
suutareihin sisältyy tarina tarinassa -aihelma upporikkaasta kreivistä, kansanker-
tomustenvakiotyypistä,jokamukamatkusteleeseudulla.Kertomustenkreivirin-
nastuufiktiivisenparoniMünchhauseninseikkailuihin,joitamyöskertoillaan.519

RealisteistaCanthriisuiaateluudestalopunkinromantiikan.Hannansydäme-
tön isä ivailee tytärtä, joka ei kelpuuta isän ehdottamia yli-ikäisiä ja sukupuoli-
tautien runtelemia sulhasehdokkaita, kysyen, odottaako neiti mahdollisesti krei-
viäkosijakseen.Ahotaaspanee lastussaPolkupyörälläReininrantojasuomalaiset
matkustavaiset haaveilemaan ulkomaiden aatelisesta linnaelämästä yltiöromant-
tisten kaunokirjallisten kliseiden mukaan. Tuomion Hanna von Falck kuvataan
elämälle vieraita kaunokirjallisia konventioita toteuttavaksi, melodramaattiseksi
hahmoksi.520

516TopeliusKTIV(erit.398–419);KTVI,528–537,541–545,727–735.
517AhoKTIII,1–61;KTIV,268–272;KTV,272–294;KTVIII,passim.Tavaststjerna1985.

Tavaststjerna1924a,184–190.Tavaststjerna1924a,67–123.Tavaststjerna1924b,353–442.
Tavaststjerna1924c.Järnefelt1965.

518TopeliusKTIV,661806;KTVI,553–556.
519Kivi1984,94,102,130.
520Canth1965,333.AhoKTVI,277–289;KTX,591–694passim.Järnefelt1927c,70,96.
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Kansallisenhistoriankokonaisesitykset
aatelinkuvaajina

Kaunokirjallisuudenohellamyöstietokirjallisuudenjulkaiseminenlisääntyihuo-
mattavasti 1800-luvulla. Akateeminen historiankirjoitus, koulujen ja yliopistojen
käyttöön tarkoitetut oppikirjat sekä yleistajuisiksi tarkoitetut tietokirjat alkoivat
yleistyä. Historian käyttö poliittisiin tarkoituksiin, toisin sanoen menneisyyden
esittäminen tarkoituksenmukaisessa valossa käynnistyi samanaikaisesti. Nationa-
lismin vuosisadan Euroopassa kansakunnan perustamismyytin hiominen histo-
rianavullaolivahvatrendi.521Kansallisenhistorianyleisesityksissäkuvattiinmyös
aatelinsyntyä,olemustajarooliamenneisyydenyhteiskunnissa.Aateluusoliläsnä
myösmonienmerkkimiestenhenkilökuvissa.

Tietokirjatmuodostivatkaunokirjallisuudenrinnallapainetunsananjulkisuu-
dentoisenhitaanvariantin.Kumpikinnoudattinarratiivinulkoistamuotoa,mut-
taesittämisentapajalukusopimusolivattietokirjallisuudessaselvästierilaisetkuin
kaunokirjallisuudessa.Ei-fiktiivisessäkerronnassakirjoittajanvapaudenrajatoli-
vatpaljonahtaammatkuinfiktiossa.Esitysoliainakinpääosinkoostettavasellai-
sistatiedollisistaelementeistä, jotkaolivatpuettavissafaktojenmuotoon, janiille
tuliainakinteoriassavoidaosoittaajonkinlaistaevidenssiä:tunnistettavia,kuvail-
tuja ja kriittisesti analysoituja lähteitä, niistä nousevia detaljitietoja, uskottavia
päättelyketjujataiarkijärkeänoudattaviatodennäköisyyksiä.Ainakinoppikirjoissa
esitettyjentulkintojenosaltatulimyösvallitajonkinasteinenkonsensus.

Lukijasuhdekin oli asiatekstin kohdalla erilainen kuin fiktiossa. Siinä missä
kaunokirjallinenkertojajoutuiviettelemäänlukijansauskomaantarinan,oppi-tai
tietokirjan tekijä saattoi vedota opetuksellisen tai tieteellisen asemansa suomaan
auktoriteettiin.Senhäntosinsaattoimyösmenettää,jostekstinuskottavuusluki-
jansilmissäkyseenalaistui.

Kaunokirjallisuudessa aateluutta kuvattiin epäsuorasti muun kertomusainek-
sen seassa juonikuvioiden, henkilökuvien, esineitten ja tunnusmerkkien avulla,
väittämättä lopulta eksplisiittisesti mitään totuuden kanssa yhtäpitäväksi tarkoi-
tettua, jota lukija olisi tuntenut tarvetta mielessään haastaa tai kiistää. Historian
yleisesitystenperusmuototaasoliyhtenäinenkronologinenkuvaus,jossatodettiin
lukijalle, millaisia asiat olivat, mihin yhteyteen ne kuuluivat, mistä ne johtuivat,
mitäniistä seurasi jamitänemerkitsivät.Tavoitteenaoliuskottavaltavaikuttava
esitys.

Osaa kaunokirjallisuuden suosimista keinoista ei ollut faktagenressä mahdol-
lista käyttää. Historiankirjoituksessa yksinkertaistavan tyypittelyn syrjäytti fakta-
tasolla todellisuuden monimuotoisuus. Kuvatut aatelismiehet eivät järjestyneet
koleerikko/sangviinikko-jaontaielinkeinoittainrakentuvanideaalityyppigallerian
mukaisesti,vaan ilmensivät sekaisinmonenlaisiapiirteitä.Historioitsijaeimyös-
käänvoinutkäyttääensisijaisenailmaisukeinonaepäsuoraavihjaamista.Toisaalta
hänellä oli halutessaan mahdollisuus painottaa vahvasti joitain asioita, käsitellä

521Nieminen2006,30–31,78–83,88.Häggman2008,13–271.Gellner1983,54–60,124,138.
Anderson1991,4.Wingfield2003.
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vainlyhyestiniitä,joitaeipitänyttärkeinä,jasivuuttaajoitainseikkojakokonaan.
Tulkitsijanrajallinenvapausmyössallihänenyhdistelläasioitahaluamallaantaval-
lajaesittääniillemieleisiäänsyy-yhteyksiä.Toisaaltatieto-jakaunokirjallisuuden
välilläolimyösyhtäläisyyksiä.Historianesityksissäolimukanaeläytyvästikuvaile-
vaajaarvottavaaei-faktuaalistaainesta.Kaunokirjailijoidenkäyttämätaateluuteen
viittaavatmerkkiluonnettaomaavatoliotolivatmyöshistorioitsijoidenkäytössä.

Faktagenressäkirjoittajajoutuiainakinteoriassaottamaansenriskin,ettäluki-
jaryhtyymielessäänargumentoimaanhänenteesejäänvastaan.Tätäolimahdol-
listapyrkiäestämäänpaitsiaukikirjoitettujatodistelujajaevidenssiäesittelemällä,
myös säätämällä tekstin sävy psykologisesti ja emotionaalisesti mahdollisimman
vetoavaksi. Nationalistisessa puheavaruudessa tämä tapahtui helpoimmin koros-
tamalla keskinäistä yhteenkuuluvuutta: historioitsija oli yksi meistä, hän kertoi
meidäntarinaamme.Eräsmerkkitästäoliniinhistoriakirjoissakuinsanomaleh-
dissäkinviljeltyilmausmeidänmaa.522Possessiivisuffiksinpoisjättämisellälienee
haettuetäisyyttäsuffiksillisenmuodonjuhlavuuteen,muttakovinkaukanaeiole
sekäänajatus,ettäkieliopinvastaisuudestaankorosteisuuttasaanutilmausolisilu-
ettavapaitsiyhteenkuuluvuuden,myösjaerityisestisitävastaavanulossulkemisen
merkiksi:meidänmaa,eikäniidentoisten.

Tässä tarkastelussa olen käyttänyt aineistona autonomisen 1800-luvun suo-
malaisen kansakunnan historian keskeisiä kokonaisesityksiä. Fennomaanis-kan-
sallisen projektin sisältä käsin kirjoitetuista teksteistä ovat mukana historioitsija
Yrjö Koskisen Oppikirja Suomen kansan historiassa (1869), yleistä historiaa kä-
sittelevä Johtavat aatteet ihmiskunnan historiassa (1879) ja kansallisessa histo-
riografiassa poikkeuksellisen merkittäväksi muodostunutta ajanjaksoa koskeva
Nuijasota: sen syyt ja tapaukset (1877)523 sekä kirjallisuustieteilijä Julius Krohnin
sarjaKertomuksiaSuomenhistoriasta(1872–1879).524Vastapainonatoimiiruotsin-
kielisenGabrielReininpostuumistitoimitettuja julkaistukaksiosainen,1850-lo-

522Koskinen1869:ssailmausmeidänmaaesiintyysivuilla90,95,108,187,241,249,251,256,374,
408ja446,sivulla115lisäksimeidänkansa.Autonomianaikaakoskevastaluvustailmaustaei
löydy,eliKoskinenmerkitsisenavullasuomalaisuuttanimenomaanennenomanvaltiokokonai-
suudenaikaa.Reinkäyttivastaavaailmaustavårtlandkolmisensataasivuapitemmässätekstissään
paljonsäästeliäämmin(Rein1871,203ja420sekäsivulla415vårtfolk).Lehdistössäilmaustuotiin
omalleajalleasti(ks.s.216).SiinämissäKoskinenimplisiittisestiolettiyleisökseen“meidät”eli
kansakunnan,Reininluennoiksikirjoittamistateksteistätyöstettykirjaeksplikoiainakinkerran
yleisönsä.Sivulla202hänpuhuttelee”herroja”,aikansamiespuolisiaylioppilaita,toivoenpysty-
neensäantamaanheilleelävänkuvanpuheenaolleestaasiasta.Luentojenalkuperäinenkohdeylei-
söolisiisvalikoitunutastettatiheämmälläseulalla,mikäonepäilemättävaikuttanuttekstinsävyyn
jasisältöön.

523KoskisenNuijasota-tutkimusilmestyialunperinvuosina1857ja1859.Vuonna1877ilmestyise
lähinnälähteidenpuolestatäydennettylaitos,jotaolenkäyttänyt.Kyseisestälaitoksestakirjoittaja
toteaa,etteihänen”oletarvinnutsuuremmassamäärässämuuttaakäsitystäniihmisistäjata-
pauksista”(Koskinen1877,v).Johdonmukaisuudenvuoksiolenpyrkinytkäyttämäänensimmäisiä
painoksia.SaatavuusteknisistäsyistäjohtuvanpoikkeuksentekeeKoskisen1879ilmestynytyleisen
historiankuvaus,jonkavuoden1960laitosnähdäksenionjotieteellineneditio.KutenDerek
Fewsteronosoittanut,käyttöteksteiksitarkoitettujenhistoriateostenpainotuksetsaattoivatvaih-
dellapaljonkinpainoksestatoiseen(Fewster2006).Valitettavastienitsevoitämäntyönpuitteissa
kartoittaaaatelinkuvanvaiheitayhtätarkkaan.

524J.KrohninKertomuksiaihmiskunnanhistoriastaA.W.Grube’nmukaaneioleoriginaaliteosjaon
siksijätettykäsittelemättä.
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pullapidettyynluentosarjaanperustuvaFöreläsningariFinlandshistoria(1870ja
1871).525HistorioitsijaZ.Topeliuksenkansallistahistoriaafiktionkeinoinesitellyt
kaunokirjallinentuotantojaMaamme-kirjaonkäsiteltyedellisessäluvussa.

Kansallista historiaa kokonaisuutena käsitelleitä kirjoittajia ja teoksia on käy-
tettävissä paljon vähemmän kuin kaunokirjallisuutta. Teksteistä välittyvä aatelin
kuvaonsiksi johdonmukainenjayhtenäinen,ettävoidaanolettaasenolevan la-
jityypille, ei kirjoittajayksilöille ominainen.Yhtenäisyyttä on toki vahvistanut se,
että Krohn käytti Koskista yhtenä lähteenään.526 Koskinen puolestaan tunnus-
taa velkansa Reinille omistamalla Oppikirjansa Suomen kansan historiasta hänen
muistolleen. Reinin fennomaanisesta jossain määrin eroava tulkintalinja toimii
vertailukohteena pyrkiessäni osoittamaan, mitkä kansallisen menneisyyden vai-
heet fennomaanisessa katsannossa erityisesti liittyivät aateluuden historiaan, ja
mitenniidensuomalaiskansallinentulkintapainottui.

Aateluuden historiaa kirjoitettiin Suomessa 1800-luvulla ainoastaan osana
muutahistoriaa.Toistaiseksiainoasuomalaistaaateliakäsittelevämonografia,P.O.
vonTörnenkaksiosainenFinlandsRiddarhus,jokakuvaaritarihuone-instituutiota
sekä aatelia valtiopäiväsäätynä ja korporaationa, ilmestyi vasta 1900-luvun alku-
puolella.5271800-luvunkirjoittajistaKrohnomisti1600-luvunsuurvalta-ajanaate-
lillekokonaisenomanluvun,kuntaasKoskinenjaReinkäsittelivätaateliaainoas-
taanmuuntapahtuma-jayhteiskuntahistorianyhteydessä.Kirjoistaonkuitenkin
nostettavissaesiinyleisruotsalaisenaatelin jasensuomalaisenosantarina,kerto-
mus siitä, mitä nimenomaan aatelille vuosisatojen kuluessa tapahtui. Aineiston
pääasiallisinakokoajina tosinovat toimineetaiemmatRuotsin, jaainakinReinin
tapauksessaVenäjänkin,historiaakirjoittaneetsikäläisettutkijat,joidenkuvauksia
valtakunnansuomalaisenosanhistoriaakirjoitettaessahyödynnettiin.528

Ensimmäinen kysymykseni on, minkälaisen yleiskuvan suomalaiset 1800-lu-
vulla laadituthistorianyleisesityksetkunkinmenneenaikakaudenaatelistaanta-
vat: miten tuolloin kirjoitettiin totuuden kanssa yhtäpitäväksi tarkoitettua aate-
luuden historiaa? Epookkijako oli aikakauden historiankirjoitukselle ominainen
tapa jäsentää menneisyyttä, joten tarkastelen historioitsijoiden aatelikuvaa aluksi

525GabrielReinaateloitiinvuonna1856ilmannimenmuutosta.YrjöKoskinen(alunperinForsman)
aateloitiinvuonna1884nimelläYrjö-Koskinenjakorotettiinvapaaherraksi1897.SekäReinettä
Koskinenkasvoivataatelittomassasuku-jakulttuuriympäristössäjaaateloitiinakateemisista
ansioistaan,jotenkatsonvoivanipitääheitä–kutenmyösKrohnia–aikansa“porvarillisen”
sivistyneistömentaliteetin,eiaatelisenidentiteetinjaajattelutavanedustajina.KoskinenjaKrohn
edustavattulkinnoissaansuomalaiskansallistalinjaa,Reinsuurvaltapoliittistajayleisruotsalaista
muttaeivarsinaisestisvekomaanistanäkemystä,jostahänmyöseksplisiittisestisanoutuiirti(Rein
1871,57).HänenesityksensäpäättyyRuotsinkaudenpäättäneisiinPorvoonvaltiopäiviin.Koska
pääkohteenaniovatkansallisenhistoriankirjoituksennäkemykset,olenkussakinkohdassakäsi-
tellytensinKoskistajaKrohnia,janostanutvastasenjälkeenesiinReininmahdollisestiesittämän
vastakkaisentulkinnan.MikäliReininnäkemyseieroakansallistenhistorioitsijoidennäkemyksis-
tä,olentyytynytviittaamaannootissamyöshäneen.Niitänäkemyksiä,joidensuhteenkirjoittajat
ovatpäätyneetkonsensukseen,onpidettäväpikemminporvarillis-edistyksellisinäkuinmilitantisti
nationalistisina.

526TämäkäyilmiKrohninteoksen(1878)esipuheesta.
527vonTörne1926ja1935.
528Tämäkäyilmiteostenesipuheistajasatunnaisestikäytetystäviiteapparaatista.
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aikakausi kerrallaan. Esittelemällä aatelia koskevaa historiankirjoitusta kronolo-
gisesti olen myös halunnut salakuljettaa tähän kirjaan pienen katsauksen aatelin
vaiheisiin.

Toiseksi tärkeintarkastelutapahistoriakirjoissaoliaateluudenyhteiskuntateo-
reettinenjäsentäminen.Kaunokirjallisuudelleominainen,muttahistorianesityk-
sissä marginaalinen tunnusesineitten ja tilanteitten avulla tapahtuva aateluuden
tuottaminen käsitellään seuraavana. Lopuksi tarkastelen vielä historiankirjoituk-
senaateluusvastaisiademokratiateemoja.Tosi-jahyveaateluudenkäsitteitäeihis-
toriateoksissaesiintynyt.Sensijaanhyveaateluusilmiönäkuuluikirjoittajienarse-
naaliin.Sitäkäsitelläändemokratiateemojenyhteydessä.

Aatelin tarina kerrottiin siis osana toista, olennaisemmaksi koettua tarinaa.
Aikakaudendominoivannationalistisenaatekehyksenmukaisestisekäsittelikan-
sakunnan syntyä ja kehitystä kohti yhä suurempaa erillisyyttä ja poliittista kyp-
syyttäeli”vapautta”.Tämäprimääritavoiteohjasimyössitä,millaiseenrooliinde-
mokraattisuuttaankorostavakansallismielineneliittisijoittivastustajakseenkäsit-
tämänsäaatelin,jamillaisinmääreinsesitäkuvasi.

Sen osalta, mitä kerrottiin, historiakirjojen tarjoama kertomus näyttää varsin
luotettavalta. Kirjoittajat huolehtivat siitä, että banaalit faktat pitivät paikkansa.
Tämäntutkimuksenkannaltaonkinpaljonolennaisempaa,mitenkerrottiin–mitä
korostettiin, miten selitettiin, miten tulkittiin, miten arvotettiin ja millaisia syy-
seuraus-suhteitarakenneltiin.

Aatelia koskevan kertomuksen moralistisena rakenteena toistui hybriksen ja
nemesiksenvuorottelu.Antiikintragedioistatutussakaavassahybrikseneliylpey-
denhengenvallassajumaliauhmaavaihminenjoutuukostonjumalatarNemesiksen
oikeudenmukaisenrangaistuksenkohteeksi.Ylpeäaatelinouseekertatoisensajäl-
keen valtaan ja rikkauteen, vain pudotakseen alas. Hybris-vaiheiden kuvaamisen
motiivinanäyttäisiolleenyhteiskunnallisenpahanesittelymoralistisinäänenpai-
noin, sortoa, ahneutta ja rikoksia korostaen. Nemesis-vaiheiden kuvaukset taas
tarjosivatmahdollisuudeniloitapahanpalkkanasaadustarangaistuksesta.Samalla
nemuistuttivat,ettävihollinenolivoitettavissa,jaettävääjäämätönhistoriallinen
oikeusoli”kansan”puolella.

Merkityksellistä on myös se, mitä jätettiin kertomatta: mitä menneisyyden il-
miöitäeilainkaanmainittu,mitäeivaivauduttuselittämään,mitämahdollisiapo-
sitiivisia tai rakentaviamotiiveja jätettiinetsimättä jamitäkiusallisiaparalleeleja
kirjoitusajankohtaanjäiosoittamatta.529

Näin kerrottuna aatelin historia on lopulta vain ohuesti naamioitu kertomus
siitä,miten”me”taistelimme”niitä”vastaan,jaajanmyötämyösoikeutetustivoi-
timme.Vainhiemankärjistäenvoisanoa,että1800-luvullakirjoitettuaatelinhis-
toriaonmeidäntarinammejasenitseoikeutettujensuomalaiskansallistensanka-
rienkannaltalaadittukertomussiitä,millainenolikaantarinanroisto.

529Tärkeineriaikojenvirkamieseliittejäyhdistäväpiirreonse,ettäniidenpalkatmaksetaanverova-
roista.Menneisyydessäkäytössäolleetpalkkausjärjestelmätonhelppoesittääriistona,kuntaas
omanajanjärjestelmänähdäänyleensäjärkevänäjavälttämättömänä.
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Aatelinroolisuuressakansallisessakertomuksessa

Esihistoriallisenajantasa-arvo(prologi)

Modernia valtiota ja järjestäytynyttä uskontoa edeltävien aikojen aatelista histo-
rioitsijoillaolivarsinvähänsanottavaa.Sevähäolidemokraattiseneetoksenmu-
kaista.KoskinentotesiJohtavataatteetyhteiskunnanhistoriassa-luennoissaanEu-
roopanaatelinjuontavanjuurensaantiikista.Kreikanvallanhimoinenaristokratia
oliollutklassisendemokratianvastavoima jaRoomanylimyskunta suljettu, etu-
oikeutettusääty.Roomanprovinssienveronvuokraajatmuodostivatensimmäisen
ritarisäädyn.Arvonimienjahierarkianalkumuotooliheimoyhteiskunnanpaikal-
lispäällikkyydessä,jonkatoimialaankuuluivatsotiminenjaoikeudenjakaminen.530

Suomalaisesta muinaisyhteiskunnasta sekä Rein, Koskinen että Krohn tote-
sivat, etteivarsinaistaaateliaollut,vaanainoaero tehtiinorjan javapaanvälillä.
Heimoyhteiskunta edusti tasa-arvoista ja demokraattista kulta-aikaa: vapaiden
miestenvälilläeiollutsäätyeroja,vaikkatilapäistäsotapäällikkyyttäjamahtisukuja
ehkäolikin,jaasiatratkaistiinneuvottelemallatasavertaistenkesken.Krohnnosti
aateluuden lähtökohdaksi heimon vanhimpien harjoittaman hallinnon ja oikeu-
denkäytönkorostaenkuitenkin,ettäheimoyhteiskunnassaheidätvalittiindemok-
raattisesti.Päätellessään,ettäkyseeiollutvarsinaisestaaatelista,koskavirateivät
kulkeneetperintönäsukupolveltatoisella,Krohntulimääritelleeksiaatelinuuden
ajanmallinmukaan,eliperinnölliseksisäädyksi.531

Demokraattisenkeskiajanväkivaltaisetylimyksetjaromanttisetritarit

Ainoa aikakausi, jota historiankirjoittajat yllättäen käsittelivät kaunokirjailijoita
monipuolisemmin, oli keskiaika. Kuva keskiajan aatelista oli romanttinen ja ko-
risteellinen, japääosinmyönteinen.Tähänoliensinnäkinkaksi toisiinsa liittyvää
syytä.Verovapauselirälssimyönnettiinkorvaukseksiratsumiehenvarustamisesta
hallitsijanarmeijaan,javerovapauspäättyiratsupalveluksenpäättyessä.Keskiajan
varhaismuotoinen aateli oli siis henkilökohtaiseen ansioituneisuuteen perustu-
va meritokratia, aivan kuten sivistyneistö myöhemmin, vaikka meriitit sinänsä
olivatkin erilaiset. Lisäksi rälssistatus oli tasa-arvoisesti (lähes) kaikkien ulottu-
villa: palvelukseen saattoi astua jokainen, jolla oli riittävät taidot ja varallisuus.
Kolmanneksi keskiajan aateli tarjosi kiitollista ainesta jännittävän kuvan maalai-
luun.Neljänneksiseoliajallisestietäälläeikäkirjoittajienomassaajassamuodos-
tanutenääkummoistakaanuhkaa.Viidenneksi,kunaatelinloistonaikasijoitettiin
menneisyyteen,senhupenevarooliomassaajassakorostui.

Koskinenajoittieurooppalaisenaateluudensynnynkeskiajanalkuun.Feodaali-
aateli muodostui, kun ratsupalveluksen vastineeksi saatu maaomaisuus kävi pe-
rinnölliseksi. ”Varsinaisen aatelin” määritelmä korosti tässäkin perinnöllisyyttä.
Koskinen moitti läänityslaitosta vain vallanpitäjiä hyödyttäneeksi tehottomaksi
systeemiksi.YleiskuvaEuroopankeskiajanaatelistaolisynkkä.Läänitysaatelinelä-

530Koskinen1960,42,63,67–69,129,135,140.
531Koskinen1869,16.Krohn1869a,11–13.Rein1870,14–16.
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mäolirajuajariehakasta,serasittikansaakovinveroinjakurittisitämonintavoin
muutenkin.532SekäReinettäKoskinentuomitsivataikalaiskeskustelussakinkriti-
soidun Baltian aatelin varhaiset edustajat, saksalaiset ritarikunnat. Ritarikuntien
aateliskeskeinen politiikka ja maaorjuusjärjestelmä nähtiin kansan sortajina, joi-
denikeeseenRuotsinlakienjalaillisuuteenperustuvanhallinnonturvaamavapaa
skandinaavinentalonpoikaonnekseeneijoutunut.533

Ruotsalaisenaatelinjuuretolivatherrainpäiväinstituutiossajakuninkaanneu-
voskunnassa,jostamuodostuivaltakunnallinenaristokratia.Heimoyhteisöjenpääl-
liköistä sukeutui paikallistason laamanneja, linnanisäntiä ja sodanjohtoa.534 Rat-
supalvelustasuorittavavapaasäätyelimaallinenrälssisyntyiMaunuLadonlukon535
vuonna1285antamanAlsnönsäännönmyötä.Jalkamiehenvarusteitakalliimman
ratsuvarustuksenjahevosenkustantamiseensitoutunutsaikorvaukseksimaaomai-
suuttaan koskevan verovapauden. Koskinen korosti, että ratsupalvelus ja rälssi-
status lunastivat toisensa: ratsupalveluksen päättyessä verovapauskin lakkasi.536
Koskisen asiakirjajuridiikan ja tasa-arvokorostuksen vastapainoksi Krohn tarjosi
aggressiivisempaa kuvaa todetessaan aatelin valtakauden Pohjoismaissa alkaneen
sotaisistaristi-javalloitusretkistä.537

KeskiajanRuotsinaatelintalouspoliittistarooliaarvioitiinkriittisesti.Koskinen
ja Krohn pitivät sitä sekä kuningasvallan että kansan vapauden vastavoimana.
Maanlinnoittamisenmyötävahvistunutaateliolisotaistajakeskenääneripuraista.
Sekohtelirahvastaväkivaltaisestijaviettisenkustannuksellaloisteliastaelämää.538

Kalmarin unionin kaudella (1397–1523) hybris ja nemesis vuorottelivat taa-
jaan. Keskusvallan vahvistuminen toi rahvaalle lisää oikeuksia ja kevensi vero-
tusta.Hallitsijoidenotteenheiketessäaatelivahvistui,hallitsipikkukuninkaina ja
haaliläänityksiä,jotkavahvathallitsijattaaspalauttivatkruunulle.Kaudenlopulla
unionihallitsijoita uhmanneen ruotsalaisen aatelin nemesikseksi ilmaantui vielä
Tanskan kuningas Kristian Tyranni, jonka toimeenpanemaan Tukholman veri-
löylyynunioniaikapäättyi.Krohnkommentoi,ettätalonpoikienkannaltaKristian
oli oikeastaan varsin mukiinmenevä kuningas: hätyytteli öykkäröiviä aatelisher-
roja ja jätti rahvaan rauhaan.Toisaalta,kunKrohn jaKoskinenkuvasivat,miten
Kristianpetoksellahoukuttelisekäruotsalaisenettäsuomalaisenaatelinansaanja
sittenmestauttinäitäsuurinjoukoin,kirjoittajienmyötätuntoolipetettyjenaate-
listenpuolella.539

Keskiajan aatelin kuvauksista löytyi siis harmaasävyjä. Läänitysinstituutiota
selostaessaan Krohn korosti sen vastavuoroista, myös läänityksen haltijaa vel-

532Koskinen1960,116,139,153–162,207–219,234–236,242.Koskinen1877,4.
533Koskinen1869,26–32,35,42,48–49,54,66,74,116,124,510.Koskinen1877,14,41–42.Rein

1870,16,83–86,172,212,266,268.Rein1871,43,55.Baltianaateliakoskevaakriittistäaikalaiskes-
kusteluakäsitelläänlaajemminkahdessaseuraavassaluvussa.

534Koskinen1869,32–92passim.
535Henkilönnimetovataikakaudentyyliinsuomenkielistentekstienyleisimminkäyttämässäsuoma-

laistetussamuodossa.
536Koskinen1869,34–35(sitaatti),90–91.Rein1870,124–125,162.
537Krohn1868a,2–4,14–16.
538Koskinen1869,46–47,50,53–56,59–60,68–75,83,90.Krohn1868c–1868gpassim.
539Koskinen1869,59,84–86,107.Rein1870,200–204,276–279,298–305,311,316,318,325.Krohn

1868f,12–14.
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voittavaa luonnetta.Vastineeksi siitä, että saikantaa läänitysmaankruununverot,
lääninherran oli sodan syttyessä tultava kuninkaan avuksi sotajoukon kanssa.540
Kiinnostavaakyllä, juuriei-fennomaaninenReinmuistutti,ettäruotsalainenval-
loittaja, joka toi mukanaan fennomaani-historioitsijoiden arvostaman euroop-
palaisen sivistyksen ja talonpoikien vapautta vaalineen hallintotavan, kuitenkin
edustisuomenkielisenenemmistönkannaltavierastakieltäjakulttuuria.541Kaiken
kaikkiaanReinkuvasienemmäntapahtumiajamoralisoivähemmänkuinfenno-
maanikollegansa.542

Nationalistinenajattelutoikeskiajanskandinaavisenaatelinkuvaantärkeänli-
säsävyn.KoskinentotesipainokkaastiRuotsinaatelistaerillisen,alueellisensuoma-
laisenaatelinolemassaolonvaltakunnansisällä.Kotoinenaatelikelpasikansakun-
taisuudenkantajaksierityisesti,kunsenvastakohtanamainittiinRuotsinylimyk-
set.543 Kansallisen omakuvan tarpeisiin suomalainen aateli kuvattiin ruotsalaista
rauhaarakastavammaksi javaatimattomammaksi. Sehoiti alempiaoikeusvirkoja,
kun taas linnanpäällikkyydet ja rahakkaat läänityksetolivat ruotsalaistenkäsissä.
Kysymysaatelinkotimaisuudestajaaatelistenvirkamiestensuomenkielentaidos-
ta kiinnittyi kysymykseen kansallisesta olemassaolosta. Ruotsalaisen ylimystön
kuvattiin pyrkineen pitämään valtakunnan suomalaisen osan käsissään. Koska
rahvaankanssakuitenkinoliasioitavasenomallakielellä, suomeataitavaalempi
virkakuntasaietulyöntiaseman.544Reinkuvasikotimaistaaateliaosanavaltakun-
nanaatelia,tekemättäsuurtaeroaRuotsistatulleidenjakotimaistenrälssisukujen
välillä.545 Krohnille keskiaikaisen suomalaisen aatelissuvun rikkaus ja mahtavuus
kelpasivatkansallisenylpeydenaiheeksi.Koskinentaaskorostikotimaisenaatelin
kansanomaisuutta huomauttaessaan, että nämä olivat köyhempiä ja vähemmän
mahtavia kuin ruotsalainen aateli.546 Kaikki historioitsijat pitivät vahvasti esillä
sitä,ettäkeskiajallasyntyipaikallisiasuomalaisiaaatelissukuja.547

Tärkein keskiajan aateluuden historiallisia kuvauksia kaunokirjallisuudes-
ta erottava piirre olivat romanttisen ritariuden kuvaukset. Fiktion puolella tämä
suorastaanliianhoukuttelevaaihejäipittoreskeistaulottuvuuksistaanhuolimatta
kokonaankäyttämättä.MyöskäänaatteellisestiviileäReineipaneutunutritariro-
mantiikkaan,vaikka lyhyestimainitsikinkeskiajanaatelisethuvituksetturnajaisi-
neen,tansseineenjaleikkeineen.548

Eurooppalaisen keskiajan kontekstissa Koskinen nosti esiin hengellisten rita-
rikuntien luoman uskonsoturi-ihanteen, jonka totesi vähitellen maallistuneen ja
muuttuneen fyysisen voiman ja hienojen tapojen ihannoinniksi.549 Kotimaisessa

540Krohn1868e,10.Krohn1868f,18.
541Rein1870,83–86.
542Rein1870passim(erit.112–147,185–191,194–201,208–215,224–237,244–267,283–292).
543Koskinen1869,34,44,50,53–56,59,64–68,70–71,75,85–91.
544Koskinen1869,72,89.
545Rein1870,162–163.
546Koskinen1869,50ja72(kotimaisenaatelinsuhteellinenköyhyys)61,74–75,80–83,88.Krohn

1868a,11–12.Krohn1868d,2.Rein1870,146,162,252,209–215,235,247–249,302,323,327.
547Kurjet,Stiernkorsit,Bitzit,Tottit,Frillet,Stålarmit,Flemingit,Posset,GrabbetjaTavastit.
548Rein1870,198.
549Koskinen1960,190.
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yhteydessähänmainitsiasetaidotjavarallisuudenpalveluksenkriteereinäjakoros-
ti,ettärekrytoitavatolivattalonpoikia.Miestensotilaskuntojatilustenkantokyky,
toisin sanoen se, oliko heillä varaa varustaa verovapautensa lunnaaksi ratsumies
kuninkaan palvelukseen, tarkastettiin vuosittain.550 Nuijasotaa taustoittaessaan-
kinKoskinenkorostisekärälssinettäsiitänousseenperintöaatelinansioperustai-
suutta. Kiinnostavaa kyllä, keskiajan perinnöllinenkään aateluus ei näyttäytynyt
demokraattis-kansallisen aatesuunnan kannalta epäkohtana.Vaikka ratsumiehen
varustamisestakoitunutverovapauspäättyipalveluksenlakatessa,ritariksilyödyn
ratsumiehenjälkeläisilleperiytyiainaasemiehenarvo.Näistäritarillisistasuvuista
tulivatsittemminkuninkaanneuvosmiehet.Koskinenkorosti,ettämyöstalonpoi-
kainensuomalainenrälssimiessaattoiyletäritariksi,jolloinsukusaiperinnöllisen
aatelisarvon.Kotimaisenaatelinetäisyyskansastaeisiishänenmukaansaollutkaan
lopultakovinsuuri.551

Vielävoimakkaamminkeskiajanaatelointiprosessintasa-arvoistajakansallista
pohjaa korosti Krohn, joka tunsi suurta myötätuntoa ratsupalvelusta suorittavia
kohtaan.Näkökulmaolitässäselvästiaatelinsisäinen,kuntaaskriittinendiskurssi
yleensätarkasteliaateliaulkopuolelta.

”Jopasaattoisuomalainenvaikkaaatelissäätyynkinpäästä.Ruotsissaei,näet,silloinvielä

ollutvarsinaistasotaväkeä,vaansodantullen lähtikuninkaankäskystäyksi taiuseampi

miestalolta,kukinominaseineen,eväineen.Köyhemmättulivatsotaanjalkaväkenä,mut-

tavarakkaammatratsunselässäjarautapuvussa,jostahesaivatpalkinnoksiaatelisarvon

javeronvapauttatalollensa.”552

”Jokavuosikutsuttiinaatelismiehetsotapalvelukseen,johonheidäntäytyivarustaaitsel-

leenaseet jahevoset, sekäkustantaapitkätmatkat jakallistaelatustakaukaisillamailla;

vieläpä täytyi omasta kukkarosta maksaa lunnaatkin, jos joutuivat vihollisen vangiksi.

Tästämoniaatelinenköyhtyiperäti.”553

YleisvaltakunnallistajasuurpoliittistapainotustaesilläpitäväReintaasmuistutti,
ettäverotulojenmenetyksestähuolimattaratsupalvelujärjestelmäolikruunulleso-
tilasstrategisestiedullinen.Aatelinjarälssinratsupalvelusmuodostiennenpysyvän
armeijansyntyäasevoimienpääjoukon.554

Maanpuolustamisenlisäksirälssimiehenoliomantaloutensapiirissäkasvatet-
tavauusisoturipolvijaylläpidettävänäidentaistelukuntoa.Krohnkuvasilaveasti
tulevanritarinkoulimistaasetaitoihinjalopullistaritariksiasettamista,johonkuu-
lui sekä maallisia että uskonnollisia seremonioita. Ritarin miekka siunattiin kir-
kossa.Hänvannoivalan,jossalupasisuojellakirkkoajapappeja,ylläpitääoikeutta
ja rauhaa, turvataorpoja,neitoja, leskiä jaköyhiä,ollauskollinenkuninkaalle ja

550Koskinen1869,34–35,90–91.
551Koskinen1877,56–61.
552Krohn1868c,8.Sitaattienortografiaonmodernisoitukorvaamallakaksinkertainenv-kirjain

yksinkertaisella.Muutentekstitovataikalaisasussaan.
553Krohn1868d,14.
554Rein1870,314.
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kotimaalleen ja käyttää aseitaan Jumalan kunniaksi. Tämän jälkeen kuningas löi
hänet ritariksi,hänetpuettiin rautapukuun ja annettiin symboliset aseet, keihäs,
miekkajakilpi.555

Ritarien rauhanaikaisen elämän värikkäät kuvaukset eivät nekään sisältäneet
erityistäkritiikkiä.Keskiajanaateliseteivätkertakaikkiaanedustaneetpahoja”toi-
sia”,vaankansalliseksiomaksutunmenneisyydenloistavintajoukkoa.Sotataitojen
hiomisenlomassaharrastettiinKrohninmukaanmetsästystäjaruumiinharjoituk-
sia, joistahänmainitsierikseenvesiturnajaiset. Juhlatvaihtelivatnuotionääressä
vietetyistä juomingeistahienoihinpäivällisiin.HienostuneinahuvituksinaKrohn
mainitsimyöskorttipelitsekästrategiataitojakehittävänshakin.556

Keskiajan aatelisen elämäntavan kuvaus huipentui”torneriin” eli turnajaisiin,
jotkaKrohninmukaanolivatkomeinjaloistavintuonajanhuvituksista.Kilpailu
tapahtuiaidatullakentällä,jollaritaritratsain,haarniskoituina,peitsinaseistettui-
napyrkivätpudottamaanvastustajansaratsunselästäyleisönseuratessa tapahtu-
mia.Voittajaaodottivatkomeatpalkinnot, jotkauseimmitenolivatritarille sopi-
vasti hienoja aseita. Ritariromantiikkaan viittasi tapa, jonka mukaan seurueen
kaunein nainen ojensi voittajalle kukkaseppeleen. Krohnin mukaan traditio hii-
pui keskiajan myötä.557 Rein mainitsi KustaaVaasan hovissa harrastetut ritarilli-
setruumiinharjoitukset,jaKoskisenmukaanturnajaisiajärjestettiinTurussavielä
Juhana-herttuanaikanakin.558

Uudenajanalku:perinnölliseksimuuttuvamoderni
aateluusjaNuijasota

1500-luvun kuluessa vaalikuninkuus korvautui perinnöllisellä kuninkuudella ja
aateluusirtautuiratsupalveluksesta.Historioitsijatselittivätkuninkuudenjaaate-
luudenyhtäaikaistaperinnölliseksimuuttamistajaaatelinetuoikeuksienlisäämistä
KustaaVaasanjahänenseuraajiensatarpeellasaadapysyviätukijoita.559Nuijasodan
taustaluvussaKoskinenkorostikruunun jaaatelinuutta liittoa.Katolisenkirkon
menetettyäasemansakaksijäljellejäänyttäyhteiskunnallistamahtia,kruunujaaa-
teli,jakoivatkeskenäänsenvarat.Uskonpuhdistuksenansioksikirjoittajalaskikui-
tenkinsen,ettäpiispoiksivalikoituiaatelistensijaannyttalonpoikaisiamiehiä.560

Reininselitysmallitolivattoisenlaisia.Hänkorostiuskonpuhdistuksentuotta-
neenrahvaalleverohelpotuksiajamoittikatolisenajanhengellisenrälssinkahmi-
neenvaltakunnanrikkaudetitselleen.HänenmukaansaKustaaVaasantavoitteena
oli vahvistaa sotilassäätyä palauttamalla sen 1400-luvulla kirkoille ja luostareille
luovuttamat tilukset. Pian kuningas aatelin omavaltaisuuteen kyllästyneenä kui-

555Krohn1868e,10–11.Krohn1868f,19.
556Krohn1868e,11–12.
557Krohn1868e,13–14.
558Reininmukaanvastaavia,epäilemättähistorianharrastuksestarekonstruoitujajuhliavietettiin

vielä1700-luvullaKustaaIII:nhovissa.Rein1871,39,425.Koskinen1869,127.
559Koskinen1869,111–112,123,135–136.Krohn1869e,9–10.
560Koskinen1877,4–5,62,65–66.Koskinen1869,107.Reinhuomauttikeskiaikaakoskevassayleis-

katsauksessaan,ettäkatolisellaajallarälssi-jaaatelisluokanmiehettäyttivätsuurenosankorkeam-
mistapappisviroista.Rein1870,327.
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tenkinjorajoittisenoikeuksia.Reinselittisotalaitoksenuudelleenjärjestelytjakir-
kon omaisuuden uusjaon sotateknologian kehityksellä ja valtion sotilasmenojen
kasvulla,turvautumattamoralisoiviinvaltataistelu-selityksiin.Toisaaltahänkirjasi
EerikinjaJuhananpyrkimyksetpysyähyvissäväleissäaatelinkanssanäidenetuoi-
keuksialisäämällä.561

Koskisenretoriikassaperinnöllinenaatelioli talonpoikaisenkansanvapauden
vastavoima.562 Kertoessaan, miten Juhana III kruunajaisissaan lopullisesti muutti
aatelisarvonperiytyväksi,hänjättimainitsemattaaatelinuusienvelvoitteidenku-
ten hovipalvelukseen kouluttautumisen kalleuden, toisin kuin Rein, joka totesi
asianuseaankertaan.Koskineneinähnytperinnöllisenaatelinolleen itseasiassa
aivanuudentyyppinenyhteiskunnallinenryhmä.Vanhanrälssinrooliajatkoitalon-
poikainen, ratsupalveluksen avulla verovapauden ansainnut rusthollarikerrostu-
ma.563

Suomen 1500-luvun aatelista Koskisen nationalistisesti virittynyt Nuijasota
maalasiharmaasävyjäkinsisältävänkuvan.Aateliolikotimaisempaakuintavalli-
sestiajateltiin.SeeimyöskäänvaltapyyteissäänollutaivanVironaatelinkaltainen.
Mahtavimmatalkoivatkuitenkinvieraantuasyntyperästäänjahavittelivatitselleen
suurempaavaltaakuinRuotsinlakiheillesoi.Kaikkimaassavallitsevakurjuusei
ollut aatelin vika, vaan myös rikkaimmat talonpojat sortivat heikompiaan, kun
taas aatelin joukossa oli helläsydämisiä, jotka pyrkivät toimimaan rahvaan par-
haaksi.Aatelillaolikuitenkinenitenvaltaa,jasiksiseolimyösenitenvastuussa.564

VanhojajauusiakotimaisiaaatelissukujaKoskinenluetteliOppikirjassaSuomen
kansanhistoriasta1500-luvunkinosalta,565 jamainitsiSuomenherratuseinmyös
kollektiivina.566 Rein ei uuden ajan puolellakaan erotellut toisistaan valtakunnan
aatelin ruotsalaista ja suomalaistaosaa,vaanmainitsi ainoastaan,missämilläkin
suvullaolikartanoitajaläänityksiä.567

Johtavissa aatteissa Koskinen kuittasi uuden ajan alun eurooppalaisen aatelin
ahneeksi ja häikäilemättömäksi.568 Oppikirjassa ja Nuijasodassa vastaava kritiikki
kohdistui kotimaahan. Nytkin kuninkaat puolustivat talonpoikaista kansaa, jota
kirkollisenylimyskunnankorvannutaatelinenvirkasäätyvouteineenpitikuristus-
otteessa.569TodisteeksiKoskinensiteerasiajankirjeenvaihtoa.

”Moninäistäherroistarasitti ilkeällätavallarahvastavirka-alueissaan.Kuninkaantäytyi

esm.useatkerratankarastinuhdellaitseEerikFlemingiä,jokaRaseporinläänissäolita-

561Rein1871,2,9–12,20–23,66–67,78.
562Koskinen1877,18,56.
563Rein1871,40,57,73,207,224,229,394.Koskinen1869,153–156.Koskinen1877,59–60.
564Koskinen1877,61–62.
565Särkilahti/Stiernkors,Skytte,Kurki,Fleming,Leijon,Grabbe,Stålarm,Boije,Horn,Sabelfana,Tott,

Leijonhufwud,Tawast,Creutz,Wildeman,Fincke,Munckja(suomalaistunutbalttilainen)Wrede.
Koskinen1869,102–103,109,111–112,123,125,130,134–135,138–140,144,150,155–156,160,
162,164–166,172,174.

566Koskinen1869,111,112,117,120,123,124,127,129,130,137,141,144,151,159,160,162,164,
165,166,169.

567Rein1871,passim.
568Koskinen1960,232–243.
569Koskinen1869,112,117–118,133,135,141,152–153,166–169,172.Koskinen1877,62–65.
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lonpoikiarasittanutliika-veroilla,kyyditsemisilläjamuullala’ittomallatavallasekäköyt-

tänytjakiduttanutheitä,niinettämuutamainolipakkooleskellatalvensametsissäpako-

salla.Muissakinmaan-paikoissatavataanesimerkkejäyhtäläisestäahnaudestajaväkival-

lasta.KustaaVaasakoettituon-tuostakinväärinkäytöksetestää.”570



”VastaSuomessakäydessäänv.1555,näkyyKustaasaaneensilmänsäavatuiksi tän-puo-

lisen aateliston menetyksen suhteen, ja eräs Suomalainen lakimies Jaakko Teitti pantiin

asiata tutkimaan. Se ’valitus-rekisteri’, jonka hän tässä toimessa pani kokoon, on todel-

linen Suomen aateliston synti-luettelo, joka osoittaa, kuinka hirveällä tavalla maan ete-

vimmätmiehetolivat lyöneetallensa tavaroita ja tiluksia.Aatelisto teki rälssi-maistansa

ratsupalvelusta jaolimuistaveroistaenemmästivapaa;muttaseväärinkäytösolivarsin

yleinen, että veron-alaisia maita vedettiin ostolla, panttauksella tai suoralla väkivallalla

rälsinalle.Jov.1539antoikuningastästäasiastaankarankiellon,muttavallattomuusei

sittenkääntauonnut.”571

Mielivaltainen meno jatkui Koskisen mukaan myös Eerik XIV:n ja Juhana III:n
hallituskaudella.572

Nuijasota kuvasi, miten suomalainen aateli voimistui saadessaan maaomai-
suuksiaKustaaVaasalta,joka”etupäässäkäyttimaanaatelisiakorkeimmissavirois-
sa,joistaheilläolialatiheruvarikkaudenlähde”.Riistonideaolipäällimmäisenä,
vaikkaKoskinentotesikin,ettänämäviranhoidonpalkaksiannetutläänityksetvi-
ranhaltijankuoltuapalautuivatkruunulle.Hänkorostiväärinkäytöstenmahdolli-
suuttajakuvasiyksityiskohtaisestivirkamiestenharjoittamaasaalistusta.573

Toisaalta kotimaisen aatelin omavaltaisuus Nuijasodan aikana kytkeytyi mie-
lenkiintoisellatavallasuomalaisenkansakunnanolemassaoloon.Muutamienkau-
nokirjailijoiden tapaan Koskinenkin suorastaan pahoitteli, että lupaavia itsenäi-
syyssuunnitelmiakehitellytaatelitoimikansanetuavastaan,pakottaentalonpojat
turvautumaanmuukalaisenRuotsinhallituksenapuun.574

Rein kuvasi tapahtumia jälleen valtakunnanpolitiikan tasolta. Hänkin totesi
ajanaatelinomavaltaisuuden,häikäilemättömyydenjaahneudensekälainkäytön
epäoikeudenmukaisuuden.Hänkinkritisoivirkamiehiä,erityisestivouteja,mieli-
vallasta ja oman edun tavoittelusta, ja esitti Koskisen tapaan kuninkaan rahvaan
suojelijana.Sävyeikuitenkaanollutyhtämoralisoiva.575

OppikirjassaKoskinenmainitsiohimennen,ettähovikelpoiseentapakulttuuriin
alettiin1500-luvunaateliskasvatuksessakiinnittääentistä enemmänhuomiota.576
Modernindiplomaatti-jahovipalveluksenmuotoutuessaaatelilleasetetutvelvoit-
teetpikemminmuuttuivatylisukupolvisiksikuinkatosivat.Toisaaltasotaisetvel-
vollisuudetkaan eivät kadonneet minnekään, koska aatelinen elementti edelleen

570Koskinen1869,112.
571Koskinen1869,117–118.
572Koskinen1869,133,141.
573Koskinen1877,62–65.
574Koskinen1869,166.
575Rein1871,21,81–82,168–169.
576Koskinen1869,127.
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vastasi myös joukkojen varustelusta ja sodanjohdosta. Historioitsijamme käänsi
tästäpalvelustaesilleomanvoitonpyynninaspektintodetessaan1500-luvunlopul-
laVenäjäävastaankäydystäsodasta,ettäaatelikannattisotaa,koskatoivoiitselleen
mainettajasaalista.Aatelinroolisodanjohdossatuliesiinmyöshenkilötasollakai-
kissasodankäynninkuvauksissa.577

Aatelin ja kansan vastakkainasettelun ikoniksi 1800-luvulla nostetun Nuija-
sodanpääsyiksiKoskinenjaKrohnkirjasivatsotaväenpaisuvanvallanjaaateliston
yltyvänylpeyden.Välittöminäsyinämainittiintalonpoikiarasittanut linnaleiri ja
Kaarle-herttuanharjoittamasodanlietsonta.578

Koskisenoikeudentuntoolinuijamiestenpuolella:kyseessäolikansanoikeutet-
tukapinahuonojaherrojavastaan.Kansankapinallistenomavaltaisuuttaeihänkään
loppuunastihyväksynyt.KapinaFleminginhallintoavastaanolisinänsäoikeutettu,
muttameniliianpitkälle,kunkapinallisetryhtyivättuhoamaanyksityisomaisuutta.
Nuijamiehilläeimyöskäänollutkunnonjohtoataioikeitavaltiollisiaideoita,kos-
kamukanaeiollutsivistyneistöä(!),jotenpintaannousivatkostonhimo,ahneusja
vallattomuus.Kapinankukistuminenolilopultakaikkienetu.579

Sodan päähenkilöt Koskinen esitteli historioitsijan rehellisyydellä ja korosti,
ettäsyytäolimolemmissa.HänmyösarvioikriittisestiFleminginmaineenmuo-
dostumista. Ajatus, että tämä oli yksin syyllinen, oli Koskisen mukaan tyypillis-
tä alhaisella sivistystasolla oleville, jotka ottavat henkilön asian tunnukseksi.580
TarinanitseoikeutettukonnaFlemingkuitenkinoli, jasankarioliKaarle-herttua.
SenettäFlemingjamuutsuomalaisetaatelisetolivatuskollisiaSigismundilleeikä
Kaarle-herttualle,Koskinenselittikuningasuskollisuudentraditiolla.Seoliohjel-
moitua käyttäytymistä, joka ei kaivannut selitystä. Flemingin muiksi motiiveiksi
Koskinenesittivastuunmaanpuolustuksestajasotilaistaan.581

Reinin analyysi oli detaljoidumpi ja henkilökohtaisempi. Flemingin Sigis-
mundilleantamantuentaustallaolihänenpitkäystävyytensäedesmenneenJuha-
na-kuninkaan, Sigismundin isän kanssa. Ystävyys oli saattanut alkaa jo Juhana-
herttuan vankivuosina, jolloin Fleming oli jonkin aikaa sen linnan päällikkönä,
jossa tämä oli vangittuna. Juhanan kuoltua Flemingin poliittinen tuki periytyi
tämänpojalle.ReinpainottiKoskistaenemmänSigismundinkuninkuudenmuo-
dollistalaillisuutta:tämäolikruunattuTukholmassapitkältijuuriFleminginsoti-
laallisentuenturvin.Nuijasodanvälittömänäsyynäpidettysotaväenmobilisoitu-
naelilinnaleirissäpitäminentähtäsisekinSigismundinhallituksentaijopatämän
henkilökohtaisenturvallisuudenvarmistamiseen.ReinnäyttääpitäneenFlemingiä
kiehtovanamenneisyydenhahmona,jokaeiansainnutdemokraattisestaeetokses-
ta nousevaa moraalisaarnaa, vaan ihailua. Hän kuvaili yksityiskohtaisesti tämän
nokkeliasotilaallisiamanööverejäjasiteerasierästäkirjettä,jonkaFlemingolialle-
kirjoittanut

577Koskinen1869,127,137–140,146–164,167–168,172–180.
578Koskinen1877,52–53,140,159–160,176–179,217,219,255–258,383,443–444.Koskinen1869,

149–167.MyösKrohn1871b,16–20.
579Koskinen1877,316–317,324–329,396–397
580Koskinen1877,148,168–170,423.
581Koskinen1877,132–138,143,163,169,171,177,184–185,196–197,211,216,263–264,273,281,

362.Koskinen1869,158–159,164.
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”KlasFlemingm.m.,somnuhafvermångaregenter,hvilkaallaförordna,ändockjagmig

inteträttarmeraänefteren,somheterkonungSigismund.Kommaminalikarochbjuda

något,såslårjagdempåhufvudet.”582


Koskinen kertoi Flemingin hallintomiehenä pyrkineen huolehtimaan myös rau-
hantarpeista.Hänkehittioikeudenkäyttöätalonpoikienpiirissäjaelvyttitaloutta,
oli lempeäkin, mutta ei suosinut valittajia, vaan katsoi, että itse paikalla olevana
näki parhaiten paikalliset olot.583 Kun kuninkaalle uskollinen suomalainen aateli
kääntyi Flemingin puolelle, rahvaan kärsimyksistä ei enää piitattu. Kaiken kaik-
kiaanFleminginrauhanajanhallitusolitalonpojankannaltakova.584

Reinin näkemys oli tässäkin hieman toinen. Hänen mukaansa Fleming yritti
suojella rahvasta linnaleirinrasituksilta ja sotilaidenmellastukselta jakitkeäpois
aatelin parissa yleisen talonpoikien väkivaltaisen kohtelun, mutta ei onnistunut.
Ensi sijassa Flemingin toimia ohjasi kuitenkin valtakunnan hallitus- ja sotapoli-
tiikka,joihinnähdenrahvaanasiatolivattoissijaisia.Reinkiinnittihuomiotamyös
tilanteen logiikkaan. JosFlemingolisi ryhtynytkurittamaanaatelia,Sigismundin
puolue olisi menettänyt kannattajia; ankara, jörö ja kiukkuinen luonne saattoi
hänet jo ilmankin usein hakauksiin muiden aatelisten kanssa. Koskisen tapaan
myösReinkatsoi,etteivätvihollistenesittämät,Fleminginankaruutta jatyranni-
maisuuttakoskevatsyytöksetolleetkaikkioikeutettuja.Neonnettomuudet, jotka
hänen hallitusaikanaan Suomea kohtasivat, johtuivat olosuhteista eivätkä hänen
henkilökohtaisestaluonteestaan.585

Koskisen silmissä Flemingin seuraaja Arvid Stålarm sai suuremman armon,
vaikka lailliselle kuninkaalle oli hänenkin ohjenuoransa. Stålarm oli taitava ja
rohkea päällikkö, joka yritti selvitellä rahvaan ja sotaväen ristiriitoja ja lievensi
Sigismundin käskyjä.586 Rein kuvasi aluksi Stålarmia hilpeäksi ja elämäniloisek-
sihetkenlapseksi(kuvatuleelähellekaunokirjallistasangviinikonperustyyppiä),
jonkakevytmielinen luonnesopihuonostiyhteenFlemingin jyrkän japäättäväi-
senpersoonallisuudenkanssa.587

Koskisen ehdoton sankari oli herttua Kaarle, rahvaan rasitusten keventäjä ja
aatelistonvastustaja.588Koskinenei siltipessytKaarlen januijamiesten tekemisiä
vitivalkoisiksi. Hän totesi aateliskartanoiden ryöstön ja polttamisen ja voutien
surmaamisen, samoin sen, että nuijamiesten eli”kansan” käsissä kärsivät monet
syyttömätkin. Oikeutukseksi hän esitti nuijamiesten keskuudessa vallinneen vir-
heellisenuskon, että lupa ryhtyä sotaanoli saatuKaarlelta.Historioitsijakritisoi
voitettujen kohtelua, katsoen velvollisuuttaan täyttäneiden aatelisten kovakätisen
rankaisemisentahranneenKaarlenmainetta.Koskinenpaheksui,ettäKaarlesalli

582Rein1871,106–122(sitaatti112),129–130.
583Koskinen1877,180–182,214–215.
584Koskinen1877,220–230.Koskinen1869,158.
585Rein1871,122–123,129.
586Koskinen1877,392,439,443–444,448,461,504.
587Rein1871,129–130.
588Koskinen1877,94,102,194–195,414–415,420–421.
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rahvaanryöstääentisiä isäntiään ja lahjoittiomalle sodanjohdolleenmestattujen
suomalaistenaatelistenkartanoita.589

Enitenmyötätuntoaherättisuomalaistenaatelisten joukkoteloitus, jotakerto-
muksessaennakoitiinuseaanotteeseen.590SyyksisekäKoskinenettäReintotesivat
Kaarlenkostonhimon jahalunhävittää suomalainenaateli, jotakohtaan rahvas-
kinalkoi jo tunteamyötätuntoa.ToisaaltaKoskinen tasa-arvoeetoksenohjaama-
na kommentoi kriittisesti erisäätyisten erottelua: aatelittomat mestatut teilattiin,
muttaaatelisiaei.Valtiontaloudellisestihänkorostikansannäkökulmaa:veromaa
palautuikruunullejaaiemmilletalonpoikaisilleomistajille.591

MyöslaillisuuskysymyskiinnostiKoskistatässäkin.Hänkirjasihuolellisestiaa-
telia vastaan esitetyt syytteet: oli kannatettu paavinuskoa, ei ollut toteltu laillise-
navallanpitäjänäesiintynyttäKaarlea jaolivieläpähäväistyhäntä,minkäKaarle
tulkitsivaltiopetokseksi.Perinteisestiasiailmaistiintoteamalla,ettäaatelisetolivat
”kantaneetnurjankilvenisänmaatansavastaan”.592

Toisaalta Koskinen esitteli myös aateluuden parhaita ihanteita. Stålarmin
hänesittikunnianmiehenä, jokapyysiarmoamuille jatahtoiyksinkuolla johta-
miensa edestä. Onnettomimpana kirjoittaja näki 21-vuotiaan Juhana Klaunpoika
Flemingin kohtalon. Kaarle tarjosi armoa sillä ehdolla, että poika luopuisi Sigis-
mundista.Juhanapitikuitenkinkiinnialkuperäisestäuskollisuudenvalastaan.Kun
Juhana armoa anoessaan notkisti vain toisen polvensa, kysyi Kaarle, miksei tämä
ollutkokonaanpolvillaan.”Uljaasti,niinkuinFleming-nimisensopi,vastasiJuhana
herra:’SenkunnianminäsäästänJumalallejakuninkaalleni.’”Kaarlekatsoinuoru-
kaisenperineenisänsävaikeanluonteenjatuomitsitämänkirveellämestattavaksi.
MestauslavallaJuhanalohduttihäntäsaattanuttapappiajahyvästeliäitiäänjaystä-
viään.Hänkehottiäitiäänyrittämäänisänsääpäräpojan,Olavinlaillistamista,mikä
eionnistunut,koskatämäkinmestattiin.Reinkirjasisamattapahtumatpainottaen
vieläenemmännuorenFleminginviattomuutta jaKaarlenkokoKlausFlemingin
sukulinjanlopettamiseentähdänneenkostonhimonpikkumaisuutta.593

Toinen draamallisesti palkitseva ja aatelin kannalta myönteinen aihe olivat
piiritetyn Turun linnan naiset. Sekä Rein että Koskinen kertoivat, miten Ebba
Stenbock,Flemingin leski, vartioimiehensä ruumista.Aatelisnaisetosoittivatul-
jasta mielenlaatua eivätkä jättäneet linnaa, vaikka sinne jääminen merkitsi hen-
genvaaraa. Lopulta Ebba-rouva saattoi ruutiansoja pelkäävän voittoisan Kaarle-
herttuan tämän vaatimuksesta sisään linnaan. Kun Kaarle tarkistaakseen, ettei
Fleminginarkussaolluthopeakätköä,avauttikannenjavetivainajaaparrasta,his-
torioitsijatkuvasivatihaillenvaltarouvantiukkaaasennetta.594

Pohjanmaan erillistie oli Koskisen Nuijasodassa keskeinen teema, joka palveli
erinomaisesti tasa-arvoeetosta. Sen mukaan aateli oli vapaille pohjalaisille tun-

589Koskinen1877,289–290,309–311,428–429,530,557,560,579–580.
590Koskinen1877,161,209,436.
591Koskinen1877,531,545–546,556,562–563,570,577,580–581.Koskinen1869,164–165.Rein

146–155.
592Koskinen1877,550–551.
593Koskinen1877,552–555(sitaatti),566.Koskinen1869,164.Rein1871,142,146–147.
594Koskinen1877,380,413–414,418,436–437.Koskinen1869,159.
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tematon ilmiö.Maakunnassa eiollutkartanoita eikä aatelisia tuomareita, vaikka
Sigismundinajallaolikinjaettujoitainläänityksiäjavirkoja.Aatelisherrateivätol-
leetvaikuttaneetvapaudentuntoisenmaakunnantapoihin,eikäsielläollutkoettu
sotaväenkäänvaltaa.Talonpoikaisetvirkamiehetolivatolleetpidettyjä.Pohjalaiset
tahtoivatjatkossakinpitäämaakuntansapuhtaanaaatelista.595

1600-luku:KustaaIIAdolf,30-vuotinensota,suurvaltakausi,
Kristiinanaateloinnitjareduktiot

KoskisenjaKrohninkuvaamasotainen1600-lukukaaneisujunutrahvaankannal-
taerityisenhyvissämerkeissä.Syyllisetolivatennestääntuttujajaniitäkaitsitut-
tu vastavoima. Siviilipuolella virkamiesten ja aatelin mielivalta vahvistui, pikku-
tyranneinakansankeskuudessakulkeneetherratvaativatrahvaaltakyyditsemistä
javangitsivat jakiduttivatkruununalamaisiamitättömimmistäkin syistä.Sotien
seurauksenapalkkioläänityksiäolitaasrunsaasti.Uusistarahvastanylkevistäisän-
nistä osa oli vieläpä muukalaista alkuperää: ruotsalaisia, liiviläisiä, venäläisiäkin.
Kuningaspyrkikäskykirjeinparantamaanrahvaanasemaa,muttaeihalunnutylen
määrin suututtaa kovia kokenutta aateliakaan, joten olot pysyivät huonoina.596
Reinkeskittyiedelleensuurpolitiikkaan.Hänenarvionsataajaanläänitetynvalta-
kunnansisäisistävoimasuhteistajaeriryhmittymientaloudellisistatavoitteistaoli
fennomaani-historioitsijoihinnähdendetaljoidumpi,perustellumpijavähemmän
moralisoiva,muttaainakinyhtäkriittinen.597

KoskisenjaReininsotakuvaustenhenkilömaininnoistailmeneeaatelinkeskei-
nenrooli1600-luvunsotienjohtotehtävissä.598MyösKrohninRuotsinmahtavuu-
denaikakausikuvasipääosinaatelistasodanjohtoa,korostaenkuitenkinmyösaa-
telittomanrustholli-ratsuväenroolia.599Krohnkirjasiedelleenläänityksiinkuulu-
via velvoitteita kuvatessaan 30-vuotisen sodan aikaista armeijan muodostamista.
Hänmyösmuisti todeta, että läänityksetannettiinmäärävuosiksi tai toistaiseksi,
eiikuiseksi.Toisaaltahänkinhuomautti,ettäaatelisetsotapäällikötväärinkäyttivät
valtaansa,mm.antoivatmiestensämellastaakotimaassa,mikäoliomiaankasvat-
tamaankansanvihaaaateliajanäidenkomentamiasotilaitakohtaan.Läänitysten
kestonepämääräisyysolimotiiviriistolle:josläänityksensaajaeitiedäläänityksen
kestoa,hänottaavarmuudenvuoksiomansanopeastipois.600

KustaaIIAdolfinhallituskaudenaluksiKoskisenOppikirjatekitaasekskursion
juridiikkaan, selostaenaatelinmuistapoikkeavaa suvuttaista edustautumistaval-
tiopäivillä sekä Ruotsin Ritarihuoneen perustamista vuonna 1625. Sen jäseniksi
otettiin suomalaisesta ja ruotsalaisesta aatelisesta isästä syntyneet, joiden omis-
tuksetjaläänityksetsamallakartoitettiin.Myösulkomaisestaaatelisestaisästäsyn-
tynyt oli oikeutettu aatelisarvoon, mutta poliittisia oikeuksia hänelle ei annettu.

595Koskinen1877,243–244,259–265,271.
596Koskinen1869,182–183.Krohn1878,266.
597Rein1871,191–193,198–199.
598Koskinen1869,197–209,228–240,258–261.Rein1871,153–154,161–190,206–231,249–253.
599Krohn1878,1–124passim.
600Krohn1878,116–117,122–125,139–140.
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Ritarihuone perustettiin kolmiluokkaisena. Herrasluokkaan kuuluivat kreivit ja
vapaaherrat,ritariluokkaanneuvostenjälkeläisetjaalimpaanasemiesluokkaanta-
vallinenaateli.Valtiopäiväsäätynäaateliäänestiluokittainniin,ettäkullakinsuvul-
laoliyksiääni.601

Krohnin kuvaus 1600-luvun aatelisherrojen kansaan kohdistamasta sorros-
ta on eläytyvä ja tunteikas. Privilegioiden suomia kyyditys- ja kestitysoikeuksia
väärinkäytettiin ja vastustelevia talonpoikia perheineen kuritettiin korkeimman
omakätisesti: talonemäntääpiestiin, lastentukkaapoltettiin ja isäntäpakotettiin
peräti kahleissa kyytiä ajamaan. Pahinta oli kuitenkin oikeuslaitoksen rappiotila.
Tuomarinpaikatoliannettukorkeilleherroille, jotkanauttivatniistärunsaat tu-
lot,vaikkavarsinaisettyöttekikehnosijainen.Oikeudenherratpitivätkaltaisten-
sapuolta,eliväärinkäytöksistävalittamineneiauttanut.Vuonna1623perustettu
Turunhovioikeuskaaneihetiparantanutpaikallisiaoloja,vaikka sen tavoitteena
olisaadakuriinmielivaltaanmieltyneetaatelisherrat.602Reinesittiuudenhovioi-
keudentoiminnanpaljonmyönteisemmässävalossa,vetämättämukaanenempää
kärsivääkansaa,ahneitatuomareitakuinväkivaltaisiaaatelisherrojakaan.603

Kansallisestisuuntautuneillehistorioitsijoillekysymysaatelinsuomalaisuudesta
oliyhäkeskeinen.30-vuotinensotapanivaltakunnankäymistilaan.Suurvalta-ase-
manmyötämahtavimmatsuomalaisetaatelissuvutsiirtyivätRuotsiinjavaltakun-
nan itäosaan siirtyi muualta vierasta aatelia. Krohn katsoi, ettäViron saksalaiset
javenäläisetpajarittoivatmukanaanmaaorjuudenoloissasyntyneitähuonojakäy-
tänteitä.KotimaisenaatelinRuotsiinmuutonhäntuomitsikomeudenjamukavuu-
denhaluksi:sielläolihienompiseurapiiri,parempiilmastojakorkeammatvirat.604

Toisaalta Koskinen totesi ainakin kerran hyvin painavasti, että kansallisen
omaleimaisuudentuntosäilyisuurvalta-aikanakin.Yksisentunnusolijuurisekä
omissaettämuunmaalaistensilmissäruotsalaisestaaatelistaerillinensuomalainen
aateli.605 Hän huomautti myös, että 1600-luvulla suomen kieli oli ylemmissäkin
säädyissävieläyleisessäkäytössä,vaikkaruotsivaltasikinalaa.606Krohntaastotesi,
ettäasetukset julkaistiin jo1600-luvullamyös suomeksi.Yleisestiottaenkieliasia
kehittyi kuitenkin huonoon suuntaan. Suurin syyllinen oli aatelisten valtionhoi-
tajienlaatima,suurvalta-asemaaheijastavakoulusääntö,jokaaloittiruotsinkielen
kaudenvaltakunnankouluissa.Suomenherrassäätyruotsalaistui,eikäkansallinen
sivistyssaanutjalansijaa.607Reininnäkemysoliyhtätiukka.Hänkatsoi,ettävieras
valloittajaeliittioliperustanutmaahanvieraskielisensivistyksenjauhkasiruotsa-
laistaakokoalueen.608

Krohninmukaan1600-luvunkeskivaiheoliaatelinkulta-aikaasekäRuotsissa
että sen suomalaisessa osassa. Aateli pyrki saavuttamaan aseman, joka olisi teh-

601Koskinen1869,185,188–189.Krohn1878,265.Rein1871,194,206.
602Krohn1878,138–151.
603Rein1871,203–205.
604Koskinen1869,183,189,209,241–243.Krohn1878,125,158–159,231.
605Koskinen1869,243.
606Koskinen1869,187,218,245–246.
607Krohn1878,155,250–251,255.
608Rein1871,57,389.
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nyt alustalaista maaorjia. Näin pitkälle ei jouduttu, mutta aatelin privilegioissa
vahvistettiin monia tasa-arvoajattelun näkökulmasta tuomittavia etuoikeuksia.
Korkeimmat virat varattiin ruotsalaisille aatelismiehille, henkirikoksen tehneellä
aatelisellaolioikeustullavertaisensatuomitsemaksi,aatelinalustalaiselletuomittu
kruununsakko-osuusolimaksettavalääninherralle,aatelisellaisännälläolioikeus
tullitta viedä tilustensa tuotteita ulkomaille ja tuoda tavaraa omiin tarpeisiinsa.
Säterivapaus alkoi merkitä myös sitä, että aatelin alustalaiset peninkulman pää-
hänkartanostaolivatvapaitaväenotostajamuustapaitsimaaverosta,jakauempa-
naasuvatmaksoivatvainpuolet.Kaikkitämäkoituitietysti lääninherraneduksi,
koskasuurempiosamaksuistatulihänelle.Kreivejäjavapaaherrojakoskivatvielä
velvollisuusitsekäyttäätuomiovaltaatiluksillaanjaylläpitääomiavankihuoneita.
NämäviimeisetkinKrohnlistasinimenomaanoikeuksiksi.609

Krohninmukaanahneaatelipyrkihankkimaanmyösmuita,laittomiaetuuk-
sia, kuten rälssioikeuden ostamilleen verotaloille ja viljelyyn ottamilleen autio-
tiloille.Rälssitalonpoikienerioikeudetyritettiinulottaa laajemmalle,ostotavaraa-
kinolisipitänytvoidatuodajaviedätullitta,saadakaupunkitaloilleverovapausja
päästämaallanimittämäänkirkkoherra.Krohnin listaolipitkä, eikä sen sisältöä
tarkasteltumistäänmuustanäkökulmastakuinsiitä,mitenahneaatelikahmi it-
selleenetuuksia jamitennäidenväärinkäytökset lisäsivät talonpoikienahdinkoa.
KuningasjaAxelOxenstiernapanivatlopultavaltakunnanedunnimissäsulunah-
neudelle.610

ToisaaltaKrohninnäkemys1600-luvunaatelisestaelämäntavastaolisovinnol-
linen;sävymuuttuisiisteemastatoiseensiirryttäessä.Eläytyväkuvausheijastiaa-
telinuudistuvaa roolia.Ratsastus, ase- ja sotataidot, ruumiinharjoitukset jamie-
lenlujuuden tavoitteluolivatedelleenosa ihannetta.Uuttaolimonipuolisenkie-
litaidonvaatimussekäaatelisnuorukaistenkannustaminenkehittämäänälyäänja
perehtymäänmuidenmaidenvaltiollisiinoloihinjahallitustapaan.611

Koskisen ja Krohnin mukaan Kristiinan alaikäisyyden aikaisen holhoojahalli-
tuksenkausi(1632–1644)oliuudenajanensimmäinenyksiselitteinenaatelisvallan
jakso. Silloin valtakunnan asioita hoitanut aateli samalla pani kuntoon omatkin
asiansa. Krohn kylvi epäluuloa tietoisesti todetessaan, että valtaneuvokset olivat
kaikkikeskenäänläheisiäsukulaisia.MyösReinyhtyiKristiinanalaikäisyydenai-
kanavahvistuneenvirkakunnanarvosteluun.612

Kristiina-kuningattaren aatelointipolitiikasta Koskinen kirjasi tylyjä lukuja
ja yhtä tylyjä arvioita, pyrkimättäkään miettimään, mitkä laajan uusaateloinnin
motiivit olivat tai mitä vaihtoehtoja olisi ollut. Hän ei myöskään tehnyt selkoa
kreivi- ja vapaaherrakuntien haltijuuteen sisältyneistä velvoitteista. Kansallisesta
näkökulmastakirjoittaja totesi,ettäenimmätuudeträlssimaatperustettiinvalta-
kunnansuomalaisellealueelle,jakritisoitältäkannaltamyöskreiviPietariBrahen

609Krohn1878,263–265.
610Krohn1878,265–266.
611Krohn1878,75–76.
612Koskinen1869,210.Krohn1878,68–71.Rein1871,232–236.
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hallintoa.613 Krohn puolestaan arvioi Brahen työskennelleen aidosti Suomen hy-
väksi:tämäperehtyimaanoloihinjatapasikaikensäätyisiäalamaisia,suositieteitä
javastusti taikauskoa.Vapaaherrakuntansatalonpojillehänoli,Krohninmukaan
ajanaatelistenyleislinjastapoiketen,kohtuullinenjaoikeudenmukainenisäntä.614

Rein luetteli samat läänitykset, mutta totesi Kristiinan ansioituneille aatelisil-
le sotureille ja valtiomiehille läänejä lahjoittaessaan toimineenvain samoinkuin
monet edeltäjänsä. Hän selosti tilannetta yksityiskohtaisesti ja loogisesti, mutta
yhtä kriittisesti kuin fennomaanihistorioitsijat. Läänitysten seurauksena iso osa
valtakunnasta javaltaosaSuomenalueesta siirtyiyksityisenverotusoikeudenpii-
riin.Vaikkaaatelisetsotapäällikköinäolivatkartuttaneetvaltakunnanmaa-alueita,
kruununtuloteivätläänitystenrunsaudentakiakasvaneet,jolloinaateliyksinään
rikastui,kuntaasmuutsäädytjavaltakuntaköyhtyivät.Kunmenotsamaanaikaan
kasvoivat,aatelittomiensäätyjenkannettavaksituliaiempaasuurempiverotaakka.
Aatelia syytettiin myös monopoliaseman väärinkäytöstä: ainoina viljan myyjinä
hepitiväthinnatkorkealla.Valitettiin,että talonpoikienolipakkoantaa lapsensa
aatelinpalvelukseen,ettänämäpitivät talonpoikiapahoin,ettei talonpojillaollut
aateliavastaanoikeusturvaasekä,ettäaatelisetpitivätyksityisiävankihuoneita ja
niissäkiduttivatverotalonpoikiaankuinnämäolisivatmaaorjia.615

Krohnin mukaan aatelisvalta paisui Kristiinan hallituskaudella tulvaksi, joka
uhkasihukuttaamuiden säätyjen itsenäisyyden.Kreivien tuomiovaltakreivikun-
nissaanmerkitsihänellemielivaltaa.Kreivienperustamienkaupunkienkymmen-
vuotinenverottomuuskausi,jonkaaikanakreivillemaksettiinpuoletpikkutullista,
näyttäytyiaatelinsuosimisena.Lääninherrojentiluksistaansaamien”ruhtinaallis-
tentulojen”lisäksitulivatvieläsuuretkruununvirkapalkatsekäkirjoittajankatke-
ruudenhuipentanutruokarahapitojavarten.MoraalisestituohtunutKrohntoisti
tässäkinjoaiemminesittämänsäargumentin:virkapalkkojenmaksaminenolivää-
rin,koskaaatelisillaeiollutvirkojenhoidostamitäänvaivaa.Koskinenkinpahek-
suituomarinvirkojenjakoaläänityksiksijapalkinnoiksiylimyksille,jotkanauttivat
niistäpalkan,muttateettivättyönhuonopalkkaisillalainlukijoilla.Sijaistenkäytön
totesimyösRein.616

Sotasaaliinatuodut,väkivalloinanastetutrikkaudetherättivätnekinpahennus-
ta.Krohnmuunsisummatkirjoitusajankohdanrahanarvoonosoittaakseenmiten
suurista rahoista oli kysymys. Hän kuvasi moralisoivaan sävyyn, miten Ruotsin
valtakunnan äkkirikastuneiden aatelisten elämäntapa 1600-luvun keskivaiheil-
lamuuttuiylelliseksi jatuhlaavaiseksi– linnoja,suihkulähteitä,marmoripatsaita,
loistaviajuhlia–jamitennäidenarvomaailmakoveni,vaikkavaurastuminensa-
malla mahdollistikin vaikkapa emä-Ruotsin yliopistoja tukeneen mesenaattitoi-
minnan.617

613Koskinen1869,210–211,220–226,246,249,254–255,264,274.ReinpuolestaankuvasiBrahen
aikakauttamyönteisessäsävyssälähinnätämäntoimeenpanemienuudistustenkautta,muttaarvio-
taansenenempääeksplikoimatta.Rein1871,237–239.

614Krohn1878,181–198,209–262.
615Rein1871,244–248,258–262.
616Krohn1878,266–269.Koskinen1869,214.Rein1871,265.
617Krohn1878,269–270.
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AatelinröyhkeydenkuvaustenvastapainoksiKrohnesittelisäädynsivistysihan-
netta.Häntotesi,ettäaatelissaolimyöskorkeastisivistyneitäsukuja jaettäaate-
lismiehen kasvatukseen kuului kielten ja historian opiskelua kotiopettajan joh-
dolla sekä ulkomailla oleskelua, ja mainitsi kartanoiden suuret kirjakokoelmat.
Sivistyneet aateliset olivat kuitenkin poikkeuksia, ainakin aikalaiskritiikissä, jota
Krohnmoralistisellaantaumuksellasiteerasi.

”Kristiinanloppuaikoinaaljettiinkuitenkinvalittaa,ettäylellinenelämäolikorkeammat

suvutveltostuttanut,niinettänuoretherrateivätenääpaljonhuolineet tosiopista, tosi-

toimista, vaan pää-asiallisesti ainoasti huvittelivat, harjoitellen tanssia, miekastelua sekä

metsästystä.Alhaisempiaatelipuolestaaneiollutopissajasivistyksessäainaedesaatelit-

tomankeskisäädynveroinen.Oltiinmukaliianhyvätlähettämäänpoikansakouluunsa-

moillepenkeillekaikellaistenhalpasäätyistenkanssa;vaankotiopettajanpitämiseensekä

ulkomaanmatkoihineiollutvaroja.Käytöksessäjatavoissailmautuisenvuoksi[...]usein

iljettäväraakuusjasiveettomyys.”618

Absentismi johti Koskisen mukaan moniin epäkohtiin. Verotulot kulkeutui-
vatyhtäältäemä-Ruotsiin,toisaaltaaatelilleohivaltionkassan.Talonpojanasema
välikäsienhoitamillatiluksillaoliepävarmajaisäntiennimissäharjoitettuoikeu-
denkäyttö omavaltaista, minkä lisäksi aateli pyrki saamaan maita suoraan omis-
tukseensa.Koskisenkäsitysaatelisvallastaolisynkkä.Oletusarvoolipessimistinen,
desadelainen käsitys vallasta resurssina, jonka hallinta välttämättä johtaa oman
eduntavoitteluun,jokataasvälttämättätoteutuupiittaamattomuutenajaväärin-
käytöksinä.619

Krohnin osoittelevien esimerkkien valossa aatelinen tapainturmelus saavutti
vuosisadan vanhetessa aina vain laajemmat mittasuhteet. Väkeään tuntematto-
mat, muualla asuvat absentisti-isännät suhtautuivat talonpoikiin kuin maaorjiin
ja isäntävaltaa toisen palveluksessa käytelleet voudit riistivät näitä kovalla kädel-
lä.Alustalaiset saivat kokea aatelisten isäntien mielivaltaa niin verotuksessa kuin
fyysisenäväkivaltana,mm.ruumiillisinarangaistuksinakutenraudoissariiputta-
misena. Krohn kertoi yksityiskohtia vyöryttäen, miten eräskin alustalaisiinsa är-
syyntynytaatelismiespieksiisännän,raiskasiemännän,ryöstitalonjalopuksiajoi
perheenkotoaan.Toisessatapauksessaaatelismiehenmielestäikävästisaarnanneen
kirkkoherranpoikatapettiinkostoksi.Aatelisnaisetpitivätalempisäätyisiärakasta-
jia, aatelismiesten kesken tappelut ja jopa murhatyöt olivat tavallisia, aviottomia
lapsiasyntyitämäntästäjakirkoissakinkäytiinmiekkasille.ToisaaltaKrohnarvioi
myös absentismin kansantaloudellisia seurauksia. Ruotsiin rakennettiin suoma-
laisillaverovaroillakomeitapalatseja,jollointoiminnantyöllistäväjakauppaael-
vyttävävaikutuskohdistuiemämaahan.Kotimaisenaatelinmesenaattitoiminnan
hänensinarvioivähäiseksi,muttamainitsihetiperään,ettäStålhandskelahjoitti
TurunyliopistollekirjastonsajaHorninleskirakennuttisenpäärakennuksenuu-

618Krohn1878,271–272.
619Koskinen1869,210–211,220–226,246,249,254–255,264,274.Patroni-oikeus=patronaattioi-

keus.
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delleen.VertailuRuotsiinkävisiltikotimaisenaatelintappioksi:sikäläisetaatelis-
herrat kustansivat usein köyhien aatelittomien nuorukaisten ulkomaan opinto-
matkoja,muttameillä ei tällaista tapahtunut.Aatelisvallan taseoli siisSuomessa
voittopuolisestinegatiivinen.620

Koskisen kertomana 1600-luvun aatelin nousukiito päättyi johdonmukaisesti
tuhoon eli Kaarle X Kustaan kaudella vuonna 1655 toimeenpantuun neljännes-
reduktioon, jossaneljäsosaKristiinanantamista läänityksistäpalautuikruunulle.
Tätäensimmäistänemesis-vaihetta seurasipian toinen.KaarleXI:n1680-luvulla
toimeenpanemaisoreduktiomerkitsiläänitystenvaltaosanpalauttamistakruunul-
le.Koskisenmukaantämäsinänsävälttämätönpäätösvalitettavastimerkitsimyös
kuninkaanasemanmuuttumistaitsevaltaiseksi,kunylimysvaltaeisitäenäärajoit-
tanut.621

Myösmyötätuntoaateliakohtaanhäivähtijälleenesiin,vaikkaKoskinenohjel-
mansamukaisestiiloitsikintasa-arvonvoittokulusta.

”Seolitulva,jokakerrassaanviruttipoiskokoentisenaatelis-vallan.Tottakylläon,ettätä-

hänhirveäänvedenpaisumukseenmonenyksityisenonnijaomaisuussurkeastihukkuija

ettätoimeen-panossauseinkäytettiinenemmänankaruutta,kuinpaljasoikeusjakohtuus

olisivaatinut.[...]Muttareduktioninyleinenvaikutusolivaltakunnalleterveellinen,kos-

kavaltiovaraintilajälleensaatettiinluonnolliseentasapainoonsajaalhaisempiensäätyjen

yhteiskunnallinen vapaus pelastettiin. [...] Epäilemätöntä on, että jos aatelinen läänitys-

herruusolisisaanutpysyä,talonpoikainenmaan-omistusjavapausaianpitkäänolisihä-

vinnyt,varsinkinmeidänmaassa,missäläänitys-isännätenemmältäolivatmuukalaisia.”622

Myötätuntoa tunsi myös Rein, joka totesi, että reduktion ansiosta moni suku
köyhtyijajoutuipuutteeseen.Mukanamenetettiinmyösaineettomiaarvoja,kos-
katiettysukuolisaattanutasualäänityskartanoaanmonessapolvessa.Reinarveli
myös,etteimaanomistustentodellista luontoaainavälitettyniintarkkaantutkia,
vaankruunullepalautuimyösaatelinomiamaatiloja.Ainoastaankruununvelko-
jenpantiksiannettujamaitaeiperuutettu.623

Toisinaan nationalistinen prinsiippi ohitti tasa-arvoeetoksen. Ulkoisen uhan
edessäaatelikelpasiosaksiomaakansakuntaa, jolloinnäkökulmakääntyiaatelin
sisäiseksi. Käkisalmen läänissä vuonna 1656 Venäjän kanssa käyty rajasota nos-
ti päällimmäiseksi yhteiskunnallista vastakkainasettelua kovemman vihollisuu-
den. Koskinen kirjasi närkästyneenä, miten rajan yli vyöryneet joukot ja alueen
ortodoksiväestö vainosivat kantasuomalaista väestönosaa: ”Aatelis-kartanot ja
Lutherilaisetkirkotpoltettiin jakaikkiherrasmiehet, jotkaeivätpakoonennättä-
neet,surmattiintaivangittiin.”624

620Krohn1878,272–276,282–285,297.
621Koskinen1869,230,255,261–262.Reinesittialunperin,ettävuoden1655peruutustaeipantu

toteen.Korjausosiossapainetunlaitoksentoimittajakuitenkinhuomautti,ettätämäeipitänyt
paikkaansa.Rein1871,261–262,624.

622Koskinen1869,263–264.Rein1871.
623Rein1871,262–264.
624Koskinen1869,233.
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1700-luku:sodatjasäätyvalta,KustaaIIIjaRanskanvallankumous625

Kotimaisen historian osalta 1700-luku käynnistyi ja myös jatkui sodan merkeis-
sä.Koskinenulottisota-aikaakoskevanherrakritiikinaatelinohellayhteiskunnan
muihinyläkerroksiin.Hänenmukaansaniinporvaritkuinvirkamiehetkinpake-
nivatRuotsiinisonvihantieltäjajättivätrahvaanselviytymäänilmankotoistajoh-
toa;samatoistuipikkuvihanaikana.Reintaaskorosti,ettälähtökäskytulihallituk-
seltajaettälähtötapahtuihallitusti.Hänmyöskertoi,mitenpakolaisetRuotsissa
selviytyivät,jamitenkotiinpaluujärjestettiin.626

Toisaaltahistorioitsijatesittivät itsestäänselvänä,ettäaatelinenupseerikerros-
tuma organisoi maan puolustusta ja johti sodankäyntiä. Tämä kävi ilmi tapah-
tumakuvausten yhteydessä mainituista nimistä. Sotilaallinen kunnostautuminen
tuottimyösuusiaaatelointeja.Sikälikyseessäolikuitenkinpiilokuva,ettäaatelin
keskeistärooliamaanpuolustuksessaeieksplisiittisestitodettu.627

Koskinen kuvasi suomalaiset aateliset, joiden kotikulmilla 1700-luvun sodat
käytiin,keskimääräistäsodanvastaisemmiksi.628Osaniso-japikkuvihaapaennees-
ta suomalaisesta aatelista hän totesi jääneen palaamatta. Ruotsiin jäi pysyvästi
varsinkinniitä,joillaolitiluksiasiellä.PieniosasiirtyiVenäjänarmeijanpalveluk-
seen.629Venäjän osaksi liitetynViipurin läänin oloja kuvatessaan Koskinen totesi
talonpoikaisen kansan siellä alkuun säilyttäneen vapautensa, josta venäläistyyp-
piset lahjoitusmaa-läänitykset kuitenkin uhkasivat tehdä pikaisen lopun, koska
valtaosa seudunvanhasta,pohjoismaisia arvojanoudattavasta aatelistaoli jäänyt
Ruotsinpalvelukseen.630Kotimainenaateliolisiisrahvaankannaltakuitenkinve-
näläistäparempivaihtoehto.

Valtiolliseltakannaltavapaudenajanaateluuttamäärittelivuoden1723valtio-
päiväjärjestys, jonka sisällöt Koskinen uskollisesti kirjasi.Aatelin luokkajako lak-
kautettiin,jolloinmäärältäänrunsaanalemmanaatelinvaltakasvoi.Säätyynkuu-
lui kaiken kaikkiaan 1800 sukua, joista noin 800 oli valtiopäivillä edustettuna.
Valtaneuvoksetotettiinedelleenaatelista,jasilläolimuihinsäätyihinnähdenkak-
sinkertainenedustusvaliokunnissa,kuntaas”kansaa”edustavallatalonpoikaissää-
dylläeiolluttärkeimmissävaliokunnissa lainkaanedustajia.Historioitsijaarvotti
uutta perustuslakia lukijan puolesta, asettaen aatelin ja kansan itsestään selviksi
vastavoimiksi.Kansaolinyt sitäkin turvattomampaa,kunsitäaiemminsuojellut
kuningasvaltaoliheikkoudentilassa.631

Vapaudenajan valtionhallinnossakin jotkut aatelismiehet tekivät Koskisen
mukaan hyvää työtä. Erityisesti hän arvosti suomalaiseksi valtiomieheksi mai-

625Krohninkuvaukseteivätyltäneet1700-luvulle,jotentässäjaseuraavassajaksossakäsittelenvain
KoskistajaReiniä.

626Koskinen1869,296,314,317,333–334,370,381.Rein1871,318–319,352–355,385.
627Koskinen1869,277–313,325–330,357–370,393–395,411–413,439–411,451–467.Rein1871,

280–352,365–385,397–399,432–433,445–496.
628Koskinen1869,354–355,389,391.
629Koskinen1869,334,382.
630Koskinen1869,318–319,346–347,506–507.
631Koskinen1869,336,339–341.
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nittuakreiviArvidHornia.632Päteviäaatelisiavirkamiehiäarvioitiinyksilöinä,ei
aatelillekuuluneidenvelvoitteittenhoitajina.Heidän säätyasemansakävi ilmi lä-
hinnätittelistä.Kollektiivinaaatelisvirkamiestennähtiinajaneenomaaetuaantai
vehkeilleenvihollisenkanssasaadakseenrahoitustasisäpoliittisiinmanöövereihin.
Hattupuolueen sotamyönteiset aatelispoliitikot nähtiin vastuuttomina mielipide-
johtajina, joiden toimesta”isänmaan turvallisuus uhrattiin hurjain houreiden ja
puolue-etujentähden”.633

Reininarviovapaudenajastaolivielätylympi.SuurenPohjansodanjäljiltäoli
menetettysuuriaalueita,javaikkaläänityksiäeienääollutkaan,verotuloteivätsil-
titahtoneetriittäämenoihin.ReintotesiHorninsuomalaisuudenneutraalisti,ei
suureksisuomalaiseksivaltiomieheksiylistäen,jatotesitämänmerkittävänpanok-
senkuninkaanvallanheikentämisessäjaaatelindominoimanneuvostonvahvista-
misessa.VapaudenaikakäsitteenäsaiReiniltäkritiikkiä:loistavanimiantoikultai-
sensilauksenvastuuttomallepolitikoinnille.AatelisenHattupuolueensotaharras-
tussaihäneltäkovaakritiikkiä:kunHattujenajamarevanssisotaolihävitty,nämä
yhtyivät sodan arvostelijoihin ja tuomitsivat itse lähettämänsä, omaan säätyynsä
kuuluneetsotapäällikötkuolemaan.634

KotimaisestaaatelistaKoskinen totesi, että suuriosa suomalaistaustaisista su-
vuistaolivieraantunutvanhastakotimaastaan.Vaikkamaahanoliasettunutuusia
sukuja,oli täkäläinenaateli vähälukuista, jaTukholmankaukaisuuden takiahei-
dänoliemäruotsalaistaaateliahankalampaaosallistuavaltiopäiville.Suomenaa-
telisetesittivätvaltiopäivävelvollisuuttaanhelpottaakseen–historioitsijanmukaan
samalla demokraattisen ja kansallisen eetoksen kanssa flirttaillen – yhtäältä, että
aatelinkin edustajat valittaisiin vaaleilla, ja toisaalta, että valtiopäivät pidettäisiin
jokatoinenkertaSuomenpuolella.Kuntähäneisuostuttu,hepitivätsitäpyrki-
myksenä rajoittaa suomalaisten osallistumista.635 Yleisruotsalaisessa kontekstissa
kotimainenaatelikinkelpasisorretunsuomalaisuudentunnuskuvaksi.

UudenjaradikaalinkuninkaanvaltaannousunkunniaksiKoskinentekijälleen
ekskursioitajuridiikkaan.KustaaIII:nvuoden1772valtiopäivillävoimaansaatta-
ma hallitusmuoto palautti kuninkaalle osuuden lainsäädäntövallasta. Hallitsijan
mahtikäskylläpäättyi samalla riitelevienhattu- jamyssypuolueidenolemassaolo.
Vuoden 1778 valtiopäivillä aatelin luokkajako palautettiin, ja 300 sukua siirret-
tiin alimmasta keskimmäiseen, pieneksi käyneeseen ritariluokkaan. Yhdistys- ja
vakuuskirja, joka hyväksyttiin 1789, käänsi tilanteen lopullisesti kuningasvallan
eduksi.Hankettavastustaneidenaatelinvaltiopäivämiesten toimintaestettiinpa-
nettamallaheitävankilaanvaltiopäivienloppukaudeksitailähettämälläkotiinkes-
kenkauden.636

Rein nimitti Kustaan toimia sekasortoisen vapaudenajan päättäneeksi vallan-
kumoukseksi.Hänesittikuninkaankansanystävänä,jokamurskasipuoluevallan.

632Koskinen1869,297,349–350.
633Koskinen1869,349–370(sitaatti355),375–378,381–421,429–434.
634Rein1871,334,340–342,356–365,381–385,400–401,406–407.
635Koskinen1869,342,439,475.
636Koskinen1869,434–436,442,458–459.
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Reinsiteerasikuninkaanpuhetta,jossatämävakuuttipalauttavansamaahanrau-
han,poistavansaaristokratianvallanjapalauttavansavanhanruotsalaisenvapau-
den. Hän myös lupasi vähentää aatelissukujen lukumäärää. Uusi hallitusmuoto
miellytti Reinin mukaan kaikkia paitsi aatelia. Katkeruudesta kumpuava vastus-
tushaluolisiollutsyynäsiihen,ettäsäätymyöhemminvaltiopäivilläuseinvastusti
kuninkaanesityksiä.Vuoden1789Yhdistys-javakuuskirjassavahvistettiinkuiten-
kinedelleenaatelinvuoden1723privilegiotjavaltakunnankorkeimmatviratva-
rattiinaatelisille.637

Aatelin kuningasuskollista kuvaa järkyttänyt, Kustaan sodan (1788–1790) ai-
kainenAnjalanliittosaiKoskiseltaitsenäisyyshakuisuuttakorostavan,aateliaym-
märtäväntulkinnan:

”tämävapaudenharrastus,jokaetenkinaatelistossalevisi,ensialuksietsivaikutus-alaansa

niissäsalaisissataiumpinaisissaveljyys-seuroissa,jotkatälläaikakaudellaolivatmuodin-

asianakokoEuroopassa.[...]Paitsiyleisenihmis-rakkaudenharjoitusta,jotanämäyhtiöt

teroittivat,oliniidenkautta tilaisuus tarjonavaltiollisiinkeskusteluihin, jotkaasianhaa-

rainmukaansaattoivatmuodostuavarsinaisiksisalaliitto-tuumiksi.[...]Etupäähänastui

täälläjokinomituinenkansallinenharrastus,jokaeitarkoittanutmitäänvähempääkuin

Suomenmaan itsenäisyyttäRuotsin rinnalla taikka sen irroittamistaRuotsinvallanalta.

[...]Tämäaate,jokajomontavuosikymmentäaikaisemminSuomenmyssyjenkeskuuk-

sissa oli liikkunut, näkyy tällä kertaa saneen paljon kannattajia, ja se isänmaallinen in-

nostus,minkäSprengtportenjoedellisellävirka-vaikutuksellaanolisynnyttänyt,johdatti

nytkin aatelisen nuorison mielet hänen aate-piiriinsä. Näin nyt yleisen vastustus-puo-

lueensisästävalmistuierinäinenitsenäisyys-puolue.”

Aatelioliäkkiäkansallisenliikehdinnänkeskiössä.Pietariinlähetetyssärauhantar-
jouskirjeessä ei suoraan mainittu itsenäisyyshanketta, mutta otettiin kuitenkin
valtakunnan itäosankohtalopaikallisenaatelinkäsiin.Koskinen teki selväneron
tilanomistaja-upseereina Suomen kohtaloissa asianosaisten, suomenmaalaisten
Anjalanmiestenjahankkeenruotsinmaalaistenkannattajienvälillä.Jälkimmäiset
olivatmukanapoliittisistasyistä.Heidänmotiivinsaeivätolleetoikeutettuja,vaan
suorastaanrikollisia.Venäjänkeisarinnantuellakehitellynhankkeenlopputulosei
Koskisenmukaanollutkaksinen:vihollisenkanssaveljeillytaatelivainsaattoi it-
sensäpahaanhuutoon.Hankkeenaatelisetjohtomiehettuomittiinvieläsodankes-
täessämaanpakoon,häpeärangaistuksiintaijopakuolemaan;teloituksistasentään
vain yksi pantiin toimeen. Heidät rehabilitoitiin Venäjän valtaamassa Suomessa
autonomianperustamisenyhteydessä.638

Rein analysoi Anjalan liiton taustoja pitkältä ajalta, esitteli avainhenkilöitä ja
kuvasi tapahtumien etenemistä, noteeraten hankkeen taustalla olleitten, suomen
kielenalisteiseenasemaankiinnittyvienitsenäisyyspyrintöjenoikeutettuuden.Siitä
huolimattahänTopeliuksentapaantuomitsiAnjalanmiehetmaanpettureiksi.Hän
katsoihankkeenkummunneenpikkumaisestamieskohtaisestavihastaKustaa-ku-

637Rein1871,407–422,483–485.
638Koskinen1869,446–460(sitaatti446–447),466,520–521.
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ningastakohtaan,kunnianhimosta,muodikkaastaranskalaisestakirjallisuudestaja
Amerikanmantereentapahtumistasaadustamallista.Pohjimmiltaanolikysekan-
san edun ajamiseksi naamioidusta itsekkäästä halusta perustaa Suomeen aatelis-
valta.639

Yleisen historian puolella Koskisen kuvaus Ranskan vuoden 1789 vallanku-
mouksesta naulitsi kiinni aiheeseen sisältyvät aateluusvastaiset teesit. Vallanku-
mousesitettiinpitkällistenväärinkäytöstenvälttämättömäksiseuraukseksi.Demok-
raattis-kansallisen periaatteen mukaisesti kansa asetettiin eliittien vastavoimaksi.
Paisunutkuningasvalta,hallituksentuhlaavaisuus,kovaverotusjaetuoikeutettujen
säätyjen–aatelin jakirkollisenylimystön– loistavaelämämuodostuivatkansan
enemmistöllekestämättömäksitaakaksi,jokaolipoistettava,jottajärjenmukainen
yhteiskuntavoisi syntyä.YhteiskuntarauhansäilyttämisennimissäKoskinenkui-
tenkin päätyi kritisoimaan vallankumouksen irti päästämiä järjettömiä tuhovoi-
mia.640

1800-luku:Porvoonvaltiopäivät,SuomenRitarihuone
japaxRussica(epilogi)

Koskisenlaillisuusnäkökulmajatkui1800-luvunkuvauksissakin.Muutenhäntyy-
tyi kirjaamaan neutraaleja ja vaarattomia historiallisia faktoja. Aatelin merkitys
Suomensodan johtotehtävissäkävinytkin ilmivain tapahtumakuvauksissamai-
nituistanimistä.Valtakunnankorkeistahallintovirkamiehistävaltaosaoliaatelisia
koko kuvatun jakson ajan. Ruotsin vallan loppuajan perintönä virkamiesten to-
dettiinmuuttuneen”epäkansallisiksi”.641

 Aateli mainittiin korrektisti, välttämättömissä yhteyksissä. Venäjän keisarin
kanssa käytyihin rauhanneuvotteluihin ja Porvoon valtiopäiville aatelissäädyn
edustajienkuvattiinosallistuneenyhtenävaltiosäätynämuiden joukossa, samoin
varsinaisillevaltiopäivillevuodesta1863eteenpäin.SuomenRitarihuoneenjärjes-
täminen omaksi instituutiokseen vuodesta 1816 alkaen mainittiin sekin, samoin
vuoden1863valtiopäivillävieläluokittainäänestäneenaatelinluokkajaonlakkaa-
minenvuoden1867valtiopäivienhyväksymänRitarihuonejärjestyksenmyötä.642

EnsisijaisestiSuomenhistoriavuodenjälkeen1809hahmottuiKoskisentekstis-
säkuitenkinjo”kansan”ja”kansallisten”,aatelittomienmiestentoimina.Keskiössä
olivatsuomenkielenasemajakehittyväkansallinensivistyselämä.Aatelistenyksi-
löidentekemisiäeisuuremminkorostettu.643

639Rein1871,387–389,429–445,452–464,467–483.
640Koskinen1960,309–310.MyösKoskinen1869,467,469–472.
641Koskinen1869,480–498,540–541.505510–565passim.Rein1871,507–616(Suomensota).
642Koskinen1869,512–531,543,564–565.MyösRein,jonkakuvauseiulotupitemmälleautonomian

ajalle,totesiPorvoonvaltiopäivienkoollekutsumisenjakeskeisettapahtumat.Rein1871,590,
613–617.

643Koskinen1869,510–565passim.
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Aatelinyhteiskunnallinenmerkitys,
asemajatehtävätmenneillävuosisadoilla

Aatelin läheinen suhde eri aikakausien keskeisiin valtakeskittymiin – katoliseen
kirkkoon, kuninkaaseen, kruunuun, valtioon – on käynyt ilmi yllä olevasta, sa-
moin sen yksipuolisesti riistäväksi kuvattu rooli sekä (rahvaan muodostamaan)
kansakuntaanettäkansantalouteennähden.Myösnäistäsuhteistanousseitayhteis-
kunnallisiatehtäväkenttiä,lainvalvontaajasotatoimia,kuninkaanneuvonantajana
toimimista sekäuudenajanvuosisadoillakehittyneitähallinnollisia siviilivirkoja,
diplomaatti-jahovipalvelusta,onylläjokäsitelty.Kahdenensinmainitunteeman
kuvaus läpäisee lähteinäkäytetyt tekstitsiinämäärin,ettäpassim-tyyppinenviit-
tausniihinonainoamahdollinenvaihtoehto,sekinpaikoinsuorastaanliiansup-
pea.Tässäalaluvussaesittelenvainniitä tekstinkohtia, joissaaatelinyhteiskunta-
suhteitajaniidenluonnettatiettyjentermienjaaihelmientasossa,kauttajaavulla
suoraankäsitellään.

UskollisuusJumalalle,kuninkaallejaisänmaalle

Ritarinrooliuskonnonjakirkonpuolustajanakuuluikatolisellekeskiajalle.Johta-
vissaaatteissaKoskinenmääritteliritarintehtäväksikäydähurskastasotaaJumalan
kunniaksi. Uskollisuus Jumalalle oli ritarin ohjenuorana siinä missä uskollisuus
miekalle ja kuninkaallekin.644 Krohnin kuvauksissa uskon puolustaminen liittyi
ristiretkiin. Ritariksi lyönti esitettiin suurelta osin uskonnollisena seremoniana:
tämälupasikäyttääaseitaanJumalankunniaksi,suojellakatolistauskoa,evankeliu-
miajapappeja.645KoskisenNuijasota-teoksessajaReininvastaavassakuvauksessa
nähtiinmuistuma tästä ihanteesta,kun JuhanaFlemingnotkistiKaarle-herttuan
edessä vain toisen polvensa, todeten polvistuvansa kokonaan vain kuninkaan ja
Jumalanedessä.646

Uskollisuuskuninkaalleesiintyisekinjokeskiajankuvauksissa.Ritariksilyömi-
senyhteydessävannottiinuskollisuuttakuninkaallejavainkuninkaallaolioikeus
lyödä ritariksi ja aateloida.647 Uuden ajan alussa KustaaVaasan kaudella uskolli-
suuskumpusimieskohtaisestasotakumppanuudesta.Kunkuninkuusmuuttuipe-
rinnölliseksi,uskollisuusvalainstitutionalisoitui.648SekäKoskinen,KrohnettäRein
korostivatkuningasuskollisuudenkeskeisyyttäKlausFlemingin jahänenpuolue-
laistensa motiivina. Koskinen ja Rein mainitsivat sen myösAnjalan liiton yhtey-
dessä.649ErityisestiReinpitikuningasuskollisuudenideaaesillämyöhemminkin.650

644Koskinen1960,171,190,210.Implisiittisenätämäihanneolinähtävissämyöskotimaisenhisto-
rianyleisesityksenkeskiaikaakuvaavassaosiossa.Koskinen1869,28–30,42.

645Krohn1868a,2–4,14–16.Krohn1868b,3–9.Krohn1868e,10–11.
646Koskinen1877,213,554.Rein1871,146.
647Koskinen1869,123.Koskinen1960,160–161,210.Krohn1868d,17–20.Krohn1868e,3,11.
648Krohn1869c,7.Krohn1869e,3,11.Koskinen1869,116,123.
649Koskinen1869,150–152,158,164,456,460.Koskinen1877,17,124,132–138,169–171,185,

196–197,211,220–230,362,398,441,487,553–554.Krohn1871b,6–9,14–18.Krohn1871d,2–8.
Rein1871,108,112–117,122,129–130,140,453,456,463,473.

650Rein1871,155–156,189,191,344,394–396,410,482.
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Isänmaallisuus oli keskeisiä aatelisia (sotilas)hyveitä. Fennomaani-historioit-
sijoista Krohn viittasi aatelin isänmaanrakkauteen harvakseltaan, lähinnä yksit-
täisten,”hyvien” aatelismiesten toiminnan motiivina. Italiassa 30-vuotisen sodan
aikanavangittunaolleenKustaaHorninhänkertoikieltäytyneentarjotustatehtä-
västäVenetsianpuolustuksenjohtajana”sanoenvelvollisuudenvaativan,ettähän
pitäisimiekkansaomanmaanpalvelustavartenvaralle”.Krohnkiittimyöshänen
vastuullista toimintaansa hallintomiehenä isänmaalliseksi. Miehen korostetusti
suomalaisina ominaisuuksina hän luetteli varovaisuuden, vakavuuden, lujuuden,
tasaisuuden,vaatimattomuudenjanöyryyden.EdelleenKrohnkertoi,mitenAxel
Oxenstiernakehottietuoikeuksiahaalivaaaateliauhraamaanahtaanryhmäetunsa
isänmaanedunhyväksi.651Reinilleisänmaanrakkausjasenpalvelemisenvelvolli-
suusolivatuudenajanvuosisatojenaatelinitsestäänselviäperusominaisuuksia.652

Koskisenmielestäuskollisuusisänmaalleolieriasiakuinuskollisuuskansakun-
nalle. Isänmaallisuus sisältyi aatelin rooliin maanpuolustuksessa.653 Uskollisuus
kansakunnalleolieetoksenaolennaisempi,jaseeiKoskisenkatsannossaollutaa-
telinvaansenseuraajan,kansallisensivistyneistönominaisuus.Tätäseikkaaalle-
viivasikotimaisenaatelin”kansaan”nähdenantagonistinenrooliNuijasodassa.654
ToisaaltaainayhtäkeskeinenkielikysymyskirvoittiKoskiseltaarvion,ettänimis-
töltäänsuomalainenkeskiajanpaikallisaateliehkäoli”enemmänkansallinenkuin
tavallisesti arvellaan”. Trendi kuitenkin päättyi uuden ajan alkuun tultaessa, kun
aatelialkoiomaksuaruotsinkielisiänimiäjamuukalaistui.655

KansallisestaeetoksestakäsinkirjoittaneidenKoskisenjaKrohninsilmissäkoti-
maanaatelistenmuuttoRuotsiinjokosotienaltataivirkojenperästäoliisänmaa-
rakkauden antiteesi. Se tulkittiin suomalaisen isänmaan hylkäämiseksi.656 Reinin
asenne nimenomaan paenneisiin oli silmiinpistävä erilainen. Hän totesi haitat,
joitavirkamiestenlähdöstäkoitui,muttakorosti,ettälähtöeiollutsekasortoinen,
vaantavoitteenaoliturvatavaltakunnanmyöhempitulevaisuus.657

Oma ambivalentti tapauksensa oliAnjalan liitto, joka merkitsi uskottomuut-
taRuotsinkruunulle,muttasamalla isänmaallistasuomalaisuutta.Koskisensuh-
dehankkeeseenolisenitsenäisyyshakuisuudenvuoksivoittopuolisestihyväksyvä,
Reinintaasankarantuomitseva.658

Ulkoisenjasisäisenrauhanturvaaminen

Suuriosasiitäaatelintehtäväkenttääkuvaavastasisällöstä, jokakaunokirjallisuu-
dessa kanavoitui ideaalityyppeihin, löytyi myös historiateosten henkilökuvista.

651Krohn1868f,14–15.Krohn1868g,3.Krohn1878,70–71,83,87(sitaatti),278.
652Rein1871,66,80,150,189,359,364,363–394,444,453,461–462,473,474,515,570.
653Koskinen1869passim.
654Koskinen1877,143,163,169,184,216,263–264,273.
655Koskinen1877,57–61.Krohn1869d,7.Rein1871,57,389.
656Koskinen1869,209,242,296,314,317,333–334,342,346,370,381–382,534.Krohn1878,

158–159,275–276.
657Rein1871,318–319.
658Koskinen1869,446–447,453–460.Rein1871,467–483.
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Toisin kuin fiktio, joka suosi puhtaita, yhtä ammattiryhmää tai tehtävää edusta-
via tyyppejä, historiallisten aatelismiesten elämänkaariin mahtui yleensä useam-
manlaisiaaktiviteetteja.659Tästäsyntyynäidentekstityyppienerästärkeäero.Tie-
tokirjassainformaatiopitääkonstruoidatotuudeksijaesitelläkertomustatukevaa
evidenssiä,eikäsitäolekaanideaalimuotoisenalöytynyt.Ideaalityyppejäsinänsäei
siksitässälainkaanesitellä,vaikkaniihinkanavoituneitateemojakäsitelläänkin.

Ulkoisen jasisäisenrauhanturvaaminenoliolennainenosa1800-luvunaate-
luudenklassistamääritelmää.Varhaistenheimoyhteiskuntien ja feodaaliajanpai-
kallisylimystö määrittyi aatelin varhaismuodoksi nimenomaan näiden kriteerien
kautta.660Käsitellynhistoriallisenkirjallisuudenläpäiseekuvaaatelisistamaanpuo-
lustajinajaulkoisenrauhanturvaajina.Sotilaanroolimainittiinhenkilökuvausten
yhteydessätaisisältyitapahtumakuvauksiin.661Sodanjohtojamaanpuolustuksen
organisointikirjattiinmuutamankerranmyöseksplisiittisestiaatelintehtäväksi.662

Aatelismiestä arvotettiinusein senmukaan,mitenhänonnistui sodan johto-
tehtävissä.Henkilökohtaisestarohkeudestakiitettiin,663samoinonnistuneistama-
nöövereistä.664 Parhaat mainesanat ansaitsi Krohnilta tässäkin Kustaa Horn, va-
rovainen ja maltillinen mutta rohkea 30-vuotisen sodan ylipäällikkö. Erityisesti
mainittiin hänen ankara kurinpitonsa, joka tähtäsi vallattujen maiden väestöjen
suojelemiseenjatekihänestäsotilaidenparissaepäsuositun:hänkun”näyttijoka
tilaisuudessapeittämättä,niinmoitesanoillakuinrangaistuksillakin,kuinkahän-
täsoturienyltyvävallattomuus,irstaisuusjajulmuusinhoitti.”665Raakaaupseeria,
jokaantoimiestensäryöstelläsiviiliväestöätaisuosiepäinhimillisiärangaistuksia,
Krohneiarvostanut,666eimyöskäänraukkamaistataisellaista,jonkahuonoorga-
nisointikykyaiheuttimiehistötappioita667

Eräs maanpuolustukseen liittyvä aatelin rooli, jota fennomaani-historioitsijat
voimakkaastikorostivat,oli linnanisännyys.Senkukoistusalkoikeskiajaltajajat-
kuiuudenajanensivuosisadalleasti.668Piilosisältönäonvoinutollakivisenlinnan
ideaanliittyvämielikuvavoittamattomuudesta,materiaalisestajastrategisestayli-
voimasta,maanyliulottuvastasotilaallisestaylivallasta,jokasiisoliaatelinkäsissä.

659Esim.KrohninesittelemäKustaaHornilmensitoiminnassaansekäsoturin,virkamiehenettä
hovimiehenpiirteitä.Krohn1878,74–87,277–284.

660Koskinen1960,129,135,140,159,208–212,233.Koskinen1869,16.Krohn1869a,11–13.
661Koskinen1869ja1877passim.Krohnkaikkiteoksetpassim.Rein1870ja1871passim.
662Krohn1868e,10.Krohn1868g,7.Rein1871,24,452.
663Esim.Koskinen1877,48,392.Koskinen1869,39,53,138,158–159,204,286–287.Krohn1868g,

13–15,19–20.Krohn1871a,7–10.Krohn1871d,3.Krohn1872b,13,Krohn1878,29,74,77–82,
88–94.Rein1870,287.Rein1871,64,129,134,140,142,146–147,150,165,188,223,226–227,230,
324,373,515,522–523,525,597.

664Esim.Koskinen1869,138,141,188,286–287.Koskinen1877,144–145,392.Krohn1868g,16.
Krohn1870a,11–12.Krohn1871a,2–4,7–10.Krohn1878,88–94.Rein1871,esim.44,49,174,
182,188,209–211,221,223,230,528.

665Krohn1878,86–87.
666Krohn1868g,16.Krohn1870b,18.Krohn1871c,11.Krohn1878,71–72,122–124.
667Krohn1878,28–29,93.
668Koskinen1877,24,33,44–47,59,93,100,112–113,123–124,127,135–136,147,186,200–202,209,

309,435,440,488,547.Krohn1868d,13.Krohn1868e,15.Krohn1868f,4,7.Krohn1868g,3–4,7,
13,17,20.Krohn1869c,4,9.Krohn1869d,7.Krohn1869f,6,12.Krohn1871a,7.Krohn1871e,6.
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TämänlukuohjeenKoskinenitseasiassasuoraanantoikin:maan1300-luvullaal-
kanutlinnoittaminenoliylpeänylimysvallanvahvistamista.669

Sisäisen rauhan puolustaminen, siis kansalaisten suojeleminen toinen toisil-
taan,tarkoittikäytännössälaillisuudenvalvontaa, jotapaikallisaatelitoteuttituo-
marinvirkaa hoitamalla. Historioitsijat viittasivat aatelin lainvalvontatehtävään
neutraalisti yhteiskunnallisen työnjaonosana,muttamainitsivat senmyös lääni-
tysisännälle kuuluvana ”oikeutena”, jolloin siitä automaattisesti tuli sorron har-
joittamisen väline. Neutraali näkemys oli vallitsevana varhaisemman historian
kuvauksissa.AatelisettoimivatKoskisenmukaanlainvalvojinamaakunnissa1200-
luvultalähtien.1400-luvunalussaperustetussaTurunhovioikeudenvirkamiehistä
puoletoliaatelisia,puoletaatelittomia.SigismundinsyntilistalleKoskinenmerkit-
si korkeiden tuomarinvirkojen varaamisen kokonaanaatelisille, kansallista Klaus
Flemingiä hän taas kiitti pyrkimyksestä kehittää paikallista oikeudenkäyttöä.670
Krohnmainitsiaatelisetlaamannitneutraalistikeskiajankontekstissa.671Reinku-
vasierityisestiTurunhovioikeudenaatelisiaviranhaltijoita.672

Negatiivisessa valossa aatelinen lainvalvonta ilmeni rahvaaseen kohdistuvana
sortona ja potentiaalisina oikeusmurhina. Koskisen mielestä lääninherran tuo-
miovalta tiluksillaan vaaransi yksiselitteisesti talonpojan oikeudellisen aseman.673
Nuijasodan aikaa kuvatessaan hän mainitsi lääninherran oikeuden toimia oike-
usviranomaisena läänityksillään.Todetessaan,että isännänsotaretkelläollessaoi-
keuttajakoitämänsijaisenaoppimatonpalvelija,674historioitsijatavallaanmyönsi,
että aatelisella lääninherralla itsellään saattoi olla tuomarinvirkansa tueksi jotain
oppiakin.TodisteenaPohjanmaanerillistiestäKoskinentotesi,etteisielläollutaa-
telisia tuomareita, mikä kirjoittajan mielestä automaattisesti tarkoitti oikeuden-
käytönluotettavuutta.675

Krohninnäkemysuudenajanalunaatelisista lainvalvojistaoli synkkä jakau-
nainen, herravihaa uhkuva. Kuvaus ei paljoa poikennut Koskisen vastaavasta.
Rahvaseivoinutsaadaoikeuttaaateliavastaan,koskatuomarinviratolivatnäiden
hallussa, ja rangaistukset olivat kovia ja väkivaltaisia. ”Oikeutta istui tavallisesti
aatelisen väärintekijän ystävä ja viinaveli, usein hänen sukulaisensakin; välistäpä
niinkinhullustisattuiettähänentuliitsetuomitaomaaasiataan.”676Samaantun-
teikkaaseensävyynKrohnkuvasimyösRuotsinvalloittamanVironvieläkinhuo-
nompiakäytäntöjä.Sielläaatelillaolituomarinvaltatalonpoikienyli,jajosriitaoli
aatelisenjatalonpojanvälillä,maaherrantuliseratkaista.Krohnnäkitässähyvää
tarkoitusta mutta huonoa toteutusta: se”nähtävästi tarkoitti onnettoman talon-
poikaisen kansan suojelemista aatelisherroja vastaan, jotka, samassa isäntinä ja
tuomareinaollen,yhäsaivatomissaasioissaantuomita”.Krohninkinmukaanaa-

669Koskinen1869,54–56.
670Koskinen1869,55,57,59–60,89.Koskinen1877,16,92,180–182,213.
671Krohn1868f,7.Krohn1868g,3.Krohn1869c,8–9.
672Rein1871,203–205,237.
673Koskinen1869,222,226.
674Koskinen1877,65,69.Koskinen1869,141,214.Reinnoteerasisaman.Rein1871,265.MyösKrohn

puhuilainkäytöstänimenomaan”oikeutena”.Krohn1878,263–265.
675Koskinen1877,243,259.
676Krohn1869c,10.
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telisethavittelivat tuomarinvirkojarahanahneudesta ja laiskuuttaanteettivät työt
huonopalkkaisilla sijaisilla. Isännät riistivät siismyösnäitähuonopalkkaisiaalai-
siaan.677

Krohnoletti synkänaateluus- javaltakäsityksensämukaisesti,ettäherrathäi-
käilemättäajoivatomaaetuaanlainkirjaimeenvedoten,senhenkeävastaan,japi-
tivättuomitessaanainajakaikkiallakaltaistensapuolta.Häntotesikinvoipuneesti,
ettälaittomuuksiinolimaassasaatutottua.Lääninherrantuomiovallanalaisetta-
lonpojatsaivatharvoinoikeutta.TurunjaTukholmanhovioikeuksientuomaritkin
rötöstelivatvarsinkinalkuun,jaalioikeuksientuomaritottivatlahjuksia.Vainvai-
voinalkoioikeusvakiintuamaassa.Turussaoikeudenedusmiehinänähtiinsentään
myös muutamia oikeamielisiä aatelisia tuomareita. Ja vaikka aateliset laamannit
vielä 1600-luvullakin pahimmassa tapauksessa hoidattivat virkojaan epäpätevillä
sijaisilla, ei laamanni tai maaherra kuitenkaan enää saanut toimia alituomarina
omassapiirikunnassaan.Oikeudenkäyttödemokratisoituihieman,kunasetukset
1600-luvullaalettiinjulkaistamyössuomeksi.678

Siviilihallinnonvirat,hovipalvelusjadiplomatia

Aatelin rooli keskushallinnon virkamiehinä läpäisee 1800-luvun historiankirjoi-
tuksen.679Kutensodanjohtoa,myösaatelistaviranhoitoatarkasteltiinerityisensy-
vällisesti niissä kohdissa, joissa tiettyä henkilöä tai koko säätyä voitiin arvostella
huonosta toiminnasta. Hyvää viranhoitoa kuvattiin lähinnä esimerkkimielessä.
Mittapuunaan nationalistis-demokraattisesti suuntautuneet historioitsijat pitivät
sitä,mikäolitietynhallintotoimentaivallitsevanhallinnollisenkulttuurinvaiku-
tus”kansan”elirahvaanelämään.

Kansallinen historiankirjoitus syytti aatelia kaikkien siviilivirkojen omimises-
ta ja kansan sortamisesta jo keskiajalta alkaen, jolloin Koskisen mukaan mahta-
va ylimyssääty alkoi syrjäyttää aiemmin”kansanvaltaisella kannalla” ollutta pai-
kallistason hallintoa. Ylimysvallan vahvistuessa kansa joutui ahtaalle.680 Kumpi
näistä ilmiöistä,valtakunnallistenvirkojenkehittyminenvaivaltakunnallisenyli-
mystönsynty,mahtoiollamuna,kumpikana,eihistorioitsijaahuolettanut.Uskon-
puhdistuksen jälkeen aateli alkoi paisua mahtavaksi, ja viimeistään 1600-luvulle
tultaessaseuhkasikokonaanmasentaatalonpoikaisenvapauden.Rahvaanjaaate-
linvälinenleveneväjuopakirvoittiKoskiseltakärkevääkritiikkiä.

”[S]ilmiin-astuvaa on kuitenkin, että Suomen aateliset, semminkin mahtavimmat heis-

tä,vähitellenrupesivatvieraantumaansyntyperästänsäsekävaatimaanlaveampaavaltaa,

kuinminkätiesivätRuotsinla’inmukaiseksi.[...]KustaaVaasa[...]etupäässäkäyttimaan

aatelisiakorkeimmissaviroissa,joistaheilläolialatiheruvarikkaudenlähde,[koska]ku-

ningasansiollisillemiehillensäantoikruununsaatavialäänitykseksi,jaoikeastaanpidet-

677Krohn1869e,11(sitaatit).Krohn1878,143,269.
678Krohn1878,140–159,263–265.Vrt.Rein1871,203–205,237.
679Koskinen,KrohnjaRein,kaikkimainitutteoksetpassim.
680Koskinen1869,44,46.
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tiinkaikkiylhäisimmätviratläänityksinä.Semmoisestaläänityksestäjavirastakokosilää-

nitysmies itsesaatavansa,eikä ihmettäollut, jos toisinaankokivatottaaenemmän,kuin

heidänolikaanoikeussaada.”

Pienenäkevennyksenävääryydenlastiinhistorioitsija totesi,ettävirat japalkkio-
läänit saajan kuoltua jaettiin uudelleen.681 1600-luvulla aatelisvalta läheni mieli-
valtaa, kun”virkamiehet ja läänityshaltijat vankeudella ja kidutuksella kurittivat
kruununalamaisia,jaylipäänsäjokainenomissataikruununasioissakulkevaher-
rasmiesolirahvaallepikku-tirannina”.682Krohnluetteliuudenajanalunaatelisten
viranhaltijoiden väärinkäytöksiä: tuhopolttoja, pahoinpitelyjä, häätöjä, laittomia
mittoja, ylimääräisiä veroja, omavaltaisuuksia, laittomuuksia ja suoraa kiusante-
koa.683MyösReinkorostivirkamiestenomavaltaisuutta,häikäilemättömyyttä,ah-
neuttajaepäoikeudenmukaisuutta.684

Poikkeuksiakin oli. Nuijasotaan johtaneita tapahtumia kuvatessaan Koskinen
muistutti,ettäosaaatelisistaviranhaltijoistakuulirahvaanhätääjapitisenpuol-
ta.685 Krohn löysi useita kiitosta ansaitsevia aatelisvirkamiehiä. Hän ylisti kes-
kiajan loppuvaiheenvaltionhoitajaStenStuurea, jokasuosi talonpoikienvapaut-
ta.NuijasodanaikaisestaSavonaatelispäälliköstäGötrikFinckestähäntotesi,että
tämä oli oikeamielinen ja rahvaan rakastama hallintomies, joka yritti helpottaa
kansan rasituksia. Kristiinan holhoojahallitusta luotsannut Axel Oxenstierna sai
kiitosta koko väestön etua katsoneesta maltillisesta sotapolitiikasta ja liberaalis-
takauppapolitiikasta.HyväaatelinenolimyössuomalainenKustaaHorn,Kustaa
Aadolfinluotettu.Myösvaltakunnansuomalaisenosan1600-luvunkorkeintavir-
kamiestä, kenraalikuvernööri Pietari Brahea Krohn piti hyvänä hallintomiehenä,
joka työskenteli maan hyväksi, otti kunnolla asioista selvää, perusti ratkaisunsa
järkisyihinjapuhuttimatkoillaankaikensäätyisiäalamaisia.686

Hovipalveluksen keskiaikainen, uuden ajan ensi vuosisadoille asti jatkunut
varhaismuoto, ajalta ennen pysyvää hovia, oli yhdistelmä sodan ja rauhan toi-
mia.Kuninkaanaatelisenseurueenvarhaisintehtäväolitoimiahenkivartijoinaja
neuvonantajina sekä todistajinahallitsijahuonettakoskevissa tapahtumissakuten
kruunajaisissa,häissäjahautajaisissa.Sotaretkilläkuninkaitamyöhemminkinym-
päröiomistajaliittolaismaidenaatelistakoostuvahovimainenseurue.687

Modernihovialkoikehittyä1500-luvulla.KrohnkuvasiantaumuksellaSuomen
historianainoaavarsinaistahallitsijahovia,JuhananjaKatarinaJagellonicanhert-
tuallistahoviaTurussa.688SensijaanRuotsinhovieisaanutsuomalaiskansallisilta
historioitsijoiltasuurtapalstatilaa,arvatenkinsiksi,ettäsitäeimiellettykotimaan
historiaankuuluvaksi.Hoviaatelisenatoimintaympäristönävilahtinäkyviinmuu-

681Koskinen1877,18,57,61–63(sitaatti61–62),67–68.MyösKoskinen1869,172.
682Koskinen1869,182–183(sitaatti182),220–222,226,246.
683Krohn1869c,9.Krohn1878,124–128.
684Rein1871,21,81–82.
685Koskinen1877,62,119–120,217,329–331,386.
686Krohn1868f,19.Krohn1871c,10.Krohn1878,67–71,87,181–198,290.
687Krohn1868e,9.Krohn1869f,4–6,15.Krohn1878,38–39,77.Koskinen1877,157–158.
688Krohn1896f,7–15.
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tamien emämaassa palvelleiden tai Euroopan hoveissa nuorina harjoitelleiden
suomalaisten aatelismiesten elämäkertojen taustalla.689 Tukholman hoviin viitat-
tiinmyöskatkerassasävyssä,hienonajahoukuttelevanaelämänpiirinä,jonneko-
timaanaatelinparhaatvoimatsiirtyivät.690

Reinin asenne hoviin aatelisena toimintaympäristönä oli aivan toinen. Siihen
eiliittynytmitäänepämoraalista,vaanseolinormaalivaltiollisentoiminnanpiiri.
Tämäkäyilminiistälukuisistakohdista,joissaReinneutraalissasävyssäviittasiaa-
telinhovissasuorittamiintehtäviin.Hänkuvasihovimiljöitäjasatunnaisestimyös
hovimiehiäja-naisia.691Moraalittomuus-painotushiipimukaanvasta1700-luvun
kuvauksissa:KustaaIII:nhovinseksuaalimoraaliahänarveli löyhäksi jaRanskan
hoviennenvallankumoustaolisuorastaanrappeutunut.692

Kaunokirjallisuudessa yleiset sangviininen ja koleerinen persoonallisuustyyp-
pieiväthistorianesityksissänousseetprominenteiksiaateluudenhahmottamisen
välineiksi. Sangviinisen hovimiehen ideaalityyppi (sosiaalisesti notkea, tunteikas,
pinnallinen) vilahti kuitenkin niissäkin. Esimerkiksi Arvid Stålarm oli ”herkkä-
mielinenjaleikki-puheinenmies,jotayleisestirakastettiin;muttahänenluonteen-
saoli senohessa jotenkinheiluvainen, jahänenkantansa [...] eiollutaivan luo-
tettava.”Kollektiivisestihovimiehiäarvosteltiinhovineuvos JohanSkytten suulla,
jokakielsikuningastaottamastaneuvonantajiksi”noitakielenpieksijöitäjalattial-
la-liehujoita, joitaainahoveissamaleksii jamateleeniinkuinmatosianurmikos-
sa.”AakeTottinkamariherraksinimittämisestätaastodettiin,että1600-luvullavir-
kanimike merkitsi sotilasadjutanttia, ei”tuommoisia hovi-tyhjäntoimittajia kuin
meidän aikanamme”.693 Kirjoitusajankohdan todelliset kamariherrat tosin eivät
ehkä olisi arviota allekirjoittaneet. Se kuvasti paitsi ylenkatseellista suhtautumis-
taaateliin,myössyvääperehtymättömyyttähovinvirkarakenteeseen.1600-luvun
keskeinen suomalainen hovimies, Kustaa Horn, oli tässäkin suhteessa poikkeus,
jonka tehtävänä epäilemättä oli säännön vahvistaminen, koska häntä kuvattiin
osinkielteistenpiirteidennegaatioidenavulla:sivistyneeksi,tasaiseksi,kohteliaaksi
janöyräksi,eiröyhkeäksitaiäkkipikaiseksi.694

Diplomaattipalveluskehittyikuninkaansanansaattajan janeuvottelijan tehtä-
vistä, jotka vielä 1500-luvun kuvauksissa esitettiin eriytymättöminä.695 Moderni
lähettilään hahmo pintautui 1600-luvulla.696 Suurta huomiota ei aatelin diplo-
maattipalvelukselle suomalaiskansallisessa historiakirjoituksessa omistettu, mikä
onhyvinlinjassaaatelinvelvollisuuksiavähättelevänyleisnäkemyksenkanssa.Rein
sen sijaan mainitsi usein aatelismiesten toimineen diplomaatteina ja hallitsijan
edustajinarauhanneuvotteluissa.697

689Krohn1878,86,88,97,102,107–108,196.
690Krohn1878,158–159.
691Rein1871,39–40,57,73,207,224,229,363,394,441,458.
692Rein1871,407–408,425–426.
693Koskinen1877,200(sitaatti).Krohn1871d,8.Krohn1878,39,64(sitaatti),102(sitaatti).
694Krohn1878,86–87.
695Koskinen1869,32,53,73,74–75,83.Krohn1868g,4–5.Krohn1869f,15.Rein1870,152.
696Krohn1869d,9–10,18–19.Krohn1878,38,77.Koskinen1869,469.
697Rein1871,20,39,61,84,87,91,107,189–190,335,345,348–350,364,380,436,441,475,480,496,

500,506,564,576,603–604.
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Kansantaloudellinenrooli:ahneus,riistojaetuoikeudet

Kansallisesti asennoituneiden historioitsijoiden hahmotuksessa aatelin kansanta-
loudellinentehtäväoliollaahne–riistäätuottavialuokkiayleensäjakansaaelita-
lonpoikiaerityisesti.698Ahneusjariistomainittiinsuoraan,muttaniihinviitattiin
myöstaloudelliseenetuunliittyvienmerkitsijöidenkutenvirkapalkkojen,privile-
gioiden,läänitystenjaverotuksenkautta.Aatelismiestenharjoittamienporvarillis-
ten ja talonpoikaistenelinkeinojenkuvauksiinkinhiipiahneuslähtöisen tulkinta-
mallinmukainensävy.Ahneudensäännöstäolitärkeätasaavapoikkeus,mesenaat-
tinatoimiminen.

Itsekkyys oli jo muinaisen kreikkalaisen aristokratian tärkeä epiteetti.699 Kan-
sallismielisille historioitsijoille aatelin itsestään selvä, suorastaan legendaarinen
ahneus oli sekä henkilökohtainen että ryhmäkuntainen toiminnan motiivi, joka
vaikutti erilaisten vääryysnarratiivien taustaoletuksena ja samalla niiden joh-
donmukaisuutta vahvistavana oheisaihelmana.700 Ahneus oli keskeinen selittävä
tekijä tai ainakin implikoitu taustaoletus myös siinä kehityskulussa, jonka myö-
täaateluusuudenajanalussamuuttuiperinnölliseksi.701Viattomampi jakäytän-
nöllisempiselitysolisiollut,ettäkeskitetynvaltionsyntyjaaatelintehtäväkentän
monipuolistuminen edellyttivät uudenlaista valmentautumista. Myös uskonpuh-
distuksennimissätoteutettukatolisenkirkonmahdinriisuminenjärjestyiahneus-
narratiivin mukaan: keskenään liittoutuneet kruunu ja aateli jakoivat kirkon va-
rat.702Kristiinan läänityspolitiikankinkuvauksiin sisältyi ajatusaatelinahneuden
tyydyttämisestä.703

Ahneusmotiivinaolikirjoitettusisäänmyöskartanotaloudenpuitteissaharjoi-
tetunriistonkuvauksiin.”Kansan”substituuttinatoiminutrahvaskärsi,kunaate-
likiristiitselleenlisäätuloja.704Ilmiötävoitiinkuvatamyösvastavoimansaavulla,
toteamalla, miten kruunu vastusti aatelin ahnaita pyyteitä.705 Krohn kertoi, ettei
PietariBrahe”useimpainmuittensenajanherrojentavalla[...]ruvennutarmot-
tomasti rasittamaan talonpoikiansa”.706 Koskinen taas katsoi Brahen viranhaltija-
na nimenomaan suosineen”aateliston ahnaita pyyteitä”.707Virkapalkat –”suuret
kruunun palkat, jotka useat heistä saivat mikä missäkin korkeassa virassa, [ja]

698Kutenylläonkäynytilmi,Reinkuvasiperiaatteessaaivansamojatapahtumiajaolosuhteitakuin
KoskinenjaKrohn.Hänenkuvauksensaolikuitenkintoteavaa,siitäpuuttuimoralisoivapaatos.
Koskailmiönpoissaoloaeiolemielekästänooteintodentaa,tässäjaseuraavassaalaluvussaovat
äänessäainoastaankansallismielisethistorioitsijat.

699Koskinen1960,41.
700Koskinen1869,107,117,141,152,209,221–222,224,228–229,274,293.
701Koskinen1960,116,139.Koskinen1869,111–112,123,135–136.Koskinen1877,56–57,60–61

(sitaatti).Krohn1878,263–265.
702Koskinen1877,4–5,62,65–66,83.Koskinen1869,107.
703Koskinen1869,220–223.Krohn1878,267–268,329.
704Koskinen1960,214–215,242.Koskinen1869,117–118,141,220–222.Koskinen1877,56,563,

580.Krohn1868g,19.Krohn1869b,5.Krohn1869c,9.Krohn1872a,5–6.Krohn1878,70,107,
124–128,146,263–266,274–275,280,283–284,329–331.

705Koskinen1869,59,172,230,261–264.
706Krohn1878,209–210.
707Koskinen1869,224–226.



178

Kuviteltuaatelismies

samavertaruokarahaapitojavarten”–olivattietystisilkkaaahnehtimistanekin.708
Kansan edun vastainen ahneus toteutui myös, kun aateli tykinruoan kohtaloista
piittaamatta sotasaaliin ja palkkioläänitysten toivossa kannusti hallitsijaa ryhty-
määnsotaan.709Reinilleahneusolijoidenkinaatelismiesten,eikokosäädynomi-
naisuus.710

Aatelin harjoittaman riiston keskeisimpiä merkitsijöitä olivat läänitykset.
Instituutionkäytännönjuuristatailuonteestakirjoittajillaeinäyolleenkovinsel-
keääkuvaa.Haluttomuustehdälukijalleasiastakunnollaselkoavoiliittyäsiihen,
että ilmiötä haluttiin vapaasti paheksua. Koskinen totesi kaksinaisuuden: lääni-
tyksiä”annettiinosittainpalkinnoksi sotaisista ansioista,osittainarenninnimel-
lä rahan edestä, koska valtion varattomuus ei ollut muilla keinoin mahdollinen
auttaa”,711muttaläänityksiäkuvatessaanhäneiainakertonut,minkäluontoisesta
läänityksestämilloinkinolikyse.712Keskiajalla läänityksetnäyttäisivätolleenosin
perinnöksi lahjoitettuja sukukartanoita ja -maatiloja, osin palkkiotyyppisiä eli
haltijankuollessakruunullepalautuvia.713Vuonna1561luotuihinkreivinjavapaa-
herranarvoluokkiinkuuluivatperittävätläänitykset.714Uudenajanalussaoikeuk-
siaperiäalueeltakruununverotannettiinpalkaksiviranhoidostaperiaatteella,että
nemäärävuosienkuluttuataiviranhaltijankuoltuapalautuivatkruunulle.Vaikka
näiden läänitysten palkkaluonne todettiin, Koskinen ja Krohn pitivät silti esillä
ahneuden ja ansaitsemattomuuden teemoja.715 Venäjän Suomen osalta todettiin
skandinaavistatiukempilahjoitusmaajärjestelmä.716Toisaaltasaatettiinkertoahy-
väksyvässä sävyssä, että hallitsijat antoivat läänityksiä urhoollisuuden ja uskolli-
suudenpalkkioksi.717

Poissaolevien isäntien puolesta verotulojen keräämisestä huolehtivat vou-
dit.Nämäaatelin ja rahvaanvälissä sijainneetkätyritolivat erityisenmoraaliton
ihmislaji, jolle kaunokirjallisuudessakin suotiin runsaasti kielteistä huomiota.
Voutien varhaistyypin Koskinen löysi jo Rooman ensimmäisen ritarisäädyn, ns.
veronvuokraajien käskyläisistä, publikaaneista, jotka riistivät rahvasta herrojensa
nimissä,kunnesvahvakeisarivaltasyrjäyttiheidät.718Kotimaanhistoriassavoutien
aika alkoi uuden ajan alussa. Heidän erikoisalaansa olivat mm. laittomat lisäve-
rot jaepärehellisyysveroparsellienmittaamisessa.Aatelisherrainomatsortamiset
olivatkinKrohninmukaanpientäverrattunavoutientoimiin.Talonpoikienriisto
tapahtuikuitenkin isäntien luvalla–”heantoivatvoutiensa,sienientavalla, imeä

708Koskinen1877,62–63.Krohn1878,269(sitaatti).
709Koskinen1869,137,228–229.Krohn1878,283–284.
710Rein1871,23,445.
711Koskinen1869,182–183(sitaatti),220.
712Koskinen1869,72–73,89–90,109,172–173,182–183,210–226,255,262–264.Krohn1868e,8.
713Krohn1868b,12.Krohn1868c,15.1868g,17–18.
714Koskinen1869,123.
715Koskinen1869,72–73,89,90,109,172–173,182–183,210–226,255,262–264.Koskinen1877,

62–63,560,583.Krohn1878,124–125,266–268,275,329,332.
716Koskinen1869,318–319,346–347,506–507.
717Krohn1869c,9.Krohn1878,4,70,85,89–94,158,208.
718Koskinen1960,67–68.
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rahvaanhikeäjasittenottivatsenomakseen”.719NuijasotaakuvatessaanKoskinen
totesinuijamiestensurmanneenvoutejajuurivihatunriistonsymboleina.720

Läänitystenohellaprivilegiotolivatkeskeinenaateluuttarakentavahistorialli-
nenkäytäntö ja aateliinviittaavakulttuurinenmerkki.1800-luvunhistorioitsijat
olivathyvinperilläaateluudenjuridisestapohjasta.Aatelisprivilegioidenvähittäi-
nen kehittyminen esiteltiin kattavasti. Kuvauksia sävytti kuitenkin vääryyspuhe,
privilegioiden ymmärtäminen ansaitsemattomiksi, jopa anastetuiksi etuoikeuk-
siksi, eimenneenaikakauden tavaksi säännellä eri ryhmienoikeuksia javelvolli-
suuksia.721Kaikkiprivilegioteivätolleetluonteeltaantaloudellisia,vaanosatuotti
poliittistataijuridistaerityisyyttä.Edellisetkäsitellääntässä,jälkimmäisetseuraa-
vassaalaluvussa.

Useatvanhimmatprivilegiotliittyivätkartanotalouteenjaverotukseen.Juhana-
kuningasmyönsiaatelilleoikeudenvapaastikaupitellakartanojensajaläänitysalo-
jensatuotteita.1600-luvullakirjattiinoikeusviedätullittatilustensatuotteitaulko-
maillejavastaavastituodatavaraataloutensatarpeisiin.Kruununsakotmäärättiin
1600-luvullamaksettavaksiläänitysisännälle.722

Vuonna1652ratsupalveluksenuudelleenorganisoinninedetessäluotiinsäteri-
vapaus, jonkamukaanaatelisetsaivatvapauttaaratsupalveluksesta jamuustave-
rostaomattalonsa:kreivikolme,vapaaherrakaksi,tavallinenaatelinensenyhden,
jossaasui.Aatelinalustalaisetpeninkulmanpäähänsäterikartanostaolivatvapai-
ta väenotosta ja kaikesta muusta paitsi maaverosta, ja kauempana asuvat mak-
soivatkruunullevainpuolet, jolloin lääninherroille liikeni enemmänmaksuja.723
Historioitsijatliittivätväärinkäyttösyytöksiäerityisestimaanomistusprivilegioihin:
aateli pyrki ostamaan rälssiksi kruununmaata, omimaan käyttöönsä autiotilojen
maita,laajentamaanverovapauttaanjaheikentämäänalustalaistensaasemaakohti
maaorjuutta.724Keskiajaltaastivoimassaolluttalonpoikienvelvollisuuskyyditäja
majoittaavirka-asioissaliikkunuttaaatelistavirkamiestänähtiinerityisenmerkit-
tävänärasituksena.Kirjoittajatmuistuttivat,ettätämäkinkäytäntöantoimahdol-
lisuudenväärinkäytöksiin.

”Aatelisherrat vaativat silloinkin talonpojilta ilman maksutta hevosia sekä ruokaa, kun

yksityisillä asioillaan matkustivat tai huvikseen, rouvineen ja lapsineen, menivät toinen

toisensa luokse häihin, hautajaisiin tai muihin pitoihin. Samoin myös tekivät aatelisten

palvelijat[...].”725

Talouteen liittyi myös patronaattioikeus, oikeus asettaa kirkkoherra tiluksillaan
taiasuinpitäjässään.Tähänliittyivelvollisuustehdäkirkollerahalahjoituksia,mitä
seikkaaaatelinhäikäilemätöntävallanhimoakorostaneetkirjoittajateivätmainin-

719Krohn1869c,9.Krohn1878,209–210,128,274,331.
720Koskinen1877,428–429.
721Aatelistasaatettiinjopapuhua(ainoana)“etuoikeutettunasäätynä”,vaikkaprivilegioinmääriteltiin

kaikkienmuidenkinsäätyjenasemaa.–Koskinen1960,309.Koskinen1877,580.
722Koskinen1869,135–136.Koskinen1877,65.Krohn1878,263–266,283,291.
723Koskinen1869,123.Koskinen1877,5–6,65.Krohn1869e,10.Krohn1878,264.
724Koskinen1869,117–118,220–222.Krohn1878,70,107,197,125–126,263–265,274,280,328,330.
725Koskinen1869,133,182–185.Krohn1868c,6.Krohn1869c,11.Krohn1878,138–139(sitaatti).
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neet.ErityisenkitkerästiasianmuotoiliKrohn,jonkamukaanaatelisetpitivätkoti-
pappia,etteiheidäntarvinnutistuakirkossarahvaanjoukossa.726

Kreivi- ja vapaaherrakunnan haltijuuteen kuului oikeus perustaa alueilleen
kaupunkeja. Toiminnan julkilausuttu tavoite oli kaupan ja maan talouselämän
kehittäminen. Varsinkin Krohn kuitenkin painotti, miten paljon perustaja alku-
vaiheessahyötyikaupungistaan:silleannettiin10-vuotinenvapauskruununmak-
suista,jonaaikanapuoletpikkutullistamaksettiinlääninherralle.727

Aatelin rikkauden vastavoima ja perimmäisen oikeudenmukaisuuden eräs
merkkiolivatreduktiot,läänitystenperuuttamisetkruunulle.Peruuttaminensaat-
toi olla rangaistusluontoista. KustaaVaasa otti läänityksiä pois talonpoikia liikaa
sortaneilta, ja Kaarle-herttua tuomitsi henkiin jättämänsä Nuijasodan aateliset
menettämäänkolmasosantiluksistaanjakaikkiläänitykset.728Toisaaltapalkkiolää-
nitykset peruuntuivat paitsi haltijan, myös ne antaneen kuninkaan kuollessa, el-
leiuusikuningaspitänytniitävoimassa.729Ensimmäinenvarsinainenreduktiooli
Kaarle X Kustaan neljännesreduktio vuonna 1655. Kaarle XI:n isoreduktio, josta
päätettiinvuosien1680 ja1682valtiopäivillä,merkitsi kaikkien suurempien lää-
nitystenpalauttamistakruunulle.Koskisenmukaanisoreduktiooliaatelilleraskas
tappio, mutta välttämätön valtiontalouden vakauttamiseksi ja alempien säätyjen
vapaudenpelastamiseksi.730

Mesenaattina toimiminen oli tärkein osoitus aatelin anteliaisuudesta, ja siten
tendenssisen aatelisen ahneuden vahvin antiteesi. Tärkeä kohde oli kirkko, jolle
kuvattiin lahjoitetun kirjoja ja kirkonkelloja sekä rakennus- ja korjausrahoja.731
ToinensuosittuavustettavaoliTurunyliopisto.732Myösvarattomienylioppilaitten
opintomatkoja saatettiin tukea.Eräs tällainenoliM.Wexionius, jonkayliopiston
kansleriAxelOxenstiernakustansiEurooppaan.Krohnehättimuistuttamaan,että
rahoituksen kohde maksoi velkansa pitämällä sittemmin valtiofilosofiassaan”in-
nokkaastiaatelisvallanpuolta,[...]ettämukaainoastiaatelisetovatkruununvälit-
tömiäalamaisia,muutsäädytvälillisiä,siisikäänkuinaatelinalamaisia.”733

Toinenaatelisenvauraudenvastavoimaoliköyhtyminen.Reduktiotköyhdyt-
tivät aatelia, mutta sodatkin tuottivat saalistusmahdollisuuksien ohella potenti-
aalista rahanmenoa, kun vangiksi jäänyt joutui itse suorittamaan lunnaansa.734
Sekäreduktiotettäsotakulutliittyivätaateluuteen:neolivatns.ammatinvaaroja.
Porvarilliseenelinkeinoonryhtynytaatelinenolisäädyssäänkummajainen,mutta
sopitaloudellisenvoitonhavittelijanahyvinahneusnarratiiviin.735

726Koskinen1869,226.Krohn1872a,10.Krohn1878,271.Patronaatti(<lat.patronus)=suojelijan
oikeuksienjavelvollisuuksienkokonaisuus.Se,ettäkäsitteestäolijäljellävainoikeuksiinviittaava
osa,osoittaaaateluusvastaisentendenssinläsnäolon.

727Koskinen1869,226.Krohn1878,267,306–307.
728Krohn1869c,10–12.Koskinen1877,570.
729Koskinen1869,172.
730Koskinen1869,230,261–264.
731Krohn1868c,12.Krohn1878,158,270,284.Osalahjoituksistaoliepäilemättäpatronaattioikeu-

denvastineita.
732Krohn1878,94,216,270.
733Krohn1878,233,239,275–276.
734Krohn1868d,14.
735Krohn1869c,18–19.Krohn1878,278,283.
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Eksklusiivisuusjavallanhimo

Aatelin oletettua itsekästä vallanhimoa tematisoitiin historiateoksissa monin ta-
voin. Eräs niistä oli aatelin määrittely suljetuksi säädyksi. Tällainen oli Koskisen
mukaanollut joRoomanylimyskunta.Kotimaisenhistorianyhteydessä tätäepi-
teettiäeioikeastaanollutmahdollistaaatelilletarjota,koskaaatelointijatkuikoko
teoksissa kuvatun ajan. Kuitenkin Koskinen 1540-luvun aatelin perinnölliseksi
muuttumistajaratsupalveluvelvoitteenpurkuakuvatessaanväitti,ettäaateliaalet-
tiin tuolloin muuttaa suljetuksi säädyksi.736 Aatelin vallanhimo mainittiin myös
suoraan. Erityisesti 1500–1600-luvun mahtavuuteen kohonnut aateli oli ehtimi-
seenkirjoittajienhampaissa.737

Aatelin ylivalta-aseman kuvaamiseen sopi myös joukko juridisia privilegioita.
Aatelin toiminta oikeusviranomaisina perustui keskiaikaiseen traditioon, jonka
mukaan oikeudenkäyttö tiluksilla oli läänitysisännän privilegio. Käytäntö jat-
kui uudella ajalla ja esitettiin yhä nimenomaan etuoikeutena, ei velvollisuutena.
Krohn tarkensi, että 1600-luvun kreiveillä ja vapaaherroilla oli tuomio-oikeuden
lisäksi oikeus ylläpitää omalla kustannuksellaan vankihuoneita, mikä mahdollis-
ti”yksityiset kidutukset ja vankina-pitämiset herrojen kartanoissa”.738 Tulkinnan
lähtökohtana oli suorastaan koomisen synkkä oletus, että aatelinen lääninherra
välttämättäolisadisti,jokanauttioikeudestaankiusataalustalaisiaan.Oikeustulla
vertaistensatuomitsemaksitaasmerkitsi,ettähovioikeusoliaatelilleensimmäinen
oikeusaste.739Nuijasodanjälkiselvittelyissäaktivoituisekolkkoetuoikeus,ettäaa-
telisetmestattiinmiekallaeikähäpeällisestiteilattu.740

Aatelin poliittiset privilegiot esiteltiin pääsääntöisesti hyvin asiallisesti, mah-
dollisesti siksi, että valtiopäivät ja säätyjako nauttivat sensuurin erityissuojaa.
Edustautumisoikeus valtiopäivillä oli aatelilla toisenlainen kuin muille säädyille.
Vielä 1600-luvun alussa maapäiville saattoivat kokoontua kaikki täysi-ikäiset aa-
telismiehet,kunmuutsäädytkäyttivätääntäänvalittujenedustajienvälityksellä.741
Ritarihuonejärjestys vuodelta 1625 takasi kullekin suvulle paikan valtiopäivillä.
Maamarsalkka,aatelinpuhemiesolisamallavaltiopäivienpuhemies.742Aatelillaoli
myösetuoikeustiettyihinvirkoihin.Yhdistys-javakuuskirjassavuodelta1772sää-
dettiin,ettäkorkeimmanoikeudenjäsenistäpuolettuliollaaatelisia,minkälisäksi
tietytkorkeimmatviratolivarattuaatelille.743

736Koskinen1960,63.Koskinen1877,60.
737Koskinen1869,220–222,226,246,254–255.Koskinen1877,67–68,70,79,82–83,92–93,580,

590.Krohn1869c,9.Krohn1871d,2.Krohn1872a,5–6.Krohn1878,124–128,143–147,265–269,
273–276,284,329–332.

738Koskinen1960,159,211–212,239.Koskinen1877,65,69.Krohn1878,264–267,330.
739Koskinen1960,237.Krohn1878,101,263,273.
740Koskinen1877,546,584.
741Koskinen1869,185.
742Koskinen1869,188–189,340,442.
743Krohn1878,263,330.Koskinen1869,358–359.Koskinen1877,57.
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Yksittäisetaateluudenmerkitsijätfiktiontapaan

Vallan tyyppeihin, lähteisiin ja välineisiin viitattiin historian esityksissäkin sotu-
riuden, kartano-omistusten ja aatelin elämäntavan kehyksessä.Viittaukset olivat
useimmitensuoria,janeonylläjokäsitelty.Historianesityksissäkinolikuitenkin
käytössä myös piilomerkitysten avulla operoiva viittausapparaatti, tosin hieman
erilainenkuinkaunokirjallisuudenvastaava.

Soturiusjasuorahenkilökohtainenvalta

Historiallisten romaanien kirjoittajat eivät aiheen kaunokirjallisesta potentiaa-
lista ja kansainvälisistä esikuvista huolimatta kajonneet turnajaisten teemaan.
Fennomaani-historioitsijat sen sijaan esittelivät 1500-luvulle jatkunutta turna-
jaistraditiota anteliain, suorastaan rakastavin käsin.744 Turnajaisteema olikin täs-
sä julkisuusgenressä aatelin varhaisen soturiroolin keskeisin koodattu merkki.
Samaan aihelmaperheeseen kuului ritariksi lyönti. Kuningas löi polvistunutta
kolmastimiekanlappeellaselkään,minkäjälkeentälleannettiinritarinasusteetja
arvonmerkit:miekka,kilpijakannukset.Kirjoittajatkorostivat,ettäaatelointita-
pahtuihenkilökohtaisestaansiosta,useinosanajotainsuurempaaseremoniaaku-
tenkruunajaisia.745

Miekkaesiintyihistoriankuvauksissakinvelvoittavanakunnianaseena,suoje-
levan aateluuden tunnuksena.746 Keskiajan ratsupalveluinstituutioon kuuluneen
kilvenkatseluksenyhteydessäkinratsumiehenaseistusassosioituikunnialliseenyh-
teyteen.747ErityisestiKrohnottikuvatakseenritarinjamiekanyhteiseloapositiivi-
sessa sävyssä, todeten ritariksi lyömistä edeltäneen miekan siunaamisen. Miekan
korkea symboliarvo ilmeni myös siitä, että hallitsija saattoi lahjoittaa voittoisalle
sotapäälliköllekultaisenloistomiekan,sekäsiitä,ettähautajaiskulkueessakannet-
tiinvainajanmiekkaa.748Miekanaatelisenaaseenanoteerasimyösbaltiansaksalai-
senritarikunnan,Kalpaveljestön,nimi,jokajärjestönkovakätiseksikuvatustaval-
lanpidostatosinsaikolkonkaiun.749Vieläkolkompikunnia-assosiaatioliittyikuo-
lemaantuomitunritarinoikeuteentullamestatuksimiekalla.750Pasifistineneetos
taasnimesisodankäynninhalveksien”miekanmelskeeksi”.751

Miekka esiintyi myös rauhanaikaisen väkivallan aseena. Laiton kaksintaistelu
miekoinesitettiinkoomisenajaturhanaikaisenaaatelisenkopeudenilmentymänä,

744Koskinen1869,127.Koskinen1877,57.Krohn1868e,10–13.Krohn1869f,4,11.Krohn1871b,11.
–MyösReinmainitsiturnajaisetmuutamankerran,muttaeivarsinaisestikuvannutniitä;mora-
lisoinninohellahänsiisnäyttääkarttaneenmyösaateluudenromantisointia.Rein1870,198.Rein
1871,37,39,425.

745Koskinen1877,57,98.Krohn1868e,10–11.Krohn1868f,19.Krohn1871b,11.Krohn1878,104.
746Koskinen1960,210.Krohn1868,7.Krohn1868d,13.Krohn1878,83.Rein1871,227,247,257,

414–415,456.
747Koskinen1869,90–91.Koskinen1877,57.
748Krohn1868e,10–11.Krohn1868f,18–19.Krohn1878,99,195,272.Krohn1878,104,108.
749Koskinen1877,41–42.
750Krohn1868g,19.
751Koskinen1869,24,137,148,229.Rein1871,38.
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jolloinmyöskäytettyasesainaurettavansävyn.SekäKoskinenettäKrohntoistivat
tarinankirkossamiekkailleistaaatelisista.MyösRein totesikaksintaistelujen lait-
tomuudensekäsen,ettäniitäsiitähuolimattakäytiin.752Kuitenkinkaksintaistelu
saatettiin,varsinkinajallisestiriittävänetäisessäyhteydessä,esittäämyösjalonaja
miehuullisena kaksinkamppailuna. Krohn kuvasi yksityiskohtaisesti erästä ilmei-
sen myyttistä keskiaikaista taistelua. Se käytiin Ruotsin jaVenäjän välillä vanha-
testamentillisena kaksinkamppailuna, jossa kumpaakin joukkuetta edusti yksi
mies.Suomalais-ruotsalaistenpuolesta”kaksimiekkasille”ryhtyneestävoittoisasta
MatistatulisittemminKurjensuvunkantaisä.753

Keskiajan jauudenajanalunsoturiaateliin liittyimyösmuitaaseita javarus-
tuksia.Krohninkuvaamakeskiaikaisenritarinrautapukukypärineenjakintaineen
olivahvimminsymbolinen–sotisopaanviitatenpuhuttiin”rautaisistaritareista”
– mutta kilpiä, keihäitä ja jousiakin mainittiin. Haarniskan symbolimerkitys ak-
tivoitui myös sotapäällikön kuollessa. Kaunokirjailijoidenkin kuvaamissa 1600-
luvun hautajaiskulkueissa saattoi olla mukana vainajan asepukuun pukeutunut
mies,jahaarniskakypärineensaatettiinmyöhemminsijoittaasuvunhautakappe-
liin.754Harvoinmainitutampuma-aseet symboloivatnekinaatelista soturiutta.755
Edelleensotakunnianmerkkeinämainittiinvihollisiltataistelussavallatut,kirkois-
sasukujenhautakappeleissasäilytetytsotaliput.756Kannustenansaitsemisen, joka
sekinolisotaisaaansiokkuuttakorostanutaihelma,mainitsiainoastaanKrohnku-
vatessaanritariksilyötyä,jokaritariudenmerkiksisaikultakannukset.757

Aatelinratsupalvelustahistorioitsijatkuvasivatsuoraan,muttamyösvälillises-
ti hevosurheiluun liittyvien teemojen avulla. Ratsastus aatelisena taitona mainit-
tiinusein.758Toisaaltaaatelinenratsastajaolisekäfyysisestiettäsymbolisestimuita
korkeammalla,mikäkirvoittitasa-arvo-orientoituneiltahistorioitsijoiltakritiikkiä.
Krohninmukaaneräs1600-luvunaatelinen,jokasurmauttiikävästisaarnanneen
kirkkoherranpojan,ratsasti”seuraavanapyhänäkirkolle ja tepasteluttisielläkir-
konmaallahevostansakirkkoherrankiusaksi”.759Hevosillaolikeskeinenroolimyös
matkustettaessa.Ajopeleistämainittiinkomeatvaunutjareet.760Erityismaininnan
saivat Torsten Stålhandsken Saksasta sotasaaliiksi ottamat kullatut vaunut sekä
Aake Tottin kullatut vaunut ja jalorotuinen nelivaljakko.761 Hevoskulttuurin tär-
keyttäkuvastimyösKaarleXI:nantamaylellisyysasetus,jossahienoimmatsatulat
javaljaatsallittiinvainaatelille.762

Ratsain tapahtunut metsästys mainittiin sekä keski- että uuden ajan kuvauk-
sissatyypillisenäaatelisenaruumiinharjoituksen,johonainakinkeskiajallaosallis-

752Koskinen1869,249.Krohn1878,101–102,105,273,327.Rein1871,226.
753Krohn1868b,11–12.
754Krohn1868e,10–11.Krohn1868f,20.Krohn1869c,18.Krohn1878,108,297.
755Krohn1871a,4.Krohn1878,75.
756Krohn1878,297.
757Krohn1868e,11.Krohn1868g,4.
758Koskinen1877,57.Krohn1868e,10–13.Krohn1869f,11.Krohn1878,25,75,99,103.
759Krohn1878,273–274.
760Krohn1869f,6,10.Krohn1871b,14.Krohn1878,108,139.
761Krohn1878,92,107.
762Krohn1878,321.
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tuivat myös naiset.763 Metsästystä turhana urheiluna myös paheksuttiin: aateliset
ruokkivatmetsästyskoiriaan,vaikkakansanäkinälkää.764Muitaaatelisiaruumiin-
harjoituksia olivat erilaiset pelit.765 Suomalaiskansallisena kuriositeettina Krohn
kertoiKlausFlemingiäkuvatunkelposuksimieheksi.766

Virka-asemajainstitutionaalinenvalta

Ainakinperiaatteessatiukastiasiassapysyvätekstieitarjoakirjoittajillekaunokir-
jallisuudenveroistamahdollisuuttakuvaillajatunnelmoida.Koskaaatelismiesten
pukeutumisenkuvauksetolivat1800-luvunhistoriakirjoissaharvassa,eikaunokir-
jallisuudessa institutionaalista valtaa symboloineiden sotilas- ja siviiliunivormu-
jenkaankomeuttakaanpäästysuuremminihastelemaan.Kuninkaansotilasansiois-
tamyöntämätkunniamerkitsentäänmainittiin.767

Kaunokirjallistenkollegojensatapaanhistorioitsijatkinkirjasivatruokkoamat-
tomuuden. Se esitettiin nytkin raikkaana, demokraattisen eetoksen mukaisena
vastakohtanaulkoistakoreuttaarvostaneelle”huonolle”aatelille.KoskinenjaRein
kirjasivatKlausFleminginpiittaamattomuudenulkokuorestaan(mm.aikalaisten
antamannokinenä/sotnäsa-nimikkeen)japöytätavoista,jaKrohnkuvasimuuten
vainseikkaperäisestimiehenhuolimatontajasuoraluonteistaolemusta.768

Yksittäisen aatelisen institutionaalista asemaa ilmaiseva arvonimiluettelo tuli
esiin samassa yhteydessä: Klaus Flemingin pitkää titulatuuraa siteerattiin useaan
otteeseen.769Myösarvonimienarvostusjaseremoniallinenmerkitysnoteerattiin.770
Historioitsijatkirjasivatmyössen,mitenperheenasemanäkyinaistenarvonimis-
sä. Krohnin siteeraaman Ruotsin nimikronikan mukaan keskiajalla vain ritariksi
lyödyn aatelismiehen vaimoa kutsuttiin rouvaksi.771 Uuden ajan alussa taas vain
aatelissyntyisiä naisia neiditeltiin. Nimike esiintyi myös ruotsin fröken-sanasta
väännetyissämuodoissaryökynäjaryökinä.772

Kartanotaloudellisensorronikonina

Kartanotalouteensysteeminäeikotimaisenhistorianyleisesityksissä lainkaanpa-
neuduttu. Aatelin kartano-omistukset olivat merkityksellisimmillään läänitysten,
niiden peruuttamisen, yliverotuksen ja huonon isäntävallan yhteyksissä. Hyvää
isännyyttä koskevia poikkeusmainintoja773 lukuun ottamatta aihe kiinnosti suo-
malaiskansallisestiasennoituneitakirjoittajiavainsiinämäärinkuinsitäolimah-

763Krohn1868e,11–12.Krohn1878,75,272.
764Krohn1878,330.
765Krohn1878,75.Rein1870,198.
766Krohn1871d,4–5.
767Koskinen1869,516.Rein1871,420,431,459.
768Koskinen1877,108–109.Krohn1871d,4–8.Rein1871,107.
769Koskinen1877,93–94,134.Krohn1871b,13.Rein1871,106.
770Krohn1868g,4.Krohn1878,134–135japassim,henkilöidenyhteydessä.Rein1870,239.
771Krohn1868f,19.Vrt.Rein1870,279–280.
772Koskinen1877,7–8,58–59,380.Krohn1869c,7.Krohn1871d,18.
773PietariBrahe.Krohn1878,209–210.
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dollistakäsitellänegatiivisessavalossa,jaReiniäainoastaanvaltakunnanpolitiikan
osana. Kartanotalouden piirissä harjoitettu työnteko tai läänitysten verotuskäy-
tännöteiväthistorioitsijoitakiinnostaneet.Vääryysdiskurssinrajaamissapuitteis-
sakaaneipäästykovinpitkälle.Merkittävääanalyysiäsiitä,mitenvaikkapaviran-
hoidon palkaksi annettu verotettava maaomaisuus ja palkkioluontoinen läänitys
käytäntöjen tasolla erosivat toisistaan ei vaivauduttu tekemään, eikä omistusoi-
keustyyppienerojaainaselvästimainittusaatiymmärrettävästiselitetty.

Kartano-omistus toimi historiakirjoissa siis ensisijaisesti aatelin taloudellisen
ylivallan,huononisäntävallanjanäidenyhdessämahdollistamansorronjariiston
merkkinä.Viholliskuvaksirakennetunaatelinrooliataloudellistasortoaharjoitta-
vanayhteiskuntaryhmänäonylläjokäsitelty.Tässätarkastellaanainoastaanniitä
tekstinkohtia jaasiayhteyksiä, joissakartano-omistuksistasorronvälineinäkonk-
reettisestipuhuttiin.

Koskinen mainitsi kartanotalouden alustalaisille epävapautta tuottaneena
taloudenpidon rakenteena yleiseurooppalaisen keskiajan kontekstissa.774 Karta-
noelämäntapaa sinänsä historioitsijat eivät kuvanneet, vaikka säteritilan, aatelis-
perheen asuman maatilan, käsite indikoikin asuinkartanon olemassaoloa.775 Pri-
vilegiokuvauksissamainitutoikeudet vapaasti kaupitellakartanoiden ja läänitys-
alojentuotteitaosoittivatjoitainkäytäntöjä:verotmaksettiinmaataloustuotteina,
ja niitä kertyi läänitysten haltijalle yli oman tarpeen.776Verotusfunktioon viittasi
kuvausjulmistaaatelisistaisännistä,jotkakiskoivatverojajakarkottivatmaksuky-
vyttömätalustalaisensa.777

Yksittäisiäkartanoitamainittiinsuku-jahenkilökuvaustenyhteydessä.778Kos-
kinen ja Rein mainitsivat kartanon erityisesti vanhempina aikoina lisämääreenä
henkilön yhteydessä:”Kurki, Laukon herra” tai”Kurck till Laukko”. Samalla tuli
luetelluksi koko joukko suomalaisia kartanoita ja muistutetuksi mieliin aatelin
taloudellisenasemanperusta.779Kartanotkelpasivatvallan symboleiksi silloinkin
kunniitäeiollut:sekäKoskinenettäKrohntotesivatpohjalaisistanuijamiehistä,
että nämä”eivät olleet mihinkään sortoon tottuneet. Heidän maakunnassaan ei
ollutsuuriaherraskartanoita, joidenalamaisinaheolisivatnöyryyteenjaalamai-
suuteenoppineet.”780

Aatelinvaurauttaolihelppomoralisoidakartanoidenavulla.781Nuijasodassane
joutuivatkinsymbolisiksisijaiskärsijöiksi,niitäryöstettiinjahävitettiin.Krohnku-
vasiinnoittuneena,miten

774Koskinen1960,214–215.
775Esim.Koskinen1869,123.Koskinen1877,5–6,57.Krohn1878,94,264.Rein1871,129,142,155,

164,207,225,248,472.
776Koskinen1877,65.Krohn1878,263–264.
777Krohn1869d,3.Rein1870,162–163,194–195,200,204.Rein1871,21,81–82,124.
778Koskinen1877,93japassim.Krohn1869b,5.Krohn1879e,6,9.Krohn1870a,7,9.Krohn1871a,

4.Krohn1871b,13.Krohn1871d,5.Krohn1871e,7.Krohn1878,75,85,88,101,107,156–157,
276,277,283,286.

779Koskinen1869,32,73,74,83,88,102,111,112,130,135,155,158–161,164–165,173,178–179,
190,199,236,447,471.Rein1870,311,302–303,313.Rein1871,20,34,41–42,57,68,84,104,106,
121,124,135,143,147,161–163,188,190,205,230,252,358,444.

780Krohn1871b,19(sitaatti).Koskinen1877,243–244,259–265,271.
781Koskinen1869,209,249.Krohn1868c,10.Krohn1868e,9–10.Rein1871,243,252.
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”aateliskartanoista saaduillavaroilla sittenmässäeltiin,mellastettiinhurjalla tavalla, [...]

viljatsiroitettiinpitkinteitäsäkeistä,höyhenetkaristettiintyynyistäjapolstareistatuulen

viedä,hopeisetastiatlennätettiinhangenloukeroihin”.

Tämä oli tietenkin eurooppalaisten talonpoikaiskapinoiden vakiotapa, minkä
Krohn kirjasikin.782 Aikalaistodiste 1600-luvun kartanoelämäntavan komeudesta
oliKaarleXI:nylellisyysasetus,jossaaatelillesallittiinmuitahienompienhuoneka-
lujenpitäminen.783

Kartanomiljöitäkuvasi taidehistorioitsevaan,muttasamallamoralisoivaansä-
vyynvarsinaisestivainKrohn,jokatotesi1600-luvunabsentisti-aatelinrakennut-
taneenRuotsiin

”uhkeita kivikartanoita kaariportteineen, torneineen, niin hyvin asumatiluksilleen kuin

myös suurimpiin kaupunkeihin, varsinkin Tukholmaan. Sisältä ne koristettiin kalleilla

huonekaluilla sekä ulkomaan mestarein maalauksilla. Maakartanoin ympärystä laitet-

tiinkomeiksipuutarhoiksi jakukkamaiksiansareineen, suihkukaivoineen,marmoripat-

saineen. [...] Alhaisemman aatelin varat tietysti eivät tämmöiseen ylenmääräiseen ko-

meuteenriittäneet.Heasuivatenimmäkseenpuisissa, turvekattoisissakartanoissa,pieni

puutarhaympärillään;muttapuvuissa, ruoassasekäpöytäastiainkalleudessakoettelivat

hekin,niinpaljonkuinmahdollista,noudattaaylhäisempiensäesikuvia.”784

KrohnmainitsimyössuomalaisenaatelinTurkuunrakennuttamat1600-luvunki-
vitalot,kuvaillenniidenkomeaasisustusta(silkkisiäjaverkaisiaseinäverhoja,esi-
isienmuotokuviajamuitamaalauksia,kulta-jahopea-astioita)sekäeksoottisten
hedelmien kasvattamiseen käytettyä ansaria, kasvihuonetta. Topeliukselta tuttu
hopeinensotasaalisastiastokintulimainituksi.785

Suku:identiteettitekijä,dynastinenlinjajaverkostojenkasvualusta

Aatelissukujen synnyn käsittely jakautui historiakirjoissa juridiikkaan ja synty-
myytteihin.Aateloinnin ja arvossa korottamisen noteerattiin juridisena tapahtu-
mana.786Useinmainittiinmyöskuninkaanmyöntämärälssikirje eli”aatelis-kirja
kilven ja vaakunan kanssa”, joka performatiivisena asiakirjana pani aateloinnin
toteen ja toimi myöhemmin sen todisteena.Varsinkin Rein kuvasi vaakunoiden
kuva-aiheita,jamainitsikertaalleenmyössuvun”kantakartanon”(stamgods).787

Toisaaltakäytössäolisuvunalkukohtaamerkitseväkantaisän(stamfader)käsi-
tejahäneenliittyvätsukujensyntykertomukset,osinmyyttiset,osintodettarinat

782Koskinen1877,289,309,428–429,530.Koskinen1869,154,156.Rein1871,124.Krohn1869c,4.
Krohn1871c,7–9(sitaatti).

783Krohn1878,321.
784Krohn1878,270.
785Krohn1878,92,156–157,296.
786Koskinen1869,91,123,223,269,311,332–333,385,433,502,549,531.Koskinen1877,207–209.

Krohn1869e,9.Krohn1878,239,267,270.Rein1870,210.Rein1871,164,201,224,230,420.
787Koskinen1869,59,64(sitaatti),123.Koskinen1877,58–69,545.Rein1870,148,210,215,230

(stamgods),252.Rein1871,164.
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kuninkaansilmissäkunnostautuneestaesi-isästä,jokaansaitsisuvulleenaatelisar-
von.788 Eräs variantti tästä olivat korkeampaa arvoluokkaa edustavien sukuhaa-
rojen syntykertomukset.Wrede af Elimä -suvun kerrottiin saaneen alkunsa, kun
balttilainenHenrikWredeantoihevosensataistelussaKaarleIX:lle, jonkaaltaoli
hevonenammuttu.Hänpelastikuninkaansa,muttajäiitsetaistelunjalkoihin,mis-
tähyvästäsukusaiikuiseksiomaisuudekseenElimäenkartanon.789Sukuhistorioita
kerrattiin myös sukupuiden muodossa tai yleisemmin sukutaustasta ja maineik-
kaistaesi-isistämainiten.790Muotokuvinaläsnäolevatesi-isät,joidenvelvoittavalla
katseellakaunokirjailijatniinherkuttelivat,mainittiinparikertaaneutraalissasä-
vyssä,aatelisenkodintaisuvunhautakappelinkoristeina.791

Suvun identiteettiä määrittivät nimi ja vaakunakuvio.792 Se, että vanhempien
aikojenkuvauksissapuhuttiinyhtaikaakilvistä javaakunoista, sekäratsupalvelu-
kunnonmittaamisennimeäminenkilven-katselukseksimuistuttivat,ettävaakuna-
kuvionalkuperäinenpaikkaoli ratsumiehenkilvessä.793Ajatusvaakunasta suvun
kunnian takeena sisältyi vanhaan muotoiluun, jonka mukaan hallitsijaa vastaan
vehkeilleetaatelisetolivat”kantaneetnurjankilvenisänmaatansavastaan”.794

Vaikka aatelisnimiä henkilökuvausten yhteydessä jatkuvasti mainittiin, niiden
suku- ja ryhmäidentiteettiä luovaa rooliakäsiteltiin eksplisiittisesti vainharvoin.
Kaikki historioitsijat toki noteerasivat tavan ottaa aateloinnin yhteydessä uusi
nimi.795Koskinenmainitsikeskiajansuomenkielisetaatelisnimetsukujenkotimai-
senalkuperäntodisteina.796Kansallinennäkökulmatuottinimikysymyksessämyös
kriittisiäarvioita.KrohnpaheksuiFincke-suvunesi-isiä,

”katolisellaaikakaudellaaatelistoonkoronnutta, suomalaistaRankosensukua, jokakui-

tenkinnytottimuukalaisennimen(eräsFincke-ryökynäolimennytnaimiseenmuuta-

man Rankosen kanssa). Samallainen muukalaistuminen valitettavasti nyt tuli Suomen

aatelistossayleiseksi.”797

Edelleen Krohn arvosteli 30-vuotisen sodan mahtavan soturiaatelin ottamia uu-
disnimiä.

”Yhteinenkokoaatelilleolisilloinrajatonylpeys;nekin, jotkajuuri ikäänolivataateliin

koroitetut,pöyhentelivätkaikinvoimin,ettäheidänäsköinenalhaisempisäätynsämuka

788Krohn1868b,11–12.Krohn1869d,7.Krohn1870a,8.Rein1870,125,209,215,252,302–303,323.
789Koskinen1869,173(Wrede).Krohn1878,85.Krohn1878,109.
790Koskinen1869,569–572.Koskinen1877,95–96.Krohn1868g,16.Krohn1869b,5.Krohn1869c,9.

Krohn1870a,9.Krohn1871d,4.Krohn1878,74,98,167,19–195,277.
791Krohn1878,157,297.
792Krohn1868c,14.Krohn1871e,12.Krohn1878,108,297.Koskinen1869,64.Rein1870,148,210,

215,230,252.
793Koskinen1869,64.Koskinen1877,58–60,545.Rein1870,210Koskinen1869,34–35,90–91.

Koskinen1877,57.
794Koskinen1877,550–551.Krohn1871e,2,9.Rein1871,280,358.
795Koskinen1869,311,332–333,385,433,502,531.Krohn1878,239.Rein1871,420.
796Koskinen1869,34.Koskinen1877,57–58.
797Krohn1869d,7(alaviite).



188

Kuviteltuaatelismies

sitäpikemminunhottuisi.Samatunneolisyynä,etteiväthenyttyytyneetvanhanaatelin

tapaisiin koruttomiin, yksinkertaisiin nimihin, vaan keksivät itselleen mitä koreimmat,

komeimmat,niinkuinGyllengranat,jaSilfversparre,jaRosenstiernay.m.täynnäkultaa,

hopeaa,tähtiäsekämuitaloisto-aineita.”798

Kaunokirjailijoidensuosimiin,aateluudenmitätöinninkinvälineenätoiminei-
siinsukurasituksen,sukuennustustenjasukukiroustenteemoihineiasiateksteissä
juuritartuttu.Krohnkirjasiyhden,30-vuotisensodansaksalaisenpäällikönsuvus-
takerrotunennustuksen,”ettäeräskreiviPappenheim,ratsastaenvalkoisenorhin
selässä, oli voittava mainion ja mahtavan kuninkaan”. Klaus Flemingin väitetyn
tylyydenhänkertoiolleen suvunperintövika,799mikäei asiallisestiottaenviittaa
mihinkäänmystiseen,muttaliittyykielikuvanasukurasituksenideaan.

Aatelinvalta- javerkostoitumispyrkimyksiäedistäneeseen janiidenmerkkinä
toimineeseensäädynsisäisten,sopimusluontoistenavioliittojenkäytäntöönviitat-
tiin historiateoksissa jokseenkin tiheästi. Dynastisen avioliiton teema (avioliitto
uran,asemanjavarallisuudenedistäjänä)kattoisopimusavioliitonjasäätypuhtaan
avioliitonteemat; jälkimmäinensisältyi implisiittisinäedelliseen.Sukujensisäiset
javäliset suhdeverkot jäsentenuranedistäjinämainittiin toisinaanmyöserillään
avioliittopolitiikasta. Varsinkin Rein korosti enemmän avioliittojen seurauksena
syntyneiden verkostojen olemassaoloa kuin itse avioitumisstrategiaa.800 Aateliset
häät,optimistinenjatulevaisuuteenviittaavasukutapahtuma,mainittiinharvoin.801

Myösnaittajavallanjaepäsäätyisenavioliitonteematnousivatmuutamanker-
ran esiin. Epäsäätyisen avioliiton sanktiointia selostaessaan Krohn otti erityisen
moralisoivankannan.

”Aatelinetuuskirjassaolinimenomaansäätty,ettäaatelisneidon,jokameniaatelittomalle

miehellevaimoksi,pitimenettämänperintö-oikeus sukunsa tiluksiin.Eihänmyöskään

saanutkoskaanpäästäaatelistensukulaistensahäihineikäristiäisiin,jajoshänenjoskus

armostasallittiinkintullatavallisiinpitoihin,istutettiinhänkuitenkinalimmaisellesijal-

le. Samoin myös, jos aatelisherra oli aatelittoman neidon nainut, ei tullut lapsille aate-

lis-arvoaeikäperintö-oikeuttamuutenkuinerinäisenkuninkaallisenarmokirjankautta.

Tämmöisiäavioliittojaeikatsottujuuripaljonparemmiksikuinluvatontayhtymistä.”802

Historioitsijoillekin suku oli läsnä myös vainajissaan. Hautajaiset, haudat ja
muistomerkit markkeerasivat suvun loistavia muistoja, mutta kansanvaltaisen
tulkinnan mukaisesti myös aateluuden katoavaisuutta. Hautajaiskuvaukset olivat
päällisinpuolinkunnioittavia,muttaniistäkävitarkastiilmi,ettäaatelisethaudat-
tiin epädemokraattisen komeasti, yleensä joko Turun tuomiokirkkoon tai suvun

798Krohn1878,270.
799Krohn1871d,8.Krohn1878,25.
800Koskinen1869,133,355.Koskinen1877,101,183,200–210,388,586–587.Krohn1868f,3.Krohn

1871c,5.Krohn1871d,4–5.Krohn1878,85,101,108,271,277.Rein1870,235.Rein1871,59–60,
112,162,224–225,433,458,471.

801Krohn1878,93,139,156.Koskinen1869,133,355.
802Koskinen1877,58–59.Krohn1871d,18.Krohn1878,270–271(sitaatti).
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kotipitäjän kirkkoon.803 Klaus Flemingille Kaarle-herttua ei sallinut norminmu-
kaisia komeita maahanpanijaisia.804 Aake Tottin hautajaiskulkueessa Turussa oli
mukanaisosaattoväki,mustaloiminenratsastajatonhevonen,molempienvanhem-
pien sukuvaakunat, surulippu, jossa Tottin oma vaakuna, sekä vainajan haarnis-
kaan puettu mies miekka kädessä. Turun tuomiokirkon hautakappeleista Krohn
mainitsi Tottin ohella Stålhandsken, Tavastin, Kurjen ja Hornin kappelit patsai-
neen,muotokuvineen,haarniskoineenjasurulippuineen.805

Aatelisiajaaatelittomiayhtälaillakoskettavatragediaolisuvunsammuminen.
Aatelistensukudynastioidenkorkeanstatuksen–jakentiesmyösilmiön”demok-
raattisen”luonteen–takiasekuitenkinkiinnittyierityisestiaateluuteen.Aihelma
esiintyikinhistoriakirjoissauseasti.Kerta toisensa jälkeenhistorioitsijat totesivat,
arvokkaasti jakunnioittavasti,miten jonkinsuvunviimeisenmiespuolisen jälke-
läisenkuollessaeijäänytpoikaasukuajanimeäjatkamaan.806Omasurumielinen
lukunsa oli Fleming-suvun kohtalo kotimaiselle aatelille tuhoisan Nuijasodan
jälkiselvittelyissä.Krohntotesi sydämeenkäyvästi suvunviimeisenmiehenkuole-
man.”NuoriJuhanajunkkariolimarskivainajanainoapoika;häneensiisSuitian
Flemingi’en suku sammui ijäksi päiväksi.” Tämä oli myös historiakirjoissa ainoa
tapaus,jossasivuttiinaatelissuvunsammumisenuhatessaaktivoitunuttaadoptio-
oikeutta,kunteloitettavaksituomittuJuhanaturhaanpyysi,ettäsaisijättääsukun-
sanimenjavaakunanperinnöksiisänsääpärälleOlaviKlaunpojalle.807

Sosiaalinennäyttämö:tuhlaustajahierarkioita

Laajoja sosiaalisen elämän kuvauksia kaunokirjallisuuden tapaan ei historiakir-
joihinymmärrettävästisisältynyt.Aatelilletyypilliseksioletettuahienontapakult-
tuurin hallintaa ei myöskään esitelty säätyryhmiä erottavana tekijänä. Kriittinen
asennenostipäinvastoinesiinylimmänsäädyntapakulttuurinpuutteet:keskiajan
ja uuden ajan alun aatelin tapojen raakuuden.808 Hyvät tavat mainittiin erikseen
muutamanaatelismiehenerityisominaisuutena.809

Historioitsijat tyytyivät lähinnä toteamaanaatelisenyhteisönsosiaalistakans-
sakäymistäkuvaavatkeskeisetmerkitsijät.Niihinkiinnittynytmoraalinenpahek-
suntarajoittuijuhlienloistonjatuhlauksentuomitsemiseen.Juhlatilaisuudetnäh-
tiinkaukaajaesitettiinstaattisinatiloina.Niidenmerkitystäverkostojenluomisen
saatijuonittelunfoorumeinaeisivuttu.Juonittelunteemannostiesiinainoastaan
Rein.Hänkääneiesittänytsitäaatelistenjuhliensalavihkaisena,pikanttinaohjel-

803Koskinen1877,436,584.Krohn1868c,14.Krohn1870a,16.Krohn1871d,14.Krohn1871e,16.
Krohn1878,93–94,98,109,139,282,284,297.Rein1871,66,75,98,129,135,189,224,344,
542–543.

804Koskinen1877,413–418,436.Krohn1871d,14.
805Krohn1878,94,108–109,297.
806Koskinen1877,64,201,204–206.Krohn1878,85,93–94,99,109.Rein1871,230.
807Koskinen1869,164.Koskinen1877,555.Krohn1871e,12,14(sitaatti).Rein1871,147.
808Koskinen1960,216,234–235.Koskinen1877,108–109.Krohn1869d,23.Krohn1869f,4.Krohn

1871a,8.Krohn1871b,14.Krohn1871c,11.Krohn1871d,4–7.Krohn1878,272–274,327–330.
809Koskinen1960,190.Krohn1872b,13.Krohn1878,86.
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manumerona,vaankuolemanvakavanaja,erittäinkinkuningastavastaankohdis-
tuessaan,tuomittavanapetollisenapolitikointina.810

Kutenkaunokirjallisuudessa,historiakirjoissakinaatelinelämäntapaankuului-
vatkeskiajaltaalkaentanssiaisetjatanssitaito,joillaolikeskeinenroolimyöshovi-
kulttuurissa.811Krohnluetteliantaumuksellajuoma-astioita(hopeamaljat,juoma-
sarvet,visakoivupikarit,haarikat),joistanautittiinniinkotonapantuaoluttakuin
ulkomaanviinejäkin.Päivällispidoissa tarjottiinkalliitaherkkuja,kuteneksootti-
siahedelmiä ja sokerilla jamausteillaryyditettyjä jälkiruokia.Herkuttelunpäälle
pelattiinuhkapelejä,korttipelejäjashakkia.Koskinentaasmainitsiambivalentissa
sävyssäPikkuvihanajanTurussapidetyttanssiaiset,joihinosallistuimiehittäjäval-
lanupseereitajapaikallistavallasväkeä.812Aatelistenharrastamahuvikseenmatkus-
telu pitoihin naapurikartanoon mainittiin kriittisessä sävyssä.813 Rein kiinnitti eri-
tyishuomiotamyösKustaa III:nhovin juhliin jaTukholmanseuraelämään.814 Juh-
latilaisuuksienhierarkkisuudenkuvausrajoittuipöytäjärjestystenmainitsemiseen.815

Koska aatelin sosiaalista kanssakäymistä ei historiakirjoissa yksilötasolla ku-
vattu,eikommunikaationvälineenätoimineeseenkieltenkirjoonkaankiinnitetty
huomiota.Tiedettiinkuitenkin,ettäaateliskasvatukseenkuuluimonipuolinenkie-
litaito.Siitätuleepuhejäljempänä.

Historiallinenaatelinenyksilö

Aateliskasvatustakäsiteltiinhistoriakirjoissa laveasti.Kuitenkaankirjoittajat eivät
tehneetsitäitsestäänselvääpäätelmää,ettäkokoajanmonipuolisemmaksikehit-
tyväkasvatussöirahaajaoliosaltaanperustelunasille,ettäaateluudenjaratsupal-
veluksenyhteysuudenajanalussakatkesijaaateluusmuuttuiperinnölliseksi.

Keskiaikaistaaateliskasvatustakuvattiintoisinaanvainsotataitojenopetteluksi.
Todettiinmyös,ettänuorukaisialähetettiinvieraisiinhoveihinoppimaanherrasta-
poja.Jokeskiajallaaatelisnuorukaisetmyöskävivätkoulua,tekivätopintomatkoja
jaopiskelivatulkomaisissayliopistoissa.816Uudenajanaatelisnuorukaisenkasvatus
kattoi historioitsijoiden mukaan tapakulttuurin ohella monipuolisen kielitaidon
(mm. latina, saksa, ranska,hollanti, italia,venäjä japuola) sekähistorian,filoso-
fianjakirjallisuudentuntemuksen.Keskeinenkeinosekäkielitaidonettäkulttuu-
risten ja sotilaallisten taitojensaavuttamiseenolivatyhäopintomatkat:yliopisto-
opiskelu,muuulkomaillaoleskelu sekävieraidenmaidenhoveissa jaarmeijoissa
palveleminen.817

810Rein1870,247–250.Rein1871,22,342–343,387,394–395,460–461,501.
811Krohn1868e,13.Krohn1869f,4,7–10.Krohn1878,99,195,272.Rein1870,198.Rein1871,39.
812Krohn1868e,12.Krohn1869c,17–18.Krohn1869f,7.Krohn1878,139,157–158,216,270.

Koskinen1869,374.
813Krohn1878,139.
814Krohn1868e,13.Krohn1869f,4,7–10.Krohn1878,99,195,272.Rein1870,198.Rein1871,39,

425–425,440,498–499.
815Krohn1878,271.
816Koskinen1869,66,95,127.Krohn1868d,3.Krohn1868e,4–7,10–11.Krohn1869f,11–12.Krohn

1871d,4–5.Rein1870,327.
817Krohn1872b,13.Krohn1878,63–65,76,88,94,97,102,195,272,277,282.Rein1871,143,

156–157,188,207,212,225,431,435.
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Pohjana oli kuitenkin aina karu kotikutoinen kasvatus, jossa tavoitteena oli
ruumiillinenjahenkinenlujuus.818Aatelispoikienohjaajanamainittiinhistoriakir-
joissakinkotiopettaja.Krohnmyöskommentoidemokraattiseneetokseninnoitta-
mana,miten1600-luvunalemmassaaatelissa”oltiinmukaliianhyvätlähettämään
poikansakouluunsamoillepenkeillekaikellaistenhalpasäätyistenkanssa;vaanko-
tiopettajanpitämiseensekäulkomaanmatkoihineiollutvaroja.”819Aatelispoikien
yliopisto-opintoja hän kuvasi melskeisiksi: oppilaat harrastivat enemmän rähi-
nöintiä kuin opiskelua, eivätkä opettajat pitäneet aatelisille oppilailleen kunnon
kuria.Eninaikakului

”harjoituksiin, jotka kavaljeerille olivat tarpeelliset, tanssiin, miekasteluun ja ratsastuk-

seen, laitettiinpaseuranäytelmiäkin,siksiettäoppilaattottuisivatajatuksiansarohkeasti,

selvästijasujuvastilausumaan”.820

Koskinen muistutti 1770-luvulla perustetun kadettikoulun merkityksestä aatelis-
nuorukaisten opinahjona, ja viittasi aateliseen sivistystahtoon myös yleisemmin
parinhenkilökuvanyhteydessä.821

Kaunokirjallisuudessamatalaaseksuaalimoraaliaindikoinutäpärälastenteema
eihistorioitsijoidenkuvauksissasaanuttätäluentaakuinkorkeintaantoissijaises-
ti.IsänsäperheessävirallisenäpäränasemassakasvaneenOlaviKlaunpojan,Klaus
Flemingin aviottoman jälkeläisen, karu kohtalo suvun potentiaalisena jatkajana
kirvoittihistorioitsijoiltapelkkäämyötätuntoa.Aviotonsyntyperämainittiinneut-
raalisti osana 1500-luvun ajankuvaa.822 Moralisoinnin välineeksikin teema tosin
taipui. Krohnin mukaan 1600-luvun aateli oli käytökseltään raakaa ja siveetöntä
–jopaaatelisnaisetsaattoivatottaamiehensäpoissaollessarakastajikseenvouteja
jarenkejä, jollointietystisyntyimyösrunsaasti laittomia lapsia.823SekäReinettä
Koskinen ylierotisoivat 1700-luvun kustavilaisen rokokoo-hovin. Jälkimmäinen
kertoi,mitenKustaaMauriArmfelt sekoitti juonitteluihinsamyös”lemmityisen-
sä”,hovineitiRudensköldin.824

Ateismi ei ollut historioitsijoille merkkiluonnetta omaava aatelinen ominai-
suussamassamäärinkuinhistoriallisenfiktionkirjoittajille.Reinmainitsivalistus-
ateisminalkuperäisessä1700-luvunkontekstissaanjaKoskinenviittasisiihenku-
vatessaanomanvuosisatansaalkua:”eitämänajanhenkiollutaivantaipuvainen
hartaampaan jumalisuuteen, ja varsinkin ylhäisemmissä säädyissä havaittiin pal-
jonvaikutustaKustaaIII:niloisestajairstaastahovista”.825Aiempienvuosisatojen
kuvauksissaesiintyiyleisempänäuskonnollinenaatelistyyppi.826

818Krohn1878,75,195.
819Krohn1878,63–65,158,195,272(sitaatti).Rein1871,125,156.
820Krohn1878,99–102.
821Koskinen1869,61,181,440.
822Koskinen1877,109,555.Krohn1871e,12–14.Rein1871,147.
823Krohn1878,272–273.
824Rein1871,408,414.Koskinen1869,470.
825Koskinen1869,505.Rein1871,434.
826Koskinen1877,414,567,569.Krohn1878,87,195.Rein1871,349,462.
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Kunnian käsite ja aateluus kuuluivat yhteen historiagenressäkin. Ritarillinen
kunniantunto esiintyi eurooppalaisen aateluuden varhaisena, sittemmin taantu-
neenalähtökohtana.827Kunniallaolipositiivinenroolivahvanavelvoittajana:juu-
rikunniantuntoei sallinut JuhanaFleminginnöyrtyäKaarlenedessä, vaanvaati
pysymäänuskollisenaSigismundille.828Toisaalta sotilaskunnia rinnastuimaineen
tavoitteluun.829 Kaunokirjallisuuden tapaan kunniakäsitys saatettiin nähdä myös
demokraattiseneetoksenvastaisena,taimuutenabsurdina:kunEerik-kuningasai-
koinaida”halpa-säätyisentytön,niinaatelisetsitäkinpaheksuivatjaluulivatkun-
niansa häväistyksi”. Nimenomaan kunnia vaati myös, ettei teloitettavaa aatelista
teilattu,ettäpölkyllelevitettiinpunainenvaate,ettäaatelinenhenkilöammuttiin,
eisilvottu,ettähänetteloitettiinmiekalla,eikirveellä,taiettähänsaipitäätoimi-
tuksenajanylläänpunaisetvaatteet.830Vakavamminaateliskunniakäsitettiin,kun
maanpetokseensyyllistynytaatelinenmainittiintuomituksi”hengeltä,kunnialtaja
tavaraltapois”.831

Käsitetasollaaateluuteen liittyvä ritarillisuusolimyönteinenominaisuus.Vel-
voitus tukea heikkoja havaittiin jo keskiaikaisessa ritarivalassa, jossa luvattiin
suojella orpoja, neitoja, leskiä ja köyhiä.832 Sotatilanteissa ritarillista oli suojella
vallattujen maiden siviilejä, erityisesti naisia ja lapsia, sotilaiden väärinkäytök-
siltä.833 Krohn määritteli ritarillisuuden jalomielisyydeksi ja positiiviseksi ylpey-
deksi.834 Se assosioitui myös sotilaalliseen rohkeuteen, jopa uhkarohkeuteen.835
Suojeluvelvoitteen salonkivariantti, ”naisten-ritarius” – vaaratilanteissa aktivoi-
tuvan oikean ritarillisuuden vastakohta – puolestaan yhdistyi pinnallisuuteen.836
Kohteliaisuus positiivisessa aspektissaan oli tunnistettu aatelinen ominaisuus,
muttasitäesiteltiinmyösvihollisennöyryyttämisenvälineenä:purevan, ironisen
kohteliaisuuden muodossa.837 Mainittiin myös juonittelijan klassiset aseet, lipevä
kohteliaisuus,imartelujamielistely.838

Keskeinen aatelinen piirrekimppu niin kaunokirjallisessa kuin historiallisessa
hahmotuksessa olivat ns. sotilaan hyveet. Niistä tärkein oli kaikinpuolinen roh-
keus.839FyysistärohkeuttaarvostierityisestiKrohn.840KoskinenjaReinsiteerasivat

827Koskinen1960,190.
828Krohn1871e,11.
829Rein1871,223,462,535,540.
830Koskinen1877,7,546,569,584.Krohn1868g,18.Krohn1869d,23.
831Koskinen1877,569.Rein1871,149,344,396,481.
832Krohn1868e,11.Rein1870,232.
833Koskinen1869,34,67,314–315,374.Krohn1872a,16.Krohn1878,86.Rein1871,54,221,223,

523–524.
834Krohn1871a,9.
835Koskinen1877,567.Krohn1871e,14–15.Krohn1878,88.Rein1870,327.Rein1871,150.
836Rein1871,150.
837Koskinen1877,132–138,169,171,185,196–197,211,362,418,553–554.Krohn1878,86–87,195.

Rein1871,363.
838Krohn1878,39,64.
839Koskinen1869,39,53,138,158–159,204,286–287,309.Koskinen1877,48,57,392,550–551,

569–570,583–584.Krohn1868g,14–15,19–20.Krohn1869c,9.Krohn1871a,7–10.Krohn1871d,
3,7–8.Krohn1872a,4–5.Krohn1878,28–29,38,74,77–82,86–93,95–97,102–103.Rein1870,
287.Rein1871,64,129,132–134,140,142,146–147,150,165,188,223,226–227,230,324,373,
515,522–523,525,597.

840Krohn1871e,9.Krohn1878,93.
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kumpikin juttuaNuijasodan jälkiselvittelyjenteloitusjonossaviimeisinäseisseistä
StålarmistajaKurjesta,joilleviimehetkelläannettiinarmo.

”Stålarmsilloinleikillisellätavallansalausui:’Nuoherravainajatvaltaneuvoksetnytvar-

maankinihmettelevät,mihinkälienenjoutunutkaan,kunentuleheidänjälkeensätaivaa-

seen,johonodottavatminua.’”841

Tarinaeivälttämättäoletosieikäehkäedestotenakerrottu,muttaseosoittaa,että
siteeraajatolivatrohkeanpuolella.Rohkeusoliihailtavamyösaatelisnaistenomi-
naisuutena,mikäkäviilmiTurunlinnaanpiirityksenajaksijääneidenaatelisnais-
tenkuvauksista.842Raukkamainentaistelustapakeneminenesitettiinsekäaatelisel-
lepoikkeuksellisenaettäerityisensopimattomana.843

Krohnmäärittelisotilashyveidenspektriäpitkinmatkaa.Keskiajanihannerita-
rinominaisuuksiaolivatuskollisuus,urhoollisuus,fyysinenkestävyys,itsehillintä,
valmius suojella heikkoja sekä uskollisuus Jumalalle ja kotimaalle.844 1500-luvun
sotilashyveitäolivatpäättäväisyysjateräksinentahto,omantunnontarkkuus,rehel-
lisyysjasuorapuheisuus.8451600-luvunversiossaolivatmukanarohkeus,neuvok-
kuus,rehellisyys,maltti, tahdonlujuus,korkeamoraali, itsekuri jaauktoriteetti.846
Tärkeäaatelishyveolimyösuskollisuus.Se saattoiollayleispäteväominaisuus,847
taikohdistuakuninkaaseen848taiyleensä”omiin”.849Samaanpiirrekimppuunkuu-
luivatvieläisänmaallisuus850jayleinenvelvollisuudentunto.851

Negatiivinenaatelinenylpeys,kopeus,olihistorioitsijoillekinmoitittavaominai-
suus,852jotakuvattiinuseinsanomalla,ettähenkilöoliarkaarvostaan.853Positiivi-
nenylpeysilmeniylevänä,ivallisenakohteliaisuutena854taitaipumattomuutenaja
mielenlujuutena.855 Pahimpia kopeus-ylpeyden ilmentymiä olivat tylyys rahvasta
kohtaan ja halpasukuisten halveksunta.856 Tämä näytti historioitsijoiden silmissä
aatelillevalitettavantyypilliseltäominaisuudelta.Vaikkapa1600-luvunalhaisaatelilla
eiheidänmukaansaollutvaraaylhäisaatelinhienouksiin,muttatyylistäeitingitty.

841Koskinen1877,569–570.Rein1871,150.
842Koskinen1869,159.Koskinen1877,413–414,418.Rein1871,132–135.
843Krohn1878,28–29.
844Krohn1868e,10–11.
845Krohn1871b,13–14.Krohn1871d,3,7–8.Krohn1872b,12.
846Krohn1878,77–82,86–87.
847Krohn1872b,12.
848Koskinen1869,150–152,158,164,456,460.Krohn1868e,11.Krohn1868g,4.Krohn1869c,7.

Krohn1869e,3.Krohn1871a,4.Krohn1871b,6–9,14–18.Krohn187d,7–11,16,19.Krohn1871e,
2–5,9,11.Rein1871,63,108,112–117,122,129–130,155–156,189,191,344,394–396,410,482.

849Koskinen1877,414.Rein1871,132,134,150,155,188–189.
850Krohn1868e,11.Krohn1868g,14.Krohn1871e,11.Krohn1878,70.
851Koskinen1877,557.
852Koskinen1960,309.Koskinen1869,47,56,149.Koskinen1877,52.Krohn1868d,3.Krohn1878,

108,127,197.Rein1870,246.Rein1871,
853Koskinen1877,104.Koskinen1869,249.Krohn1878,326,207.
854Koskinen1877,418,553–554.
855Krohn1871a,9.
856Koskinen1877,108,359,371,444.Krohn1869c,11.Krohn1878,139,207,272–274,283–284,328,

330.
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”Yhdessäsuhteessakumminkaaneisopinutheitäsuinkaanarvatamuitahalvemmiksi,ja

seoli–kopeus. [...]Yhteinenkokoaatelilleoli silloin rajatonylpeys;nekin, jotka juuri

ikäänolivataateliinkoroitetut,pöyhentelivätkaikinvoimin,ettäheidänäsköinenalhai-

sempisäätynsämukasitäpikemminunhottuisi.[...]Aatelittomiakohdellessaanolivataa-

telisetröyhkeätsemmoiseenmäärään,ettämeidänonvaikeasitätodeksiuskoa.”857

Esimerkkinä tästä Krohn kertoi päivittelevään sävyyn, mitä tapahtui, kun Turun
hovioikeuden aatelisen presidentti Creutzin poika mieltyi aatelittoman piispa
Gezeliuksentyttäreen.

”Tästäkövastanuoren junkkarinkodissahätänousi.Sisaretkadulla tavatessaanpiispan

neitosia,käänsivätpoispäänsätoisellepuolelleeivätkäolleetnäkevinään;isäpalkkasiyh-

denpapinpiispanperhettähäpäisemään[siitä,ettähe]ylisäätynsätavankoreilivatsilkis-

säjasametissa,japyytelivätkorkeasukuisianuorukaisiapauloihinsa.”858

Näin samalla osoitettiin aatelin röyhkeydestä kärsineiksi kaikki säädyt, rahvaan
ohellamyösrikasporvaristojatavallisestihienonapidettyoppisääty.

Kopeuden vastakohta oli jalomielisyys. Pietari Brahen Krohn määritteli mie-
heksi,jollaoli”ylimyksenylpeydenohessamyösoliylimys-säädylleomituisetjalot
ominaisuudet: hän oli ylevämielinen, valistunut yli aikakautensa tavallisen mää-
rän, armelias ja oikeutta harrastava alempia kohtaan”, antelias, rehellinen, koh-
tuullinen(ei tuhlaavaineneikäsaita), jumalinen, suoraluontoinen,ahkera, järke-
vä–janoitaoikeudenkäyntiensuhteenskeptinen,näinosoittaen”yleväävapautta
aikakautensaepäuskosta”.Jalomielisyysolisiisyhtäältäoletusarvo,muttatoisaalta
ihanne,jotaeiainasaavutettu.859

Koleerisenaatelismiehentunnistivathistorioitsijatkin.Kuvaankuuluivatolen-
naisina kiivas luonne ja sen vastapainona tapakulttuurin ja itsekunnioituksen
edellyttämä itsehillinnän ihanne.860 Keskiajalla itsehillintää jopa testattiin osana
ritarikoetta.861Koleerinenkiivaus–tulisuus,tuittupäisyys–olihistoriallisissaku-
vauksissakinaatelinenperuspiirre.862Toisinaan seolimyöskiivautta, jotaeipys-
tyttyhillitsemään.863

Aatelin ulkoisista avuista kaunokirjallisuus listasi fyysisen tyypin, kasvonpiir-
teet että vaatetuksen. Historioitsijat käsittelivät laajemmin vain viimeksi mainit-
tua. Hovin pukukoodi ymmärrettiin faktagenressä ammatin varjopuoleksi: sekä
omanvaltakunnanaatelistenettävierasmaalaistenlähettiläidenpitilaittautuahie-
noiksitehdäkseenhyvänvaikutuksentoisiinsa.864Vaatimuksenvastakohtaolitosi

857Krohn1878,270.
858Krohn1878,270.
859Koskinen1877,557.Krohn1878,76,197–198,261–262.
860Koskinen1877,557.Krohn1878,86–87.Rein1871,225.
861Krohn1868e,10.
862Koskinen1869,144,436.Krohn1878,105–108.Rein1871,107.
863Krohn1869f,4.Krohn1878,273.
864Koskinen1877,157–158.Krohn1878,38.
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sotilaanpiittaamattomuuspuvustaan,vaikkapaKlausFleminginaikalaistensilmin
nähtyruokkoamattomuus–Nokinenä-Klasukunpyyhkinenääkinsuoraantakin-
hihaan.865

Suurinosahistorioitsijoidenpukukuvauksistaoli vähintäänkätketysti yhteis-
kuntakriittisiä.Keskiajanaatelinpuvuttodettiinkalliiksi,kauniiksi,muodikkaiksi
jaepämukaviksi–naisillaolipitkäthameenliepeet,joitapiianpitikantaa.Naisten
vaatteissaolisilkkiä,samettia,kultakankaitajaturkiksia,kutennäätääjasoopelia.
Asusteinakäytettiinkultaseppeleitä jahienoja liinoja.Miehilläoli sodassa rauta-
puvut,kotonahienotvaatteetjasuipotkengät.Toisaaltakorkeasukuisetkinnaiset
ompelivat vaatteensa usein itse.866 Uuden ajan aatelin puvuissa olivat pääosassa
Keski-Euroopastatuotetutsametit,silkitjakultabrokaditsekävenäläisetsoopelin-
nahat.867 Ylellisyysasetusten mukaan näihin hienoihin kankaisiin, erityisesti silk-
kiin,olikinoikeusvainaatelilla.868

Aatelin suurpiirteistä suhdetta rahaan ei historiakirjoissa esitetty myöntei-
sessäaspektissa.Kommentoimatta jäimyösns. aristokraattinenmoraali.Kauno-
kirjallisuuden aatelille ominaiseksi määrittämää eksoottista tummaa kauneutta-
kaan ei maininnut yksikään historioitsija. Sen sijaan sekä Koskinen että Rein
mainitsivat 1400-luvulla vaikuttaneen Kaarlo Knuutinpoika Bonden ritarillisen
ulkomuodon,mikä ilmeisesti tarkoitti,ettäkyseinenhenkilöolipoikkeuksellisen
komea.869

Historianesityksilleominaisetaateluusvastaiset
demokratiateemat

Pääosa historiakirjojen demokratiateemoista on kaunokirjallisuudesta tuttuja.
Käyttämättä jäivätvainAatamijaEevakaikkienihmistenkantavanhempinasekä
aateluudenfiktionalisointi.

Kuolemaolihistoriassakinsuuridemokraatti.Viittausdansemacabre-teemaan
sisältyy Koskisen 1600-luvun lopun nälkävuosien kuvaukseen, jossa puute vie
kaikkisäädytyhteentanssiin:

”Useat maan aatelisistakin sekä papeista ja virkamiehistä söivät pettua [...]. Elukatkin

kuolivatrehunpuutteesen,jaihmisiäkaatuijoukoittain.Varsinkinkeväällä1697olihätä

noussutkorkeimmilleen,jamurha-enkelilöituhansia.”870

865Koskinen1877,108–109.Krohn1871d,4–8.Rein1871,107.
866Krohn1868e,13–14.
867Krohn1869c,18.Krohn1869f,9.
868Koskinen1877,65.Krohn1878,270,320–321.
869Koskinen1869,64.Rein1870,229.
870Koskinen1869,271.
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Työnetiikkaohjasikorostamaanalempien luokkienelinkeinojenarvoa.Senvas-
takohtanaKrohn totesiohimennen1600-luvunaatelinasenteen:”työoli ylimal-
kaanliianhalvassaarvossa”.871Romanttisenrakkaudentasa-arvoistavaanvoimaan
viittasipuolestaanKoskinenkertoessaan,mitenEerik-kuningasnostikuningatta-
rekseenaatelittomanneidon.872VieläylhäisemmänteemaasuosierityisestiKrohn,
joka korosti alavamielisen käytöksen ideaalinmukaisuutta esimerkein: Kustaa II
Aadolfpuhuttelikaikensäätyisiälempeästi,PietariBrahepuhuttimatkoillaankai-
kensäätyisiä ja korkeasukuisimmat maaherrat syyllistyivät muita aatelisherroja
harvemminvirkavirheisiin.873

Vallankumouksen uhka oli alati aatelisvaltaa vaanimassa. Krohn näki Saksan
1500-luvun talonpoikaiskapinan oikeutettuna kumousliikehdintänä, jossa kan-
saaateliskartanoitapolttaen jaaatelisperheitämurhatenpyrkipoisorjuudesta.874
Kunaatelieräillä1500-luvunvaltiopäivillävastustihallitsijanjaaatelittomiensää-
tyjen valtiopäiväehdotusta, Krohn esitti kolmannen säädyn oikeutettuna rankai-
sijana:”Viimeinpätalonpojatjaporvaritrupesivatuhkaamaantappavansakaikki
niskoittelevatherrat,joseisovintoakuninkaankanssakohtatehtäisi”.875Koskisen
mukaan vuoden 1650 valtiopäivillä oli”mielten kuohu niin tuima, että pelättiin
yleinenkapinajavallankumous”.876

Toisaaltaesiintyimyösvallankumouksenkritiikkiä.Nuijasodassanuijamiehet

”nostivatkapinankaikkeaomaisuuttavastaan, jokaonkaikenhallituksenensimmäinen

perustusjaantoivatkunnollisen–sivistyneen–johdonpuutteessaperiksikostonhimolle,

ahneudellejavallattomuudelle”.

VastaavastimyösRanskanvuoden1789vallankumousoliKoskisenmielestäollut
etuoikeutettujen säätyjen vallan lopettajana välttämätön, jotta”järjen mukainen
yhteiskuntavoisi syntyä”.Sekuitenkinpäättyihuonosti,kun”intohimojen irstas
raivo”pääsivalloilleen.877

Homogenisoituvan yhteiskunnan voiton kuvaukseksi voitaneen lukea se, että
Koskinen autonomisen Suomen yhteiskuntaa tarkastellessaan keskittyi aatelitto-
mienkansallistenmiestentoimiin,suomenkielenasemaanjakansalliseensivistys-
elämään.878

Historiallisessafaktagenressäesiintyimyösvainsilleominaisia,harmaasävyjä-
kin sisältäneitä demokratiateemoja.Vanhimpien aikojen kuvauksissa ylimysvalta
oli mahdollista esittää suorastaan demokraattisena voimana, kun herrainpäivät
nähtiin valtiopäivien varhaismuotona.879 Toimiessaan kuningasvallan vastapai-

871Krohn1878,286.
872Koskinen1877,7.
873Krohn1878,67,130,184.MyösRein1871,408.
874Krohn1869c,4.
875Krohn1869b,8(sitaatti).
876Koskinen1869,224.
877Koskinen1960,309–310(sitaatti).Koskinen1877,326–329(sitaatit).
878Koskinen1869,510–568.
879Koskinen1960,38,158,241–242.Koskinen1877,18,192–193,197–198,210–214japassim.Krohn

1868c,8–9,16.Krohn1868d,6,14.Krohn1868e,2.Krohn1878,133.
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nonaaatelitasapainottiyhteiskuntaa,880muttatoisaaltahallitsijaesitettiinkansan
onnen takuumiehenä ahnetta aatelia vastaan.881 Keskiajalla katolinen kirkko taas
välittiaatelinjarahvaanvälilläjasuojelijälkimmäistäedellisenylivallalta.882

Aatelinyhteiskunnallisenmerkityksenheikkenemistä jamuidensäätyjenvah-
vistumistaosoitettiinvaltiopäivienavulla: aatelioli enäävain säätymuiden jou-
kossa.883Krohnkorosti,ettäjokeskiajanlopullapidettiinoikeitavaltiopäiviä,jois-
saolivatedustettuinakaikkisäädyt.

”Viime kuluneina vuosisatoina olivat muinaiset kansankäräjät kokonaan muuttaneet

muotoansa ja tulleet herrainpäiviksi, missä vaan aatelisilla ja papeilla oli sanan sijaa.

Mutta[valtionhoitaja,vanhempiSten]Stuurealkoiniihinjälleenkutsuaporvareitajata-

lonpoikia,jokatapasittenonkestänytmeidänaikoihimmeasti.”884

NationalistienperinteiseentapaanKrohnvetosisiismuinaiseentasa-arvoon,täs-
sätapauksessamuinaisaikoinavoimassaolleeseensäätyjakoon.Alkuyhteiskunnan
tasa-arvoonjaalkuperäisentasavallanideaanviitattiinmyösmuistuttamalla,ettei
Suomenmuinaisheimoissaesiintynytsäätyeroja.885

Sivistyksenroolitasa-arvoatuottavanailmiönäolitärkeäerityisestiKrohnille.
Hänenmukaansapuhdistetunjumalansananmyötäprotestantisminaikakaudella
oli”sivistys javalistusvoinut tullakokokansan,niinalhaistenkuinylhäistenkin
osaksi”. Pietari Brahen hän kertoi motivoineen yliopiston perustamista sillä, että
kaikensäätyisellänuorisollatuliollamahdollisuussaadakirjasivistystä.886

Soturikunnia oli sekin kaikille yhteinen. Rahvaaseen syntyneille oli ollut tie
auki aateliin jo keskiajan ratsupalveluinstituution puitteissa.887 Uuden ajan puo-
lellakin kaikensäätyisiä sotureita innoittivat samat hyveet ja velvollisuudet. Rivi-
miestenurheussekätaitoratsastaajakäytellämiekkaaolivataatelinveroiset,888ja
aatelittomatrusthollaritsuorittivatuudenajanratsupalvelusta.889

Nationalistis-demokraattisen aatesuunnan silmissä kansa oli viime kädes-
sä kaiken mitta. Hahmotustavan kaunein kukinto oli puhe Suomen vapaista ta-
lonpojista, joidenvapaudenpahinuhkaolinimenomaanaateli.890Kansantahtoa
hehkutettiinerityisestiNuijasodanyhteydessä.Sodankulkuoliennaltamäärätty:
”SeoliSuomen[aatelisten]hallitusmiestenkolkkoperintömarskivainajanajoilta,
ettärahvaansydänoliheistäpalaamattomastipoikennut, jakansallinenperustus

880Koskinen1877,9–10.Koskinen1877,591.
881Koskinen,1869,59,172,230,261–264(reduktiot).Krohn1869c,10.Krohn1878,129.
882Koskinen1877,4.
883Koskinen1869,passim.Koskinen1877,passim.Krohn1869b,7–8.Krohn1869c,6–7.Krohn

1871b,6,15.Krohn1878,328,330.
884Krohn1868f,2(sitaatti).Krohn1868g,3.
885Koskinen1869,16.Krohn1869a,13.
886Krohn1869b,17(sitaatti).Krohn187,216,272,328.
887Krohn1868c,8.Krohn1868d,14.
888Krohn1878,5–6,26–27,34,37,42–43,109,134.Rein1871,330,570,613.
889Koskinen1877,60.Krohn1878,26,39–40.
890Koskinen1869,153–157,165,264,510.Koskinen1877,18,82,243–244,259–267,271,289–290,

444,591.Krohn1871b,18–19.
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siis vajosi heidän jalkojensa alla.”891 Myös Krohnille Suomen valtiorakennuksen
perustaolitalonpoikainenkansa.Nimenomaanrahvasedustimenneisyydessäkin
”meidänmiehiä”.892

Lehdistönvälittämäkuvaaatelista

Edellisen vuosisadan jälkipuolen niukasta alusta Suomessakin 1800-luvulla nel-
jänneksivaltiomahdiksikohonnutsanomalehdistöonpainetunsananjulkisuuden
keskeinen”nopea” lajityyppi.Seoli tutkitunaikakaudenyleisjulkisuudenuuden-
aikaisinjanopeatempoisinosa-alue.Sanomalehdistönperustehtäväolijaontarjo-
tayleisölletietoavallitsevistaolosuhteista,tapahtumistajapoliittisistapäätöksistä
sekä toimia foorumina yhteiskuntaa koskevalle mielipiteenmuodostukselle. Sa-
nomalehdistön nousu merkitsi siten modernin tiedonvälityksen alkuhetkeä. Sen
myötä syntyimyös, jälleennimenomaanmodernissamerkityksessä,niin sanottu
yleinenmielipide,joka1800-luvultaalkaensaavuttiuudenlaistamerkitystäyhteis-
kunnallisessakeskustelussa.893 Juuritästäsyystä lehdistönsyntyontoisinaanym-
märrettyperätijulkisuudentaijulkisenkeskustelunsynnyksi.

Suomessakin1800-luvunkansallisenlehdistöntoimintaamäärittiniinsanot-
tu median klassinen itseymmärrys, joka on implisiittisenä luettavissa sen kaikissa
tuotoksissa. Sanomalehdet katsoivat välittävänsä todenmukaista tietoa tärkeistä
asioista ja toimivansa kaikille halukkaille avoimena, vakavamielisenä neuvottelu-
foorumina, jossa sanaoli vapaa ja jossa eikiinnitettyhuomiotapuhujan statuk-
seen vaan ainoastaan argumentteihin. Tämän ”näkymättömän käden” uskottiin
johtavan ihmistä, yhteiskuntaa ja maailmaa koskevan ymmärryksen lisääntymi-
seen, parhaiden ratkaisujen löytymiseen ja parempaan yhteiskuntaan. Sisältöjen
tuottajat kokivat jakavansa valistusta ja levittävänsä edistyksellisiä mielipiteitä,
muttamyösvälittävänsäsuurenyleisönnäkemyksiäpoliittisillejamuilleeliiteille.
Lehdistö myös selosti ja arvioi tehtyjä päätöksiä yleisölle. Tarkkaillessaan kriitti-
sesti vallanpitäjien toimia se toimi vallan vahtikoirana yleisön puolesta ja oman
kokemuksensamukaanmyösvaltuuttamana.894

Tätä optimistista aikalaisnäkemystä suhteellistaa tutkijan omaksuma median
kriittinen teoria. Tarkastelen lehdistöjulkisuutta kilpailtuna tilana, josta vallattu

891Koskinen1877,316–317,528(sitaatti).
892Krohn1878,97,307.
893Esim.Lippmann2007(1921).
894Suurenyleisönedustajatkinnäyttävätsisäistäneentämännäkökulman.Esim.vuoden1872valtio-

päivillälehdistönvapaudestakeskusteltaessatalonpoikaissäädyssänousiesiinepäluottamusperin-
teisiävaltaeliittejäkohtaan,joihinlehdistöäeimissäännimessälaskettu.Puhujienmukaanjulkisen
sanantuliollavapaajaosallistuayleisenmielipiteenmuodostukseen:näinsaataisiinkuuluviin
aitokansanääni.Kansallishenki,sivistys,valistus,kehitysjaedistysetenisivät,jasamallahallitus
saisitietoakansantoiveistajatarpeista–edusmiesLindberginsanoin,”sådanadeverkligenäro,
ejsådanadeföretesig,påhögstaortframstäldaafettfåtal,somansesigägaanspråkpåföreträ-
desrättattafgörasamhälletsviktigasteangelägenheter”.Talonpoikaissäädynpöytäkirjat1872,45.
Vrt.Habermas1989,1–4,51–55.Gorman-McLean2003,4.Curran2002,33–46,79–81,88–89,
127–132,217,225–227,233,236–237.Curran-Seaton1988,8–9,24–26.
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nurkkavarmistiaitiopaikanpoliittisessakeskustelussa.Aikakaudenkeskeistenjul-
kisuusvälineidenriittäväntäysihallinta,siis jokokaikissataiainakinolennaisissa
suhteissa yksiäänisen valtajulkisuuden muodostuminen, mahdollisti kulttuurisen
hegemoniansaavuttamisen jasäilyttämisen.895Suomalaisen1800-luvunjälkipuo-
lensanomalehdistönavoinaatteellisuusoikeuttaanähdäksenisentulkinnan,että
kamppailupoliittisestahegemoniastaolilehdistöntoimijoidenkeskuudessajosei
avoimestiilmaistutavoiteniinainakintäysintietoinenpiilo-ohjelma.

Ideologistakiistaaeimissäännimessäkäytyensisijaisestisillä jakolinjalla, jota
tässä tutkimuksessa tarkastellaan. Päinvastoin: sen suhteen vallitsi konsensus.
Vaikkalehdistössänäkyvästikilpailikaksitoisilleenvastakkaista,kielinationalisti-
seltapohjaltakasvanutta ryhmittymää,kumpikinniistäedustikuitenkinmoder-
niaporvarillis-kansallis-edistyksellistäsuuntausta.Fenno-jasvekomaanienkäsitys
aatelistaolisitensuhteellisenyhteneväinen,vaikkaargumentaatiossaonkinhavait-
tavissakielinationalistisestaeetoksestanousevasävyero.Svekomaanitnäetymmär-
sivätsamaankielivähemmistöönkuulunuttaruotsinkielistäaateliahiukanparem-
minkuinpelkästäänsuomenkieliseenkansaansamastuneetfennomaanit.

Aiemminkäsitellyissäkaunokirjallisuudessajahistorianesityksissäpoliittisuus
pukeutuiviattomantarinankerronnantailähesyhtäviattomanhistoriallisenker-
tomuksennaamioon.Sensijaan1800-luvun lehdistöoliavoimenpoliittinen jul-
kisuustyyppi, jonka eräs koettu tehtävä on esittää todellista maailmaa koskevia
kriittisiä arvioita ja sen muuttamiseen tähtääviä ehdotuksia. Tässä mielessä kyse
onsisällöllisenvallantietoisestajatarkoituksellisestakäytöstä.Varsinaiseenpoliit-
tiseenpäätösvaltaanverrattunalehdistönvaltaolikuitenkinvaltaailmanvastuu-
ta,896koskalehdentoimittajaeijoutunutyleensäedesmoraaliseen,saatijuridiseen
vastuuseenniistä ilmiöistä, joidenkehitystä tuli tukeneeksi. 1800-luvulla jarruna
toimilisäksiennakkosensuuri,jonkatehtäväolikatkaistasiivetmedianmahdolli-
sestimasinoimaltaavoimeltaradikalisoitumiselta.

Lukijakunnan kannalta sanomalehdistön synnyttämää muutosta kuvaa erin-
omaisesti BenedictAnderson klassikossaan Imagined communities. Nopeuteen ja
samanaikaisuuteen perustuva kansallinen sanomalehdistö synnytti uudentyyppi-
sen,itsestääntietoisenkansallisenyleisön,jostamuodostuivähitellenuudentyyp-
pinenkommunikaatioyhteisö.Siitätaasaikaamyötenmuodostuimoderni”kuvi-
teltu” eli mielikuvatasolla olemassa oleva kansakunta. Kun kaukana toisistaan
asuvat,toisiaanhenkilökohtaisestituntemattomatihmisetlukivatsanomalehdistä
samaanaikaansamojauutisia,pohtivatsamojapoliittisiakysymyksiä,liikuttuivat
samoistaihmiskohtaloistajavaikuttuivatsamoistatarinoista,heidänvälilleensyn-
tyi uudenlainen abstrakti yhteydentunne. Konkreettiseen tuttuuteen perustuvien
paikallisidentiteettienjayhteenkuuluvuuksienrinnallekehittyikokemuskuulumi-
sestakansalliseenkommunikaatioyhteisöön.Tässäyhteisössävälittyivätjavakiin-
tuivatuudenjulkisuudentoimijoidenarvot,ajattelutavatjamaailmankuva.897

895Gorman-McLean2003,1–23.Curran2002,33–46,107–114,136–143,231,233,239.Curran-
Seaton1988,24–26.Herman-Chomsky2008(1988).

896Curran-Seaton1988.
897Anderson1991.
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Sanomalehden lukijan suhde luettavaan tekstiin asettuu median klassisen it-
seymmärryksen ja median kriittisen teorian muodostamien ääripäiden välille.
Itsetiedoton viaton lukija olettaa lukemansa todeksi ja tärkeäksi, edistykselliseksi
jaavoimestivälitetyksitiedoksijarehelliseksipoliittiseksikeskusteluksi.Tiedostava
lukija(vaikkatermion1800-luvunsuhteenanakronismi,itseasiaeisitäole)taas
seuraa useampia lehtiä, on selvillä niiden erilaisista linjoista ja tarkastelee luke-
maansajokopäivänpoliittisenakissanhännänvetonataijopakriittisenteorianmu-
kaisenakamppailunahegemoniasta.

Sanomalehdistö oli 1800-luvulla jossain määrin myös – toista terminologis-
ta mutta ei olemuksellista anakronismia soveltaakseni – interaktiivinen väline,
johon lehden lukijoina aloittaneet avustajat erityisesti maaseudun paikalliskir-
jeenvaihtajan ominaisuudessa itse tuottivat tekstiä Jukolan Eeron tapaan. Myös
yleisöltä tulleitavastine- jakommenttityyppisiäkirjeitä julkaistiin jo1800-luvun
lehdissä, vaikka nykyisen kaltaista yleisönosasto-instituutiota ei vielä ollutkaan.
Parhaimmillaan toimituksen ulkopuoliset kirjoittajat debatoivat sekä keskenään
että lehden toimituskunnankanssa,hetkittäinsuorastaanhabermasilaisessahen-
gessä.

Lehdistötutkimusaineistona

Suomalaisen 1800-luvun keskeisten kaunokirjailijoiden tuotanto ja kansallisen
historian yleisesitykset oli jonkinlaisen työekonomian puitteissa vielä mahdollis-
ta lukeakokonaan läpi.Lehdistön tapauksessaonollutpakko tyytyädigitaalisen
hakukoneenavullakoostettuun,mahdollisimmanlaajaanjamonipuoliseenkatta-
vuuteenpyrkiväänkorpukseen.Tämäonolluttutkimuksellisestimielekästäsiksi-
kin,ettäaateliakoskevatmaininnatlehdistössäjakautuvatvoimakkaastitoisistaan
eroaviin osakokonaisuuksiin, joilla kaikilla oli oma vaikutuksensa siihen, millai-
seksiaatelinkuvalehdistönvälittämänämuodostui.

Materiaali on edellisten lukujen tekstikorpuksiin verrattuna paljon hetero-
geenisempaa.Mukaanonotettumuutakinkuintoimituksellistajapoleemistaai-
neistoa.Tarkoitusonollutkatsoa,mistäkaikistaerilaisistaelementeistälehdistön
tuottamakokonaiskuvakoostui,eiainoastaantarkastellaniitäelementtejä, joihin
kaikkeinilmeisimminsisältyimanipuloinninmahdollisuus.

Suuriosaaateliakoskevistamaininnoistasisältyiuutisaineistoihin–erityisesti
lyhyisiinulkomaanuutisiin,muttamyösVenäjänkeisarikunnanjakotimaanuuti-
siin, joissa aateli esiintyi yhteiskunnan itsestään selvänäylimpänäkerrostumana.
Uutisissa ei yleensä otettu kantaa aatelin olemukseen tai legitimiteettiin. Niiden
suurin diskursiivinen merkitys liittyy esiintymistiheyteen ja sen aatelille tuotta-
maan, tiettyyn asiayhteyteen kiinnittyvään, tietynsävyiseen näkyvyyteen, ei ar-
gumentoiviin sisältöihin.Vieläohuemminmerkitystäkantavaosa-aineistoolivat
ilmoitukset,tilastot,raportitjakuulutukset,joissaaateliyhteiskunnansisälläero-
teltiinomaksiryhmäkseen.

Vasta kolmas sanomalehtitekstin tyyppi, poliittista argumentointia tai retori-
sia väitteitä sisältävät pitemmät kirjoitukset, vastaa sitä diskursiivisesti painavaa
aineistoa, jota aikaisemmissa luvuissa on käsitelty. Kotimaisten tekstien rinnalla
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mukanaonmyösulkomaisistalehdistäotettujakäännöksiä;kaikkijulkaistutteks-
tithän olivat toimittajien valitsemia ja rakensivat siten lehden linjaa. Koska kyse
eiole lehdistöhistoriallisestatutkimuksesta,vaantutkittavanaonsuhteellisenyh-
tenäiseksi oletetun aateluusdiskurssin ilmeneminen eri osajulkisuuksissa, en ole
ryhtynyterittelemäänyksittäistenlehtienaateluuskäsityksiä.Noottejaseuraamalla
tällaistakintietoaonkuitenkintutkimuksestanisaatavissa.

1800-luvun sanomalehtiin olennaisina kuuluneet, sinänsä aatehistorialliselta
kannalta erittäin kiinnostavat jatkokertomukset on jätetty käsittelemättä.898 Eri-
tyisesti ulkomaisten jatkokertomusten osalta olisi ollut hankalaa selvittää, onko
ne valittu ideologisten sisältöjen vai pelkästään oletetun viihdearvon perusteella.
Tutkimuksessaonmuutenkinkeskityttyvaliomuotoiseenjulkisuuteen:kunkinjul-
kisuusvälineentyypillisimpiin,omimpiinaineistoihin.Tämänperiaatteenmukai-
sestimyöskirja-jateatteriarvostelutonpoikkimediallisenhybridiluonteensatakia
jätetty pois.Aatelissäätyyn kuuluneiden henkilöiden lehtikirjoittelu Ritarihuone-
hankkeentiimoiltakäsitelläänaatelinitseymmärrystävalottavassaluvussa.

Aineisto on koostettu kahta hyvin eri-ikäistä hakuvälinettä limittämäl-
lä. Pääasiallisena hakuvälineenä olen käyttänyt Kansalliskirjaston elektronista
sanomalehtikirjastoa, jossa olen tehnyt ns. sumean haun määritteellä [riddar-
hus OR ritarihuone OR adel OR adeln OR aateli].899 Sen ohella olen käyttänyt
Kansalliskirjastonlehtisalinvanhanlehdistökortiston,niinsanottujensinistenlaa-
tikoittenYhteiskunta-osionRidderskapochadel -viitettä.900 Samanhakuvälineen
internet-versiosta901 olen käynyt läpi Topographica-osion kohdan Ritarihuone.
Hakuvälineidenavulla löytyneiden lehtien sisältämienviitteidenavullaolen seu-
rannut debattien rönsyjä myös sellaisiin lehtiin, jotka ovat jääneet alkuperäisen
haunulkopuolelle.

Kahta välinettä limittäen olen pyrkinyt saamaan esiin kaikki aateluuden yh-
teiskunnallista merkitystä rakentaneet tekstilajit. Digitaalisessa haussa esiin ovat
varmastinousseetkaikkiaateluuttakäsitelleettekstityypit.Sensijaanonsyytävoi-
makkaasti korostaa, että käytössäni ollut kansalliskirjaston vanha digilib-haku902
kattoivainosantutkittavanaaikanailmestyneistälehdistä.Esim.keskeinenfenno-
maanilehti Uusi Suometar ei ollut mukana koko ilmestymisajaltaan, mitä olen

898TopeliuksenalunperinHelsingforsTidningarissajatkokertomustenkirjaversiotonylläjokäsitelty.
Niidenilmeisenkiinteäsuhdesekäaikansapäivänpolitiikkaaettähistoriaakoskevaanaikalais-
debattiinansaitseeerillisenanalyysin.Kirjoittajaitsetuotämänsuhteenesiinesim.Helsingfors
Tidningarissa15.10.1853julkaistunhistoriallistakirjallisuuttakäsittelevänkatsauksenalussa.

899Sensijaaneiesim.”riddareORritari”,koskasilloinolisisaatuesiinmyösaatelittomatkunniamer-
kinsaaneet.

900Tämäsadanvuodentakainen,käsinkirjoitettulehdistökortistoonehtinytmuuttuaarkisesta
työvälineestäFennica-erikoislukusalissakäytettävissäolevaksiaarteeksi.Laatikotkaaneivätenää
olesinisiävaanruskeita.

901KansalliskirjastonHistoriallinensanomalehtikirjasto1771–1890,artikkelihakemisto:http://digi.
lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/browse.html?action=directory.

902Teintutkimuksenipohjanaolleenhaunkevätkesällä2007.Uusihakukone,jossaonmukanahuo-
mattavastienemmänlehtiä,julkaistiinkeväällä2008.Vanhadigilib-hakukoneolitätäkirjoitetta-
essavieläsaatavissaosoitteessahttp://digi-old.lib.helsinki.fi/sanomalehti/secure/main.html.Sen
jälkeenkin,kunversiojoskuspoistuuverkosta,tuolloinesiinsaadutaineistotovatprintattuina
tämänkirjoittajanhallussa.
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korjannut sekä kortistohaun avulla että debatteja seuraamalla. Jälkikäteen olen
vieläjäljittänytuudenhakujärjestelmänkauttaeräitäavaintekstejä.

Tilastoniluvutovatsitenminimilukuja,eivätkäkerroaateliakoskeneidenkir-
joitusten todellista kokonaismäärää aikakauden lehdistössä. Sen sijaan lukujen
keskinäiset suhteet heijastavat luotettavasti myös isompaa kokonaisuutta. Koska
onkiinnostavaamyös,missämäärässäjamissäyhteyksissäaateliminäkinaikana
lehdistössänäkyi,olenpäätynytesittelemäänaineistoatilastollisessakinmuodossa.

Aatelisanomalehdistössävuosina1848–1890:
tilastollinenyleiskuva903

Tarkastelunaloitusajankohdaksionotettuns.Euroopanhulluvuosi1848.Lope-
tusvuosi 1890 määrittyi sekä käytännöllisin että sisällöllisin kriteerein. Aihe-
kohtaisen haun mahdollistava Kansalliskirjaston Sähköinen sanomalehtikirjasto
-tietokanta ulottui aineistoa koottaessa kyseiseen vuoteen. Sisällöllisesti rajausta
voidaan perustella sillä, että 1800-luvun viime kymmenellä lehdistössä keskiöön
nousikotoisenyhteiskunnanvoimasuhteittensijaansuuriruhtinaskunnanjaemä-
maanyhäjännitteisemmäksimuotoutuvasuhde.

Teemoittain tilastoidussa aineistossa ovat mukana sekä artikkeleissa, uutisissa
että ilmoituksissa esiintyneet osumat. Sanomalehti oli tutkittuna aikana tyypilli-
simminvainyhdenarkinelineljänsivunpituinen(jaksonlopullamuutamaleh-
ti ilmestyi jo isommassa formaatissa), eivätkä lehdet ilmestyneet läheskään joka
päivä. Niukahko aineisto onkin siis todennäköisesti luettu suhteellisen tarkkaan.
Jatkossaselostanerikseenniitätapauksia,joissamukanaolleittenilmoitustensuu-
rimääräolennaisestivaikuttaasarakkeenmerkityksentulkintaan.

Ylivoimaisesti suurin osa tutkitun jakson aatelia koskevista teksteistä käsitteli
valtiopäiviä. Niitä koskeva uutisointi ja ilmoittelu904 kattaa suhteellisen harvoille
vuosille jakautuneenakin lähes puolet kaikista osumista.Aateli oli siis lehdistös-
säenitenesillävaltiopäiväsäädynominaisuudessa.Ritarihuone-instituutioesiintyi
toimijana905 lähinnäennenvaltiopäiväkaudenalkua;myöhemmin säädynviralli-
nentiedottaminenkanavoituiosaksivaltiopäivienohjelmaa.Genealogisiauutisia

903Liite1.
904Valtiopäivienaikanaistuntojenajankohtaakoskeviailmoituksiaoliuseissalehdissäparhaimmil-

laanyhtämontakuinkeskustelujenselostuksiakin,koskakukinistuntoensinlehdessäilmoitettiin
jasittenreferoitiin.Karkeastiarvioidenvaltiopäivävuosienvaltiopäiviäkoskevistaosumistavajaa
40%onollutilmoituksia,sinänsäkyllähyvinkinnäkyviäjaarvokkaallepaikalletaitettuja,jasiten
aatelinvaltiopäiväsääty-olemustatehokkaastiesitelleitä.Muinavuosinapieniosaosumistaonol-
lutpainettujavaltiopäiväpöytäkirjojatarjoaviakirjakauppojenilmoituksia.Valtiopäiväinstituution
uudelleenkäynnistämiseenolennaisestiliittyneetvuoden1862Tammikuunvaliokuntaasekä
vuoden1809historiallisiaPorvoonvaltiopäiviäkoskevatuutiset,julistuksetjapöytäkirjojenmyyn-
ti-ilmoituksetonlaskettumukaantähänosioon.

905OsumatkoostuvatRitarihuone-johtokunnantoimiinkutenJungfrustift-kassanvarojenhallin-
nointiinliittyvästäuutisoinnistajakuulutuksista,ritarihuonegenealoginvirantäyttöönliittyvistä
ilmoituksista(esim.kaikkivuoden1878osumat)jauutisistasekätalonhuoltoonliittyvistäseikois-
ta–kutenhalkokauppiaidenkilpailutuksesta(pääosaosumistavuosina1864–71),joitahoitinäissä
arkisissakinilmoituksissavirallisintitteleinvarustautunutritarihuonesihteeri.
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jaselontekojaesiintyi1860-luvunalustaalkaensuhteellisentasaisesti.Näitäolivat
mm.uudetaateloinnit,sukuselvitykset,nekrologit jahautajaiskuvauksetsekäge-
nealogiaajavaakunoitakäsittelevienteostenilmestymisuutisetjamainokset.906

Vuonna 1862 valmistunut Ritarihuone-rakennus esiintyi mielipidekirjoituk-
sissajauutisissajohankevaiheessa.Lähespuolettaloakäsittelevistäkirjoituksista
julkaistiin sen valmistumisvuonna. Myöhemmät uutiset käsittelivät talon kärsi-
miä vaurioita ja tehtyjä korjaustöitä. Muiden paikkakuntien lehdissä rakennusta
esiteltiin yhtenä pääkaupungin uusista nähtävyyksistä. Helsinkiläisten lukijoiden
tietoisuuteensetulipikku-uutisissa ja ilmoituksissataide-jakäsityönäyttelyiden,
hyväntekeväisyysarpajaistenjatanssiaistenpitopaikkana,talossavuokrallaolleiden
instanssien käyntiosoitteena sekä maamerkkinä lähimyymälöiden ilmoituksissa.
Ritarihuonetoimialuksikaikkienvaltiopäiväsäätyjen,sittenaatelinjapapistonja
lopultavainaatelinkokoontumispaikkana.Ritarihuone-korttelimainittiin1870–
80-luvulla yhtenä Kruununhaan kortteleista palotarkastusten ja lukukinkerien
korttelikohtaisiaaikataulujakoskevissailmoituksissa.Toistuvaesiintyminennäissä
arkisissakonteksteissaepäilemättätasoittirakennukseneksklusiivistaauraajatoi
senlähemmästavallistakaupunkilaista.

Koska ulkomaidenkin aatelia koskevat tiedot ja varsinkin ennakkoluulot vai-
kuttivatmyös siihen,millaiseksiaateli ylipäätäänymmärrettiin,olenpitänyt tar-
peellisenaanalysoidamyösulkomaitakäsitteleviäkirjoituksia.Euroopanaateleita
koskevatmaininnatolivatvarsinkinalkuvaiheessaaitojapikku-uutisia,jotkakuva-
sivathovienjuhliajapääkaupunkienaatelienelämää.Uutisetolivatjokoneutraa-
lintoteaviatailehdenlinjaansopivastisävytettyjä.Lehdetjulkaisivatmyöskriitti-
siä artikkeleita muiden maiden aatelien poliittisesta roolista. Kotoisiin tarpeisiin
laaditut kriittiset jutut oli toisinaan vain naamioitu koskemaan väitettyä kohde-
maata.Kritiikkioliaspektiltaanjokopositiivistatainegatiivista:kuvattiinasemas-
taan luopunutta esimerkillistä aatelia tai kertoiltiin seikkaperäisesti muukalaisen
aatelinjäykänhierarkkisestarakenteesta,synkästähistoriastajaylellisistäjuhlista.

Ulkomaidenaatelinhistoriaakuvaavatjututonlaskettumaidenkokonaistilas-
toon.Näinon tehtymyösvanhanemämaan,Ruotsinhistorianosalta.Kotimaan
historiaa käsittelevät, usein jotain kirjoitusajankohdan ilmiötä taustoittavat kir-
joituksetonkuitenkintilastoitukotimaisiksi,vaikkanesivuaisivatkinmyösemä-
maan historiaa. Kotimaista yhteiskuntaa käsittelevät jutut jakautuvat siis kahtia,
historiaajaaikalaisyhteiskuntaatarkasteleviinteksteihin.907

Viimeinen isompi tilastoitu kokonaisuus ovat aateluuskäsitteen metaforiset
ja fiktiiviset esiintymät. Demokratiadiskurssin suosimaan hyveaateluus-käsittee-

906Vuonna1858ilmestyiEugenvonKnorringinjavuonna1872NilsHenrikPinellontoimittama
aateliskalenteri,jotkamolemmatnostivattilastoonjonkinlaisenpiikin.OscarWasastjernan
ÄttartafloröfverdenpåFinlandsriddarhusintroduceradeadeln(1879–1883)sekäGeorgAugust
Kajanuksenalunperinvuonna1840ilmestynyt,vuonna1882täydennettynäuudelleenjulkaistu
Samlingafvapenförgrefliga,friherrligaochadeligaätter,somärointroduceradeåstorfurstendömet
Finlandsriddarhusjemteuppgiftåätternesstamfäderochhärkomstsamtvapenbeskrifningesiintyi-
vätnekinmyynti-ilmoituksissa,muttaharvemminjapitemmälläaikavälillä,piikkiänostamatta.

907Kotimaanaikalaisyhteiskuntaakoskeviinosumiinontilastoitumyösilmoituksia,joissatavarantai
palveluntarjoajapuhutteleeerikseenaateliajamuutayleisöä,taijossaaatelimainitaanmyyntiin
tarjottavankirjanyhtenäaiheena.
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seen908 viittaavat, vuositasolla harvat osumat vaihtelivat koko tutkitun kauden
ajan suunnilleen samalla vaihteluvälillä, nollasta viiteen osumaan. Aateluus-ter-
min käyttö puhtaasti kuvaannollisessa yhteydessä (lauluäänen tai jopa flyygelin
aatelinen sointi, näyttelijän aatelinen ryhti) yleistyi voimakkaasti 1860–70-luvun
taitteestaalkaen, tosin lähinnäruotsinkielisissä teksteissä.Aateluuskäsitteenäsiis
laventui ja trivialisoitui. Myös jatkokertomuksiin sisältyvät osumat on tilastoitu,
vaikkei kertomuksia niiden hybridiluonteen vuoksi käsitelläkään. Osoittaapa ky-
seinen sarake ainakin sen, että aateluus fiktion teemana kiinnosti koko tutkitun
ajan–ainakinlehtientoimittajia,muttaoletettavastimyöslukijoita.

Lehdistön volyymi kasvoi tarkasteltavalla kaudella voimakkaasti sekä nimike-
määrän että ilmestymistiheyden osalta.909 Kuitenkin aatelia koskeneiden uutisten
jailmoitustenabsoluuttistenmäärienvuotuinenvaihteluvälinäyttääniukanalun
jälkeenpysyneensuhteellisenvakaana,vainhitaastinousten.Ainoastaanvaltiopäi-
väuutistenmääränousijyrkästi,mikävarsinkinvaltiopäivävuosinanostivuotuista
kokonaissummaa.Aatelia käsittelevien mainintojen suhteellinen osuus maan sa-
nomalehdistössäolisuurimmillaan1860-luvunpuolivälissä.Myöhempinävuosi-
kymmeninäkiinnostusaateliakohtaansiispikemminkinlaskikuinnousi.

Suomenaatelinhistorialehdistönmukaan

Menneisyyden rooli 1800-luvun kansallisessa julkisuudessa oli usein toimia aat-
teen näyttämönä. Se tarjosi etäännytetyn maiseman, jossa argumentteja voitiin
rakennella ja kuvittaa vapaammin kuin oman ajan kontekstissa. Menneisyyden
aatelista kirjoitettiin lehdistössä joskus hyvinkin katkerassa sävyssä. Lyhyet mai-
ninnatsisälsivätyleensäenemmänasennettakuinasiaa,pitemmissäteksteissäoli
neutraalimpisisältö.

Suuriosaallasiteeratuistakirjoituksistaonilmestynytennenedellisessäluvus-
sakäsiteltyjenkotimaisenhistorianyleisesitystenjulkaisemista.Peruslinjaolisilti
sama kuin historiakirjoissa, ja kirjathan perustuivatkin pitkäaikaiseen akateemi-
seen opetustraditioon. Kyse oli kuitenkin myös kotimaan akateemista historioit-
sijapiiriälaajemmastakonsensuksesta.Osasisällöistäoliperäisinruotsalaisiltahis-
torioitsijoilta.910Kotimaantapahtuma-jasukuhistorianosaltalehdistötoimimyös
kansallistentulkintojenkehittelyfoorumina.

Vakaumus muinaissuomalaisen yhteiskunnan tasa-arvoisuudesta esitettiin
kulta-ajanmerkkinämyöslehdistössä.911MaunuLadonlukon1200-luvullaluoma
rälssijärjestelmä, jossa ratsupalvelus oli verovapauden ehtona, todettiin ansiope-
rustaiseksijasitendemokraattisentasa-arvoihanteenmukaiseksi:rohkea,onnekas

908Mukaanonlaskettumyösmuutamatosiaateluuteeneliaatelissyntyisenihmisenluonteenjalouteen
viittaavaosuma.

909Yleiskuvamaanlehdistönkehityksestä1809–1890ks.Tommila1988bjaLandgren1988.
910HelsingforsTidningar8.ja13.3.1851mainitsilähteinäFryxellinjaGeijerin,ÅboUnderrättelser

14.1.1874Fryxellin.
911Hufvudstadsbladet18.5.1890
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javarakassuomalainenkinmiespystyihalutessaankeikauttamaanitsensämahti-
säätyyn.912

Omanajanaatelioli lehdistönsuomalaiskansallisen fraktionsilmissämuuka-
laista.Selityslöytyimenneisyydestä:kotoinenaatelisyrjäytyikeskiajanlopulla,kun
ruotsalainen aateli omi pääroolin itäisten alueiden hallinnossa.913 Svekomaanien
silmissä tässä oli kyse täysin luonnollisesta kehityksestä.914 Positiivisempi natio-
nalismi painotti katolisen keskiajan aatelin kotoperäisyyttä ja suomenkielisyttä.
Latinaksi kommunikoineen ajan mahtimiesten, aatelin ja aatelisten kirkkoruhti-
naiden,eiSuomenpuolella tarvinnutedesosataruotsia.Vastauskonpuhdistusta
seurannutjaksomerkitsiaatelinruotsalaistumista.915

1800-luvun kansakuntaisuusajattelun näkökulmasta keskiajan unionikauden
olennainen konflikti oli lehdistöllekin valtaan ihastuneen aristokratian ja kan-
sanvapaudenkamppailu,jossahallitsijatolivatmukanamilloinmilläkinpuolella.
Tarve korostaa skandinaavisen talonpojan vapautta ja sitä kautta pohjoismaisen
aatelisvallan perimmäistä heikkoutta oli yhteinen kieliriidan molemmille osa-
puolille.916 Keskiajalle ominainen kaupunkien (porvarillinen) vapaus taas kehit-
tyi lehdistönmukaannimenomaansiksi, ettäpapistolla jaaatelillaeiollutniissä
valtaa.917Menneinäaikoinavahvempiainasortiheikompaa:aatelikansaa,ylempi
alempaa.918Muttaaateliolipahinkaikista.

”Sotilassääty pitkällisten sisällisten ja ulkonaisten sotain aikana tottuneena murhaan

ja ryöstelyyn ei viihtynyt rauhankaan aikana rauhallisessa työssä, vaan tahtoi silloinkin

harjoittaaainoataopittuaelinkeinoansaryöstöä.Täksitarpeeksisyntyivätkorkeillekuk-

kuloille ja pääsemättömiin paikkoihin aatelislinnat, joista aatelisto kotkan tavalla väijyi

aseetontamatkustajaa.”919

Tutkitun kauden lopulla keskiaika saattoi toimia myös muinaisuuden tapaisena
kultakautena,jonkakehykseenvoitiinsijoittaaomanajankäytännöillevastakkai-
nenideaali–kutenhenkilökohtainenpalveluvelvoite,jotakeskiajanaatelistensa-
nottiinpitäneenohjenuoranaan.920

912Morgonbladet3.7.1854.KuopionSanomat28.3.1857.HelsingforsTidningar8.7.1854ja7.1.1862.
Folkwännen26.3.1862,1.,8.ja15.2.sekä8.ja15.3.1871.ÅboUnderrättelser27.10.1864ja
21.2.1877.Hämäläinen15.12.1865.Vasabladet1.6.1872.Hufvudstadsbladet18.5.1890.

913Morgonbladet19.2.1875.
914Vikingen11.4.1871.
915KuopionSanomat28.3.ja16.5.1857.TampereenSanomat10.11.1877/lisälehtinumeroon45:

6.11.1877.WiipurinSanomat12.11.1889.Finland23.4.1890.
916Suometar27.2.1857.Tapio10.2.1866.Vikingen28.11.1870.TampereenSanomat26.6.1877.
917Hämäläinen19.3.1874;juttuliittyykaupunkienuuteenkunnallislakiinvuodelta1873.Tampereen

Sanomat26.6.1877.
918ÅboUnderrättelser2.11.1876.
919TampereenSanomat26.6.1877.Siteerattujentekstienortografiaontässäkinkorjattumuuttamalla

wv:ksi.Lehtienjaihmistennimetonkuitenkinjätettyalkuperäiseenasuunsa.
920TampereenSanomat16.8.1889.Kiinnostavaakyllä,tämäjaedellinenjuttuilmestyivätsamassa

lehdessävainreilunvuosikymmenenvälein.
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Uudenajankaksiensimmäistävuosisataakiinnostivatnekin.ErityisestiTope-
lius hyödynsi sanomalehteään921 historiallisten katsaustensa julkaisuareenana.
Keväällä1851HelsingforsTidningarjulkaisipoikkeuksellisenkunnianhimoisenar-
tikkelisarjan”RaseborgsRuiner”,jokakertoiSuomenaatelinhistorian1500-luvun
taitteesta1600-luvulleyhdenlinnanjasenvaltiaidenkautta.922Yleisestähistoriasta
sekirjasiuhrejasääliväänsävyynTukholmanverilöylyn,johonliittyenteloituksia
pantiin toimeen myös Raseborgin edustalla. 1600-luvusta kirjattiin sotilasaatelin
saamatrunsaat läänitykset–erityismaininnansainytkinKristiina-kuningattaren
”maaninen läänitysvimma” – ja talonpoikien olojen vaikeutuminen, jota laiton
rälssiksi osto pahensi. Linnanisäntien, lääninherrojen ja verenhimoisten voutien
mielivalta,laittomienverojenkantojakova,verisiinrangaistuksiinmieltynytlain-
käyttö huipentui Raseborgin herraan Sten Lejonhufwudiin. Artikkelin mukaan
hän piinasi alustalaisiaan kidutuksella ja vankeudella kartanon tornissa, minkä
tosin todettiin olleen tuolloin täysin laillista. Mellastus päättyi historiakirjoissa-
kin käytetyn nemesis-kaavan mukaisesti Kaarle-herttuan Nuijasodan päätteeksi
järjestämäänTurunverilöylyyn.Senkinarmottomuudenkirjoittajamyönsi,vaik-
kakatsoikinsenturvanneenkansanetua.Toisaalta1600-luvunaatelinmainittiin
perustaneenruukkejajalahjoittaneenkirkkoihinsakraaliesineitä.Läänitystenaika
päättyi Raseborgissakin muutaman pienemmän peruutuksen jälkeen lopullises-
ti Kaarle XI:n isoreduktioon, seuraavaan nemesis-aaltoon, josta kirjoittaja totesi,
että vaikka sitä pidetään esi-isiensä tekoihin syyttömän aatelin kannalta kovana
toimenpiteenä,sekuitenkinolikansankannaltavälttämätön.Itsekäsaatelieinäet
tunnustanut muiden ryhmien ihmisarvoa, vaan piti alustalaisia kuormajuhtina.
Lopuksikirjoittajatotesi,ettäisänmaallinenihminentyydytykselläsiirtääkatseen-
sapoismoisistapimeistäajoistauudempaanaikaan,jolloinvähäpätöisimmänkin
ihmisenoikeuksiakunnioitetaanjalakiulottuusekäylhäiseenettäalhaiseen.923

Uudenajankahdenensimmäisenvuosisadanosaltakansanoikeuksiapuolus-
taneidenkuninkaidenjaahneenaatelinkissanhännänvetoakuvannutperuskerto-
muspysyilehdistössäkokotutkittavanajanylläkuvatunkaltaisena,vaindetaljei-
taanhioen.Tarinassatoistuihybriksenjanemesiksenaaltoliike.Kritiikinhampais-
saolierityisestipysyväperintöaateli.Nuijasodansyiksilehdistökinesittiaatelisen
paikallishallinnonepäkohdat: ankaraverotus,kova lainkäyttö, linnaleirirasitus ja
sotilaidenmellastus.Kaarle-herttuanähtiinrahvaannäkökulmastahyvänähallit-
sijana, joka lopetti ahneen aatelin väkivaltaisen komennon. Aatelin kovakätinen
rankaisu nähtiin silti ylettömänä tekona. Seuraava nousukiito alkoi 30-vuotisen
sodanjaKristiina-kuningattarenholtittomaksimoititunaatelointipolitiikanmyö-
tä,päättyäkseenKaarleXI:nreduktioihin.924

921TopeliustoimittiHelsingforsTidningariavuosina1842–1860.
922HelsingforsTidningar15.,19.ja22.2.,1.,8.ja12.3.1851.Folkwännenin30vuottamyöhemmin,

31.8.,7.ja14.9.1881julkaisemaRaseborg-artikkelikattaalyhennetyssämuodossasuunnilleen
samatsisällöt.

923HelsingforsTidningar19.ja22.2.,1.,8.ja12.3.1851.
924FinlandsAllmännaTidning16.1.1850.Morgonbladet15.8.1850,19.2.1875ja10.8.1878.Suometar

27.2.1857.KuopionSanomat19.9.1857.ÅboTidningar10.11.1857.Sanan-Lennätin2.7.1858.
Folkwännen26.3.1862sekä15.ja22.3.1871.HelsinginUutiset15.1.1863.Hämäläinen15.12.1865.
Vikingen1.5.1871.Vasabladet1.6.1872.Finland23.12.1885ja12.1.1887.ÖstraFinland7.6.1889.
Hufvudstadsbladet2.10.1889ja18.5.1890.WiipurinSanomat12.11.1889.
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1600-luvun aatelin omavaltaisuus kiteytyi monen lehden julkaisemassa, Per-
niön kirkosta kerrotussa suositussa tarinassa, joka eli elämäänsä muissakin gen-
reissä: aatelismiehet ryhtyivätkirkossakaksintaisteluun jaaatelisnaiset tappelivat
virsikirjat aseinaan oikeudesta istua parhaassa penkissä.925 Maltillisempi asenne
1600-luvun aatelia kohtaan hiipi esiin 1880-luvun lopulla. Valtiopäiväreformia
koskevankeskustelunyhteydessäSanomiaTurustakatsoi,ettäkansalleolionnet-
tomuudeksi,josylempienluokkienvaltapaisuiliikaa,muttaaateliakaaneivoinut
yksinäänsyyttääkaikestakansakuntaakohdanneestapahasta.926

Kielitaistelun valjastaman kansallisen historiankirjoituksen kannalta olennai-
sin uuden ajan alkua koskeva debatti lehdistössä oli Suomen aatelin kansallisuus
tai epäkansallisuus. Keskustelua käytiin myös Pohjanlahden yli. Ensimmäinen
aalto sijoittuu vuoteen 1857, jolloin Kuopion Sanomat julkaisi ruotsalaisen C.A.
Alceniuksenartikkelin”MillonjamitentuliRuotsinkielivaltakieleksiSuomessa?”
Kirjoittaja todisti, että katolisen keskiajan suomalainen aateli uuden ajan alussa,
uskonpuhdistuksen ja keskitetyn valtakunnan syntyessä etunsa turvatakseen liit-
toutui Ruotsin aatelin kanssa. Uutta kotimaista aatelia syntyi edelleen, kun hal-
litsijat aateloivat suomalaista syntyperää olevia.927 ÅboTidningar referoi Koskisen
Nuijasota-kirjanjyrkempäänäkemystäsuomalaisestaaatelista,jonkaRuotsinkruu-
nun palveluksessa omaksutut vieraat vaikutteet olivat turmelleet.928 1870-luvulla
MorgonbladetjatkoisamallalinjallaNuijasodanlaajennetuntoisenpainokseninnoit-
tamana.Sekiistiruotsalaislehtienkritiikin,jonkamukaanruotsalaistaustainenaateli
esitettiin fennomaanisessaSuomessa liiankielteisessävalossa, jamoitti ruotsalaisen
historiankirjoituksentapaanähdäSuomenaatelivainRuotsinaatelinosana.929

Suomalaiskansallinendiskurssihallitsimyös1700-luvunaatelinkäsittelyä.An-
jalanliitostajaSprengtportenistavallitsi lehdistössäkinkaksierinäkemystä.Kos-
kislaisten fennomaanien mielestä kyse oli varhaisesta itsenäisyyshankkeesta. Vi-
kingenin Gabriel Reiniin ja Topeliukseen pohjaava svekomaaninäkemys taas piti
Sprengtporteniaisänmaanpetturina,aristokraattisenaseparatistina,jonkamotiivi-
na ei ollut kansan etu, vaan paikallinen säätyintressi. Lieventävänä asianhaarana
esitettiin,ettätämänsuunnitelmissaolisiollutvaltiopäivienkokoonkutsuminen.930

Vapaudenaikaa muistettiin demokraattisessa retoriikassa hyvällä aatelin vah-
vastaasemastahuolimatta:säätyjenvaltakuitenkinmerkitsiitsevaltiudenpäätty-
mistäjatasa-arvonetenemistä.9311700-luvunaatelinkuvassavilahtilehdistössäkin
satunnainenhienostisivistynytkustaviaani-hovimies.932

925Tapio25.1.1882.SanomiaTurusta7.8.1884.Hufvudstadsbladet21.8.1885.
926SanomiaTurusta20.1.1888.
927KuopionSanomat28.3.,16.5.ja19.9.1857.SuomalaistenaateloinnistatodistimyösHämäläinen

14.9.1860.MyöhemminsamankokonaistulkinnanesittiWiipurinSanomat12.11.1889,joka
kuitenkinnäkikehityksenluonnollisena,syyttämättäketäänomankielikansakuntansatietoisesta,
opportunistisestahylkäämisestä.

928ÅboTidningar10.11.1857.
929Morgonbladet19.2.1875ja5.2.1876.
930Vikingen24.1.1874.ÖstraFinland14.,16.,26.8,9.9.1878.Hufvudstadsbladet19.1.1883ja

21.2.1888.ÅboTidning25.1.1883.Finland13.7.1887.
931Folkwännen22.3.1871.Finland11.10.1888.Finland4.11.1889.
932HelsingforsDagblad2.ja3.1.1877.ÅboUnderrättelser27.8.1878.
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1800-luvunosaltalehdistössätodettiin,ettäruotsalaistunutsotilas-jasiviilivir-
ka-aateli vuonna 1818 Ritarihuoneen perustamisen myötä muuttui kotimaisek-
si.933 1880-luvun lopulla taistelevaa suomalaisuusdiskurssia sovellettiin jo oman
vuosisadanalkupuoleen:Finlandkatsoi,ettävuosikymmentenpituinen”valtioyö”
johtuiruotsalaistuneen,suomalaisenkansanjakulttuurinsuhteenvälinpitämättö-
mänaatelinhaluttomuudestakutsuavaltiopäiviäkoolle.934

Vuonna1890Finlandjulkaisikommenttienkerasitaatteja”herraOrdinin”len-
tokirjasestaFinlandförrochnu,jokanäyttääolleenviritettyomintakeiseensuoma-
laiskansalliseen sävellajiinkokohistorianpituudelta. Suomalaisenaatelinvaiheet
kulkivat kertomuksessa punaisena lankana. Keskiajan Suomi oli ollut Ruotsista
erillinenkokonaisuus,koskamaidenaatelit,valtiopäivätjasotalaitoksetolivatol-
leeterilliset.Juhana-herttua,ArvidStålarmjaKlausFlemingolivatkaikkitehneet
kansallista politiikkaa. Anjalan miehet toimivat yhteisymmärryksessä kansan sy-
vienrivienkanssa,tavoitteenaanluodasuomalainenvaltio.Finland-lehtituomitsi
Anjalanliitonsotilaskapinana,petturuutenajakunniattomuutena.935

Ideologisesti neutraaleja huomioita julkaistiin Historiska Samfundetin koko-
usraporteissa. Kyse oli detaljeista, joilla oli historiallista uutisarvoa, mutta ei so-
pivan suuntaista ideologista sovellusalaa.936 Eräs aatteellisesti sumea ja siten po-
liittisesti käyttökelvoton aihe olivat 1600-luvun rälssitalonpojat. Aatelisen kuten
myös porvarillisen tai papistoon kuuluvan isännän miehiä koski vuoteen 1682
vähäisempiväenottokuinmuita,mitävoisipitääkyseistenmiestenjaheidänper-
heittensäkannaltahuomattavanaetuna.Tätäeikuitenkaaneksplikoitu.Sensijaan
huomautettiin, että aateli itsekkäästi vastusti tämän sille edullisen järjestelmän
purkamista.937

Historiaankiinnittyväaikalaiskritiikki

Eksplisiittisesti aikalaiskritiikiksikirjoitetut tekstitottivatnekinmielelläänvauh-
tia menneisyydestä ja julkaistiin usein jonkin historiallisen aiheen kontekstissa.
Ensimmäinen tällainen kannanotto sisältyi Topeliuksen yllä selostettuun Rase-
borg-artikkelisarjaan vuodelta 1850. Sen lähin kimmoke oli kahden ruotsalaisen
historioitsijan, aatelin vaikutuksen turmiolliseksi tuominneen Geijerin ja aatelia
puolustavan Fryxellin väitetty erimielisyys. Kirjoittajan mielestä totuus oli taas
kerransiinävälissä.Aatelioliaiempinavuosisatoinakantanutyhteiskuntavastuuta
jaansaitsisiitäkunnianvielänytkin,kunsensuuruudenaikajooliohi.

”A d e l  kommer af  ä d e l  och betyder således det ädlaste nationen äger. Innan det

undertidernasloppbleffrågaomendast’bördsaristokrati’,uttryckteordetadeldensam-

933ÅboUnderrättelser19.ja21.1.1875.TurunLehti17.11.1887.Hufvudstadsbladet18.5.1890.
934Finland3.5.1889.
935Finland23.4.1890.
936Hufvudstadsbladet15.5.1876.HelsingforsTidningar15.7.1854.
937Morgonbladet3.7.1854.HelsingforsTidningar12.ja15.7.1854.
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hällsklass,somstodöfverdeandraickeblottgenomsinstörreförmögenhet,utanäfven

genomsinhögrebildningochduglighetistatenstjenst.Adelnsvackramissionharderfö-

revaritden,attframfördeandraännuoutveckladesamhällselementerneindedetgoda,

sannaochskönasamtgenomsittanseendeochsinförmögenhet ledasamhälletframåt,

ochsålundahararistokratinhosallafolkisinomtidvaritberättigad.Ensednaretid,som

jemnatbildningochförmögenhet,hardermedupphäftståndsskilnadernasförstavillkor.

MennamnsådanasomBrahe,Platen,Hermelin,deGeer,delaGardiem.fl.skolaafhis-

torientrogetbevarasitacksamtminne.”938

Tammikuussa 1859Wiborg-lehti julkaisi lähetetyn kirjoituksen otsikolla”Har
Finlandenaristokrati?”Ironisestiasennoituneenkirjoittajanvastausolialuksinä-
ennäisenmyönteinen.Maassahantosiaanolimuutamasatasukua,joillaolioikeus
pitääsinetissään leijonan,hevosentaipetäjänkuvaa, ja jotkaoli luetteloituaate-
liskalenterissa.Useillaoliesittääasemansatodisteeksijoitainvanhojapergament-
tejakin.Aristokratiaeikuitenkaanpalvellutmitäänoikeaatarvettaeikäsenkatoa-
misestaaiheutuisikonkreettistahaittaa.Siksiseeiolluttodellinenyhteiskunnalli-
nen instituutio,vaanainoastaan jopäättyneen ilmiönväistyvävarjo.Perinteisiin
takertunutaateliedustisosiaalistajasivistyksellistäpysähtyneisyyttä.Komeanni-
menturvinnuorettyperykset,jotkaolisivatvoineettuottaakunniaaisänmaalleen,
viettivätpäivänsävelttoillenjahuvitellen.Aatelieihoitanutleiviskäänsämyöskään
suurmaanomistajana,kehittämällätilustensaviljelyä.Kirjoittajaeihalunnutväit-
tää,etteiaatelissakinolluttyöteliäitäihmisiä,muttasynninpäästönsaivatvainne,
jotka aidosti toimivat kansakunnan hyväksi. Yleisen mielipiteen olikin tiukasti
tuomittavamuidenihmistentyöhön,lahjakkuuteen,rahoihin,arvonimiintaivai-
kutusvaltaanperustuvatoikeudetkaikissasäädyissä.Yksilönomanansioituneisuu-
dentuliollahänenarvonsaainoamitta.939

Vuonna 1862 C. A. Gottlund Kurck-suvun vaiheita käsittelevän artikkelinsa
alkajaisiksi naulasi kiinni maltilliselle tasa-arvopuheelle ominaisemmat aateluut-
tapositiivisestiselittävätteesit.Aatelointioliaikanaantullutmonienomanaaika-
naanansioituneiden,kansakunnankohtaloitaluotsanneiden,kunnioitustaansait-
sevienmiestenosaksi,joistaeräsoliollutKurck-suvunkantaisä.Kaikellaoliaikan-
sajaverenperintöönperustuvanaatelinkinosanaoli,taloudellistenjapoliittisten
suhdanteidenvaihtuessa,ennenpitkääkadota,muttakansastanousiuusiavoimia,
uusia rakentajia.Vanhan aatelissuvun historian käsittely siis alkoi valtioviisaasti,
kumarruksellauusillekansallisillejakansanvaltaisillejumalille.940

938HelsingforsTidningar8.3.1851.
939Wiborg19.1.1859.Z.TopeliusviittasitähänartikkeliinHelsingforsTidningarissa2.2.1859aloitta-

mansaLinnaistenkartanonViheriänkamarinalussa.”HarFinlandenaristokrati?frågadenyligen
enafdessepraktiskemän,hvilkaafprincipförnekaallaillusioner,följaktligenäfvenbördens.”
LähettäjännimeätaiedesnimimerkkiäeiWiborg-lehdessäjulkaistu,jotensesaattoijopaolla
Topeliuksenitsensäsenttaama,siismasinoituavale-dialogia.OtsikkomuistuttaaTopeliuksen
Pohjalaisenosakunnanjuhlassavuonna1843pitämänesitelmän”Ägerfinskafolketenhistorie?”
otsikkoa.

940FinlandsAllmännaTidning1.7.1862.PitkänKurck-artikkelinmuutosatilmestyivät7.,9.,10.,11.,
12.,14.,15.,16.,17.ja19.7.1862.Aateluudensyntyjatuhoutuminenosanaluonnonkiertokulkua:
Finland24.9.1887.
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Historialähtöisessä kritiikissä kierrätettiin kaunokirjallisuudesta tuttuja de-
mokratiateemoja joskus hyvinkin luovasti. Sosialistissävytteinen näkemys saattoi
1870-luvullaottaakimmokkeenpääomanjatyövoiman(herrojenjaorjien)väli-
sestäkonfliktista,muttapäätyä silti kritisoimaankeskiajaltaperiytyvääaatelin ja
rahvaanvastakkainasettelua jaargumentoimaan tasa-arvonpuolesta sillä raama-
tullisella, alun perin aatelin ja aatelittomien konfliktiin liitetyllä perusteella, että
olemmekaikkiAataminjaEevanjälkeläisiä.941

Ruotsinkielisyysaatelinmuukalaisuudentodisteena

Aatelinruotsinkielisyys tai ruotsinmaalaisuusnousi sekinesiin lähinnähistorial-
lisissa artikkeleissa. Kuten yllä nähtiin, ruotsin vahvistuminen hallinnon kielenä
sijoitettiin uuden ajan taitteeseen, reformaation, keskittyvän valtion ja nousevan
suurvallan aikaan. Keskiajan kirkollisen latinan katsottiin suojanneen paikallisia
kansankieliä.942

Poliittinen kieliriita ei kummankaan puolen lehdissä tarkentunut ylimpään
säätyrajaan. Fennomaaninen Uusi Suometar katsoi 1870-luvulla, että kansan-
omaisen (”etnografillisen eli luonnollisen”) ruotsalaisuuden rinnalla maassa oli
tarpeetonta, pois juurittavaa tekoruotsalaisuutta, joka oli syntynyt paikallisen
virkakunnan omaksuessa emämaan hallintokielen. Tekoruotsalaisen herraluokan
koostumustaeieksplikoitu,muttaonilmeistä,ettäaatelikinsuureltaosinkuului
siihen.943 Seuraavan vuosikymmenen lopussa lehti reagoi ärhäkästi nuorsuoma-
laiseenkritiikkiin,jonkamukaankielikysymysolisipoliittisestivanhentunut.Sen
mukaan viikinkihenkisten aatelis- ja porvarissäätyjen liberalismi oli näennäistä,
josseeiollutsuomenmielistä.944

SnellmanilainenMorgonbladetlaskiruotsinkielisenaristokratianjabyrokratian
suomalaisuusliikkeenvastustajiin,koskanehalusivatpitääkorkeakouluunvalmis-
tavat oppikoulut ruotsinkielisinä ja ulottaa suomenkielisen opetuksen vain käy-
tännöllisiinporvarikouluihin.Talonpoikaisenkansankieltäpuhumaanryhtyneen
Unkarin aatelin esimerkkiin nojaten kirjoittaja yksin tein ehdotti koko aatelille
suomenkielistymistä.945Vuonna1884Wiborgsbladetinkronikoitsija riemuitsikie-
liposkessaensimmäisenaidostisuomalaisenaatelismiehen,suomalaisellanimellä
aateloidunYrjö-Koskisen ilmaantumisesta. Kirjoittaja spekuloi, eikö nimi sitten-
kin pitäisi af- ja von-rakennetta noudattaen kirjoittaa muotoon”Koskisesta” tai
”Koskiselta”.946Morgonbladet taasoliolevinaanhuolissaan siitä, ettäkarullanen-
päätteisellänimelläaateloitava”tshuudi”nyttuliRitarihuoneenjäseneksi.947

941ÅboUnderrättelser30.10.,1.ja3.11.1873.
942Morgonbladet15.8.1850.KuopionSanomat28.3.ja16.5.1857.WiipurinSanomat12.11.1889.

Finland23.4.1890.
943UusiSuometar11.12.1872.
944UusiSuometar14.5.1889.Hufvudstadsbladet15.5.1889kritisoikirjoitustahetituoreeltaan.
945Morgonbladet17.4.1873.
946Wiborgsbladet24.5.1884
947Morgonbladet4.6.1884.
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SvekomaanipuolellaVikingenkatsoi1870-luvulla,ettäaatelikutenmuukinsää-
tyläistöolimuotoutunutruotsinkieliseksiymmärrettävistähistoriallisistasyistä.948
1880-luvulla Nya Pressen ivaili aatelin suomalaistamista haikailevien kaipaavan
messiaakseenVenäjälläupseerinapalvellutta,suomenoppikirjaavanhoillapäivil-
lääntavailevaasoturisuvunedustajaa.FinlandkritisoislavofiilisenNovojeVremjan
näkemystä, että ruotsinkielisyys muka todistaisi kotimaan aatelin ruotsinmaalai-
sestataustasta.Dagbladetissataastodettiinyksikantaan,etteiSuomessaollutsuo-
malaiskansallistaaristokratiaa.949

Aivan1880-luvunlopussaruotsalaisleirissävallitsiepäselvyyttäfennomaanien
uudelleenryhmittymisestä. Wiborgsbladet paheksui nuorfennomaanien vanhoilta
omaksumaa ajatusta kahdesta ruotsista – kansanruotsista, jolla oli olemassaolon
oikeus,jaherrasväenruotsista,jonkatuliväistyä.Finlandtaastervehtiilollatiukan
kielipolitiikanväistymistänuorfennojenohjelmastajauskoi,ettäuusisuuntasaisi
paljonkannattajiamyösliberaalissanuoressaaatelissa.950

Aatelivaltiopäiväsäätynä:
Ritarihuone,privilegiot,edustautumisoikeus

HelsinginAleksanterinkadulla–virallinenosoiteonpoikkikadunpuoleinenRita-
rikatu1–SenaatinlinnannaapurissasijaitsevaRitarihuoneoli1800-luvunjälki-
puolellaaatelinpoliittisenasemantärkeinikoni.Vuonna1848alkanuttasuunnit-
telua ja 1860-luvun taitteessa tapahtunutta rakentamista, seurannutta rahoitus-
sotkua ja tontin lunastusta koskevaa keskustelua esiintyi lehdistössä 1840-luvun
lopultaalkaen.951Myöhemminilmestyilukuisianäennäisenasiallisia,muttarivien
välissäaatelinasiainhoidontaitamattomuudellailakoiviauutisiataloakohdanneis-
tateknisistäongelmistajavahingoista.952Ennenpitkääsekuitenkinottipaikkansa
Helsinginnähtävyyksienjoukossa.953Varhaisissavaltiopäiväselostuksissakinkuvat-
tiinmyösitsetaloakokoontumistilana.954

948Vikingen11.4.1871.
949NyaPressen27.8.1883.Finland13.1.1885.Dagbladet17.3.1888.
950Wiborgsbladet11.7.1889.Finland16.7.1889.
951Ilmarinen7.4.1849.ÅboTidningar11.5.1849.ÅboUnderrättelser22.12.1857,1.ja6.11.1860,

5.1.1861,16.1.1862ja10.8.1872.Papperslyktan31.1.ja15.8.1859,4.2.,27.5.ja2.9.1861(ensim-
mäistälukuunottamattakaikkiolivatlehdenaatelisenpäätoimittajanAugustSchaumaninkäsialaa
jakäsitellääntarkemminaatelinomakuvanyhteydessä).HelsingforsDagblad9.ja11.1.1862.
HelsingforsTidningar2.11.1863.Folkwännen22.2.1865(lehdenetusivullaonRitarihuoneen
kuva).Morgonbladet17.7.1872,24.,25.ja29.4.1882.UusiSuometar24.ja26.4.sekä4.5.1882.
Helsingfors28.4.1882.Aamulehti3.5.1882.NyaPressen31.3.1885.

952Tammikuussa1862kaloriferi-lämmityslaitteistossasyttyitulipalonalku,jokauhkasimyös
muutamaavaakunakilpeä(HelsingforsTidningar18.1.1862).Laitteistoolitehoton,mistä
syystäTammikuunvaliokunnanjäsenetjoutuivatpalelemaan(HelsingforsTidningar29.1.ja
27.2.1862.ÅboUnderrättelser13.2.1862).Syysmyrskyrepitalonvesikattoamarraskuussa1866
(Hufvudstadsbladet17.11.1866)jaRitarisalin60jalkaapitkästäjännevälistäänkuuluisasisäkatto
alkoi1860-luvunlopussaosoittaapainumisenmerkkejä(Hufvudstadsbladet9.7.1867ja11.5.1869).

953Hufvudstadsbladet30.1.1873.Tapio17.5.1873.
954HelsingforsTidningar13.10.ja2.11.1863.Folkwännen22.2.1865.Vikingen28.2.,2.,6.ja23.3.,

28.9.1872.Morgonbladet17.7.1872.NyaPressen31.3.1885.Dagbladet20.1.1888.
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Kitkerin kritiikki tuli talon kustannuksiin nähden maksuvelvollisen aate-
lin omasta piiristä ja käsitellään myöhemmin. Hanketta arvosteltiin kuitenkin
myös yleisestä näkökulmasta. Ensimmäiseksi ehti Papperslyktanissa nimimerkki
”von........EngammalfinskRiddareochAdelsman i landsorterna,räknandesina
anoralltfrånKonungHenrikFågelfängarenstid”,jonkaotsikko”DebådaHusen”
viittasi yhtäältä kaksikamariseen järjestelmään, toisaalta kahteen samanaikaisesti
rakenteillaolevaantaloon,RitarihuoneeseenjaYlioppilastaloon,jotkaolivat

”bådalikavigtigaochnödvändiga,förstås.TyatthafvaRiddare,ochintetHus,attsätta

demuti–ingaväggar,atthängaderasvapensköldaruppå,voreisanningnågontinghögst

absurdt.EttRiddarehusärsåledesennödvändigsakihvarjelandderdetfinnesRiddare;

hvilketäfvenFinlandsRidderskapochAdelredansjelfveinsett,utanvårpåpekning.”

Kirjoittaja ehdottikin, että hankkeet voitaisiin yhdistää, jolloin saataisiin saman
katon alle ylähuone ja alahuone. Toiseen majoittuisi nuoruus ja hulluus, toiseen
vanhuusjaviisaus.Varansayhdistäentahotvoisivatrakentaakomeanyhteisenta-
lon,jahillitäjatkossatoinentoisensahullutuksia.

”DetskulleresasigsåsomenGoliathiblandfolket,d.v.s.blandpacket,somknapptnog

vågadetittaupptilltinnarneafdettatempel,derMarsälskarsinMinerva.[...]När,der

nere, i Riddaresalen, de gamla vapenrustningarne hänga rostiga och dystra långsutmed

väggarne,ingedeossensorgligtankeomstorhetensförfall,ochomde(afdöden)slagne

kämparnesbedrifter.Mennärynglingarne,deruppeiöfverstavåningen,uppstämmasina

sångertillhjeltarnesära,ochmedfriskakransar,afmurgrönaochnyalagrar,firaderas

minnen–huruljuftochvarmtklappardetickedåihvarjeRiddareshjärta.Jajagtroratt

degamlavålnaderskolahärvidmangrantresasigfrånsinagrafvar, föratt lyssnatillde

klaratonernafråndennyadrapan.Åandrasidanåter–hvilkarikaefterdömenskallicke

minnetafdemän,somburitdessatungavapen,väckaideungashjertan?Ja,ålderdomen

ochungdomenskolahärvidspeglasigihvarandra;ochhvarderahärmäta,ochtroligen

tillikaäfvenglömmaochförgätasina–dårskaper.”955

Myöhemmin lehden kronikoitsija nimitti tekeillä olevaa taloa ironisesti kunnian
temppeliksi.ÅboUnderrättelserinjulkaisemalähetettykirjoitusyhtyinimittelyrin-
tamaanottamallakäyttöönjoissakinsuunnitelmissaesiintyneenpompöösin lati-
nankielisenmuodonpalatiumordinisequestris.956

Erityisestimoitittiinhankkeenrahoitusta.ÅboUnderrättelserpititaloakaunii-
na,muttatotesirahojauupuvan,jaarvelihurskaasti,ettäkunhätäolisuuri,apu
piankin tulisi ylhäältä eli valtiolta. Wasabladet päivitteli yleisten varojen käyttöä
Ritarihuoneenrakentamiseen:”Oja!visst lefvavi i riddartidenvi.”957Helsingfors

955Papperslyktan31.1.1859.–Nimimerkintakanaoli(aateliton)K.A.Gottlund.HYK:n
Sanomalehtihakemisto15,402.

956Papperslyktan15.8.1859.ÅboUnderrättelser6.11.1862.VielävuosienkuluttuaHufvudstadsbladet
21.11.1878innostuivääntelemäänsamaateemaatoiseensuuntaan:TurunvanhaGylichintalo,
jossaasuimuuankäsityöläinennimeltäRiddar,olitietenkinsikäläinenRiddarhus.

957ÅboUnderrättelser5.1.1861.Wasabladet2.11.1861.
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Dagbladinpakinoitsijansommittelemakuvitteellinendialogisanomalehdenluvun
ympärilläpalasitalonsuunnitteluvaiheeseen,henkilöinäänkansanomainenparo-
ni,aristokraattinenparonitarjaäitinsävaikutuksenalainenHerrman-poika,jonka
nimikätkeesanaleikin.

”–Duevigehimmel!utropadeplötsligenbaronen.[...]

–Hvadharhändt,minfar?frågadeHerrman.

– Dethargudskelofingentinghändtännu,mendårskapengörsinaplaner.Mantalarom

attbyggaettriddarhusiFinland.Detärkolossalt.

– Finnerdudettasåbesynnerligt,minfar?frågadeHerrman.HarejFinlandettridder-

skap?Kandettaridderskapdåejbyggasigettegethusockså?

– Omdetkan?Jo,detkan.Detkangöradennadårskapochfleraandradertill.Hvadhar

ejFinlandrådtill,detrika,mäktigaFinland,medsinmäktigaochintelligentaadel!Ett

riddarhus,javisst.Låtstatenbetala.Statenharnogråd.Staten,detärfolket,sombär

skatterna,låtdetbarabetalafördetbeundrandsvärdaändamålet.

– Men,minfar,ridderskapetochadelnharjuegnatillgångar.Statensbehöfvaejtagasi

anspråk...

– Icke?Vifårvälse.”958

Myös aatelin privilegiot kirvoittivat lehdistössä kommentteja epäajanmukai-
suudesta. Forum privilegiatum, hovioikeus aatelin ensimmäisenä oikeusasteena,
oli tapetilla ensimmäistenvaltiopäivienalla.NärkästyneenHelsingforsDagbladin
näkemyksenmukaanmoinenpreussilais-keskiaikaistajunkkerimieltähenkiväeri-
oikeusolikaikkienmodernienoikeusperiaatteidenvastainen.Toistenvaltiopäivien
aikanakinherättinärää,etteiaateli,”denhöglofligafinskanoaksarken”,ollutval-
misluopumaankyseisestäprivilegiosta.959Muutamankerranmainittiinmyösvan-
havirkasääntö,jonkamukaanylimmistäkutensenaattorinviroistapuoletoliaa-
telisillevarattu.Säädöstävoitiinkäyttääkritiikinpohjanaomanansionperiaatetta
vastaan peilaten, kuten ilmeisen salaviisas Helsingfors Tidningar, jonka mukaan
taitoajakoeteltuakansalaiskuntoavaadittiinkaikkiinvaltionvirkoihin–paitsisiis
niihin,jotkaolivarattuaatelille.960

Valtaosaaatelintaloudellisiaprivilegioitakoskevistakeskusteluistaliittyimaa-
seuduntalouteen.Historiankirjoituksesta tuttupohjaoletusaatelinahneudesta ja
itsekkyydestäsynnyttiperusepäluuloisenasenteen.Kotitarvesahauksenuudelleen-
järjestelyäkoskevankeskustelunyhteydessä1850-luvullamainittiinallodiaalisäte-
rienvanhaerioikeussahatamyyntiin.Vaikkasamaoikeusolisittemminlaajennet-
tu koskemaan muitakin maaomaisuuksia, oletettu erioikeus herätti kiinnostusta.
Virallisista kuulutuksista huolimatta asiasta esiintyi pitkään epäselvyyttä ja epä-
luuloja.961 Aatelin ahneuteen assosioitui myös rälssimaan vero- ja rasitusvapaus.

958HelsingforsDagblad21.11.1862.
959HelsingforsDagblad8.11.1862.ÅboUnderrättelser2.3.ja23.3.(sitaatti)1867.Hufvudstadsbladet

11.3.1867.HelsingforsBösrföreningensTidning13.3.ja3.4.1867.Vasabladet16.3.1867.
960Hufvudstadsbladet2.3.1865.ÅboTidning4.8.1884.HelsingforsDagblad7.8.1885.Helsingfors

Tidningar21.10.1864.
961FinlandsAllmännaTidning5.5.1854.ÅboTidningar12.5.1854.HelsingforsTidningar9.7.1859.
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Valtiopäivienalla valitettiin tienpidon jakyytivelvollisuuden rasittavan talonpoi-
kiajavaadittiinmaaverotuksenyhtenäistämistä.Kyydinajovelvoitekoskikuitenkin
kaikkeaprivilegioimatontamaata,jotensaatettiinmyöstodeta,ettäseeiollutvar-
sinainensäätykysymys.Talonpoikaeisiisyksinäänkyydinnytmuunsäätyisiä,vaan
velvoite koski kaikkea veromaata, myös niitä aatelisia, jotka sellaista omistivat.962
Myösmetsästyksestätodettiin,ettäseeioikeastienääollutaatelinyksinoikeus.963

Yksinoikeudellaomistaasäterirälssiäolitaloudellisenmerkityksenlisäksivahva
symbolinen lataus. Ennen ensimmäisiä valtiopäiviä lehdissä seurattiin asian val-
mistelua javuonna1864uutisoitiinprivilegion lakkautus.Myöhemminkinaate-
lin valmius luopua tästä erioikeudesta mainittiin arvostavaan sävyyn.964 Toinen
symbolisesti merkittävä taloudellinen privilegio oli aatelisen isännän etuoikeus
saatavansaulosottoon talonpojilta.Edistyksellisetpiirit jaksoivat1880-luvullakin
tuomita sen enemmän feodaalisen linnanherran kuin nykyajan tyyliin sopivaksi.
Samatpiirittiesivätmyös,ettätaantumuksellistenmielestäprivilegionlakkautta-
minenvastasisuunnilleenvallankumousta.Keisarillinenasetusetuoikeudenpur-
kamisestaolitosinsaatujovuonna1878.965

Voimakkaana symbolisena tekona aatelin taholta ensimmäisillä valtiopäivillä
yritettyyleinenprivilegioistaluopuminenolitapetillaaikaajoin.Valtiopäivienalla
Helsingfors Tidningar kehotti Suomen aatelia unkarilaisten säätyveljiensä tapaan
luopumaanepäajanmukaisistaprivilegioistaan.Viileän juhlallinenpikku-uutinen
Hämäläisessä kiteytti historiallisen hetken, joka oli tuomittu jäämään vaille seu-
rauksia:”Maalisk.5p.päättiAateliluopuakaikistaetuoikeuksistansa,paitsiedus-
miesoikeudestavaltiopäivillä.”Hallitsijantorjumaaaloitettamuistettiinusein jäl-
keenpäinkinsuurellaarvostuksella.966

Kauimmin hiersi aatelin perustava poliittinen privilegio, oikeus edustautua
suvuittain.Keskusteluaktivoituiensimmäisenkerranvaltiopäivienkäynnistyessä.
Banaalissakritiikissäkoko järjestelmäolihelppo tuomitakeskiaikaiseksi.967Pääl-
limmäisenäolikuitenkinmaltillinenajatus,ettäoikeus lakkaisisiirryttäessäkak-
sikamariseeneduskuntaan.Koettiinanomaliaksi,ettäosaedustajistaoliitseoikeu-
tettuja, kun pääosa valittiin vaaleilla. Se, että tämä oli koko järjestelmän nimen-
omainen idea,eivaalipohjaisendemokratian jakansapienoiskoossa-periaatteen
kaltaisetihanteetsisäistäneellä1860-luvullasuuriamerkinnyt.Säätyjaontaustalla
olevatyönjako968kuitenkintunnustettiin.969UusiRitarihuonejärjestys,jokavakiin-

962Sanan-Lennätin2.7.1858.Wiborg21.3.1860.Folkwännen26.3.1862.Morgonbladet18.12.1877.
963HelsingforsBösrföreningensTidning13.3.1867.
964Barometern11.10.1861.Folkwännen26.3.1862.FinlandsAllmännaTidning30.4.1864.

HelsingforsTidningar2.5.1864.Vikingen1.5.1871.
965Folkwännen2.10.1872.SuomalainenVirallinenLehti14.3.1878.Finland11.10.1888:”Hvadär

reaktionen?”
966HelsingforsTidningar3.12.1861.Hämäläinen11.3.1864.Wasabladet28.1.1865(uutinenesityksen

hylkäämisestä)ja16.3.1867.ÅboUnderrättelser7.3.1867.ÖstraFinland9.4.1880.Helsingfors
Dagblad7.8.1885.

967HelsingforsBösrföreningensTidning13.3.1867.
968Aateli=puolustusjahallinto,papisto=uskontojakorkeampisivistys,porvaristo=kauppaja

teollisuus,talonpoikaisto=alkutuotanto.
969HelsingforsTidningar22.ja27.4.,3.ja10.5.1865.
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nutti aatelin aseman eduskuntauudistukseen asti, julkaistiin lehdissäkin vuonna
1869.970

1870-luvulla kysymys aatelisen ”herraluokan” oikeudesta edustaa ”kansaa”
nousi esiin vain satunnaisesti.971 Keskustelu edustusreformista kiihtyi uudelleen
1880-luvullaSäätytalonsuunnittelunmyötä.Kaksikamarinenkinjärjestelmäalkoi
AamulehdenjaUudenSuomettarensilmissänäyttääjoaikansaeläneeltä.Pääasiaksi
koettiinaatelinpoliittisenerityisasemanlakkauttaminen.Seolisyntynytaivantoi-
senlaisissaolosuhteissakuinnytolivallalla,ja”ajantajunta”olijohylännytsenpe-
rustanaolevataatteet.Suurmaanomistuksensijaanmerkittävääolihumanistinen
sivistys, tasa-arvoajattelu oli korvannut ylimysvaltaiset pyrinnöt ja yksilöllisyys-
ihanne astunut sukutraditioiden sijaan. Kansallishenki vaati, että sukuoikeuden
nojallaedustautuvatherratolisiivottavapoisvaltiollisestaedustuslaitoksesta,jon-
neeivastedespitänytollaasiaamuillakuinvaaleillavalituillaedustajilla.Sivistysja
äänestäjienluottamusolivatainoathyväksyttävätansiot,joidenkantamanaaateli-
sillakinolimahdollisuuspyrkiäkansaaedustamaan.972

Svekomaanilehdistö oli vienosti eri mieltä. Helsingfors pohdiskeli pariin ker-
taan, mikä teki Aamulehden kaltaisen kunnianarvoisen lehden niin aatelisviha-
mieliseksi, ja Östra Nyland ihmetteli, miksi pikkuruiselle oppisäädylle, jolle Aa-
mulehti olisi antanut kolmasosan edustajanpaikoista, kuuluisi sen kummempaa
mandaattia kuin aatelillekaan.973 Aamulehti vastasi ”viikingiläiseen” kritiikkiin
ensin lyhyesti, että papiston jäsenet olivat suorittaneet tutkinnon, joten kyse oli
sivistykselläansaitustavallasta.Myöhemmästäperusteellisemmastakirjoituksesta
ilmeni, että kansanvaltaisessa diskurssissa aatelia ei laskettu kansaan kuuluvak-
si. Enemmistöperiaatteen innoittamana aatelin valtiopäiväedustajien lukumäärä
myös arvioitiin huomattavan alhaiseksi eli kymmenkunnaksi. Lehden mielestä
”meidänedustuskuntamme”asemantuliperustua”kansantahdolle” jasenanta-
mallehyväksynnälle.Tämäsaattoitoteutuavainvaaleillavalitun,kansallisestiajat-
televan,uudenaikaisenjasivistyneenedusmiehistönkautta.

”Aatelinen suku, jokaaikanansa,kun sivistystäomasivatpääasiallisesti vissit su’ut, jois-

sasekulkiperintönä,oli järjenmukaisestioikeutettuperustevaltiollisilleoikeuksille,on

nytmuuttuneidensivistys- javarallisuussuhteidenjohdostahyljättyperiajatus, jotavas-

taankansanluottamuksenomaaminen,mikä,niinkuinäskensanoimme,vaaleissatulee

näkyviin,onnykyääntullutperusteeksi.Muttakunmeidänedustuslaitoksessammevielä

esiintyytuovanhentunutsukuaatejavieläpäniinsuuressamäärässä,ettäneljänneskoko

meidän edustuskunnastamme sen nojalla saa edustaja- ja päätösoikeuden, niin täytyy

hallituksen, jos se tahtootietääkansantahdon,ensiksieroittaaaatelistonpäätöksetval-

tiopäiväin päätöksistä. Nuo kolme muuta säätyä edustavat, kansan valitsemina, useam-

painsatatuhansien tahtoa janiitäkannattaanäidensatatuhansien luottamus, sensijaan

kuinaatelistonpäätösonjonkunkymmenkunnanhenkilöntahdonjaitseluottamuksen

970SuomalainenWirallinenLehti6.,8.,15.ja17.7.1869.
971HelsingforsDagblad18.12.1871.UusiSuometar20.12.1871.
972Aamulehti3.5.ja13.9.1882.EnsimmäisenartikkelinjulkaisimyösUusiSuometar4.5.1882.
973Helsingfors9.5.ja22.6.1882.ÖstraNyland27.5.1882.
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ilmaus. Miten siis on mahdollistakaan puolustaa semmoista, että nämä kymmenkunta

henkilöäsaisivatomatasamanvaltiollisenvallankuinsatatuhannetjavieläpävastustella

näidenpyhimpientoiveidentoteuttamista.”974

Vuonna1884asiaanryhtyiensimmäisenäMorgonbladet.Seoletti,ettävaaleillava-
littu edustaja aina edusti valitsijoidensa tahtoa ja yhteistä kansallista hyvää, kun
taas henkilökohtaisella mandaatilla edustautuva aatelinen välttämättä ajoi omaa
yksityistäetuaantaisuppeaaryhmäetua.975NyaPressenpuolestaanmuistuttioman
ansion periaatteeseen nojaten, että aatelointi kohdistui henkilöihin, jotka olivat
merkittävästiansioituneetvaltionpalveluksessajajoidensaatettiinolettaavaltio-
päivilläkin edistävän nimenomaan yhteishyvää. Ongelma syntyikin vasta seuraa-
vissa polvissa, kun edustusoikeus periytyi alkuperäisen, ansiokkaana aateloidun
henkilönkentieshyvinkinkyvyttömille jälkeläisille.976Debattia”kansanpyrintöjä
vastustavan”aatelisenherraluokanoikeudestaedustautuakansanvaltaisillavaltio-
päivillä jatkettiin kesän mittaan. Helsingfors Dagblad ihmetteli erityisesti Kaiku-
lehdenintoakärjistääreformiakoskevakeskusteluherrojenjakansanvastakkain-
asetteluksi.SyksyntullenÖstraFinlandesittiomannelisäätyjärjestelmääkoskevan
analyysinsäjapäätyisuosittamaankokojärjestelmänuudistamistakerralla,eisää-
tysäädyltä.977

Vuoden1885keväälläUusiSuometarlausuiuseammankinpainavansanansii-
tä,mitenasiatjatkossatulisijärjestää”meidänmaassa”.Ensimmäinentoistituttuja
kansanvaltaisiateesejä:aatelinasemavaltiopäiväsäätynäoliluonnotonjaperustui
vanhentuneeseenajatteluun,säätyoliliianpienikäyttämäänyhdenneljäsosanval-
taa,eikäsemissääntapauksessasopinutedustamaan”kansaa”.Eikäaateliayhteis-
kuntaluokkanaoikeastaanollutenääolemassakaan,muuallakuinvaltiopäivillä.978

Kuuluisa jyrähdys sisältyi ”viikinkejä” kritisoineen nimimerkki Matin valtio-
päiväkirjeeseen.

”Jaa-a,junkkeri-valta–siinäpätulinmaininneeksisanan,jokaonkauankielellänipyöri-

nyt.Eiköhänolisijoaikakirjoittaavaltiollisenprogrammimmeensimmäiseksipykäläksi:

Aatelipois!Sittenvoisiainakintoivoa,ettäedeslastemmelapsetnäkisivätsenpäi-

vänkoettavan,jolloineikukaansaakansannimessäedustaaomaarakastapersoonaansa,

senvuoksivaan,ettäväittääsyntyneensä’hyvästi’tai’korkean-hyvästi’.Minätiedänkyllä,

ettäasiataeivähillätaisteluillaeikävähässäajassatoimeensaada,muttasenvuoksitah-

toisinkin,ettäsiihenajoissaryhdyttäisiin.Siisvieläkerran:Aatelipois!”979

Tätä niin kutsuttua”Aateli pois!” eli”Bort med adeln!” -kirjoitusta kommentoi
useampi ruotsinkielinen lehti. Ne eivät niinkään vastustaneet itse reformipyrki-

974Aamulehti17.6.ja16.9.1882.EnsimmäisenosanjulkaisimyösUusiSuometar20.6.1882.
975Morgonbladet29.2.1884.–Perusteltuakritiikkiätämänsuuntaistaajatteluakohtaanesittivätseu-

raavallavuosisadallamm.Mills1970(1956),279–281jaRuostetsaari1992,40–41.
976NyaPressen25.5.1884.
977Kaiku.HelsingforsDagblad24.7.1884.ÅboTidning4.8.1884.ÖstraFinland15.10.1884.
978UusiSuometar23.2.1885.JutunjulkaisimyösSavo2.3.1885.
979UusiSuometar22.4.1885.Termithyvästijakorkeanhyvästisyntynytviittaavattitteleihinvälboren

jahögvälboren.
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mystä kuin kirjoituksen aggressiivista ja yksioikoista sävyä. Åbo Tidning katsoi,
etteiUudenSuomettarenedistyksellisyyskummunnutdemokratiastavaanpuolue-
politiikasta.Aatelihaluttiinpois,koskaseeiollutfennomaanienpuolella,kuntaas
poliittisena ryhmänä aivan yhtä arkaainen, mutta kansallisesti ajatteleva papisto
saiollarauhassa.980MyösÖstraFinlandpaheksuikirjoituksenpuoluepoliittisuutta
jatoivoivakavampaasuhtautumistaedustusreformiin.981Kriittisemminsuhtautui
Finland,jonkamukaanviikinkihenkinenaatelioliomallakonservatiivisellajaepä-
kansallisellapolitiikallaanantanutvastustajilleenaseetkäteen.982

PaneutuneimmanvastineenUudelleSuomettarelleesittiHelsingforsDagbladin
nimimerkkiEnliberal,jokamyöstotesiaatelinjapapistonvastaistensotahuutojen
viimekätisenpuoluepoliittisuuden.Nimimerkkikatsoi,ettäprivilegioitujensääty-
jenasemaratkeaisivaltiopäiväreforminmyötä.Hänmuistutti,ettäkotimaanaateli
eikoostunutsuurviljelijöistä,jasuurmaanomistajistasiihenkuuluivatvainharvat.
Pikemminseolihallitsijastariippuvaistavirka-aatelia.Virkamieskunnankinpää-
osaolikuitenkinaatelittomia.Aatelieisiisyksinäänedustanutkumpaakaannäistä
ryhmistä.Oikeussuvuittaiseenedustukseenoliväistymässä,muttaseeiolluteu-
rooppalaisessaaikalaiskontekstissa siltivielämikäänanomalia.Kotimainenaateli
olipikemminköyhääkuinrikasta,silläeiollutselväämahtiasemaajakoskahuo-
mattavaosasuvuistaolituoreitaluomuksia,silläeiollutmyöskäänylimyksellistä
auraa.Sensijaanpoliittistaälyäjavapaamielisyyttäseoliosoittanutomaavansa,ja
puolustisiksihyvinpaikkaansanykymuotoisillavaltiopäivillä.Asiantuntevimmat
aateliset edusmiehet eivät suinkaan kaikki eivät olisi mukana vaaleilla valitussa
eduskunnassa. Toisaalta säädyn äänestystuloksiin vaikuttivat myös monet poliit-
tisesti epäkypsät jamerkityksettömätedustajat.Kirjoittajauskoikinmyösaatelin
itsensäolevanhalukasreformiin.983

Nya Pressen tyytyi noteeraamaan kuumenneet poliittiset tunteet ja jäi odot-
telemaan käytännön uudistusehdotuksia. Myöhemmin lehti esitteli professori
Theodor Reinin maltillisen, kaksikamariseen malliin pohjautuvan reformiehdo-
tuksen, jossa mitään ryhmää ei kokonaan riisuttu vallasta. Esitystä referoivat ar-
vostavaansävyynFinland,SavojaTampereenSanomat.984Viipurilaisennimimerkki
Nemonmallissaaatelinedustajatkinvalittaisiinvaaleilla.985K.T.Högmaninmallin
mukaankansanedustuslaitoshyötyiylempienluokkienasiantuntemuksesta,mutta
koskaniilläolitaipumusitsekkäisiinpyrintöihin,niilleeitullutantaaliikaavaltaa.
PerustelunaHögmanmainitsi,ettäaateliolivaalioikeusasioissaliittoutunutraha-
vallankanssa.986

980ÅboTidning24.4.1885.SamanjutunjulkaisimyösNyaPressen26.4.1885.ÅboTidningjatkoi
asiankäsittelyäsamassahengessävielä22.7.ja12.8.1885.

981ÖstraFinland19.ja28.8.1885.
982Finland8.7.1885.
983HelsingforsDagblad7.ja9.8.1885.Kirjoittajalaskiaatelinedustajienluvuksiedellisillävaltiopäi-

villä135,mikäoliilmeinennäpäytyskymmenkunnastapuhuneenUudenSuomettarensuuntaan.
984NyaPressen3.ja29.9.1885.Finland8.7.,29.9.ja1.10.1885.Savo12.10.1885.TampereenSanomat

22.10.1885.
985ÖstraFinland20.11.1886.Wiborgsbladet25.11.1886.
986SanomiaTurusta20.1.1888.
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Vuonna 1887 kansan vankkumattomaan tahtoon perustuvan, tyylillisesti hie-
man sekavan ja tautologisen, kaksiosaisen tuomionsa aatelille lausui vielä Lap-
peenrannanUutiset.Setoivoiepäkansallisenjaitsekkäänaatelinpikimmitenluo-
puvanvanhentuneestaedustusoikeudestaan.

”Jonakinuusmaalaisenylioppilaskunnanetujoukkonaonse[aateli]säännöllisestijajoh-

donmukaisesti vastustanut kansan parasta. Kelvollisuutta tähän säätyyn ratkaisemaan

ei tarvitse mitään koetusvaalia. Sen ovat jäsenten isät ja äidit jo suorittaneet. Ei tarvita

isänmaallista mieltä ei mitään kykyä, eikä myöskään ole tarpeellista saapua vaaliin; sen

toimittavatjäsenetjokainenitsekseenitseänsävalitsemalla.Eioletoivomista,ettäritaris-

to jaaateli tulevillakaanvaltiopäivilläesiintyisientistäänviisaammin jamaltillisemmin.

Surulliselta ja vähätoiveiselta näyttää kyllä niitten isänmaallisten osa, joittenka tehtävä-

näonistuatässäsäädyssä;kuitenkinolisisuotava,ettäjokainenisänmaallinensäädynjä-

sen,jokaontilaisuudessasaapuavaaliin,elitoisinsanoen,hankkiaitselleenlipunottaisi

vaivoiksensa sen tehdä. Jotakinhyötyäkuitenkinsiitäon,että säädyssäon läsnä järkeä-

kin.”987

”Saattaa olla jotakin syytä puhumaan porvarissäädystä yhteydessä ritariston ja aatelin

kanssa. Kuten tässäkin säädyssä [aatelissa] on porvarissäädyssä suuri osa jäseniä viime

valtiopäivillä ollut siviilivirkamiehiä, eipä siis ole kummaa, jos sääty on esiintynyt rita-

ristonjaaatelinuskollisenaaseenkantajana.Yhteisetedut,yliluokanetuoikeuksienpysyt-

täminenjapuolustaminenaliluokanvaatimuksiavastaan,ovatpitänytnäitäsäätyjävas-

tuunyhteisyydensiteilläyhdistettyinä.”988

Artikkelin alkuosan julkaisivat korostetun kommentoimattomina käännöksinä
Hufvudstadsbladet ja Wiborgsbladet, jotka selvästikin katsoivat ylilyövän tekstin
puhuvanitsepuolestaan.989

Vuonna1888Dagbladetlaskeskeli,ettäaatelillaolilukumääräänsänähdensuh-
teettomanpaljonedustajia.990Finlandpuolestaantotesi,ettävaikkaaatelillaolikin
menneisyydessäollutloistavathetkensä,seeikyennytlunastamaanitselleenpaik-
kaa modernissa parlamentarismissa, koska siltä puuttuivat niin suuret omaisuu-
det, riippumattomuus, sukutraditiot kuin korkeat visiotkin.Virka-aatelina se oli
riippuvainenhallituksestajasiksihampaaton.991

Lehdistöolikuitenkinvalmismyöntämään,ettäaatelinkoostumusolimoni-
puolisempi kuin minkään toisen valtiopäiväsäädyn. Aateliin kuului monenlaisia
asiantuntijoita: senaattoreita, maanviljelijöitä, yliopistomiehiä, journalisteja, vir-

987LappeenrannanUutiset9.8.1887.
988LappeenrannanUutiset12.8.1887.
989Hufvudstadsbladet13.8.1887.Wiborgsbladet13.8.1887.
990Kunaatelinkokovuonna1880oliollut3041henkeäjaedusmiehiävaltiopäivilläkeskimäärin130,

yksiaatelismiesedusti28tai29ihmistä.Papistonsuhdelukueiollutpaljonparempi:6636hengen
väestöpohjalla(akateemisillalaajennettunanoin8000)kukin38edustajastaedustinoin210
ihmistä.Dagbladet(entinenHelsingforsDagblad)10.1.1888.KirjoituksenjulkaisivatmyösUusi
Suometar11.1.1888,Finland12.1.1888jaSanomiaTurusta13.1.1888.

991Finland6.6.1888.ArtikkelinjulkaisimyösWiipurinSanomat18.ja19.7.1888.
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kamiehiä ja sotilasjohtoa.992HelsingforsTidningarinmukaan tämäpuhui erillistä
aatelissäätyävastaan,koskamitäänerityistäaatelisintressiäeivoinutollaolemas-
sa.993 Åbo Underrättelserin mielestä taas moniaineksisuus kuului positiivisella ta-
valla säädyn keskusteluissa: asiantuntevat virkamiehet esittelevät perustelujaan,
jakäskemääntottunutsoturikatkaiseejahkailun.Hänenrepliikkinsätaaskuittaa
satiirillajokusuuressakartanossaanhoviapitämääntottunutmaalaiskavaljeeri.994
Samaamieltäolipari vuosikymmentämyöhemminWiborgsbladetinnimimerkki
Nemo, jonkamukaanaatelinedustajienmonipuolisetelämänuratolivatvalmen-
taneetnäistäitsenäisiäajattelijoitajaantaneetrunsaastinäkemystä.Tästäjohtuen
aatelissa käydyt keskustelut olivat asiantuntevimpia ja parhaita koko edustuslai-
toksessa.995

Aatelivaltiopäivillä:käytännöt,puoluekanta,
konservatismi

Vuonna 1861 Papperslyktan julkaisi kirjoitussarjan ruotsalaisen valtiopäiväinsti-
tuutionvaiheista.Puitteenaolivanhanemämaanhistoria,muttakatsauksenilmei-
senä tarkoituksena oli kuvata instituution olemusta kotimaan kehittyvän poliit-
tisen elämän tarpeisiin. Aateli esitettiin valtakunnan varhaisimpana poliittisena
eliittinä,keskiajanherrainpäivistä janeuvosmiestenkokouksistaalkaen.Edelleen
käytiinyksityiskohtaisestiläpiuudenajanalkupuolellasyntyneetaateliakoskevat
käytännöt: osallistumisen muuttuminen velvollisuudesta oikeudeksi, päämiehey-
den synty, ruotsalaisen ritarihuoneen organisointi ja vuoden 1626 ensimmäinen
Ritarihuonejärjestys,luokkajakojasen1700-luvullatapahtunutlakkauttaminenja
uudelleenvoimaansaattaminen.996

Valtiopäivien lähestyessä monissa lehdissä selostettiin nelisäätyjärjestelmän
rakennetta ja sen perustana olevaa työnjakoa. Kokonaisesityksissä aateli esiintyi
ylimpänäherrasäätynäjasotilassäätynä–”aatelientulisvalvoamaanpuolustusta
jaettäyhteinenrauhajaturvallisuusvoimassapidettäisiin”.997HelsingforsTidningar
esitteliaatelinkoostumustajavaltiopäiväsäädyksijärjestäytymistä(luokkajako,su-
vuttaisuus, päämieheys) moniosaisessa erillisartikkelissa.998 Aatelin kokoonpano-
periaatteitaesiteltiinlukevalleyleisöllekertauksenamyöhemminkin.999

992Vikingen2.ja6.3.1872.Morgonbladet28.6.ja27.7.1872.ÅboTidning24.4.1885.NyaPressen
26.4.1885.HelsingforsDagblad7.8.1885jaDagbladet7.3.1888.Finland29.9.1885.Tampereen
Sanomat22.10.1885.

993HelsingforsTidningar27.4.1865.
994ÅboUnderrättelser2.3.1867.
995Wiborgsbladet25.11.1886.
996Papperslyktan22.4.,21.ja27.5.,17.ja25.6.sekä19.ja26.8.1861.Samantapaisiakatsauksiajulkai-

sivatmyösHelsingforsTidningar12.,13.ja24.1.1861jaFinlandsAllmännaTidning6.9.1861.
997HelsingforsTidningar7.1.1862.HelsingforsDagblad4.2.ja29.3.1862.Tapio15.3.ja4.10.(sitaatti)

1862.Folkwännen28.1.1863.HelsinginUutiset20.4.1863.
998HelsingforsTidningar21.ja28.1.,6.2.sekä10.7.1863.
999TampereenSanomat12.6.1877.KansanYstävä28.1.1882.Aamulehti17.6.1882ja30.8.1890.Uusi

Suometar20.6.1882.
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Päivänkohtainen valtiopäiväkirjoittelu jakautui kahteen osaan. Valtiopäivien
tapahtumia uutisoitiin ja pidettyjä puheita referoitiin ensinnäkin rutiininomai-
sestijakommentoimattaistuntoistunnolta.1000Analyyttisempijuttutyyppitarkas-
teli esitettyjä argumentteja, tehtyjä päätöksiä ja poliittista ryhmänmuodostusta.
Tämäntyyppisiä tekstejä ilmestyi sekä valtiopäivien aikana että varsinkin niiden
päätyttyä.Valtiopäivienvälilläjulkaistiinmyöserilaisiayhteenvetojajaevästyksiä.

Aateli mainittiin yhtenä säädyistä myös yleisen valtiopäiväuutisoinnin yhtey-
dessä.Valtiopäiväjulistus sekä avajais- ja lopettajaisseremoniat, joissa aatelilla oli
erityisen näkyvä rooli, uutisoitiin ensimmäisellä kerralla erityisen juhlallisesti.
HelsingforsTidningarjulkaisitaustaksivieläkuvauksenvuoden1786Ruotsinval-
tiopäivien avajaisista.1001 Valtiopäiväjulistukset ja seremoniakuvaukset olivat va-
kioaineistoa jatkossakin.1002 Varsinkin Helsingin lehdissä käsiteltiin valtiopäiviin
liittyen myös arkisia asioita.Vuonna 1863 tapetilla oli aatelin edusmiesten suuri
määrä, saapumisen sujuminen ja pienen pääkaupungin majoitustilojen ja ruoan
riittävyys.1003 Myöhemmin oltiin rutinoituneempia. Käsiteltiin aatelin edustajien
määrää, ammatti-, ikä- ja kotipaikkajakaumaa, helsinkiläisten virkamiesten yli-
edustusta sekä sitä, kuka tulee toimimaan maamarsalkkana.1004 Tavallaan hassu
pikku-uutinen, jolla kuitenkin oli aatelin kannalta positiivinen sisältö, oli vuon-
na1887parissakin lehdessä julkaistu tietoKöyliön talonpoikaissäädynvaltiopäi-
väedustajanvaalista:”kokoukseensaapuiainoastaanesimiesjapariaatelismiestä,
jotenvaalistaeivoinutmitääntulla.”1005

Politiikkaayleisellä tasollakommentoivia juttuja ilmestyi erityisesti valtiopäi-
vävuosina. Vuonna 1867 raportoitiin jo aatelin alustavasta jakautumisesta libe-
raaleihinjakonservatiiveihin,elimodernistapuoluemuodostuksesta,jokamuista
säädyistävieläpitkältipuuttui.1006

Vuoden1872poliittistenkommentaarien satooli runsas jakriittinen.Käsitys
aatelinitsekkyydestäolinytkinkritiikintaustaoletuksena.Morgonbladetinmukaan
aatelissavuodesta1863vahvanavaikuttanutpääkaupunkilainen,kosmopoliittinen

1000 Valtiopäivienaateliakoskeviakeskustelujakäsitellääntarkemminseuraavassaluvussa,eikä
selostuksiatässäreferoida.Valtiopäiväuutisoinninrutiineistakiinnostunutlöytääesimerkkejä
helpoimminKansalliskirjastonelektronisensanomalehtikirjastonkautta.Samatsisällötovat
tietenkinluettavissamyösmikrofilmatuistataiarkistoiduistavaltiopäivävuosienlehdistä.

1001 FinlandsAllmännaTidning26.6.1863.Wasabladet4.7.1863.HelsingforsTidningar12.9.(vuoden
1786valtiopäivät),15.9.1863.ÅboUnderrättelser24.9.1863.Wasabladet26.9.ja3.10.1863.
FinlandsAllmännaTidning11.4.1864.

1002SanomiaTurusta12.10.1866.SuomalainenVirallinenlehti29.1.1867sekä8.2.ja13.6.1872.
Hufvudstadsbladet30.1.1872.UusiSuometar14.6.1872.Morgonbladet15.1.1877.Tampereen
Sanomat29.1.1878.Folkwännen18.1.1882.ÖstraFinland16.1.1885.SanomiaTurusta11.1.1888.
Finland21.2.1888.

1003FinlandsAllmännaTidning12.9.1863.Tapio12.9.1863.Wasabladet26.9.1863.
1004Hufvudstadsbladet19.11.1866sekä21.8.ja18.10.1881.ÅboUnderrättelser15.12.1866,9.

ja27.11.1871,2.1.1872.Wasabladet18.11.1871.TampereenUutiset12.6.1877.Folkwännen
18.1.1882.Finland24.1.ja25.3.1885.ÖstraFinland29.1.1885.ÅboTidning2.4.1885.
SuomalainenWirallinenLehti4.4.1885.Dagbladet22.2.1888.Päivälehti27.08.1890,jotasitee-
rasivatHufvudstadsbladet28.8.1890,SanomiaTurusta29.8.1890,Aamulehti30.8.1890sekä
TampereenSanomat3.9.1890.

1005RaumanLehti27.08.1887.TampereenSanomat2.9.1887.
1006ÅboUnderrättelser7.3.1867.Hufvudstadsbladet27.6.1867.
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liberaalipuolueolitaantunut,jasentilalleolitullutuudellekonservatiivihallituk-
selle lojaali anti-suomalainen byrokraattipuolue. Säädyn liberaali, kansallinen,
demokraattinenoppositio olipieni jahajanainen. Liberaalinhegemonianmyötä
aatelistaolikadonnutkykysuuriinvisioihinjalämpimäänaatteellisuuteen.Lehti
paheksui erityisesti aloitetta ruotsin kielen professuurista ja privilegioihin taker-
tumista.1007ÅboUnderrättelsermotkottiMorgonbladetille, että se arvioi aatelin ja
porvariston liberaaliutta pelkästään kielinäkökulmasta: vain fennomaani saattoi
mukaollaliberaalidemokraatti,muutolivatautomaattisestiepäkansallisiabyrok-
ratisteja.1008SvekomaanienVikingenymmärsihyvin,etteiaatelissajuuriollutfen-
nomaaneja.Searvostisäädynpoliittistakokemusta,arvokkuutta,asiantuntemusta
jakaunopuheisuutta.Lehdennäkemysvaltiopäivienpuoluekartastaolisiltisaman-
tapainen kuin Morgonbladetilla: hallitus- ja oppositiopuolueeseen jakautuneen
aatelinliberaalisiipioliheikentynyt,hajanainenjavailla johtajaa.MyösVikingen
havaitsisäädyssävakauttatuottavanperustuslaillisuudenohellatuomittavanapi-
tämäänsäsäätykonservatismia,jokakeskittyiitsekkäästiylläpitämäänsaavutettuja
etuja.1009

Vuodelta1875löytyyyksinäinenvihakirjoitus,jossaHämäläinenmoitiskeliaa-
telin epäjohdonmukaisuutta ja moraalittomuutta paloviina-asiassa. Kohteen ylä-
puolelleasettuva,kurittavasävyosoittaa,ettäaatelistaoliainakinjoillekinedistyk-
sellisillesuomenmielisilletullutvaltakunnanvirallinenenfantterrible–sangviini-
sestiailahteleva,lyhytjännitteinenjairrationaalinen.

”Muistamme ensimmäisiltä valtiopäiviltä, miten muutamat aateliset pitivät hirmuista

meteliä kotiviinanpoltosta ja sanoivat ettei he ikänänsä olleet sallinunna viinan polttoa

eikämyymistäkartanoissaan.Hevaateivatkaikinmokominettäviinanpolttootettaisiin

poismaatiloilta jaannettaisiintehtaille, jottase ilettävämyrkkysaataisiinvähennetyksi.

[...]Herrataateliset,jotkaniinankarastiolivatpuhuneetkotiviinanpolttoavastaan,py-

syivät pari vuotta alallansa, odottaen noita hyviä vaikutuksia kotiviinanpolton lakkaut-

tamisesta. Mutta ei aikaakaan, niin jopa nuot samat, jotka niin jalosti olivat puhuneet

paloviinaavastaan,itseolivatvalmiitrakentamaanpolttimoitakartanoihinsajaniistäon

monisaanutrohkeuttaruvetapolttamaan, janiinpäonviinatulva levinnytkauhistavai-

seksiturmelukseksikokoSuomenkansalle.”1010

Valtiopäivävuosina1877–78  jatkettiinsamoilla linjoilla.Aatelinäyttäytyikai-
kensenvastustajana,mikädemokraattis-kansallisenpuolueenmielestäolihyvää
jakaunista.TampereenSanomatarvosteliaatelinsukuedustuksellistakokoonpanoa
jaammatillistasekäalueellistakoostumusta.Teksti sisältääkriittisenaateluusdis-
kurssinmoniaperusteemojajaansaitseesiksitullapitkästisiteeratuksi.Jutustakäy
myöshyvin ilmi, ettäpuolueiden ryhmittyminen lehtienympärille ja senmyötä
avoinpoliittinenkamppailumediassaolialkanut.

1007Morgonbladet28.6.,15.,22.ja27.7.(professuuriasia)ja1.8.1872.
1008ÅboUnderrättelser6.7.1872.Vikingen6.7.1872yhtyikritiikkiin.
1009Vikingen27.1.,30.3.,3.4.,10.ja14.8.1872.
1010Hämäläinen30.9.1875.
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”Aatelissäätyyneisiisvalitajäseniä,vaanitsekukinomastapuolestaanpäättäämitälain-

laatija-kykyä hänessä lienee. [...] Siinä istuu Helsinkiläisiä virkamiehiä, mutta etenkin

nuoriaaatelisherroja,jotkaeivätolevirkamiehiä,useinsiitäsyystä,ettäheilläontutkinto

vieläkesken.Virkamiessäätynäedustaaaatelistoetupäässämeidänsuurenvirkamiehistön

suuren äänenkannattajan, Dagbladin, mielipiteitä. Tämä lehti on puusta katsoen siellä

yksinomaisenakäskynantajana,semäärääjoalustavaliokunnanjäsenet.Muttajokatar-

kemminonnäillävaltiopäivilläolojakatsellut,luuleehuomaavansa,ettätuokäskevälehti

onjojoutunutkokolaillakäskynalaiseksi.Seonnimittäinjuurituonuorinaatelisto(jä-

seniensäsijansuhteen)jonkaalleitseDagbladintäytyypainua.

  Muttamikäsiisonnäidennuortenkanta?[...]Ainakinontotta,ettäsotainenmaine

eienääinnostanuortaaatelistoa.Miekat,joutset,keihäätjakuulatovatheillekammona.

Netarkastavattämänuudenajankilpiä,joissakylläonkilpi,muttajonkamerkkikuviona

ovatkirjat,kukat,vaa’atjavasarat,kapineet,joihineiolevaarallistakoskeajajoihinsaa-

piollakoskemattakinjosniintahtoo.Muutoinnäyttääheilläolevanjokuhalukohottaa

aatelisto vanhalle feodali-asemalle, he ovat aristokrateja, kaikkea aristokratien todellista

perustustavailla.Tämänohessaovattietystiperätivapaamielisiä.Kuinkatämäsoveltuu?

Mitenmilloinkin.Ainakinvoiollavakuutettuna,ettäheujostelemattavastustavatkaik-

kea yhteiskunnallista tasa-arvoa. Aatelismiesten siis pitää saada ryöstää lampuotiansa.

Suomenkielenkohottaminenonheillehulluus,hollikyytitietystiaivanpaikallansa[...].

  Ei olisi aivan kummastelemista, jos nuo vanhat herrat [maaseudun] aatelismiehet

vähitellen väsyvät taitellessansa näitä vereksiä voimia vastaan, ja jos siis yhä enemmin

säädynvaltajoutuuheidänkäsiin.Muttamaamiehilläeioletältähaaraltamitäänmyötä-

vaikutustaodotettavana.”1011

Myös fennomaanien Morgonbladet ja Uusi Suometar noteerasivat yleistä asevel-
vollisuutta vastustavan viikinkiläisen ”nuorjunkkeripuolueen” synnyn, ja viitta-
sivatmyösanti-fennomaanisenDagbladin jaaatelissäädyn läheisiin suhteisiin.1012
Morgonbladet jatkoimuka-liberaalienaatelistentakinkääntäjiennokkimistamyös
valtiopäivienvälillä.1013

Median puoluerajat ylittävä konsensus aatelissäädyn poliittisesta imagosta –
puoluejako(muka)liberaaleihinjakonservatiiveihin,enemmistönanti-fennomaa-
nisuus, viikinkiläisyys, byrokraattisuus ja dagbladilaisuus – pysyi voimassa koko
1880-luvun.1014Kuumintadebattiakäytiinlehdistössäkinsäätyhuone-kysymykses-

1011TampereenSanomat12.6.1877.Jutuneräserityispiirreonuudemmanjavanhemmanaatelin
erotteluRanskantapaan(Ranskanaatelinkuvastasuomalaisessalehdistössätarkemminjäljem-
pänä).Mainintasoturihengenpuutteestaliittyyaatelinhaluttomuuteenhyväksyäasevelvollisuus-
uudistusta.TampereenSanomat20.8.1878.

1012Morgonbladet9.6.ja22.9.1877sekä18.10.ja5.11.1878.UusiSuometar20.ja24.4.1878.
1013Morgonbladet11.ja14.12.1880.
1014Helsingfors12.10.1881.Hufvudstadsbladet21.8.1881.Savo15.3.1882.UusiSuometar5.ja

7.7.1882.WiipurinSanomat28.1.1885.TampereenSanomat16.5.1885.ÅboTidning10.1.
ja7.4.1885.NyaPressen23.1.,29.4.ja13.10.1885.ÖstraFinland29.1.1885.Wiborgsbladet
31.5.1885.Finland17.10.1885.Savo5.3.1887.SanomiaTurusta11.1.1888.Finland6.ja7.6.1888.
Hämäläinen17.10.1888.–HelsingforsDagbladeimitenkäännäytäpyrkineenmuuttamaanomaa
asemaansatässäkeskustelussa.Lehtiesittelipuolue-jakielipoliittisianäkemyksiäänmm.18.ja
30.12.1885sekä24.1.1888.
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tä.Kaikkiensäätyjentalollevaratuntontinitselleenomineelleaatelilleolikiistassa
varattuainakinimplisiittinenroistonrooli,jokapäättyisivastaSäätytalonvalmis-
tuttuavuonna1890.1015Teemainnoittiosanlehdistäottamaanlaveamminkinkan-
taakokonelisäätysysteemiävastaan.1016

Valtiopäivienvälilläkinkärhämöitiintotuttuuntapaan.UusiSuometarjaTam-
pereen Sanomat julkaisivat vuonna 1884 suomennoksen Norra Postenin vakioni-
mimerkinGångeRolfinartikkelista,jokafennomaaninäkökulmastapuolustiruot-
sinkielistä sivistystä”käsi nyrkissä”. Siinä aateli poikkeuksellisesti nähtiin ruotsa-
laisenkieliryhmänjaskandinaavisenpoliittisenvapaudensuojelijana,traditioiden
puolustajanajaisänmaallisenaetujoukkona.UusiSuometarpaheksuikirjoituksen
militanttiaruotsinmielisyyttä.Huolestuttavimpanasepitisitä,etteiartikkeliollut
vain jonkun uusmaalaiseen aatelisosakuntaan kuuluvan, viikinkihenkisen kasva-
tuksenhullaannuttamankeltanokansäälittävähengentuote,vaanperätiseminaa-
rinopettajankirjoittama.TampereenSanomattaastotesi,etteisvekomaanisiahul-
lujanäköjääntarvinnutkyntääeikäkylvää.Senäkitekstissäesimerkinsiitä,miten
”hulluusjavalhehimoraivoaavirkavaltansahäviötäpelkäävienviikingeinleirissä”.
Retorisistaklassikoistaolivatkäytössävastapuolenleimaaminenpaitsiitsekkääksi
jaahneeksi,myösväkivaltaiseksi,sairaaksijahulluksi.1017

Kritiikinkritiikkiäjakritiikinlaventumia

Pikkuasioihintakertuvaayltiödemokraattistaaatelisvastaisuuttasaatettiintoisaal-
ta myös arvostella. Hufvudstadsbladetissa nimimerkki Mamselli C. otti vuonna
1867 kantaa ”neitisotaan” todistaen samalla yhteiskunnan homogenisoitumises-
ta. Kirjoituksen mukaan sivistyksessä ja vauraudessa aatelin vertaiseksi kasvanut
kolmas sääty vilkuili yhä aatelia kateellisena, sen perusteettomista etuoikeuksista
japöyhkeydestämutisten–kykenemättä tajuamaan,että syyllistyi itse samanlai-
seenkäytökseenalempiaryhmiäkohtaan.Käytännöntasa-arvoei riittänyt,vaan
eriarvoisuudenjäljetkinolisaatavapois,jotenolialettuvaatiamamselli/neiti-erot-
telunkumoamista.Kaikkienolisaatavaollaneitejä(fröken),koskamukaolialen-
tavaa,ettäporvarillistanuortanaistanimitettiintoisinkuinaatelista.Kirjoittajan
mukaan kaikki halusivat siis nyt olla aristokraatteja – tasa-arvon nimissä. Mutta
tämäkään ratkaisu ei kelvannut ”aatelisen ylpeille” porvarismamselleille, koska
se kuljetti eteenpäin sitä väärää ajatusta, että ihmisen arvo olisi kiinni tittelistä.
Mamsellisaattoiollanimikkeestäänyhtäylpeäkuinneitiomastaan.Jajosreformi
vietäisiinloogiseenpäätökseensä,seuraisiuusiavaikeuksia,koskaeiväthänkaikki

1015Morgonbladet25.ja29.4.1882.UusiSuometar24.ja26.4.sekä4.5.1882.Aamulehti3.5.ja
17.6.1882.NyaPressen10.4.1884.ÖstraFinland9.ja16.1.1885.Finland26.4.1885.ÅboTidning
4.ja21.5.1885.SuomalainenWirallinenLehti15.5.1885.SanomiaTurusta11.1.1888.Finland
21.10.1888.LandochStad1.1.1890.

1016Aamulehti3.5.,17.6.sekä13.ja16.9.1882.UusiSuometar4.5.1882.
1017NorraPosten28.2.1884.UusiSuometar28.3.1884.TampereenSanomat3.4.1884.Retorisista

keinoistaEhrnrooth1992,365–483.MyösVuorinen2002,266–272sekäVuorinen2007,244.
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herrat ja rouvatsuinkaansuvainneetherroittelua jarouvittelua. Johdonmukaista
olisikinylentääkaikkirouvatsamantienarmoiksitaivapaaherrattariksi,jakaikki
herratparoneiksi.Kompromissinaniille,joitatitteleidenkäyttörasitti,kirjoittaja,
jokakorostiarvostavansaporvarillistasukunimeäänaivankuinaatelinenomaan-
sa,suositteliteitittelyä.1018

Neitisota laajeni yleiseksi titteleitä koskevaksi kilpavarusteluksi. Vasabladet
kosketteliilmiötäkuvaillessaanlehdissäjulkaistujamatkustavaistenlistoja.

”HerrXochFruYochFrökenZkundeutantvifvelvaraganskaaktningsvärdapersoner

ochtillhördeväloftagräddanafmenskligheten,antingensåsommedlemmarafridder-

skapetochadelnellersåsomtillhörandedenvidtutgrenadefamiljenSnobbqvist.”1019

Tapionmoitittavinataasolivattalonpoikaissäätyisetherrastelijat,rikkaatneitoset,
jotkapitivätitseääntalonpoikaissäädynaatelisneiteinäjaomivatkirkossaparhaat
paikat;kirkonpenkki-teemanmainitsemallakirjoittajaosoittituntevansaaateluus-
kriittisenperinteen.1020HämäläisessäteemaakertasinimimerkkiKorpisalonpoika,
jonka mielestä maalaisnaisten olisi aatelistyylisen tittelinkipeyden sijaan pitänyt
pyrkiäkunnostautumaanvaikkapavoinvalmistuksessa.

”Röökinöitä ilmestyyainauusiaeikä sitäarvo-nimeäenääansaitakkaanmilläänsanka-

rittarenteolla,vaansiinäonkylliksikenvaansaahatunpäähänsäjapäivänvarjostimen

käteensä,vaikkapäässämuutenonyhtäkeveätaatteetkuintuuliharakallajaaivu-kotelot

ovat tyhjällä täytettyjä – kumminkin enimmällä osalla. Käsitettävästi näyttääkin usialla

uudellaröökinälläolevanmieronsauvasaavutettavanaaatelivaltikaksi.”1021

Pitkäikäinenteemapintautuivielävuonna1880Tampere-lehdessä.Searvioinimik-
keidenuusjakoaaikana,jolloinaatelinmuutetuoikeudetlehdenmukaanjoolivat
kuihtuneetpelkäksipaperiksi.

”Viimeinenaatelinenetu-oikeusoli se, ettäaatelistaneitsyä sanottiin ryökinäksi,mutta

sitäryöstivätmuutamatpahanpäiväisetnuoretherrat,sanoenkaikkianuorianaisiaryö-

kynöiksi.”1022

RusthollarientalonpoikaistaylpeyttämoittinutTampereenSanomienkirjoittaja
tulimutkankauttaarvostaneeksiaatelia,vaikkamainostikinmieskohtaisenansion
periaatetta. Hän katsoi, että vaikka aatelisia usein pilkattiin siitä, että he laskivat
esi-isiensä ansiot omikseen, oli kuitenkin jossain määrin oikeutettua kiitollisena

1018Hufvudstadsbladet8.6.1867ruotsalaisenTidskriftförhemmet’inmukaan.Teitittelyteema
kiinnostipitkään:NyaPressen(19.ja20.1.1885)julkaisiaiheestaparikirjoitusta,joissapohdit-
tiinmyössuomalaisenlåg-adelinjalag-adelinyhteisiätavoitteitatullapuhutelluksiarvonimellä
hans/hennesnåd.Kiinnostavaparalleelitälleilmiölleonsuunnilleensatavuottamyöhemmin
toteutettusiirtymäteitittelystäsinutteluun.

1019Vasabladet12.6.1869.
1020Tapio2.4.1864.
1021Hämäläinen3.9.1874.
1022TampereenSanomat21.2.1880.
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kunnioittaasuurtenmiestenmuistoa.Jajossukukerranoliaateloitu,niinilmei-
sesti sen esi-isät ovat aikanaan jotain arvokasta tehneet, vaikka seuraavat polvet
sitten olivatkin perineet arvonsa ilman omaa ansiota. Sen sijaan rusthollariluo-
kan ylimielisyydelle ja”aatelisen” kunnioituksen vaatimuksille hän ei nähnyt oi-
keutusta.1023

Omatekoisen talonpoikaisaatelin ohella arvostelua saivat osakseen runsastu-
vat virkamiehet ja muut puoli- ja pikkuherrat. Päivätär esitti 1865 etusivullaan,
ettämaassaoliliikaavirkamiehiä,jamäärittelisamallaaatelinaikaisempaaroolia
yllättävän positiivisesti. Sen mukaan vanha aateli oli aidosti toiminut välittäjänä
kansanjahallituksenvälillä.Nyttemminsenpaikanolivatanastaneetvirkamiehet,
joidenolisipitänytollakansanpalvelijoita,muttajotkapyrkivätkansanherroiksi,
saadenaikaanenemmänpahaakuinaateliaikoinaan.1024SamaamieltäoliFinland,
jokakatsoibyrokratianpikkukeisareidenetikettikoukeroitten tulleenaatelinvas-
taavientilalle.1025Omanosansademokraattisestakritiikistäsaimyössukuaatelinja
raha-aatelinrinnallekasvanutintelligenssi-aateli,sivistyneistö.UudenSuomettaren
mukaansuurellasuvulla,rahallajaintelligenssilläoliarvonsa,muttaniitäeipitä-
nytliiaksiihailla,vaanpitääenemmänsilmälläkristillistähyvettä.1026

Aatelia koskevan kritiikin vastakritiikki saattoi myös olla täysin suoraa. Uusi
Suometarjulkaisimarraskuussa1878lähetetynkirjoituksen,jonkamukaanSavon-
linnassaoliperusteillaeksklusiivisiaseuroja,joihineivätpäässeetmuutkuinruot-
sia taitavat jaaateliset, joitakaupungissaolikaikenkaikkiaanneljäperhekuntaa.
Näidenonnekkaittenjuhliessamuuväkisaikirjoittajanmukaantyytyäistumaan
kotona, ja polttamaan vaatimattomien kemujensa valaistuksena enintään yhtä
kynttilää,koskamuutensyytettäisiinmahtailusta.Tähänkitkeräänsyytökseen il-
meisen asianosainen taho vastasi poikkeuksellisen tuohtuneesti, ettei eksklusiivi-
sia aatelisseuroja oltu perustamassa eikä ruotsin taitokaan ollut vaatimuslistalla.
Kuudenkymmenenkahdenjäsenperheenjoukossaolivarmastiaatelittomiajasuo-
meapuhuvia.1027

Sotilaanmiekka,virkamiehenunivormu,
sukuhaudatja-vaakunat,kartanoidenrappio:
aateluudensemiotiikkalehdistössä

Aateluuteenviittaaviaperinteisiätunnuksiamainittiinlehdissäsäästeliäästi,yleen-
sä jossain konkreettisessa yhteydessä. Merkittävää huomiota kohdistui ainoas-
taan muutamiin symbolistisesti kaikkein painavimpiin tunnusesineisiin, kuten
univormuihinjavaakunoihinsekäkatoavaisuuttamarkkeeraaviinsukuhautoihin.

1023TampereenSanomat26.4.1879.
1024Päivätär4.3.1865.
1025Finland17.7.1885.KirjoitussisältyiZ.Topeliuksensarjaan”AnteckningarfråndetHelsingfors,

somgått”.
1026UusiSuometar1.3.1883.
1027UusiSuometar30.10.ja16.11.1878.Vastineolijulkaistusavonlinnalaisessalehdessä,jotaUS:tar

siteerasi.
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Satunnaistenkinmainintojenyhtäpitävyyskaunokirjallisuudenvälittämänperus-
kuvankanssatodistaakuitenkindiskurssinläpäisevyydestä.

Soturiuteen liittyvä miekka mainittiin sotilasaseena ja aatelisunivormun osa-
na. Symbolitason merkitys yhtyi demokraattiseen eetokseen käsiteltäessä kahta
aatelista teologian tohtoria: isät olivat palvelleet maataan miekka kädessä, mut-
ta pojat halusivat palvella Herraa, jonka edessä kaikki ovat samanarvoiset.1028
Ratsupalvelutraditioon assosioituva hevosharrastus ilmeni arkitasolla hevosalan
asiantuntijoiden aatelisvaltaisuutena.1029 Kannuksetkin vilahtivat osana aatelista
ulkoasua.1030

Moderni tasa-arvoeetos ohjasi journalistit väheksymään aatelin sotilaallista
panosta;sentraditionaalisiataustojataiaikalaisfaktojaeimyöskäänolluttarpeen
tuntea.Kadettikoulunmoitittiinsuosivansisäänotossaaatelispoikia.1031Asevelvol-
lisuuslakiesitystävastustanutaatelituomittiinepäsotilaalliseksijariemuittiin,että
vastedes”ylhäinenjaalhainen,rikasjaköyhä,talonpoikajaaateliitsekohdastaan
onvelkapääriviinastumaan”.1032Erityisenkireässänationalistisessasävyssäkuvat-
tiinaatelistenupseerienpalveluaVenäjänarmeijassa.Senkatsottiinaltistavanvie-
raillevaikutteille jamahdollistavanperätihenkilökohtaisen tuttavuudenkeisarin
kanssa – minkä taas katsottiin takaavan, että korkeimmissa sotilasviroissa jatku-
vastiolisipaljonaatelia.1033

Institutionaalisiinarvohierarkioihinviitattiinparikertaa.Ivallistakritiikkiäsai-
vat osakseen aatelin arvoluokittainen istuma- ja saapumisjärjestys valtiopäivillä
sekärangijärjestys.1034

Univormukysymys nousi esiin valtiopäivien pukukoodia koskeneessa keskus-
telussa.Vaikkapintatasollakeskityttiinkinkäytäntöön,puheessakuuluisekäideo-
logisia että ideologisuutta torjuvia painotuksia. Ritarihuone-johtokunta vastusti
kenraalikuvernöörin esittämää yhtenäisen asun vaatimusta ja esitti heraldisen
tunnuksenliittämistätavalliseenjuhlapukuun.HelsingforsDagbladesittiilonsasii-
tä, että ruma,kallis ja tarpeetonaatelisunivormuoli joutumassa syrjään.Tiukan
demokraattisesti lehti katsoi, että kaikki erottautuminen oli tasa-arvon vastaista.
Tavallisensiviilijuhlapuvunpitiriittääaatelillekin.FinlandsAllmännaTidningjul-
kaisisamanuutisen,muttalainasikommenttiosuudessaanonyymiäaatelismiestä,
jokatoikeskusteluunlisäinformaatiota.Hänmuistutti,ettäsuuriosaaatelissuku-
jenpäämiehistäolisotilashenkilöitä,joidenolilainpuolestapakkoesiintyäupsee-
rinunivormussa.Julkisessasiviilivirassaolevaaatelineneihänkäänsaanutesiintyä
pelkässäaatelisunivormussa, vaan seoli varattuniilleharvoille, joilla ei lainkaan

1028ÅboUnderrättelser26.4.1864.FinlandsAllmännaTidning2.6.1857.Wiborg9.6.1857.
1029Morgonbladet11.2.1881.
1030ÅboUnderrättelser8.9.1857ja26.4.1864.
1031SuomenJulkisiaSanomia25.5.1857(hakuilmoitus).Wasabladet14.6.1862.ÅboUnderrättelser

20.1.1875.NyaPressen12.ja27.1.1885.Finland13.1.1885ja15.1.1887.Folkwännen14.11.1889
(luettelovapaapaikkoihinoikeutetuista).

1032Savo1.11.1881.HelsingforsTidingar2.12.1863.Hufvudstadsbladet21.4.1871.Vikingen13.4.
ja1.5.1871.Morgonbladet9.6.ja22.9.1877,4.6.1884.TampereenSanomat12.6.1877.Uusi
Suometar24.4.1878.Finland13.7.1887.Tapio9.,13.ja16.2.1878.

1033Morgonbladet27.4.1883.Finland15.1.1887.
1034HelsingforsTidningar2.11.1863.ÖstraFinland9.4.1880:”Attgåiprocession”.
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ollutvirkaa.Toistaiseksisitäolikinkäytettyvainhovipukuna,keisarinluonaasioi-
taessa. Yhtenäisyyden vaatimuksesta ei siis ollut kysymys. Perustuslain suomaa
osallistumisoikeuttaeimyöskäänvoitupukukoodiinvedotenevätä.Lehdensitee-
raamaaatelismiesitsevastustikaikkeaulkoasunsääntelyä.HelsingforsTidningarja
ÅboUnderrättelserjulkaisivatosiatästälausunnosta.1035

Lehdetraportoivatmyösasiassatehdystäpäätöksestä.Rankijärjestyksessänel-
jääylintäarvoluokkaaerottaisimuistaunivormunhousujentakkiavaaleampiväri,
ja pukua olisi käytettävä ainoastaan niissä yhteyksissä, joissa siviilivirkamiehillä
oli univormupakko.1036 Päätöstä puntaroi Helsingfors Dagbladiin lähetetty ivalli-
nenkirjoitus,jossapaheksuttiin,ettäaiemminkaikillesallitutns.paremmathou-
sutolivatnytylimpienarvoluokkienyksinoikeus.Asiankoomisuutta janoloutta
tähdensi otsikko ”Adelns förlorade byxor”. Pohjimmaisena oli kuitenkin vakava
huolisiitä,ettäRitarihuoneensisäännäintuotiinvierasbyrokraattinenarvojärjes-
tys,jokasekaantuisensisäiseenkolmiluokkajakoon.Aiempisäädösoliolluttasa-
arvoisempi. Edelleen kirjoittaja valitti kultakoristeisten housujen hankkimisen
juuri ennen valtiopäiviä rasittavan kohtuuttomasti ainakin köyhien aatelismies-
tenkukkaroa.Hänmyöspaheksuiaiotunpukukoodinsiviilimäisyyttä:soturisää-
dynunivormunolisipitänytmukaillasotilasunivormujenestetiikkaa.1037Finlands
AllmännaTidningassosioihousuttomuudenRanskanvallankumouksellisiinporva-
reihinelisanskulotteihinjayhtyiirvailuunetikettikysymystenolennaisuudesta.1038

Kunniamerkkejäkoskeviamainintojasävyttiniihinassosioidunturhankomeu-
denjapinnallisenkunnianhimonkritiikki.Kunniamerkkienjaaatelointienliiallis-
taarvostustaivailimm.HelsingforsTidningarinuudenvuodentoiveistakirjoitta-
nutkolumnisti,jonkamielestäolisiollutarvokkaampaauneksiakansojenvapau-
destakuinhaaveillaitsekkäästikunniamerkeistä.1039

Sukutraditioilleoliuutisjutuissavähänsijaa.Papistonvirkajärjestelyjenyhtey-
dessänousisentäänkuriositeettinaesiinväestökirjanpitoonkuuluvavelvoitepitää
ajan tasalla tiedotaatelissuvuissa tapahtuneistamuutoksista.1040Sukumuotokuvat
mainittiinmuutamankerranmuunmaalaustaiteenrinnallaosanaaatelisiakoti-in-
teriöörejä.1041Kollektiivistenesi-isämuotokuvienelimaamarsalkkaNordenstamin
univormuasuisenmuotokuvanjaPorvoonvaltiopäivienmaamarsalkandeGeerin
vanhan muotokuvan kopion saapuminen Ritarihuoneelle uutisoitiin vuonna
1865.1042 Verbaalitasolla esi-isäkulttia ironisoi Ritarihuone-keskusteluun osallis-
tuneen (aatelittoman) K.A.Gottlundin nimimerkki ”von........ En gammal finsk

1035Papperslyktan5.ja12.3.1860.HelsingforsDagblad19.6.1862.FinlandsAllmännaTidning
24.7.1862.HelsingforsTidningar25.7.1862.ÅboUnderrättelser5.8.1862.

1036ÅboUnderrättelser30.4.1863.FinlandsAllmännaTidning22.8.1863.
1037HelsingforsDagblad31.8.1863.
1038FinlandsAllmännaTidning1.9.1863.Sanskulotit<sans-coulottestarkoittaa’ilman(aatelistyyli-

siä)polvihousuja’.
1039Hufvudstadsbladet19.1.1883.ÅboTidning25.1.1883.HelsingforsTidningar2.1.1864:

”Framtiden.Nyårsdröm1864”.Wiborgsbladet18.3.1890.
1040Morgonbladet30.11.1881.
1041Papperslyktan31.1.1859.SanomiaTurusta7.8.1884.Wiborgsbladet14.11.1888(yksimuotoku-

vistamainitaanvihollissotilaanpistimelläpuhkaisemaksi).
1042Hufvudstadsbladet30.8.1865.
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RiddareochAdelsmanilandsorterna,räknandesinaanoralltfrånKonungHenrik
Fågelfängarenstid”.1043

Kansallisenmenneisyydennäkökulmastavanhat,useimmitenjosammuneetsu-
vutsaattoivatsiltikiinnostaayllättävänpaljon.Lehdistössäesiintyivätpääosinsa-
matsuvutkuinhistoriakirjoissa.TopeliuksenHelsingforsTidningarinRaseborg-ar-
tikkelisarjassavuodelta1851esiintyihuonomaineinenLeijonhufvud/Lewenhaupt-
suku.1044 Vuonna 1862 kaksi oppinutta debatoi Finlands Allmänna Tidningissä
Kurck-suvunvaiheista.KansallismielisenK.A.Gottlundinmukaansukuoli taus-
taltaantalonpoikainenjasuomalainen,kuntaasJ.A.Lindströmpyrkiosoittamaan
sille liettualaisia ja preussilaisia juuria.1045 Vuonna 1864 Helsingfors Tidningar
pohti,mikäoli vanhinSuomesta tai Skandinaviasta tunnettuaateliskirja.1046 Åbo
Underrättelserissä ilmestyi vuonna 1875 seikkaperäinen artikkeli Hornin suku-
piiristä.Sensivuepisodissaesiintyimyöskaunokirjallisuudestatuttuepäsäätyisen
rakkausavioliitonteema.1047

Paikalliskuvauksissa aatelissukujen haudat liitettiin tasa-arvodiskurssin mu-
kaisesti maineen ja kunnian katoavaisuuteen.1048 Sukukuvausten yhteydessäkin
sukuhautoja mainittiin usein, esim. Raseborgin Lejonhufvudien/Lewenhauptien
sukuhauta Inkoonkirkossa,Hornien sukuhautaMaskunkirkossa taiMynämäen
kirkossaolevatFlemingienmuistoarkutjalattiahaudat.Viimemainittujenvaikut-
tavan”gööttiläisen”muistoarkunkuvaus1049ansaitseetullasiteeratuksi.

”Mainittumuistosontehtyhiekkakivestäjaonkaksikerroksinen.Ylimmäiselläkerroksel-

lamakaaoikiallapuolella[Henrik]Fleming’invartalokuvatäyteenrauta-asuunkuvattu-

na, vasemmalla puolella hänen vaimonsa [Hebla Bååt] kuvattuna vaatteissaan olevaksi.

Alikerrokseenontehtyarkku,jonkatätänykyälautakansisulkee.Kannenpäältänostet-

tuaan, saattaa katsoja kovasti peljästyä, sillä hän näkee jotakin hirmuista: haudan kau-

heudenruumiille.Arkussanäetonkaksihiekkakiveenhakattualuurankoa,joidenpäälle

ontehtysuurienmatelevainkäärmeittenjahiirienkuvia–kummankinluurangonsuusta

käyvätkäärmeetulos.”

Aatelishautajaisten kuvauksissakin mainittiin usein myös sukuhautaan laskemi-
nen.1050 Jos vainaja oli sukunsa mieslinjan viimeinen, voitiin kuvata vaakunan-
särkemisrituaalia: ”det adliga af-Gadolinska vapnet krossades vid Mag:r J. J. af

1043Papperslyktan31.1.1859.
1044HelsingforsTidningar15.,19.ja22.2.,1.,8.ja12.3.1851.
1045FinlandsAllmännaTidning1.,7.,9.,10.,11.,12.,14.,15.,16.,17.ja19.7.sekä22.,23.,25.,

26.ja28.8.1862.GottlundmainitsimyösElinansurma-runon.Keskustelunlähtökohtanaoli
Lindströmintalvella1859–1860julkaisemaarvioYrjöKoskisenteoksesta”Pohjanmaanasuttami-
sesta”(1857).ÅboTidningar20.,23.ja27.12.1859ja14.2.1860.

1046HelsingforsTidningar14.11.1864.
1047ÅboUnderrättelser19.,20.ja21.1.1875.
1048Folkwännen23.12.1885.
1049HelsingforsTidningar12.3.1851.ÅboTidning15.ja19.9.1854.ÅboUnderrättelser19.1.1875.

Aamulehti16.5.1889(sitaatti).Nykyisinpuhuttaisiingoottilaisestataikauhuromanttisestatyylistä.
1050Hufvudstadsbladet17.11.1888.
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Gadolinsgraf,hvarvidHrPinellohöllettförtillfälletlämpadttal.”1051Vaakunoiden
kerrottiin koristaneen myös aatelisten arkkuja – ainakin vuodelta 1664 periyty-
neenkuninkaallisenhautausohjeenmukaan,jonkaFolkwännenkaivoiesiintekstin
pompöösistä pikkutarkkuudesta nauttien. Ristien ja vuosilukujen ohella arkussa
tuliollasekävainajanomavaakunaettätämänisänjaäidinmolempienvanhem-
pienvaakunatynnäsukupuut.1052

Korostetunironinen,mitätöivämuunnelmavaakunateemastasisältyiAamuleh-
denveistelyynhelsinkiläisenluistinklubinjäsenmerkistä:

”kuntuoklubimerkkionvaakunantapaanmuodoiltu,niinkaiketitarkoitetaanerinäisen

luistinaatelinkehittymistä ritarihuone-aatelin rinnalle tahiehkäoikeamminsanoenny-

kyisenmahtipontisenritaristonjaaatelinlahoamisenjäännöksille.”1053

Ehdoton valtaosa lehdistön aatelisvaakunoita koskevista maininnoista sisäl-
tyi kuitenkin Ritarihuone-rakennuksen ja instituution kuvauksiin.Vuoden 1863
valtiopäiville valmistunut rakennus markkeerasi aatelia valtiopäiväsäätynä, mut-
ta Ritarisali sukuvaakunoineen toimi myös aateliskorporaation ja sen perustana
olevangenealogisenjärjestelmänkaksoisikonina.1054Aihetarjosioivantilaisuuden
rivien välissä ilkkua muinaiseen symboliikkaan suunnattua harrastusta.1055 Åbo
Underrättelserinnimimerkki-d-narveli,ettäseinilläroikkuvienvaakunoidenar-
vomaailmaolisekin”uppåtväggarna”elipäinseiniä.1056 Ironiaansekaantuikiin-
nostusta, kun Helsingfors Tidningar kuvasi vaakunoiden ripustusta ja värimaail-
maa ja luetteloi niiden symbolistisia eläinaiheita. Lopuksi lehti totesi, että koska
osavaakunoillevaratuistaruuduistaolivielätyhjiä,uusiaaatelointejaolisisiisyhä
odotettavissa.1057Journalistienheraldinenlukutaitokehittyinopeasti:vuonna1867
Vasabladettotesihuolekkaasti,etteivastikäänaateloidunJ.V.Snellmaninyksinker-
taistasini-hopeistavaakunaavielälöytynytRitarisalinseinältä.1058

Tuoreaatelinen,jokaottikäyttäytyäkseenkovin”aatelisesti”,saattoisaadahuo-
mautuksiavaakunansa tuoreudesta. Josuunituoreenvaakunanomistavahenkilö
kovinpontevastivaatiaatelisprivilegioidensäilyttämistä,hänvaikuttinousukkaal-
ta,varsinkinjosverrokiksiasetettiinritari,jonkasukujuuretulottuivat”kauemmas
kuinviimevuoteen”.1059

1051ÅboTidningar27.3.1849.ÅboUnderrättelser27.3.1849.HelsingforsTidningar31.3.1849.
Morgonbladet2.4.1849.Ilmarinen7.4.1849(sitaatti).

1052Folkwännen18.3.1874.
1053Aamulehti10.3.1883.
1054ÅboUnderrättelser22.12.1857,1.11.ja7.7.1860sekä7.3.1867.Papperslyktan31.1.1859.Wiborg

16.7.1860.FinlandsAllmännaTidning31.12.1860.HelsingforsDagblad9.1.1862.Helsingfors
Tidningar18.ja29.1.1862.HelsinginUutiset15.1.1863.Folkwännen22.2.1865.Vikingen
2.3.1872.Morgonbladet17.7.1872.Hufvudstadsbladet17.7.1872ja30.1.1873.Tapio17.5.1873.
TampereenSanomat12.6.1877.Finland26.4.1885.

1055ÅboUnderrättelser24.11.1860.Papperslyktan11.2.1861.
1056ÅboUnderrättelser16.1.1862.
1057HelsingforsTidningar2.11.1863.
1058 Vasabladet16.3.1867.
1059ÅboUnderrättelser7.3.1867.
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Vuoden 1885 valtiopäivien aikaan, edustusreformikeskustelun jälleen kerran
käydessä kuumana, Nya Pressen löi kovaa. Muun ohella se otti aseekseen myös
Ritarisalinvaakunat.

”Ridderskapetochadeln–mantänkergenastpåtornerspel,sadelknapparochIngemann

–hardetvådligtstiligt.Oh!Högloflighetenhvilarochdammasnedöfveralltidenrymli-

ga,smyckadesalen;honfyllerdethögasamlingsrummetändamottaket,spårasutivakt-

mästarens mjuka, dresserade gång; och blickar genom tjogtals brokiga grannlåter (s. k.

vapensköldar)nedpåväggarna.Dengamla,häfdvunnabördsrätten–nuåtertänkerman

påättartaflor,heraldikochWasastjerna–firarhärsinatriumfer,ochdetsirligtförnäma

ansträngersignervöstförattgegammaldagsprägelåtdethela.”1060

Historiallisesta näkökulmasta aatelisvaakunoita saattoivat katsella kiinnostu-
neinamyösaatelittomat.GottlunderittelijomainitussaKurck-artikkelissaanmyös
sukuvaakunoiden kuva-aiheita.1061 SKS:n historiallisen osakunnan kokouksessa
vuonna1870silloinenylioppilasHausen1062kertoiRuotsinSkoklosterinarkistois-
talöytämistään428kuvasta,jotkaesittivätsuomalaisissakirkoissaolleitaaatelisia
sukuvaakunoita.ErityisenarvokkainahänpitikuviaennenRitarihuoneenperus-
tamista sammuneidensukujenvaakunoista, joistaeiollutolemassamuitadoku-
mentteja.1063Myöskotimaanmaaseudullakirkoissasäilyneetaatelisvaakunatnäyt-
tävätpaikallisissaherättäneenhistoriallistauteliaisuutta.1064TurunTuomiokirkon
1880-luvun alussa restauroidut vaakunakoristeiset haudat saavuttivat nopeasti
mainettamatkailunähtävyyksinä.1065

Aateliskalenterin arvon mitätöinti kävi näppärästi irvailemalla pikkupaikka-
kunnan koulumestarin genealogiaharrastukselle, joka alkoi huutokaupasta oste-
tusta aatelisnimikirjasta. Mies parka ei lopulta tiennyt, tervehtiäkö ensin rikasta
aatelitonta vai köyhtynyttä vapaasukuista, saati sitä, kumpaa pitikään tervehtiä
kohteliaammin. Hän ratkaisi ongelman väistymällä tien sivuun, kunnes kumpi-
kinolimennytohi.1066Iloitessaan”suomalaisen”YrjöKoskisenaateloinnistaMor-
gonbladet innostuiilkkumaanaatelisensukutietoisuudentunnuksia:kalskahtavaa
nimeä,kunnioitettujaesi-isiä,aatelismatrikkeliinjaRitarihuoneensukuluetteloon
kirjoittautumista,sukuunkuulumisestatunnettuaylpeyttäjavaalilausetta.1067

Kartanoidenaatelinenomistajuustuliesiinsatunnaisestiuutisissa,asiateksteis-
sä ja nekrologeissa.1068 Sukuhistorioiden yhteydessä mainittiin tyypillisesti suvun

1060NyaPressen31.3.1885.
1061FinlandsAllmännaTidning9.ja11.7.1862.
1062ReinholdHausen(1850–1942),tulevahistorioitsijajapitkäaikainenValtionarkistonhoitaja

(1883–1916).
1063UusiSuometar5.12.1870.SuomalainenWirallinenLehti8.12.1870.SanomiaTurusta16.12.1870.
1064Tapio17.7.1869.SanomiaTurusta9.10.1884.Hufvudstadsbladet21.8.1885.
1065ÅboUnderrättelser3.1.ja31.8.1881.WiborgsTidning8.1.ja27.10.1881.HelsingforsDagblad

18.1.1881.FinlandsAllmännaTidning19.ja27.1.sekä24.10.1881.Morgonbladet2.9.1881.
Hufvudstadsbladet3.9.1881.

1066Turunlehti30.3.1886.
1067Morgonbladet4.6.1884.
1068Ilmarinen18.8.1849(Turunseudunkartanot).FinlandsAllmännaTidning22.6.,7.ja29.7.1852

(velkakirjamalliträlssitiloille).Wiborgsbladet30.5.1883(pakkohuutokauppa),24.5.1884
(Viipurinseudunkartanot)ja14.11.1888(nekrologi).
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emäkartanot, kuten Horn-suvun perinteikäs Kankaisten kartano ja Kurck-su-
vun Laukko. Osa kartanoista esiintyi nytkin sukujen nimien yhteydessä: Boye af
Gennäs, Horn till Åminne, Horn till Kankas.1069 Moralismissaan kovin topeliaa-
niset kartanoseutujen kuvaukset taas painottivat edistyksen vääjäämättömyyttä.
Vallanhimoisen, korskean aatelin kartanot ja tilukset päätyivät talonpoikaiseen
omistukseen,kuntuonikorjasientiset isännät.1070Tässäkinyhteydessäesiinnos-
tettuviikatemiesaatelinNemesiksenäondemokraattiseneetoksensuosimandanse
macabre-tematiikanilmentymä.

Aatelin näkyvyys seuraelämässä ja mieltymys pinnalliseen seurusteluun mai-
nittiin lehdistössäkin.1071 Eksplisiittisesti ylellisen elämäntavan tunnuksiin kuten
sametti- ja silkkivaatteisiin, turkiksiin, hopea- ja kristalliastioihin viitattiin vain
etäiseen menneisyyteen sijoittuvien kuvausten yhteydessä, toki aina peruskriitti-
sessäsävyssä.1072

Aatelisen yksilön tyyppiominaisuuksia kosketeltiin lehtiteksteissä, kuten
yleensäkin faktagenressä, vain harvoin. Historiallisessa kuvauksessa jotain saat-
toi pulpahtaa esiin. Topeliuksen Raseborg-artikkeli kuvasi tarinan konnan Sten
Lejonhufwudin mieheksi, jonka ylpeä omanarvontunto oli muuntunut ylimieli-
syydeksi ja turhamaisuudeksi. Isänmaallisuuden tilalla oli oman edun tavoittelu
javerenjano.1073Ensimmäisiävaltiopäiviäarvioitaessaaateliakiitettiinritarillisesta
jalomielisyydestäopettajienpalkkaustakoskevanpäätöksensuhteen,koskanämä
olivatpuolustaneetedustajatontayhteiskuntaryhmää.1074



Kotimainenaatelipikku-uutisissa
jasatunnaismaininnoissa1075

Aateli mainittiin yhteiskunnan ylimpänä kerrostumana monenlaisissa katsauk-
sissa ja yleisuutisissa, joilla eiollut eksplisiittistä ideologista sisältöä,mutta jotka
silti muokkasivat aatelista vallitsevaa mielikuvaa. Tällaisia olivat lehtien julkaise-
mat tilastot, jotka kuvasivat säädyittäin vaikkapa maan väestörakennetta, tietyn
kaupungin väkilukua tai koulujen oppilaiden syntyperäjakaumaa,1076 sekä suuri-

1069SanomiaTurusta9.10.1884.FinlandsAllmännaTidning9.,10.,11.,12.,14.,15.ja16.7.1862.Åbo
Underrättelser19.,20.ja21.1.1875.

1070Folkwännen23.12.1885.Folkwännen1.6.1886.
1071Finland26.4.1889.ÖstraFinland9.4.1880.
1072Wiborg5.12.1859.ÅboUnderrättelser30.10.1873.
1073HelsingforsTidningar8.3.1851.
1074Wasabladet12.3.1864.
1075Tämänalaluvunnooteissamainitutlehtikirjoituksetovatvalikoituja,edustaviaesimerkkejä

puheenaolevistailmiöistä.Kaikkiatietyntyyppisiälehtijuttujaeinooteissaoleluetteloitu.
Hakutulostenpuitteissakattavastionsensijaanesitettymyöhempienalalukujenyhteiskunnalli-
seltaargumentaatioltaanpainavammatkirjoitukset.

1076FinlandsAllmännaTidning4.9.1850/bilaga.ÅboTidningar1.12.1856.FinlandsAllmänna
Tidning9.1.1863.(säätyjenluvutolivatvuodelta1835,muttalehdenmukaanryhmienkoon
keskinäinensuhdeoliedelleensama:aateli2509,papisto5230,porvaristo14280jatalonpoikaisto
1219568henkeä).SuomenVirallinenLehti5.8.1880(aatelinmääräerivuosina–1865:2808,
1870:2912,1875:2780).Tilastojasaatettiinkäyttäämyöskritiikinvälineenä:WiipurinSanomat
13.1.1888huomautti,ettäaatelin3041henkeähallitseeneljäsosaavaltiopäivienäänivallasta.
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ruhtinaskuntaaesittelevät,alunperinmuidenmaidenlehdissäjulkaistutkuvauk-
set.1077 Myös keisarikuntaan liittyvissä virallisissa yhteyksissä, kuten keisarillisissa
julistuksissa, kenraalikuvernöörin juhlapuheissa, keisarivierailujen protokollassa,
kunniamerkkejäjaettaessa,kruunajaisjuhlallisuuksiakoskevissauutisissasekäkei-
sarillelaadituissakirjelmissäaatelillaoliylinsija.1078

Lehdissä esiintyi myös pelkästään aatelia käsitteleviä katsauksia. Näitä olivat
tietynseudunkartanonomistajienkuvaukset1079sekätiedotaatelisnaistenelatusta
varten perustetun Adelig Jungfrustiftin toiminnasta.1080 Suorimmin kohdennetut
uutiset,katsauksetjakolumnitkäsittelivätaateloinninhistoriaa,uusiaaatelointeja
ja arvossa korotuksia, aatelin rakennetta ja kokoontumisia.1081 Kaupunkien kun-
nallishallinnon jäseniltä edellytetty nimellinen porvarillisuus saattoi realisoitua
hupaisanapikku-uutisena:aatelismiehenkerrottiinsaaneenvapautuksenaateluu-
destaan hakeakseen raatimiehen ja pormestarin virkoja.1082 Semanttisella tasolla
taitettiinpeistäsiitä,olikooikeinpuhuaaatelissäätyynkorottamisesta.Symbolista
korkeuseroakorostavailmaushaluttiinmuuttaamuotoonsuodaaatelisarvo.1083

Positiivista julkisuuskuvaa tuottivat pikku-uutiset aatelisista, jotka lahjoitti-
vat rahaa hyviin tarkoituksiin; anteliaisuus taittoi itsekkyyden mielikuvaa, mutta
piiloviestinäsiirtyimyöskuvarikkaudesta, jokaoli taashelppoassosioida talou-
delliseenriistoon.1084AatelisnaistenaktiivisuusHelsinginrouvasväenyhdistyksessä
tosin tuli noteeratuksi ilman sivumerkityksiä.1085 Tieteen ja taiteen mesenointia
arvostettiin:esimerkiksijanakkalalaisenluutnanttiStandertskjöldinkerrottiinkai-
vauttaneenomallakustannuksellaanesiinmailtaan löytyneitämuinaisjäännöksiä
ja lahjoittaneen löydötyliopistolle.Historiakirjoista tuttuyleinenasennekuiten-
kin oli, että Suomessa, toisin kuin ulkomailla, tällaista tapahtui valitettavan har-
voin.1086

1077Hufvudstadsbladet18.9.1873:tekstionoteyhdysvaltalaisenlehdenjulkaisemastaSuomen-ku-
vauksesta.Siinäkuvataanaatelinluokkajakoajaluokkienmääräsuhteitavuoden1872tietojen
mukaan:9kreivillistäsukua,niistä2miespuoleltasammuneita,44vapaaherrallistasukuaja187
tavallistaaatelissukua.Morgonbladet9.1.1873:vuonna1805aatelisiaoli2534,muita893229
henkeä,vuonna1865vastaavatluvutolivat2789ja1792122.Hufvudstadsbladet20.9.1881:
venäläisessälehdessäjulkaistuselostusSuomenjaVenäjänaatelinkeskinäisestäsuhteesta.
Folkwännen14.7.1885:ruotsalaiseenmainintaannelisäätyisistävaltiopäivistäsisältyihuomio
järjestelmänvanhakantaisuudesta.

1078FinlandsAllmännaTidning10.10.1856.HelsingforsTidningar21.3.1861/bilaga.Suometar
9.5.1856.FinlandsAllmännaTidning26.3.1856.Hämäläinen15.8.1885.ÅboTidningar
14.5.1855.Morgonbladet15.12.1882.

1079Ilmarinen18.8.1849.Wiborgsbladet30.5.1883ja24.5.1884.ÖstraFinland7.7.1883.
1080FinlandsAllmännaTidning31.12.1862/2.bilaga.Kyseinenkassatoimiosinsijoitusvakuutus-pe-

riaatteella,osinavustuskassana.
1081ÅboTidningar11.5.1849ja13.12.1859.FinlandsAllmännaTidning15.11.1859.Helsingfors

Tidningar17.3.1860,23.03.1863ja2.1.1864.NyaPressen8.5.1883ja25.5.1884.Morgonbladet
4.6.1884.ÖstraFinland27.2.1885.Hufvudstadsbladet18.5.1890.

1082SanomiaTurusta4.11.1886.
1083Alkuperäisessämuodossaupphöjdiadligståndjaförlänaadligvärdighet.HelsingforsTidningar

29.11.1866.
1084Hufvudstadsbladet26.6.1870.SuomalainenVirallinenlehti21.6.1879.Folkwännen15.10.1890

(E.Stjernvall-Walleeninnekrologi).
1085SuomalainenVirallinenlehti3.1.1866,lisälehti.
1086HelsingforsTidningar12.3.1859ja19.7.1865.Hämäläinen10.11.1865.Vrt.Krohn1878,233.
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Negatiivista julkisuuskuvaa loivatsuuret japienetaatelisetrötösherrat, joiden
toimiaselostettiinantaumuksella.Eräskintunnetunsuvun jäsenolinostanutra-
haapankistaväärennetyllävekselillä–elisyyllistynytvelkaantuneenaatelismiehen
perusrikokseen.Teostahänetolituomittupaitsivankeuteenjavahingonkorvauk-
siin,myöskunniansa jaaatelisoikeutensamenettäneeksi.1087 Joroisista taasrapor-
toitiinkoulunrahoittamiseksijärjestetynkaikillesäädyilleavoimentanssiaisjuhlan
päättänythäväistysjuttu.

”Kaksi paria lensi ympäri lattiata. Molemmat herrat olivat aatelissäätyisiä. Kohta näkyi

pyörivän kolmaskin pari, vaan tanssittaja ei kuulunutkaan aatelissäätyyn, ja pian as-

tuikin hänen eteensä eräs aatelissäätyinen yli-oppilas ja käski häntä pois tanssimasta.

Tuommoistakäytöstäeivarmaankaanhyväksykukaansivistynytihminen.”1088

Aateluustoimimyösironisenavertauskuvanajahaukkumasanana.Oikeinkir-
joitustakäsitteleväartikkelisaattoialkaayleisluontoisellatoteamuksellasiitä,että
Ranskan vallankumous oli kumonnut aatelin vallan ja tuottanut vapaan ja tasa-
arvoisen yhteiskunnan, mutta isot kirjaimet, kuin aristokraattiset arvoasteet,
olivat edelleen käytössä.1089 Köyhäinavun suuntaamisesta 1860-luvulla Hufvud-
stadsbladetissa kiistelleet paikalliskirjeenvaihtajat antoivat erään kylän ylimielisil-
le talonpojille liikanimen”Jussila-adeln”; toisenkirjoittajanmukaannämäolivat
alempiasäätyhenkilöitä,jotkaarvelivatkuuluvansasivistyneistöönjasiksivastus-
tivatalempienluokkienolojenkohentamista.ViipurinSanomissapuhuttiineripu-
raistensäkkijärveläisten”aatelisestaylpeydestä”jaPäivälehdessäIlmajoensivistyk-
selläänelämöivän,varakkaannuorisonmoitittiinpitävän itseääntalonpoikaisaa-
telina.1090 Toisaalta aateluudella saatettiin, ainakin ruotsiksi, yhä ilmentää myös
jaloutta: Finland vuodelta 1885 ylistiAleksanteri II:n vuoden 1863 valtiopäivien
avajaispuhettatodetensenolleen”värdigtenmenniskaafhögadel.”1091

Palstantäytteenäesiintyimyösaateliakoskeviahumoristisiaanekdootteja–vit-
sejä,joissaiskettiinvaikkapakomeanelämäntavantuottamaantaipumukseenelää
ylivarojensataitasa-arvoeetoksenvastaiseenylpeyteenvanhoistasukujuurista.

”Enherreafgammaladelvilledrifvamedennyadlad,ochsade:’Herrnsfargjordemig

alltdebästastöflarne.’–’Jagvetnogdet’,svaradedenandre,’jagharännuqvardeobe-

taltaräkningarne’.”1092

”Gammaladel.–Baronen:Jagförsäkrarer,attjagärafofantligtgammaladel.Detärinte

långt ifrån att mina anherrar sutto på balkongen till sitt slott och sågo på när verlden

skapades.”1093

1087Tapio14.8.1869.
1088Tapio16.3.1872.
1089HelsingforsTidningar6.6.1849.
1090Tapio2.4.1864.Hufvudstadsbladet28.4.ja14.5.1868.WiipurinSanomat1.2.1887.Päivälehti

21.2.1890.
1091Finland5.7.1885.
1092ÅboTidningar16.10.1856.
1093ÅboTidning19.5.1885.
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Painavinaateliinkohdistettukritiikkijulkaistiinpitkinäkirjoituksina,jotkaon
jo yllä käsitelty. Kritiikkiä tuli esiin kuitenkin myös satunnaisissa maininnoissa.
Eräs suosituimpia teemoja oli aatelin sivistyksellisen itsekkyyden arvostelu. Sitä
säesti letkautteluaiempienvuosisatojenaatelin lukutaidottomuudesta ja raakuu-
desta, johonsivistyneistöidentiteetinomanneet lehtimiehetpeilasivatomaasivis-
tyneisyyttään.1094

Hyveaateluuden käsitettä eksplikoitiin vuosien varrella monissa lehdissä. Åbo
Underrättelser katsoi, että sivistynyt luokka oli kansan itseoikeutettu johtaja,
muttamuistutti,ettämyöslahjakkuus,eivainsyntyperätaiperittyomaisuus,oli
lopulta sattuman lahjaa. Helsingfors Tidningar arveli yksioikoisemmin, että oi-
keaaaateluuttatuottivatlahjakkuusjasivistys,eiaristokraattinentausta.Hufvud-
stadsbladetissapiispaSchaumankatsoipoliittistenvapauksiensynnyttäväntodel-
lisenaatelin.Hyveaateluudenkansa-hakuinenvariantti sisältyiVikingeninValde-
marin arvioonA. von Beckerin Ritarihuoneella näytteillä olleista, ruotsinkielistä
rannikkoseutua kuvaavista tauluista: taiteilija sai esiin köyhien, yksinkertaisten
kansanihmisten olemuksesta huokuvan aateluuden. Folkwännen arvosteli bättre
folkintittelinkipeyttähuomauttaen,ettäolennaisintaolisydämenkauneusjasie-
lunaateluus.MyösHelsingforspainottisydämenaateluuttajasielunpuhtautta.1095

Kansallisetsuurmiehetluettiinmieluustiosaksikansallistahyveaatelia.1096Elias
Lönnrotin80-vuotisjuhlassavuonna1882juhlapuhujakuvasitätätodelliseksisuo-
malaiseksi aatelismieheksi. Kansallisesti tärkeäksi koettu puhe julkaistiin useissa
lehdissä.

”Hänonaatelismies,sitäoikeataaatelissäätyä,jollatosi-ihmisyydenihanteetovatkilven-

merkkeinä.Tämäaatelikasvaaharvoinvaakunoitetuissakehdoissa.Jalosukuisuuseiaina

oleyhtäkuin jalomielisyys.Lempeä luonnotareivalitse lemmikkiänsä säätyynkatsoen,

vaanpistäämonestiaateliskirjansa,oikeanjaloudenlahjakirjan,senkinlapsenkapaloihin,

jokaensi-uniansamakaileematalanmökinkarstaisenkurkihirrenalla.Tämänaateliston

etevin tunnusmerkki on rakkaus [...]. Rakkauden kanssa ovat yhdistettyinä nöyryys ja

tyytyväisyys.Neharvat,joillanämätomaisuudetovatsiinämäärinkuinLönnrot’illa,ovat

ihmiskunnan etevimpiä, vaikkapa eivät tekisikään mitään uros- tai ansiotöitä. He ovat

kansansuola.Hepitäväthenkistenjasiveellistenihanteidenlippuaylähällä,silloinkuin

enimmätmuutihmisetmellastavatelämänturhuudenmarkkinoillajahimot,rahanhimo,

kunnianhimo, nautinnonhimo poloisia vimmaten riehuttavat. Näitä valittuja on Elias

Lönnrotkin.”1097

1094HelsingforsTidningar7.11.1849ja24.1.1863.KuopionSanomat19.9.1957.FinlandsAllmänna
Tidning14.5.1859.Morgonbladet21.11.1872.Morgonbladet21.ja28.4.1881.

1095 AboUnderrättelser27.10.1864.HelsingforsTidningar22.1.1866.Hufvudstadsbladet25.4.1869.
Vikingen28.11.1874(vrt.Vainio2004A.EdelfeltinjaG.Berndtsoninkansankuvauksista).
Folkwännen25.3.1874.Helsingfors19.4.1881.

1096PoikkeuksennäyttäisitehneenJ.V.Snellman(k.4.7.1881).Tämänomalehti,Morgonbladet
24.11.1882julkaisiF.Peranderinyliopistollajärjestetyssämuistojuhlassapitämänpuheen,jossaei
lainkaanmainittuSnellmaninaatelointia.

1097SuomenVirallinenLehti18.4.1882.Suometar18.4.1882.Morgonbladet19.4.1882.Sanomia
Turusta20.4.1882.Hufvudstadsbladet21.4.1882.–Täsmälleensamapassussisältyimyösprofes-
soriAhlqvistinkahtavuottamyöhemminpitämäänmuistopuheeseen.Morgonbladet31.5.1884.
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Samana vuonna samanlaisessa juhlassa senaattori G.Z. Forsmanille, eli suoma-
laisittain, jaaateloituna,YrjöSakariYrjö-Koskiselle,pidetyssäpuheessatodettiin,
että hänen työnsä aatelissinettinä oli suomalaisuusaate. Hänen sanottiin aateloi-
neenmyösoppilaidensaajatukset.1098

Sekähyve-ettätosiaateluuttamäärittipitkä,mieskohtaisenansioneetoksenlä-
päisemäkirjoitus,jokajulkaistiinvuonna1884parissakinlehdessäotsikolla”Hyvä
sukuperä”.

”Puhutaanhyvästäsynnystä,hyvästäsukuperästä.Mearvostammejasopiikinarvostaaja-

losukuisia,muttakysytään,kutkapaovat todenteolla jalosukuisia?Euroopassa sanotaan

korkeainherrainjaruhtinastenpoikiajatyttäriäsemmoisiksi,säätyläistenjaaatelinjäl-

keisiäpidetäännimenomaanjalosukuisina;Amerikassataasovatrikastenperilliset jalo-

sukuisia;sielläonrikkausmukaaateli.Muttatodenteollaovatkumpikinväärässä.Kaikki

kunniallisetihmisetovatsynnyltänsäyhtähyvätkuinruhtinaatkin,[...]jalosukuisiaovat

hyödyllisenteollisuuden lapset,neron,siveyden jahurskaan jumalisuuden lapset.Hyvät

avutovat jalosukuisia,kaikkimuuaatelieimuutaolekuinsemuste,millä ihmisetkir-

joittavatnimensä.Terveys,kauneus,voima–neovatluonnollisestijalosukuisia,vaikkane

nimettöminäkätkettäisiinmihinpimeäänsopukkaanhyvänsä;vieläkin jalosukuisempia

ovatviisaus, rehellisyys, ihmisrakkaus jahurskaus;neovat aatelista, jopakuninkaallista

sukua.”1099

Tosiaateluutta määritettiin aatelismiesten muistokirjoituksissa. Tyypillisessä nek-
rologissakorostuivatmiehuullisuus,suvunnimenkunniassapitäminen,luonteen
jalous jahyväntekeväisyys, työteliäisyys jauskollinenviranhoito isänmaanpalve-
luksessa,myöhemminmyösinnovatiivisuusyritys-jakulttuurielämässätaimaan-
viljelyksenalallasekäpoliittinenaktiivisuusvaltiopäivillä.1100

Kunkansallinenaatekenttäsuomalais-venäläisenkonfliktinkärjistymisenmyö-
tä1880-luvunlopulla järjestyiuudelleen,aateliyhtenäperustuslaillisuuttatakaa-
vana valtiosäätynä nousi hetkittäin uuteen arvoon. Uutistekstien viittaukset oli-
vattyypillisestiepäsuoria.Aatelismiesesiintyiyhtenähahmonajuhlakuvaelmassa
kantamassa paareilla perustuslakia markkeeraavaa Suomi-neitoa, aatelin edusta-
jatesitettiinkeisarin luonavuonna1808käyneensäätyjen lähetystönkärjessä.1101

1098Morgonbladet24.11.1882.Forsmanaateloitiin1884nimelläYrjö-Koskinen.
Kts.http://www.riddarhuset.fi/.

1099SanomiaTurusta15.2.1884.TampereenSanomat8.3.1884.
1100FinlandsAllmännaTidning5.4.1856(A.G.Mellin).KuopioTidning30.8.1856(C.L.

Jegerschjöld).Hufvudstadsbladet12.4.1877(E.G.Wasastjerna;luonnehdintaedustaaklassista
aatelistasangviinikkotyyppiä).MorgonbladetjaUusiSuometar30.10.1878(J.A.vonBorn).
Hufvudstadsbladet31.1.1878jaVasabladet6.2.1878(R.Björkenheim).Hufvudstadsbladet
6.7.1881(J.V.Snellman).UusiSuometar7.11.1882(R.Lagerborg).NyaPressen6.5.1883jaÅbo
Tidning7.5.1883(G.J.Järnefelt).Folkwännen11.12.1883(J.Fr.Hisinger).Hufvudstadsbladet
jaSuomalainenVirallinenLehti23.2.1889(J.Fr.Wasastjerna).Folkwännen15.10.1890ja
TampereenSanomat17.10.1890(E.Stjernvall-Walleen).

1101Savo10.4.1888.Finland9.8.1889.Aatelinedustajienmukanaoloko.lähetystössäolimainittu
historiallistenselostustenyhteydessäaiemminkin(Wiborg13.9.1861,Papperslyktan30.12.1861),
muttasävyolinytaivantoinen.



236

Kuviteltuaatelismies

Uudenlainensovinnollisuus ilmenimyösHufvudstadsbladetinpitkässä jaasialli-
sessakatsauksessakotimaisenaatelinhistoriaanjanykypäivään.1102

Suomenaateliulkomaansanomalehdistössä,
kotimaanlehtienmukaan1103

Kotimaan olojen kuvauksia seurattiin tarkkaan myös ulkomaisista julkaisuista.
Suomenasioitauseinkäsitteleviinvenäläisiinlehtiinkiinnitettiinymmärrettävistä
syistäenitenhuomiota.Niidennäkökulmaoliyleisvaltakunnallinen,niissätarkas-
teltiinSuomennykytilaamenneisyydentuotteenajaotettiinkantaaaatelinkansal-
lisuuteencontramuukalaisuuteen.

Morgonbladet julkaisi 1870-luvulla Nedeljan1104 matkakuvauksen, jonka sävy
sopihyvinsenomaanfennomaanis-edistykselliseenlinjaan.Senmukaansuoma-
laisenaatelinoliperustanutkeskiajallaruotsalainenvalloittaja.Maanomistusolot
eivätkehittyneetyhtääärimmäisiksikuin Itämeren-maakunnissa,eikä suomalai-
nen talonpoika vihannut vieraita herrojaan yhtä paljon kuin eteläiset heimolai-
sensa.Anjalanmiehetesiteltiinsuomalaisinapatriootteina.Vaikkasuuriruhtinas-
kunnanaatelivakuuttisuomalaisuuttaan,seolisiltimuukalaista.Rauhallisetpro-
testanttiset talonpojat sietivät ruotsalaisia aatelisherrojaan, vaikka kannattivatkin
tasa-arvoa jademokratiaa.Nedeljanmukaanuudempikansallismielinen lehdistö
väittimaa-aateliavenäläistyneeksi,Viipurinläänintapauksessasuorastaanvenäläi-
seksi.Suomenaatelioliylpeää,säätyennakkoluuloistajavanhoillista.Sensuhteelli-
senpienilukumääräjaaatelittomanväestönnopeampikasvutodistivatkuitenkin
käytännössä,etteiaateliaivanylenmäärinriistänytkansaa.1105

Suomen aatelista vieraana, yhä Ruotsiin tähyävänä herraluokkana kirjoitti
1880-luvullamyösNovojeVremja.KirjoitustakriittisestireferoineetNyaPressenja
Finlandarvioivat,ettäkyseessäolihaluylläpitääreuna-alueillavaikutelmaaskan-
dinaavisen kulttuurihegemonian nousun uhasta, jotaVenäjä pyrki vastustamaan
tukemallaalueidenkansallisiapyrkimyksiä.Finlandinmielestäaatelieimitenkään
voinut kuulua svekomaanien ydinjoukkoon, koska se oli vuosisatoja vastustanut
riikinruotsalaista ylivaltaa. Nya Pressen noteerasi myös NovojeVremjan haasteen
suomalaiselleaatelille.Venäläislehtinäetmoittisitä,etteivenäläisilläaatelissuvuilla
ollutsuuriruhtinaskunnassaautomaattisestiaatelisoikeuksia,vaikkaniidenansioi-
tuneisuusolisiylittänytkotimaistenvastaavan.1106RuskijVestnikinrotuteoreettinen

1102Hufvudstadsbladet18.5.1890.
1103 Vakio-otsikolla”Suomiulkomaansanomalehdistössä”julkaisikatsauksiamm.Päivälehti(esim.

16.8.1890).Hufvudstadsbladetinvastaavaotsikkooli”Finlandidenutländskapressen”(esim.9.
ja17.8.1890)jaFinlandin”Finlandiutlandetspress”(esim.21.8.1890).

1104Venäläistenlehtiennimetontranslitteroitunykyisen,ei1800-lukuisen,lehdestälehteenvaihdel-
leentavanmukaan.

1105Morgonbladet9.1.1873.ViittausViipurinläänin”venäläiseen”aateliinliittyylahjoitusmaakysy-
mykseen.

1106NyaPressen12.,19.ja27.1.1885.Finland13.1,16.1.ja20.2.1885.–NyaPressen28.9.1885referoi
lyhyestimyösRus-lehdessäesitettyänäkemystäsuomalaisenaatelin”ruotsalaisuudesta”.
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näkemyssuomensukuistenkansojenlahjattomuudestajaRuotsistasaapuneenaa-
telinylivertaisuudestataasherättiNyaPresseninnärkästyksen.1107

Vahvistuvaslavofiilisuuntaustuotti1880-luvullamuitakinvastaaviakirjoituk-
sia. Ne hyökkäsivät ensi sijassa Suomen taloudellisia etuoikeuksia vastaan, mut-
ta sivaltelivat käytännössä nimenomaan porvaristoa ja”ruotsalaista aatelia”. Ko-
timainen lehdistöeikuitenkaan tervehtinyt ilollaemämaanantamaa taustatukea
aatelinhävittämiselle.Päinvastoin: sekaantuminen suuriruhtinaskunnanasioihin
herättihuolta.1108Vuonna1889Hufvudstadsbladet julkaisiMoskovskieVedomostin
kannan perustuslaillisuuskysymykseen. Sen mukaan ruotsalaisista 1700-luvun
laeista hyötyi enää vain omavaltainen aateli, joka oli vuosisatojen saatossa tullut
kuuluisaksi petoksistaan ja valapattoudestaan ja pitänyt kuninkaita shakkinap-
puloinaan.1109Taisteluntiimellyksessäkaivettiinesiinvanhakiistakapula.Vuoden
1890alussaNyaPresseninjaFinlandinreferoimaNovojeVremjamuistuttimieliin,
miten vuoden 1863 valtiopäivillä kiisteltiin Venäjällä palvelevien aatelismiesten
edustautumisoikeudesta.1110Alkukesästäsamalehtipanivieläparemmaksiottaes-
saan hyveellisessä sävyssä kantaa suomalaiseen rikoslakiin. Sn mukaan rikolliset
suomalaiset aateliset emämaassa seurustelivat samanarvoisinaVenäjän kunnolli-
senaatelinkanssa.Venäjällähäpeälliseenrikokseensyyllistynytaatelinenmenetti
säädyn jäsenyyden ja etuoikeudet, joutui luovuttamaan omaisuutensa perillisil-
leen ja katsottiin poliittisesti kuolleeksi. Suomessa taas vastaava henkilö menetti
”vain” kansalaisluottamuksensa, virka- ja valtiopäiväkelpoisuutensa, mutta ei ar-
vonimeään, aatelista statustaan, omaisuuttaan tai taloudellisia etuoikeuksiaan.
Suomalaisetaatelisetkelmit javarkaatsaattoivatnäinhelpostisiirtyäVenäjälle ja
sielläarvonimiensätakaamanpuhtoisennaamiontakaaseurustellatasa-arvoisena
korkeimminjalosukuisenvenäläisenaatelinkanssa.1111

Muualla Euroopassa ilmestyneitä Suomi-kuvauksia lehdet siteerasivat satun-
naisemmin,tyypillisenämotiivinaanniidenmonensuuntaistenasia-jaasennevir-
heidenihmettely.Kohtuullinenosaväärinkäsityksistäliittyisuomalaiseenaateliin.
Oikoessaannärkästyneenävieraidenvirheitälehdetsamallapäivittivätjasuhteel-
listivatomiakintietojaanaatelista.Osaajutuistaeiedesvaivauduttuoikaisemaan,
julkaistiinvain.Lukijoidenyleissivistyksensiisoletettiinriittävänaateliakoskevien
virheellisten”tietojen”omatoimiseenoikaisuun.

Ranskalainen näkemys 1850-luvulta esitti, ettei ruotsalaismallisen vapaan ta-
lonpoikaiston maassa ollut aatelia lainkaan.1112 Ruotsalais-norjalainen artikke-
li 1860-luvulta taas kertoi, että fennomania oli venäläisten ovela juoni Suomen
erottamiseksioikeastaemämaastaaneliRuotsista.Rahvas,porvaritjavirkamiehet
olivat saaneet venäläiseltä hallinnolta aineellisia etuja. Ainoastaan virkakuntaan
kuulumaton,valtiostariippumaton,sukujuuriltaanruotsalainenaatelinosaylläpi-

1107NyaPressen18.10.1885.
1108WiipurinSanomat26.9.1885referoiRus’-lehdenartikkeliajamainitsimuitakinvenäläisiäkirjoi-

tuksiaasiasta.
1109Hufvudstadsbladet9.8.1889.
1110Finland23.1.1890.NyaPressen.23.1.1890.Katsojäljempänäs.341–344.
1111Hufvudstadsbladet(26.ja)27.6.1890.
1112BorgåTidning27.5.1854.
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ti salaasympatioitaRuotsiakohtaan.1113 Itävaltalaisprofessorin1870-luvun lopun
matkakuvaus esitti aatelin alkuperältään ruotsalaisena, mutta tarjoili, ilmeisesti
Etelä-Suomen jaViron sekoittaen, ajatusta eteläisenSuomen saksalaisherruudes-
ta.11141880-luvunsaksalaisarviojakoiaatelinriemukkaastivenäläismieliseenruot-
salaiseenjakansalliseensuomalaiseenosaan.1115

Näkemykset jyrkkenivät jareferaattienfrekvenssi tihenikesällä1890venäläis-
tämistoimien myötä. Argumentoinnin kärki kääntyi yllättäen 180 astetta, kun
kotoisiaolosuhteitapuolustettiinuudenlaistauhkaavastaan. Jyrkimmäteuroop-
palaisesta suurvaltapolitiikasta nousevat kannanotot ilmestyivät ranskalaisissa ja
saksalaisissalehdissä.BerlinerTageblattjulkaisiloppukesästäSuomenyhteiskuntaa
koskevankirjoituksen,jotaHufvudstadsbladettuohtuneenaarvioiväitekerrallaan.
ToisinkuinTageblattväitti,suomalainenyhteiskuntaeiollutfeodaalis-patriarkaa-
lisellakannalla,maassaeivallinnutylimmänaatelinrajoittamatonvalta,”suomen-
maalaiset paronit” eivät hallinneet maassa suuria alueita eivätkä myöskään mie-
hissä vastustaneet uudenaikaisen ajattelun leviämistä kyseisille seuduille. Tämän
jälkeenlehtikävivastahyökkäykseen,jokaolirepäisevässäristiriidassaaateluusdis-
kurssin keskeisten loukkauskivien, perinnöllisyyden, tittelien, itsekkyysoletuksen
jasosiaalisenylivoimankanssa.SenmukaanEuroopassaolituskinyhtäänmaata,
jossaaateliolisimenettänytfeodaaliherranasemansaniintyystinkuinSuomessa.
Sentaloudellisetprivilegiotolipurettuaatelinomallasuostumuksella.Vieläjäljellä
olevaanvaltiopäiväoikeuteeneiliittynyttaloudellistahyötyä,eikäaatelivaltiopäi-
villäajanutitsekästäsäätyetuaanvaanedistiyhteistähyvää.Lehdenmukaanaate-
luuspoikkesimodernistaarvonimikäytännöstäoikeastaanvainsiinä,ettäaatelis-
arvoperiytyi.1116

Berliner Tageblatt julkaisi sittemmin Suomesta lähetetyn vastineen, jota koti-
maisetlehdetreferoivat.Siinäselostettiinkärsivälliseensävyyn,etteiSuomessaol-
lutkahtakansallisuuttavaankaksikieliryhmää,etteimaassavallinnutfeodaalinen
aatelisherruus eivätkä talonpojat olleet koskaan olleet maaorjia. Vanhanaikaisen
nelisäätyedustuksensäilyttämistäkirjoitusperustelihalullaollariskeeraamattape-
rustuslainsiunaamaavanhaamuotoa,jokanytvahvistiperustuslainomaahorju-
vaaasemaa.1117

Useissa lehdissä siteerattiin ihmetyksellä vuoden 1890 elokuun 15. päivän Le
Matin’ia. Sen mukaan Suomen talonpoikaista kansaa sortava ruotsalainen aateli
lietsoirevanssihenkisenRuotsintukemanakapinaaVenäjäävastaan.

”VaikkasuuriosaSuomenkansastatervehtiikin[venäläistyttämistoimenpiteitä]mielihy-

vällä,herättävätnekuitenkinmitäsuurintatyytymättömyyttäaatelissa,jokasuurimmak-

siosaksionsisällisesti jäänyt ruotsalais-mieliseksi [...].Sitäpaitsiovat saksalaisetmate-

1113HelsingforsTidningar6.5.1865.LehtikommentoiNyaDagligtAllehandannorjalaisenkirjeen-
vaihtajanjuttuanärkästyneeseensävyyn:ettämuka”vifinnar”emmeitseolisikaanomankansal-
lisenliikkeemmekärjessä!

1114ÖstraFinland2.5.1879.
1115Morgonbladet27.4.1883.
1116Hufvudstadsbladet9.8.1890.
1117Päivälehti16.8.1890.Hufvudstadsbladet17.8.1890.
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lijalehdet ja niiden ruotsalaiset hengenheimolaiset ryhtyneet syytämään vastalauseita ja

valitusvirsiäVenäjänTsaariavastaan,jokasortaaSuomea,eikävälitäkansanvapaudesta,

vaikka, ainakin tässä tapauksessa, totuus onVenäjän hallituksen puolella, joka, sekaan-

tumalla Suomen asioihin pelastaa yhteisen kansan aatelin ja papiston rettelöimisestä ja

oikuista.[...]Muttaruotsalaisetparoniteivät luovuaseista,vaanyllyttelevätyhä innok-

kaammin sanomalehtien, aikakauskirjain, lentokirjoitusten ynnä muiden kautta. [...]

Aatelieitarvitsepuolustaaoikeuksiaanyksinään.Silläonauttajanaanjatärkeänäuskol-

lisena liittolaisenaprotestanttinenpapisto. [...]Suomessanytpastorikokonaanonriip-

puvainen ’patraksestaan’,ruotsalaisestaparonistaelimaalordista.Häntoimiiainoastaan

tämänkäskyjenmukaan,muttasensijaankostaahän,missävaanvoi, suomalaiselle ta-

lonpojalleen.”1118

SamoihinaikoihintarkasteltiinmyösLeFigarossajulkaistuasamansuuntaistakir-
joitusta,jossaSuomirinnastettiinItämeren-maakuntiin;jutuntodettiinolevansi-
sällöltäänvähintäänkinerikoinen.LeFigaronkinmukaanvenäläistämistävastusti
nimenomaanaateliyksinään.1119

Jatkoksi polemiikkiin ilmestyi 26. elokuuta Savo-lehdessä sittemmin useisiin
muihin lehtiin lainattu ja kiittäen kommentoitu vastakirjoitus otsikolla ”Mitkä
ovatkansanmielipiteet?”

”Suomenvarsinainentalonpoika,niinväitetään,kärsiiaatelistenherrainorjuudessa,eikä

muka toivomuutakuin sitä, ettäheidät siitävapautettaisiin. [...]Turhaanovat suoma-

laisetsanomalehdetkuinyhdestäsuustavakuuttaneet,ettätäälläeilöydyherruuttaeikä

orjuuttasiinäkuinsitäluulotellaanolevaksi;ettäSuomentalonpoikaitseonsuurinherra

Suomessa;ettäkaikkisäätyluokattuntevatitsensäyhdeksijakamattomaksiSuomen

kansaksi.”1120

Keskustelua jatkoi syyskuussa vielä Sanomia Turusta. Sen mukaan pääosa koti-
maan aatelista oli virka-aatelia, kun taas vauraimmat maanomistajat olivat suu-
rimmaksiosaksitalonpoikia,eivätaatelisia.1121

Kaksinkertaisen ulkoisen uhan – venäläistämistoimien ja ulkomaisten leh-
tien asiantuntemattomien kirjoitusten – edessä kotimaiset rivit siis sulkeutuivat.
Aatelistatuliainakintilapäisestiosa”meitä”.



1118Finland21.8.1890.NyaPressen21.8.1890.Päivälehti22.8.1890.Wiborgsbladet28.8.1890.
TampereenSanomat29.8.1890(sitaatti).LeMatin’inkirjoituksessaliioiteltiinkiinnostavasti
kriittisendiskurssinsuosimaa,todellisuudessajoharvinaistakartanonisännänpatronaattioi-
keutta–siisoikeuttanimittääpitäjänpastorijamaksaahänenpalkkansa.

1119NyaPressen22.8.1890.Päivälehti22.8.1890.Finland22.8.1890.
1120Savo26.8.1890.Samankansallistunnettaluokka-jasäätytunteenyliuhkuvanuutisenjulkaisivat

ainakinFinland28.8.1890,Päivälehti28.8.1890jaÖstraFinland30.8.1890.Hufvudstadsbladet
30.8.1890referoikirjoitusta.

1121SanomiaTurusta18.9.1890.
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Ulkomaidenaatelitsuomalaisessalehdistössä

Aatelimiellettiin1800-luvullakosmopoliittiseksisäädyksi.Seolitaustoiltaanmo-
nikansallistajasenseurapiiritolivatkansainväliset.Kansakunnansisäistäyhteen-
kuuluvuuttapainottavanationalistineneetospititätäpahanajasulkiaatelinpois
kansallisenyhteisönytimestä.

Eurooppalainen aateluusvastainen kirjoittelu kierrätti aiheita maasta toiseen.
Erimaidenaateleitaverrattiintoisiinsahyvässäjapahassa,jokoedistyksellisyyden
puutteesta moittien tai modernisoitumisesta kiittäen. Kotimaan aateli sai usein
kantaakseenulkomaistenaateliensyntejäjamuidenmaidenepäkohdatyleistettiin
helpostikoskemaankotimaata.TästäsyystäEuroopanaateleitakäsitelleetuutiset
jakirjoituksetsävyttivätmyöskotimaanaatelinkuvaa.Niitämyösjulkaistiintar-
koitushakuisesti,kotimaisenaateluuskriittisendiskurssintarpeisiinkohdentaen.

Venäjänimperiuminaateli

Emämaan uutisia julkaistiin 1800-luvun suomalaislehdissä omana osionaan, en-
nen varsinaisia ulkomaanuutisia. Keisarikunnan aatelia koskevista maininnois-
tapääosa liittyihallitsijahuoneeseen.Pietarin jaMoskovanaateliesittäytyihovin
ilo- ja surujuhlista ja keisarikaupungin tapahtumista kertovissa pikku-uutisissa.
Varsinkin pitemmissä kuvauksissa univormut kimaltelivat, timantit säihkyivät ja
silkkiloisti.1122Kaupunkikuvauksissakinaateliavilahteli,vaikkaniissäkeskityttiin-
kinhistoriaan japorvarilliseenelämänmenoon.1123Maakuntienaatelipääsiesiin,
kun keisari matkusti, hallintotoimien toteuttajana ja keisarillisten juhlapäivien
paikallistason viettoa uutisoitaessa.1124 Nämä uutiset pitivät yllä kuvaa aatelista
hallitsijansätkynukkeinajaseremoniakoristeina.

Kotimaisen aatelin tapaan venäläiset aateliset esittäytyivät nekrologeissa, ge-
nealogisissa selostuksissa, aatelointeja ja arvossa korotuksia koskevissa uutisissa
ja yleiskatsauksissa1125 sekä erillisenä ryhmänä valtakunnan oloja kuvaavissa ti-
lastoissa jaselostuksissa.1126MyösVenäjänaatelinpitkäupseeritraditiomainittiin
usein.1127Toisaaltaseurustelu-upseereinakomeilleisiin,mukavaaelämääviettänei-
siinylhäisaatelisiinkaartinupseereihinjayleensäkinaatelinsotaponnistuksiinkoh-
distettiinsamanlaistaväheksyvääjaironisoivaakritiikkiäkuinkotimaassa.1128Niin

1122FinlandsAllmännaTidning29.9.,30.9.,1.10.,3.10.ja14.10.1856.ÅboUnderrättelser
13.11.1866.ÖstraFinland12.2.1877ja31.5.1883.Vasabladet29.12.1877.Morgonbladet8.6.1880.
Hufvudstadsbladet15.4.1882,12.5.1883,17.2.1886ja17.4.1887.Wiborgsbladet1.11.1888.
Vuosien1856ja1883piikkejäselittävätAleksanteriII:njaAleksanteriIII:nkruunajaiset.

1123Suometar9.12.1869.Morgonbladet5.10.1881.
1124FinlandsAllmännaTidning15.5.1856.Wiborg19.9.1856.Morgonbladet11.2.,8.3.ja23.3.1880.

Finland12.10.1888.Hufvudstadsbladet1.11.1888.ÖstraFinland17.5.1886.Finland23.11.1888.
1125Morgonbladet16.6.1874.DagensNyheter6.7.1877.Hufvudstadsbladet23.4.ja8.9.1880ja

7.7.1889.Wiborgsbladet9.10.1884ja24.5.1890.ÖstraFinland20.1.1885.
1126Wiborg24.2.1857.HelsingforsTidningar18.11.1857.HelsingforsDagblad20.9.1862.Helsingfors

22.9.1881:ssajulkaistussa”TiggerietiRyssland”-artikkelissaaatelistenkerjäläistenmääräksi
laskettiin3,235.Pikkuporvareitaolikerjäläisistä43,434jatalonpoikaistoa181,932.

1127ÅboUnderrättelser14.3.1854.Wiborg19.9.1856.FinlandsAllmännaTidning2.5.1856.
Morgonbladet17.1.1874.Hufvudstadsbladet19.1.1874.

1128Hufvudstadsbladet30.8.1877(sitaatti).ÖstraFinland8.ja10.8.1877.
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ikäänkotimaisestadiskurssistatuttusivistyksellinenitsekkyyskotiopettajineenkuu-
luivenäläisenkinaatelinsyntilistaan.Sitäsyytettiinmaankoulujärjestelmäntakapa-
juisuudesta,koskaseomienlastensakoulutuksessasuosikotiopetusta.1129Venäläisen
aatelinkoulutuksellinenerityisasematulitutuksimyössuomalaisilleaatelislapsille
tarkoitettujen,täkäläisissälehdissäjulkaistujenkoulujenoppilaaksiottoilmoitusten
jaKatariinaSuurentyttökoulureformiakäsitelleenartikkelinmyötä.1130

Venäläisen – oikeastaan yleiseurooppalaisen, koska aiheet olivat kansainvälis-
tätavaraa–aateluudenepäilyttävintäpuoltapitivätesillävärikkäätpikku-uutiset,
joidenimplisiittisenäsisältönäoliaatelinrappio.Aiheenasaattoiollaaateluuskir-
jansa väärentänyt ”Ruhtinas-kaleeriorja”, virkavirheestä aatelisarvonsa menettä-
määntuomitturötösherra,aatelisiapotilaitavartenperustettuhullujenhuonetai
sensaatiohakuinenkirja,jossaluvattiinkertoakaikkivenäläisenaatelinpinnallises-
taelämäntavasta,turhamaisuudesta,koreilustajalöyhästämoraalista.1131

Maaorjuudenlakkauttamisprosessiosuiaatelinkaikkiallaharjoittamantalous-
poliittisenriistonmielikuvanytimeen.ValmisteluvaiheessanousiesiinVenäjänaa-
telin(kotoisensekäkansainvälisenitsekkyysdiskurssinmukainen)vastahakoisuus
luopuaeduistaan.1132Uutisoitiin,mitenkeisariolinuhdellutMoskovanseudunaa-
telia,jokaolilaiminlyönytolojenkohentamiseen.

”Temuistatte,mitenminäkaksivuottatakaperintässäsamassahuoneessailmoitinteil-

le,ettäennemmintaimyöhemminonkäytäväorjuuttapoistamaanjaettäsevälttämät-

tömästi olisi parempi, jos sitä työtä alettaisiin ylhäältä kuin alaalta. [...] Minä rakastan

aatelia. Minä pidän sitä istuimeni ensimäisenä turvana. Minä tahdon yleistä etua enkä

suinkaan,ettäjokuvahinkokohtaisiteitä;minäolenainavalmisseisomaanteidäneduk-

senne, mutta teidän täytyy oman hyötynne tähden kokea auttaa talonpoikien onnea ja

mänestystä.”1133

Uudistusta kuvattiin ensi sijassa maalaisväestön näkökulmasta, oikeudenmukai-
suuden ja sivistyksen voittona. Suomen lehdet siteerasivat ja taustoittivat venä-
läislehtienkäymääpolemiikkia.Eriosapuoltennäkemyksettangeerasivatvahvasti
kotimaanaateluusdebattiin.Slavofiilienmielestäaatelinkaltaisellaetuoikeutetulla
korporaatiolla eiollut enääolemassaolonoikeutta.Maltillisetkatsoivat, ettäkol-
mannen säädyn puuttuessa aateli oli Venäjällä ainoa itsenäistä ajattelua harjoit-
tava ryhmä, ja siihen kuului taantumuksellisten ohella myös edistyksellisiä.1134
Papperslyktan rinnasti tausta-artikkelissaan Venäjän ja kotimaan historian tode-
tessaan, ettämaan ja sielujenomistamisestaoliVenäjällä tullut aatelinetuoikeus
PietariSuurenaikana,muttaettäsaamiensatulojenvastineeksiaatelinpitisitou-
tuavaltionpalvelukseeneliniäkseen.Senkäänmukaanisäntienjamaaorjiensuhde

1129Hufvudstadsbladet10.9.1887.
1130FinlandsAllmännaTidning1.121849ja19.5.1851.Hufvudstadsbladet17.7.1876.
1131Helsingfors19.1.1882.Morgonbladet1.6.1882.Finland7.10.1890.ÖstraFinland22.3.1882:

Cloubergin&co:nilmoituskirjasta”S:tPetersburgsMysterier[...]entrogenkopiaaf
 verkligheten!”.
1132FinlandsAllmännaTidning29.9.1859.HelsingforsTidningar6.3.1865.
1133SananLennätin12.11.1858.SamauutinenmyösÅboTidningar12.11.1858.
1134FinlandsAllmännaTidning21.1.1859,15.2.ja27.10.1862.
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eiollutauvoinen.1135HelsingforsTidningarinyksioikoisempijaaateluuskriittisempi
esityskuljettiVenäjäntalonpojankeskiaikaisestavapaudestaanuudenajansyvene-
väänorjuuteen–”detondautbreddesignumedhast”–jostaEuroopastatuodut
liberaalitaatteethänetlopultavapauttivat.1136

Aatelisaimaaorjuuskysymyksentiimoiltamyöspositiivistajulkisuutta.Uudis-
tustatuoreeltaanarvioitaessakorostuiaatelinjahallitsijahuoneenyhteistyöjasa-
manmielisyys.Reformiapidettiinmodernisoitumiskehityksentärkeänäetappinaja
AleksanteriII:nhallituskaudenmerkkitapauksena.11371880-luvullauutisoitiinaa-
telisenmaaomistuksenkriisiytyneenmaaorjuudenlakkauttamisenjasenmahdol-
listamanmuidenryhmieneduntavoittelunseurauksena.1138Uudistustamyöskri-
tisoitiin, koska entiset maaorjat, nykyiset maanvuokraajat olivat yhä riippuvaisia
maanomistajista.Taloudenlogiikallatoimivauusiisäntävaltaosoittautuiyllättäen
kovemmaksikuinvanha,jauudenlainenhallintoolialtisuudenlaisilleväärinkäy-
töksille.1139Venäläisenmaaorjuuskeskustelunjakotimaisenlahjoitusmaakeskuste-
lunyhteydetovatilmeiset.

Keisaria vastaan vuonna 1866 tehdyn murhayrityksen uutisoinnissa aateluus
oli esillä monessa aspektissa. Hengissä selviytyneen hallitsijan onnitteluseremo-
niassaaatelismarsalkkaOrloff-Davidoffinjohtamaaatelissäätyolikeskeisessäroo-
lissa,mikäkorostiaatelinjahallitsijanyhteenkuuluvuuttajaaatelinseremoniallista
hoviroolia.MurhaajanaikeetestänyttalonpoikaJosifKomissaroffnostettiinkan-
sallissankariksi ja aateloitiin. Hänen taustansa sopi hyvin symboloimaan kansan
rakkaudenkeisarille tuottamaamystistä suojelusta.Samalla se tarjosi tilaisuuden
piikitellä”ylpeääaatelia”, jokanytkohtalonoikusta juhlientistämaaorjaasanka-
rinaan, lahjoittaen tälle jopa symbolisen kultaisen miekan aatelisen säätyaseman
merkiksi.1140

AleksanteriII:nreaktioattentaattiinoli julistus, jonkatavoiteoliyhteiskunta-
rauhanvahvistaminen.Virkamiehillemuistutettiin,ettäliiankovavallankäyttöoli
yhtä turmiollista kuin velttous.Alempia luokkia varoitettiin vihanlietsojista, jot-
kahoukuttelivatvastustamaanesivaltaa,kutenaatelia.1141Tutkinnassaselvisi,että
hankkeentakanaolimaanalainensosialistis-nihilistinenorganisaatio,jonkatavoit-
teenaoliyllyttäämaaseudunväestöänousemaanmaanomistajia,aatelia javiran-
omaisiavastaan.1142Venäläisenyhteiskunnanedelleenradikalisoituessaanarkistei-

1135Papperslyktan25.3.ja2.4.1861.Detaljoidun,maltillisen,eurooppalaiseenkehitykseenvertaile-
vanarvionprosessinkulustaesittiaikanaanmyösHufvudstadsbladet(1.ja5.9.1876).Tekstioli
alunperinjulkaisturanskalaisessalehdessä.

1136HelsingforsTidningar6.3.1865.
1137HelsingforsTidningar22.8.1865ja21.9.1866.Morgonbladet4.3.1880.Hufvudstadsbladet1.ja

5.9.1876sekä22.8.1889.Päivälehti22.8.1890.
1138ÅboTidning17.4.1883ja14.2.1885.ÖstraFinland7.5.1883ja20.1.1885.Wiborgsbladet

28.8.1884.NyaPressen2.3.1885.Finland5.5.1885.Hufvudstadsbladet31.1.1886ja11.9.1889.
1139Folkwännen6.7.1881.ÖstraFinland8.3.1886(kritiikinesittäjäoliruhtinasMeschtscherski;

kotimaistenvaltiopäivienlahjoitusmaa-diskurssinoudattisamaakaavaa).Hufvudstadsbladet
22.8.1889.

1140Hufvudstadsbladet23.4.1866.HelsingforsTidningar24.ja26.4.1866.Hämäläinen27.4.1866.
1141HelsingforsTidningar30.5.1866.
1142Hufvudstadsbladet18.8.1866.
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hin janihilisteihin liittyimyösaatelisia, joidenkerrottiinsuunnittelevankeisarin
murhaamista.Julkisuudessaheihinsuhtauduttiinerityisennegatiivisesti.1143

Aleksanteri II:nmurhaa jahautajaisiakoskevissauutisissavuodelta1881val-
takunnanaatelisaattoiedesmennyttähallitsijaansajälleenpuhtaastiseremonialli-
sessaroolissa.1144Murhasalaliiton jäseninäraportoitiinmyösolleenaatelisia, jopa
aatelisnaisia. Ironista kyllä, aateluus takasi heille erikoiskohtelun oikeudessa.1145
Vieläsamanavuonnakerrottiin,ettäoliperustettukeisarinhenkilöäjavaltaistuin-
tasuojelevanihilisminvastainenliitto,jonkajäseniksiliittyimaanylintäaatelia.1146

1870–80-luvullaraportoitiintoisaaltamyösVenäjänaatelinesimerkillisestäak-
tiivisuudestayhteiskunnanuudistamisessa.Aateliolimukanakehittämässäkoulu-
laitosta ja zemstvo-järjestelmä. Kuvernementtien aateliskokoukset suunnittelivat
paikallishallinnonuudistamistajaesittivätjopakaikistaetuoikeuksistaluopumis-
ta.1147 Kaikille tämä ei kuitenkaan riittänyt: Venäjän sosialistinen työväenkonfe-
renssimuistuttivuonna1890,ettämuuallaEuroopassavaltaoliotettuväkivalloin
poisaateliltajamuiltavanhoiltasäädyiltä.1148

Puolanvenäläisenosanaatelinäkyivaltakunnanuutisissayhteiskuntansaylä-
kerrostumana: suurmaanomistajina ja valtiollisten seremonioiden univormupu-
kuisenajuhlakansana.1149Vuonna1864tapahtunuttamaaorjuudenlakkauttamista
juhlittiin sielläkin ihmisyyden voittona.1150 Kuningaskunnan restauraatiota kan-
nattaneet kansallismieliset aateliset saatettiin nähdä kansan vihollisina, joiden
haaveellisen isänmaallisuuden todellinen motiivi oli vallanhimo: kansalle kapina
venäläistähallintoavastaantuottaisivain lisääongelmia.Kuvassaonselviäyhtä-
läisyyksiäsiihen,mitenkotimaistaAnjalanliittoakritisoitiin.1151HelsingforsTidnin-
garkertoi1860-luvullasuoritetustapuolalaistenaatelissukujenrevisiosta.Kunkin
suvun tuli osoittaa aateluutensa kirjallisin dokumentein samaan tapaan kuin ai-
kanaan1816suomalaistaritarihuonettaperustettaessa.Uutisessaeimainittu,että
tämäsaattoivanhimmillepuolalaisillekutenkotimaisillekin suvuilleollavaikeaa
asiakirjojen katoamisen takia, vaan vihjattiin sen sijaan aatelin taustan epämää-
räisyyteen ja painotettiin sen valmiutta mielistellä hallitsijaa etuuksien toivossa.
Muistutettiinmyösaatelinvero-jarasitusvapaudestasekäsen”ennenkuulumatto-
mastamonilukuisuudesta”.1152

1143Morgonbladet10.4.1877,30.9.1878ja12.4.1880.Tapio3.9.1879.Hufvudstadsbladet16.4.ja
28.12.1879sekä27.3.1880.ÖstraFinland15.,17.,29.ja31.12.1879sekä19.,26.ja28.1.1880.
Wiipurinsanomat31.5.1887.

1144Morgonbladet21.ja23.3.1881.Hufvudstadsbladet27.3.1881.
1145Morgonbladet9.4.1881.Hufvudstadsbladet12.4.1881.Esim.attentaatinkoordinoijaSofia

Perovskajaoliaatelinen.
1146ÖstraFinland12.10.1881.HelsingforsTidningar11.11.1881.
1147Morgonbladet12.1.1874,21.5.1881ja22.6.1883.Helsingfors26.5.1880.ÖstraFinland7.4.1880,

11.3.,29.4.ja8.7.1881ja1.2.1884.Hufvudstadsbladet12.3.1881ja22.8.1889.SuomenVirallinen
Lehti16.1.1886ja29.1.1887.Aamulehti1.2.1887.Finland7.1.ja5.3.1889.

1148Hufvudstadsbladet23.3.1890.
1149FinlandsAllmännaTidning11.,14.ja26.3.1864.
1150Suometar21.3.1864.
1151HelsingforsTidningar10.6.1863(sitaatti).Hufvudstadsbladet19.8.1883.Wiborgsbladet

14.12.1883.NyaPressen18.12.1883.ÖstraFinland31.3.1884.Sampo5.6.1888.
1152HelsingforsTidningar24.1.1865.
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Valtakunnankaukaisemmistakinosistakuultiinsatunnaisiakaikuja,jotkapal-
velivathyvinkotimaanaateluuskriittistädiskurssia.Morgonbladetissavuonna1875
julkaistunKaukasian-matkakuvauksessatutturutiininomainenmoitiskelukohdis-
tuipaikallisenpienaatelintittelinkipeyteenjahallitsijanliehakointiin.1153

Itämerenmaakuntienaateli

Baltianaateliakoskevassauutisoinnissaontutkittujenvuosikymmentenosaltaero-
tettavissaainakinkaksierilaistavaihetta.Kumpikinheijastelikotimaisiaideologi-
siakonfliktejajaosallistuikotimaanolojakoskevaanaateluuskriittiseenjakielina-
tionalistiseenkeskusteluun.

Aluksi saksalaisperäiset aateliset esitettiin kovina hallintomiehinä ja ahneina
kartanonherroina, joiden taloudellinen ylivalta lamaannutti talonpoikaisen maa-
talouden, teollisuuden jakulttuurin.Toisinaan todettiinkyllä, ettäkaikkimaaei
ollutaatelinhallussajauutisoitiinprivilegioidunmaanetuoikeuksienvähentämis-
tä tai jopa lakkauttamistakannattavista aateliskokoustenesityksistä.Näidenkui-
tenkinkatsottiinolevansilmänlumetta,eiaitojauudistushankkeita.Uutistenyleis-
sävyolisaksalaisen,aatelistajaporvareistakoostuvanyläluokanylivaltaakorosta-
vajasitävastustava.1154Kaudenlopullaraportoitiinedistyksenäoikeuslaitoksenja
maanomistuksenpiirissätehdyistäuudistuksista,joissaaatelinvaltaataiomistuk-
siasupistettiin.1155

HuomattavaosaVironaateliasivuavistateksteistäolipitkiä,moniosaisiaartik-
keleita.Heimokansanolotkiinnostivat ja vertailukotimaanoloihinoli ideologi-
sestipalkitsevaa,kunvuosisataisenmaaorjuudenpainamaavirolaistamaarahvasta
olimahdollistakontrastoidavapaisiinskandinaavisiintalonpoikiin.

HelsingforsTidningarissailmestyisyyskuussa1864kolmiosainenmatkaraportti
”EnutflykttillDorpat”,jossaBaltianaateliesitettiinaivanerityisensynkässävalos-
sa.Vaikkanäkökulmaperiaatteessaolitalousmaantieteellinenjapoliittinen,ilmai-
suolimaalailevaajasymbolistista.Vironrahvaansurkeattöllitkyhjöttivätaatelin
synkkienlinnanraunioidenvarjossa.Rakennuksettoimivatryhmientunnuksinaja
luokkaerojen havainnollistajina samoin kuin Topeliuksen kaunokirjallisessa tuo-
tannossa.Rahvaanepävapaudenjuuretolivatsyvälläkeskiajalla,saksalaistenritari-
kuntienpystyttämässähirmuhallinnossa,jokaanastimaatitselleenjatekiihmisis-
täomaisuutta.Kultaisenfeodaaliajanmuistoissaelävänykyaateliriistitalonpoikia
epäedullisinvuokrakontrahdein ja lopustahuolehtikartanoidenkrouveissavuo-
laanavirtaavapaloviina.Perimmäinensyyolojenhuonouteenoliaateliseneliitin
muukalaisuus: saksalainen (tyska) yläluokka riisti kotimaista (inhemska) viron-
kielistä rahvasta. Kirjoittaja paheksui virolaisen kulttuuritaistelun hengessä sak-

1153Morgonbladet13.2.1875.
1154KuopioTidning9.8.1856.Suometar27.2.1857.Wiborg19.1.1859.HelsingforsTidningar15.1.

ja24.1.1866.Hufvudstadsbladet1.ja5.9.1876ja27.10.1881.Morgonbladet9.1.1873,28.4.1874
ja28.9.1881.ÖstraFinland29.10.1879.Finland20.2.1885ja23.4.1890.NyaPressen18.10.1885.
Uutisoinninnegatiivinenlinjajatkuisiiskokotutkittavanaolevanajan,muttajälkimmäisessä
vaiheessaseeienääollutvallitseva.

1155Hufvudstadsbladet30.5.ja8.6.1889.ÖstraFinland25.11.1890.Wiborgsbladet7.12.1890.
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sankielenyleisyyttäjaSaksaakohtaanaatelinkeskuudessatunnettuja”fanaattisia”
sympatioita.1156

Tartossakirjoittaja joutuisilmätystenakateemisenmaailmanetnisen jasääty-
suhteisen epätasa-arvon sekä”rappeutuneen” saksalaistyylisen, aatelisen ylioppi-
lasmiekkailun ja siihen liittyneen kaksintaistelukulttuurin kanssa. Aatelismiehen
kuvaan kuuluvat ratsumies-attribuutit, hevonen ja metsästyskoirat, koleerisuus,
anti-intellektuaalisuus,kunniakäsityksenkanssakoketeeraaminenjataipumusve-
telehtimiseenolivatkotoatuttuja,vaikkadetaljitonkinpäivitettyyhteistyössävi-
rolaiskansallisten aatekumppaneitten kanssa.1157 Nytkin kirjoittaja syytti sääty- ja
kansalliskiihkoisista asenteista nimenomaan muita (lopussa siteeratun repliikin
kieliilmaisee,keitä),mitätöidensamallanäppärästinäidenkokokulttuurin.

”Denhögadeligestudenten,somendastundantagsvisbefattarsigmedstudier,hållersin

ridhästochsinajagthundaräfvenistaden.Ochden,somgenomenknuffningkommer

hanshögadligaridspöförnära,kanlättriskeraattfåsigenduellpåhalsen.Dessaflorera

härännu,tyDorpatäretttysktuniversitet.Likvälgårmanejsåförsiktigtsompåmånga

orteriTyskland.Nyligenfickendesonentillenrikgrefliggodsherrevidenduellensa-

belhuggibröstet,hvarafhanförblödde.Förettårsedanblefenannanduellantgenom-

borradafenkula.ViduniversitetfinnesenordentligEhrengerecht, införhvilkenhvarje

tvist först skall dragas, innan duellen blir af. Statuterna föreskrifva, att sekundanterna

icke bestraffas, ej heller den vid duellen närvarande läkaren. Så öfvertygad är man om

nödvändighetenafduellersbibehållande,attmanfinnerfrånvaronafdemiHelsingfors

’sehrkomisch’.”1158

Vuoden1874alussaMorgonbladetjulkaisipaljonmaltillisemman,tuokiokuvia
jayhteiskunta-analyysiäyhdistelevänjuttusarjanotsikolla”MinnenfrånEsthernes
land”.Senkineetosoliedistyksellis-kansallinen,muttakriittisyyseiyltynytsaarnaa-
miseksi, vaan rahvaan olojen katsottiin olevan kohenemassa. Aateliskartanoiden
viinatehtaatnähtiinosanakansantalouttaeikäpyrkimyksenätalonpoikienorjuut-
tamiseen,kansankielisiäkoulujaoltiinperustamassa jamuutakinkansanvalistus-
takäynnisteltiin,maanomistusoloja,maataloutta, erityisestipellavanviljelyä, sekä
terveydenhoitoakehitettiin.OsaVironaristokraateistaolihyvinkinsivistyneitäja
valistuneita, ja valtaosa heistä eleli siivosti tiluksillaan. Kieliryhmien suhteetkaan
eivätartikkelisarjanmukaanolleetlopullisestitulehtuneet,vaikkagermaanihenki-
syysaatelissaelikin.1159

SamanasyksynäTapiojulkaisisynkänjuttusarjanVironsosiaalisenkahtiajaon
pitkästä historiasta, kansallisesta vironkielisestä kulttuurista ja kielitaistelun lei-

1156HelsingforsTidningar2.,3.ja7.9.1864.
1157Raportinviimeisessäosassa7.9.esitelläänasiantuntevastimaankahteenleiriinjakautunutta

lehdistöä.
1158HelsingforsTidningar3.9.1864.Kaksintaistelukäytäntöjenlaajaselostaminen,varsinkinmuiden

kuinitsetaistelijoidensyytesuojanmainitseminen,olimyöskommenttikotimaanvaltiopäivillä
kaksintaistelustaparhaillaankäytyynkeskusteluun.Saksalaisestaylioppilasmiekkailuntraditiosta
tarkemminElias1997,erit.51–53,65–75,93–112.

1159Morgonbladet2.,3.,5.ja7.1.1874.
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maamasta nykyhetkestä. Sen alussa verrattiin kalparitariston dominoimaa viro-
laistakeskiaikaakotimaiseen,jossatalonpoikasäilyttivapautensa.Paljonmoititut
kotoisetaatelisherratnäyttäytyivätrahvaalleruoskaajakaneeseensaksalaisritariin
verrattuna peräti lempeinä. Uuden ajan alun kuva oli korostetun myönteinen:
ruotsalainenvalloittajatoiuskonpuhdistuksenjalaillisenhallinnon,yliopistonpe-
rustamisenmyötäsivistystasoalkoikohotajaruotsalaisenaatelinsatunnaisetpie-
netläänityksetkinperuutettiinpiankruunulle.SuurenPohjansodanpäätyttyäve-
näläinenvalloittajatuomitsirahvaanvielävuosisadaksimaaorjuuteen.Olennainen
konfliktisijaitsitaasrahvaanjaaatelinvälillä.

”Pietari[Suuren]aatelisillejakaupunkienporvareillelupaamistaoikeuksistaeiVirolais-

parka paljoa hyötynyt. Hänen henkensä oli aatelisherran käsissä; tämä taisi häntä orja-

nansamielinmäärinkiduttaajarangaista;orjallaeivoinutollamitäänomaisuutta;hän

eisaanutulkopuolellaherrastalonpiiriämennänaimiseen.Kaikki,mikätalonpojallaoli,

samatenkuinhänitsekin,oliherranomaisuus,jonkakanssatämämielensämukaantai-

simenetellä.Talonpoikaoli joko löysätai isäntä.Löysä lapsineenmyytiinmontakertaa

tahivaihdettiinhevosiin,koirihin,piippuihinynnämuihin.[...]Isäntä-orjaolitaloonsa

sidottu.”

Kahdessa viimeisessä osassa kirjoittaja käsitteli innostuneena virolaista kansan-
elämää jahengenviljelyä.Omakielisten(vironkielisten) lehtien levikkioliväestö-
pohjaan nähden suuri. Kansakouluja oli enemmän kuin Suomessa, kansallinen
herätysolivahvastiliikkeellä,laulujuhlainstituutio,kansanperinteenkeräilyjajul-
kaiseminenvoimissaan,omakirjallisuuskehittymässä.Kansanelinolojakuvattiin
silti kurjiksi.Aateliskartanot olivat palatsimaisia ja niiden ympäristöt lainehtivat
peltoina. Niihin verrattuina rahvaan kylät näyttivät erityisen surkeilta. Syyllinen
ilmenihelpostikontekstista,vaikkaoletetunsyy-seuraussuhteenvarsinainenme-
kaniikkaeiselvinnytkään.1160

Seuraavana vuonna 1875 Östra Finland julkaisi kuusiosaisen artikkelisarjan
tarttolaisestayliopistoelämästä.KirjoittajaolimonikielisenViipurinkielikysymys-
tensuhteenliberaalinperinteenkantaja.Hänarvioiestofiilienjasaksalaistenkonf-
liktiarauhalliseen,jopaironiseensävyyn,esitellenosapuoletmyöskielipuolueina,
eivainsäätyryhminä.Perinteikkäänsaksankielisenaatelinjanousevanvironkieli-
sensivistyneistönvälinensapelinkalisteluvertautuisvekomaanienjafennomaani-
enkotoiseenmittelöön.Maaorjuudenperintönäversoiepäluulojajastereotyyppi-
siävastakkainasetteluja.Tartossajokatoinentalonomistajanäyttiolevanaatelinen,
eikäsääty-ylpeyttäeihimmentänytse,ettäsukujuurtenkanssasaattoiollavähän
niinjanäin.Innoittuneestikuvatussaosakuntaelämässäaateluudellataiaatelitto-
muudella ei nähty olleen suurta merkitystä. Hyveaatelin akateeminen alalaji, in-
telligenssinaateli,merkitsijoveljeyttäjatasa-arvoa,vaikkaaatelistasyntyperääja
sen ulkoisia ilmauksia yhä arvostettiinkin. Ehrengericht ja kaksintaistelut nähtiin

1160Tapio8.ja29.8(sitaatti),5.9.ja26.9.1874:”MuutamiasanojaeteläpuolellaSuomenlahteaasuvien
Wirolais-veljiemmeonnen-vaiheista(Hunfalvy’n,Krohn’injaSwan’inmukaan)”.Kirjoittanutni-
mimerkki-i.OtteitaPaulHunfalvynItämeren-maakuntiaesittelevästämatkakuvauksestajulkaisi
myösMorgonbladet22.,23.ja29.7.1874.
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tässäsuhteellisenharmittominailmiöinä,eikäyltiöpäistäkunniakäsitystäsuoraan
liitettyaateliin.1161

Vielä 1889 Sanomia Turusta julkaisi topeliaanisen kuvauksen Länsi-Inkerin-
maalta.

”Silmänpistävästieroavaiset[...]entistenorjainhökkelistänuosuuretmuhkeatherras-

hovit,joitavielänäkeekaikkialla,muistuttamassaentistenaikainvääryyksistä.Senkovas-

tikärsineenkansanorjuuttamis-ajastaonolemassamontamuutakinmuistoa,esim.sen

tapaa kohdella herrasmiehiä, joita täällä sanotaan ’saksoiksi’. [...]Vapaana kansalaisena

syntyneelle tuntuutämähyvinkurjalta ja loukkaavalta.Sellaisiaorjallisiakunnioittami-

seenolenminäainaestellyt.[...]Itämerenmaakunnissapitivätpapitelin-orjuudenaika-

naaatelinpuolta,muttatäällä,kunsitätarvittiin,olivatheseurakuntalaistensapuolellaja

saivatsiitäjokukertapannahenkensäkin.”1162

Lyhyissä uutisissa oli maltillisempi sävy. Lehdistö osoitti ymmärrystä Baltian
aatelille, jotaasemamaakuntiensisäisenrauhantakuumiehinäestiantautumasta
kansallisillepyrinnöille.1163Vaakunakirjanjulkaisu,aateliskorporaatioidensisäinen
uudelleenjärjestelyjaprivilegioidensaattaminensamaanlinjaanvenäläistenkanssa
uutisoitiinneutraalisti.1164Jo1860-luvultalähtienolisatunnaisestiraportoitubalt-
tilaisenaatelinpyrkimyksistäkehittäähallintoa,poliittistaelämää,kansanedustus-
laitosta,lainsäädäntöä,sivistyselämää,kansalaisvapauksiajasosiaalisiaoloja.1165

Kauden loppua kohden kuva muuttui lähes kokonaan myönteiseksi. Käänne
näyttäisi tapahtuneen vuoden 1884 tienoilla, jolloin paikallisen aatelin arvovalta
saiuuttamerkitystävenäläistämisenvastavoimana.1166Uutisoitiinbalttilaisenaa-
telinprotestoivansitävastaan,ettävenäjäkorvaisisaksanvirallisenakielenäjatu-
lisipakolliseksiopetuksessa.Kansallishenkisetsuomalaisetraportoivatäkkiäperin
myötätuntoisestiBaltianaatelinpyrkimyksistäkansallisen(!)kielensäsäilyttämi-
seen:”Saksalaisetovatkoettaneetmonellatavoinpelastaakoulunsa,muttakaikki
turhaan.”1167MyösLiivinmaanaatelin(aiempaankotimaiseenprivilegiokeskuste-

1161ÖstraFinland1.,3.,6.,8.,10.ja15.12.1875:”Dorpat,dessuniversitetochstudentlif.(Skildradeaf
endorpatensiskstudentfrånFinland.)”KirjoittajaksiolimerkittyA.L.Aateliapaljontunteik-
kaamminkirjoittajasuhtautuitoiseentunnettuunvertaimeväänviholliseen,Tartonjuutalaisiin
–”dessauniversitätstädernashyäner.[...]Delssomschackrare,delssomprocentarebedrifvade
etthjertlöstblodsugningssystem,förhvilketmångenynglingfallerettoffer.”Viipurinmonikult-
tuurisestailmapiiristäesim.Teperi1998.

1162 SanomiaTurusta15.6.1889:”Oteeräänlänsi-Inkerinmaallavirkaa-tekevänsuomalaisenpapin
kirjeestä”.Länsi-Inkerinmaaolivirolaistenasuttamaaaluetta.

1163 Hufvudstadsbladet3.1.1869.Morgonbladet7.12.1876.
1164 Hufvudstadsbladet14.9.1881ja5.12.1889.
1165 ÅboUnderrättelser29.4.1862.Hufvudstadsbladet15.3.ja9.4.1870,27.10.1881.UusiSuometar

17.3.1870.SanomiaTurusta24.3.1870.Morgonbladet10.7.1872ja16.6.1874.
1166 ÖstraFinland6.3.1884ja28.2.1885.Vielä2.1.1883UusiSuometaruutisoihappamaansävyyn

eräästäpapinvaalista,miten”aateliset–saksalaiset”kävelivätpaikallistentalonpoikienyli.
ToisaaltasvekomaaninenVikingenjulkaisijo8.5.1871venäläistälehtikirjoitteluakäsittelevänkat-
sauksen,jossaennakoitiinfennomaanien–kirjaimellisestiFinlandsstånsdpersonsklass–jaViron
saksalaistentulevaakohtalonyhteyttääidinkielensäpuolustajina.

1167NyaPressen6.9.1885.SanomiaTurusta2.10.1885ja12.9.1887.Finland1.9.ja19.11.1885,
23.3.1888ja18.2.1890.Folkwännen31.12.1885.Figaro20.2.1886.Wiborgsbladet15.7.1886.
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luun liittyvä) päätös luopua verovapaudesta maa- ja metsäomaisuuden suhteen
uutisoitiinarvostavassahengessä.1168

UudessaSuomettaressa jaTampereenSanomissa selostettiinvuonna1890 ival-
lisesti ranskalaisen Le Matin’in suomalaisten ja virolaisten muka harjoittamaa
Venäjän-vastaistaagitaatiotapaheksuvaa,asiavirheitävilisevääjuttua.Senpäätee-
maolivatsaksalaisetsuurvaltatoiveet janiitätoteuttamaanmukalöydettysynkeä
apurijoukko:”VirolaistenparonienavullaaikovathesytyttääEuropaantuliroihun,
jokapaneeVenäjänvallanhorjumaan”.1169

Tuolloin ennakoitiin jo kolmatta ja viimeistä käännettä: tekeillä olevaa uutta
liittoa kaikkien kotimaisten ryhmien välillä, ulkopuolista venäläistä sortajaa vas-
taan–sekäVirossaettäSuomessa.

”KunvenäläisetottivatItämerenmaakunniltaheidänkansallisetlaitoksensa,niintapah-

tuisesenvarjonalla,ettähetahtovatvapauttaakansanaatelistonsorrosta,jonkaallase

mukahaikeastihuokaa.Samaapuhettaonnäinäaikoinaalkanutkuuluavenäläisissä ja

myöskinmuutamissaulkomaalaisissalehdissäSuomensuhteen.”1170

RuotsinjamuidenSkandinavianmaidenaateli

VanhanemämaanRuotsinaatelinkeskeisin tehtävä suomalaisessa lehdistössäoli
toimiamyönteisenäesimerkkinä.Sikäläiseneduskuntauudistuksenyhteydessäsitä
esiteltiinaluksiuudistuksenjarruna,muttamyöhemminesimerkillisenmodernina
aatelina, jokaaktiivisesti luopuiasemastaan jaosallistui säätyjärjestelmänpurka-
miseen.1171EsimerkinrooliolipienemmässämäärinmyösTanskanjaNorjanaate-
leilla.Molemmistamaistailmestyiharvakseltaanjuttuja,joissatuotiinesiinniiden
aatelienluopuminenedustautumisoikeudesta,erioikeuksistajatitteleistä.1172

1850-luvulta asti seurattiin Ruotsin valtiopäiväreformin takkuisesti edennyttä
valmistelua,arvioitiinryhmittymienvoimasuhteitajaniidenesittämiäargument-

 Hufvudstadsbladet17.4.1887,8.8.1889ja19.3.1890.SanomiaTurusta4.9.1888jaSavo6.9.1888
(sitaatti).ÖstraFinland13.2.1889.

1168Finland12.12.1889.
1169UusiSuometar15.10.1890.TampereenSanomat17.10.1890.
1170Savo26.8.1890.Samankansallistunnettaluokka-jasäätytunteenyliuhkuvanuutisenjulkaisivat

ruotsinnettunaainakinFinland28.8.1890jaÖstraFinland30.8.1890.Osaatekstistäonsiteerattu
joaiemmin.

1171Ruotsinviimeisetsäätyvaltiopäivätolivatkoollavuoteen1866asti,vaikkapäätöskaksikama-
risestajärjestelmästätehtiinkinjovuoden1865puolella.Vuoteen1866Ruotsinaateliesiintyi
uutisissavaltiopäiväsäädynominaisuudessa.Valtaosamaininnoistaolirutiiniraporttejakäydyistä
keskusteluista,muttaesim.14.6.1860HelsingforsTidningarvalitti,mukavuudenhaluistenvaltio-
päivämiesten,erityisestimaaseudullaasuvanaatelinpakenevanTukholmastakesänajaksi.

1172Tanskanaatelinkatsottiinolevanlähinnänimellistä.ÅboUnderrättelser5.11.1864:”Danmark
harjuhellerickenågonegentligadel.Deätter,somafgammaltfinnashaickenågraprivilegier.”
Hufvudstadsbladet8.6.1867.Vikingen16.3.1872.Morgonbladet28.11.1874.Wiborgsbladet
19.2.1884.NyaPressen20.12.1885.Norjassaoliyksikamarineneduskuntavuodesta1814.
Päivätär10.6.1865.Hufvudstadsbladet8.6.1867.Helsingfors17.6.1882.Morgonbladet
26.11.1883:”Norgeharingenadelutanärettfolkafborgareochbönder”.Finland1.2.1889.
Päivälehti2.5.1890.
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teja.1173 Helsingfors Tidningar siteerasi keväällä 1863 pitkästi vapaaherra Hamil-
toninvetoomustauudistuksenpuolesta.SenmukaanRuotsinaateliarvostisuures-
tiisiltäperimäänsäedustusoikeutta,jonkanämäovatansainneetuhraamallapar-
haat voimansa isänmaan palveluksessa. Kun isänmaan etu nyt vaati uudistuksia,
aatelinolijälleenseistäväetulinjassaniitävaatimassa,jaoltavavalmisluopumaan
paitsitaloudellisistaprivilegioistaanjayksinoikeudestakorkeisiinvirkoihin,myös
roolistaanvaltiopäiväsäätynä.Virkamiesuransijaanyhäuseampiaatelinenvalitsi-
kin jo aktiivisen maanviljelyn tai teollisuuden elämäntehtäväkseen, ja oli sitäkin
kauttalähentämässäaiemmintoisistaanerilläänseisseitäsäätyryhmiä.1174

Vuoden1865syksylläpidettyälopullistakäsittelyäjasitäseurannuttaäänestystä
jännitettiinkuumeisestiSuomessakin.Raportoinninperussävyolipositiivinen ja
innostunut,vaikkauudistuksen(aatelisia)vastustajiakritisoitiinkin.Myönteisestä
päätöksestäriemuittiinavoimesti.1175

”TelegramtillH:forsTidningar.Stockholm,7Dec.kl.4,55min.e.m.

Representationsförslagetantagethosridderskapetochadelnmed362jamot294nej.”

”TelegramtillH:forsTidningar.Stockholm,8Dec.kl.1,15min.e.m.

Representationsförslaget är hos prestatåndet utan votering antaget och således vordet

grundlag.”1176

Jyrkkään suuntaan poikkesi Päivätär, joka vielä pari viikkoa ennen äänestystä
kitkerään,uhkaavaansävyynkorostiaatelin jakansanvälistävastakkainasettelua.
Lehtitoivoi,etteiRuotsinaateliyksinäänestäisi”kansan”vaatimustatoteutumas-
ta,vaanluopuisi”turhastajavaarallisestavastustamisestaan.”1177Hiemanhienova-
raisempaa,muttaerittäinperinnetietoista–jalotesi-isät,vaakunakilvet,turnajai-
set,ahneus jahenkinenrappio–kritiikkiäuudistuksenvastustajiakohtaanesitti
Hufvudstadsbladet.Senmukaannämäolivat

”falanger af adelsmän, ’ädla skuggor och vördade fäder, Sveriges adel och riddersmän’,

[som]strömmahitförattvaramedviddenstundandelustigariksdagstorneringochder

brytaenlansförbördenochvapenskölden,–personer,sommanaldrigföruthörtnäm-

1173HelsingforsTidningar14.12.1850,4.3.1854,22.1,23.1.,5.3.1863.Ilmarinen21.12.1850.
Papperslyktan19.3.1860.ÅboTidningar29.6.1860.FinlandsAllmännaTidning4.11.1862.Åbo
Underrättelser4.12.1862.Hämäläinen30.1.1863.Hufvudstadsbladet30.12.1864.

1174HelsingforsTidningar5.3.1863julkaisiotsikolla”Svenskaadelnochdetnyarepresentationsför-
slaget”pitkiäotteitavapaaherraHamiltoninpuheesta.SamaapuhettasiteerasimyösFinlands
AllmännaTidning5.3.1863,jokakertoilukuisienuudistustakannattavienaatelistenHamiltonin
kunniaksipitämästäpäivällisjuhlasta.

1175Hufvudstadsbladet29.9.,14.10.,25.11.,8.12.ja28.12.1865,19.10.1866.ÅboUnderrättelser26.10,
2.11.,18.11.,30.11.,5.12.,9.12.,16.12.,19.12.,28.12.1865,1.3.ja22.3.1866.Päivätär28.10.1865.
HelsingforsTidningar31.10.,7.11.,18.12.,21.12.1865,30.1.,28.6.1866.

1176HelsingforsTidningar8.ja9.12.1865.
1177Päivätär25.11.1865.
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nasoch sommankanskealldrig skall återse, ifalldet ickeånyo skullegälla att försvara

adelns’rättigheter’emotfolketsochkonungensgemensammavilja.”1178

AatelinvallanmurtaneeseenRanskanvallankumoukseenviittaavaamustaahuu-
moriaviljelipuolestaanseÅboUnderrättelserinsiteeraama,eksentriseksimainittu
aatelinvaltiopäivämies,jokareforminvoitettuaesittikuolemanrangaistustakoske-
vankeskustelunyhteydessä,ettänevastedespantaisiinRuotsissatoimeengiljotii-
nilla.1179Viimeisiltäsäätyvaltiopäiviltäraportoitiinvieläaatelinuudelleenjärjestäy-
tyminenuudenRitarihuonejärjestyksenmukaan.1180

Ruotsin ensimmäiseen kaksikamariseen eduskuntaan tuli valituksi runsaasti
aatelisiaedustajia,mitäjoillakintahoillapidettiinluottamuslauseenaaatelinaiem-
mallepolitiikalle.1181Aatelissäädynvanhatsymbolitkinkaivettiinvielänaftaliinista
–ainakinlehtienpalstoille.

”Inga vapensköldar, ingen silfverstaf, inga stjernor och band, intet sabelskrammel eller

några klirrande spårrar, inga adelsuniformer heller, men eljest– Herre Gud! Hvad den

förstakammarenharförettstarktsyskontyckeaf’viefterskrefneRidderskapetochAdeln’.

[...]Somsagdt,ingavapensköldaro.s.v.,menRidderskapetochadelnfinneshärtalrikt

församlad.”1182

Kotimainen privilegiodebatti kuului taustalla myöhemmissäkin Ruotsin lak-
kautettuaaateliakoskevissauutisissa, erityisesti silloin,kun loputprivilegiotpu-
rettiin.Leikkivaltiopäiviksipilkattujenaateliskokoustenaskartelua jäljelläolevien
privilegioiden kimpussa saatettiin kuvata hyvinkin tylyyn sävyyn.1183 Vuosien
1889–90 valtiopäivillä esitettiin jo, että koska aatelia ei poliittisena säätynä enää
ollut,hallitsijallaeimyöskäänollutenäämitäänsyytäaateloidaketään,jasiksioi-
keustulisilakkauttaa.1184

Tukholman Ritarihuonetta esiteltiin lehdistössä nähtävyytenä. Se oli vanhan
emämaanaatelinhiipuvanloistonjavanhankunnianmonumentti,jossaperinne-
korporaatiokokoontuivaalimaanmuistojaan.Salienseinilläriippuvatsukuvaaku-
natmainittiintäälläkinesi-isienvelvoittavanmuistonsymboleina,muttaitsesalit
esiteltiin myös fyysisenä näyttämönä, jolla valtakunnan aateli vuosisatojen ajan
olipoliittisenasäätynäkäyttänytmilloinsuurempaa,milloinvähäisempäävaltaa,
tanssinuthäitäjaviettänytmuitajuhlia.1185

1178Hufvudstadsbladet27.10.1865.
1179ÅboUnderrättelser31.3.1866.
1180HelsingforsTidningar3.4.ja27.4.1866.Hufvudstadsbladet6.4.1866.
1181HelsingforsTidningar29.9.,4.10.ja6.10.1866.Hufvudstadsbladet19.10.1866.
1182Hufvudstadsbladet22.2.1867(GöteborgsHandelstidninginmukaan).
1183Hufvudstadsbladet28.3.1869(forumprivilegiatuminlakkauttaminen).SuomenVirallinenLehti

17.7.1864.ÅboUnderrättelser5.4.1875.Hufvudstadsbladet19.9.1878.Helsingfors10.2.1882
(fideikomissionlakkauttaminen).

1184Turunlehti6.4.1889.Finland8.11.1890.TampereenSanomat10.11.1890.
1185Papperslyktan9.1.,5.ja12.3.1860.HelsingforsTidningar3.5.1860.Hufvudstadsbladet17.1.1866,

23.7.1872,14.12.1876,4.5.1880,18.2.1885.Morgonbladet15.8.1874.Finland23.4.1887ja
14.3.1890.Aamulehti6.9.1888.
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Ruotsinhistoriankuvauksissaaateliesiintyipitkänmodernisaatiokertomuksen
mukaisessaroolissa,ensinuudenajanalussanousevana,sittenlaskevanasäätynä.
Keskiajalta noteerattiin demokraattisen diskurssin hellimät talonpoikaiset juuret
jaaineellinenvaatimattomuus sekämieskohtainenasekuntoratsupalveluskelpoi-
suuden ja verovapauden takeena. 1600-luku esitettiin löysän aatelointipolitiikan
seurauksenarunsastuneen,sodissavaurastuneenraa’ansuuraatelinmahtikautena,
jolloinvoutienlaittomastikeräämätverotjaomavaltainenoikeudenkäyttöahdis-
tivatrahvasta.Väärinkäytöksetpäättyivätoikeutetustireduktioihin.11861700-luku
kuvattiin kuninkaan, aatelin ja aatelittomien säätyjen vaihtelevin konstellaatioin
käytynäkolmikanta-kamppailuna,jossahistorioitsijateivätolleetainakaanaatelin
puolella.1187

Kriittisissä aikalaiskuvauksissa valtiopäiväsäädyn roolinsa menettänyt aateli
esitettiinyhäruotsalaisenyhteiskunnanylimpänäkerrostumana,konservatiivise-
navirkamiessäätynä.1188Aatelisinaesiintyvistähuijareistakinraportoitiin,1189mikä
todistaasäätyynkuulumisentuottaneensosiaalistaetua.Suomalaisetlehdetjulkai-
sivatRuotsinaatelinasemaakoskevia tietoja,vaakunakirjojenmainoksia jaarvi-
oita, genealogisia tietoja, aatelointiuutisia ja aatelismiesten nekrologeja.1190 Ruot-
salaistenaatelisnimien ilmentämänarvomaailmankustannuksellamyöspilailtiin
samaan tapaan kuin kotimaisten kanssa. Helsingfors Tidningar luetteloi otsikolla
”Metall-ochdjuranor”pitkällisestiaatelisnimienkalskahtavia,muttamyösautta-
mattomankoomisiaelementtejä.1191

Utrikes–Ulkomaalta

Varsinaisiin ulkomaanuutisiin sisältyneet aatelia koskevat maininnat olivat ym-
märrettävistäsyistäsekäharvemmassaettävähemmänjohdonmukaisiakuinnaa-
purimaidenaateliakäsittelevätkirjoitukset.Jututolivatperäisinulkomaisistaleh-
distä.Maittainkoottujensatunnaismainintojentarkoitusontässälähinnäosoittaa
aateluutta koskevan diskurssin läpäisevyyttä ja kirjata sen variaatioita. Kaksi pu-
naista lankaanäistäkinteksteistäkuitenkinerottuu.Yksi julkaisumotiivionollut
kuvatunmaanolosuhteittenmerkityksellinenvastaavuustaipoikkeavuuskotimai-

1186BorgåTidning20.12.1851ja5.10.1853.Wasabladet23.2.1867(bihang).Morgonbladet
18.8.1875.ÅboUnderrättelser15.ja17.4.1874sekä29.10.1875.DagensNyheter19.10.1877.
Hufvudstadsbladet10.11.1882.TurunLehti12.4.1877.Wiborgsbladet14.4.1888.ÖstraFinland
31.5.1889(1600-luvunaatelinjuhlatavoista;karkeahkojentapojenkuvailunohellamainittiin
kuriositeettinaaatelisrouvienharharetketkeittiöönherkkujavalmistamaan).

1187HelsingforsTidningar15.10.1853.ÅboUnderrättelser14.1.1874.TurunLehti12.4.1877.Finland
20.2.1889.AndersFryxellinnekrologiMorgonbladetissa31.1.1881totesi,ettätämäperiaatteelli-
nen”kansanmies”olipitänytaristokratianrooliamenneisyydessälegitiiminäjatärkeänä,vaikka
vastustikinsyntyperäänankkuroituaeriarvoisuuttasinänsä

1188Folkwännen26.2.1887.
1189Wiborgsbladet21.11.1890.
1190ÅboUnderrättelser4.3.1856,10.7.1857ja29.7.1872.FinlandsAllmännaTidning27.1.1857,19.1

ja5.2.1864.HelsingforsTidningar26.8.1857.Hufvudstadsbladet31.5.1865,27.8.1868,4.10.1875,
4.5.1880,9.5.1886.Morgonbladet25.9.1872,4.10.1875,11.8.1877,4.5.ja1.6.1880.ÅboTidning
14.6.1885.Wiborgsbladet23.10.1886.Finland11.2.1887.

1191HelsingforTidningar28.2.1857.
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siinnähden,toinentaasaiheensuomamahdollisuusdemokraattisestatainationa-
listisestaeetoksestanousevanaateluuskriittisendiskurssinesilläpitoon.

Erityisestiimperiumienreuna-alueillahavaittiinseutuja,joissavallitsikotope-
räisenrahvaanjamuukalaisenaatelinvastakkainasettelu.ItävallanGaliziantalon-
poikien ja slaavilaisen maanomistaja-aatelin suhdetta kuvattiin jännitteiseksi.1192
Böömissäkinasetelmamuistuttikotimaista:saksalaisetvastaantshekit,vanhatshek-
kiläiset vastaan nuortshekkiläiset, aateliset vastaan aatelittomat maanomistajat.
Kansallismielistenkirjoituksissahuonoaateluusyhdistyisaksalaisuuteen,perivihol-
lishahmotuksessajokeskiajaltaalkaen.Vierastaherruuttavastustavantshekkiläis-
kansallisen liikehdinnänkatsottiinalkaneenuudenajanalussa jaolevanvihdoin
voittamassa, mikä toi sen riveihin myös aatelisia, mikä taas sotki pakkaa uudes-
taan.1193

SukukansaUnkarinkansallistaaateliakuvattiinpääosinihannoiden.Sen1850-
luvullatapahtunuttavapaaehtoistaluopumistaetuoikeutetustaasemastaylistettiin.
1860–70-luvun unkarilaista aatelia kuvattiin edistykselliseksi ja vaatimattomaksi;
myöhemminpuhuttiin josuoranaisestaköyhtymisestä.Poliittisetasenteetmuut-
tuivat 1880-luvulla, ja ylähuoneen uudistuspyrkimysten yhteydessä unkarilainen
aateli esitettiin jo taantumuksellisena ryhmänä. Nationalistisen erottelun vahvis-
tuessasiihenhuomattiinkuuluvanmonia”muukalaista”alkuperääoleviasukuja.1194

Parlamentarismin mallimaan Britannian aatelia koskevia juttuja julkaistiin
suhteellisen paljon. Senkin historiaa leimasi aatelin harjoittama yhteiskunnalli-
nen sorto tai ainakin taloudellinen riisto.1195 Erityisen synkässä valossa esitettiin
Irlannin englantilainen maanomistaja-aateli.1196Aikalaistasolla käsiteltiin Charles
Dickensinaatelinjakansanvastakkainasettelustanousevia,muttaosinmyösniistä
etääntyviä ajatuksia hallitsevien ja hallittujen, rikkaitten ja köyhien suhteesta,1197
jakuvattiinarvostavaansävyynaatelistendiplomaattien,valtiomiestenjayritysjoh-
tajienkin elämää.1198Myösbrittiläisenaatelinmonimutkainen rakennekiinnosti.1199

1192ÅboUnderrättelser5.9.1851.HelsingforsTidningar8.10.1866.Morgonbladet4.6.1879.
Aamulehti6.8.1887.Hufvudstadsbladet4.5.1890.

1193ÅboUnderrättelser11.12.1873.Morgonbladet4.10.1873,8.9.1879.ÖstraFinland16.2.1876,
25.2.1880,16.7.1881,27.8.1884.ja30.11.1888.Hufvudstadsbladet23.2.1888,6.11.1889,5.9.1890.
Wiborgsbladet16.5.1888.WiipurinSanomat13.11.1888.Finland29.8.1885,21.1.,8.2.,31.8.,2.9
ja7.11.1888,10.1.1890.Aamulehti10.11.1888ja6.8.1889.

1194Suometar18.2.1848,5.ja12.10.1849.Ilmarinen11.3.1848,14.2.ja10.11.1849.Åbo
Underrättelser6.11.1849,26.,27.,28.ja29.3.1878.ÅboTidningar6.11.1849.Helsingfors
Tidningar3.12.1861ja21.12.1865.Hufvudstadsbladet23.7.1872ja2.2.1884.Morgonbladet
17.4.1873,10.12.1878ja16.1.1884.UusiSuometar12.ja14.5.1875.Aamulehti29.11.1882.Nya
Pressen20.1.1884ja23.2.1885.Finland22.2.1885.

1195ÅboTidningar17.3.1854.Wiborg4.12.1858.ÖstraFinland10.,12.,15.,22.,24.1.1877(R.W.
Emersoninessee).

1196HelsingforsTidningar26.10.1865.ÅboUnderrättelser23.3.1867.Morgonbladet31.8.1872,
18.11.1881,19.4.1882ja29.10.1883.UusiSuometar17.8.1882.NyaPressen21.3.1886.Finland
2.11.1888.

1197Morgonbladet30.7.1855.Hufvudstadsbladet8.7.1870,
1198FinlandsAllmännaTidning29.9.1852ja29.6.1855.Vikingen2.5.1874.Morgonblad23.8.1876,

Finland2.5.1889.Hufvudstadsbladet15.10.1889.
1199FinlandsAllmännaTidning10.9.1851ja26.11.1856.
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Aatelinloistavaa,kevytmielistäjatuhlailevaaelämäntapaaesiteltiinironisenkriit-
tiseen sävyyn.1200 Yhtäältä englantilaista aristokratiaa pidettiin harvinaisenkin
maltillisena,vaatimattomanajastatukseltaanheikentyneenä,1201toisaaltasenhuo-
mautettiinpitäväntiukastikäsissäänsekähallitusvaltaaettätaloudellistavaltaa.1202
Vuonna1879ainakinkaksi lehteäsiteerasivahingoniloisenaTimesinuutistaiäk-
käänherttuallisenpariskunnanpäätymisestäLeedsinköyhäintaloon.1203

Saksalainenkulttuurialueoli,ainakinSuomestakatsoen,Euroopanjohtavaaat-
teidenhautomo,jonkayhteiskunnallistakeskusteluajapoliittisiatapahtumiaseu-
rattiin tiiviisti. Radikaalina vuonna 1848 kerrottiin Preussin kansalliskokouksen
päättäneen,ettäprivilegiotjatittelitvirka-arvojalukuunottamattaolivatlakkau-
tetut. Edustajien kerrottiin huolekkaasti välttäneen aatelisarvojen ja von-etuliit-
teen mainitsemista.1204 Aatelisten valtiomiesten ja diplomaattien konservatismiin
suhtauduttiin suomalaisissa lehdissä pitkään pragmaattisesti, yhteiskuntarauhan
turvaamisentavoitettaymmärtäen.1205NationalisminnousunmyötäSaksanaate-
liltakinalettiinvaatiakansallistaasennetta–perinteinenkosmopoliittisuuseiol-
lut enää kovin korkeassa kurssissa.1206 Kansallismielisessä historiankirjoituksessa
Saksanaatelinpitkäsotilastraditiosaiasiantuntevanesittelyn.Aikalaistasollaaate-
lisupseerejaväheksyttiinjakritisoitiinkutenmuuallakin.1207

Eniten Saksan aateli näkyi meikäläisissä lehdissä poliittisena säätynä, eri val-
tioittenparlamenttienkokoonpanoajaedesottamuksiaesiteltäessä.Vastapelureina
esitettiin, jälleenitsekkyysdiskurssinmukaisesti,feodaalisistaoikeuksistaankiinni
pitävät aateliset ja uudistuksia vaativa kansa eli liberaalit piirit.1208 1870-luvulta
alkaen aristokratian ja junkkerien aseman nähtiin heikkenevän. Uudeksi eliitik-
sinousiporvaristo, jota taasvasemmistolaisuusyleisenäänioikeudenperiaatteen
muodossauhkasi.1209

Aateluutta koskeva kulttuurikritiikki kohdentui tuttuun tapaan. Saksan pien-
tenhovien loisto–”hofbaler,uniformer, stjernorochkors, kammarherrenycklar
afguld,silfverstafvar”–jaBerliininhovinnirsoilu,aatelisensosieteetinhurjastelu
jamaa-aatelinmukavaelämäkaikkimainittiinpenseässäsävyssä.1210Köyhtyneen

1200FinlandsAllmännaTidning29.3.1855.Vasabladet29.12.1860.Hufvudstadsbladet5.6.1881.
Morgonbladet23.8.1883.NyaPressen5.1.1884,2.3.ja3.3.1885.ÅboTidning24.ja25.7.1885.

1201HelsingforsTidningar31.8.1866.Morgonbladet23.9.1873.ÖstraFinland18.1.1890
1202Hämäläinen20.ja27.6.1867.ÖstraFinland25.6.,30.6.,5.7.1880.
1203Morgonbladet3.5.1879.Helsingfors5.5.1879.
1204FinlandsAllmännaTidning8.11.1848.
1205ÅboUnderrättelser8.1.1875.Morgonbladet18.11.1881.Hufvudstadsbladet10.4.1886
1206Morgonbladet11.7.1873.
1207Sanan-lennätin27.8.1858.Morgonbladet15.ja16.10.1872sekä1.3.1884.Hufvudstadsbladet

6.3.1887ja4.1.1890.ÖstraFinland26.4.(miekkasymboliikkaa)ja6.9.1888.
1208BorgåTidning30.6.1852.ÅboUnderrättelser26.9.1861.HelsingforsTidningar22.8.,2.9.ja

5.9.1865,27.2.1866.Morgonbladet29.10.,11.11.,15.11.1872,27.2.1875.NyaPressen6.8.1884.
ÅboTidning30.9.1884.Finland11.9.1888.

1209ÅboUnderrättelser1.8.ja2.8.1878.Wiborgsbladet29.10.1885.Hufvudstadsbladet1.9.1888(otsi-
kolla”Stundarettnyttadelsvälde?”).SanomiaTurusta12.9.1888.TampereenSanomat14.9.1888.

1210Hufvudstadsbladet14.9.1866(sitaatti).Morgonbladet11.9.1873ja7.3.1884.Wiborgsbladet
17.1.1885.ÖstraFinland28.6.1888.
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aatelinkustannuksellailakoitiin:näinädemokraattisinaaikoinaruhtinaatkinjou-
tuivattyölläänansaitsemaanleipänsä.1211

Erityisestivuonna1890siteerattiinsaksalaistenlehtienmoralisoiviakuvauksia
aatelistentyhjäntoimittajienväkivaltaisesta,riettaastajajoutilaastaelämästä:

”Korkeasukuiset’kreivit’ja’paronit’tappelevatkaduillajakapakoissajapieksevätviatto-

miaihmisiäraajarikoiksi;toisetelävätporttojenkanssapäivänsäjaviimeintekevätitse-

murhanjalkavaimojensahuoneessay.m.sellaistasurkeutta.[...]Kunsuuretomaisuudet

hävitetäänkilpa-ajoissa japelihuoneissa sensijaanettäniitäkäytettäisiinkansansiveel-

lisenuudistuksenkorkeaantarkoitukseen,kunelämäkuluukurjissarakkauden-vehkeis-

sä,[...]silloinovatneoikeassa,jotkatäynnäkiukkuahuutavat:poisnuolaiskurit,heidän

aikansaontäytetty,pois!”1212

LääketieteelläkinSaksanaatelia lyötiin:mielisairauksiinerikoistuneet lääkärit to-
distivatkuorossa,mitensisäsiittoinenaateliolirappeutumassaidiooteiksi.1213

Ranskan aatelin rooli suomalaisessa sanomalehtijulkisuudessa nousi vallanku-
mouksenjarestauraationdialektiikasta.Edistysdiskurssihallitsisekäälyllisestiref-
lektoivaaettärabulististapoliittistapuhetta.Anciènrégimenaikainenaateliesitet-
tiintaantumuksellisena,joutilaana,ylpeänä,hienostelevanajarappeutuneenaetu-
oikeutettujenryhmänä,jonkaansaitunkohtalonvuoden1789vallankumoussine-
töi.1214 Pitkässä historiallisessa perspektiivissä Ranskan aateli nähtiin maltillisesti
vanhanasotilas-javirkasäätynä.Tällöinkinolikuitenkinselvää,ettäaatelinaikaoli
ohi.1215

Toisaalta joitakinaatelisiayksilöitänostettiinRanskassaedistyksellisenajattelun
mannekiineiksi.Maanylpeimmästäaatelistapolveutunut,vallankumouksessasukun-
saomaisuudenmenettänytupseeri,tiedemiesjasosialisminteoreetikkoSaint-Simon
esiteltiin poikkeuksena säätyveljiensä joukossa. Aatelinen syntyperä toimi liberalis-
min tehosteena myös de Chateaubriandin ja de Tocquevillen elämäntarinoissa.1216
Vallankumouksen satavuotisjuhlan yhteydessä vuoden 1789 kansalliskokouksen
aatelistenjäsentendeNoailles’n,LafayettenjaMirabeaunrooliprosessissatulihar-
kittavaksiuudelleen.Privilegioistaluopumisessanähtiinjaloaepäitsekkyyttä.1217

Uutisteksteissä ranskalaisen aatelin rooli muuttui ajan kanssa. 1850-luvulla
saattoi esiintyä naiivia raportointia, jossa se ymmärrettiin keskeiseksi yhteiskun-
nalliseksitoimijaksi.

1211TampereenSanomat19.7.1884.SanomiaTurusta26.7.1884.ÖstraFinland3.11.1888.
1212ÖstraFinland2.2.1881.Helsingfors9.8.,10.8.1881.TampereenSanomat3.9.1890(sitaatti).

Finland26.9.1890.Hufvudstadsbladet30.9.ja27.11.1890.Aamulehti3.10.1890.
1213FinlandsAllmännaTidning22.10.1863.Finland30.7.1886.
1214Ilmarinen14.3.1848.HelsingforsTidningar26.8.1848.BorgåTidning10.2.1855.Finlands

AllmännaTidning12.,13.ja14.5.1851,21.4.1855,17.2.1857,8.8.1859.ÅboTidningar24.ja
28.7.1857ÅboUnderrättelser13.6.1871.Folkwännen26.7.1871.Morgonbladet23.1.ja25.4.1874,
7.1.1881.ÖstraFinland8.4.1878,4.4.ja12.4.1879,4.1.1884.Hufvudstadsbladet6.ja23.11.1879.
Helsingfors10.10.1882.Finland11.10.1888.Savo27.12.1890.

1215FinlandsAllmännaTidning13.5.1851.ÅboTidningar28.7.1857.UusiSuometar23.ja25.6.1873.
Morgonbladet26.6.1873.

1216Morgonbladet5.10.1848.ÅboUnderrättelser13.1.1857.FinlandsAllmännaTidning8.8.1859
1217Folkwännen3.8.1889.TurunLehti6.8.1889.Wiborgsbladet26.11.1890.Päivälehti14.7.1890.
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”Franskasta.Täälläonkeisari löytänyt salaisia seuroja, joillaonollut tarkoituksenaku-

moakokoFranskannykyinenhallitus.Seurain jäseniäonotettukiini, tuomittu ja ran-

gaistu.[...]Aatelijaporvaristoovatrauhattomia;muttaaivanalimmainenkansaonku-

ninkaanpuolella.”1218

1860-luvun lopulla aristokratiaan saatettiin viitata taantumuksellisena voimana,
joka laiminlöi yhteiskunnallisia ja kulttuurisia velvollisuuksiaan ja oli ainoa syy-
pääepäkohtiin.12191870-luvunalunlevottomuuksissajakolmannentasavallanal-
kuvuosikymmeninäaateliesitettiinjomäärätietoisestistatistinroolissa–heppoi-
senakuriositeettinavaltiollisen elämänmarginaalissa tai kansanvallanvastaisena
mörkönä, jokavanhastamuistista joskuskaivettiinesiin.1220Ainakin1870–80-lu-
vun taitteesta alkaen Ranskankin sosialistit pitivät jo päävihollisenaan porvaris-
toa.1221Ennenpitkääporvareitaalettiinvieläpäsyyttääaateluusmaniasta,nimiensä
muuntelustaaatelistyylisiksi.1222

Toisenkeisarikunnanaikaisiinaateloituihinsuhtauduttiinohjelmallisenvähek-
syvästi. Se oli raha- ja virkavallan kanssa liittoutunutta uusaatelia, jonka talou-
dellinen asema perustui valtion avokätisyyteen. Senkin julkikuva oli pinnallinen
ja kevytmielinen, ylellistä, joutilasta, turhamaista ja huvittelevaa elämäntapaa
korostava, mutta sen yhteiskunnallinen, poliittinen ja taloudellinen status olivat
huomattavasti heikommat kuin vanhan aatelin.1223Vanhimman aatelin edustajia
pidettiin poliittisesti edistyksellisempinä ja myös arvokkaammin käyttäytyvinä,
mikäkorostiuusaatelinnousukkuutta.1224Kolmannentasavallanranskalainenaa-
teluuskritiikkijatkoitraditiotaivailemallaaatelinpinnallisiakulttuuriharrastuksia,
tuhlaavaisuuttajahienostelua.1225

Aateliset rötösherratolivat tapetillaRanskassakin.Skandaalinnälkäiset jaksoi-
vat riemuita”Ranskan eturivin aateliin kuuluvan” kreivin raviveikkauspetokses-
ta tai joidenkinpariisilaistenaatelisnaistenmyymälävarkauksista.Mutkankautta
aatelin piikkiin meni myös Pariisin kapakoissa operoineen rosvon esiintyminen:
”hänonhienoherrasmies,jokaesitteleeitsensäaatelisellanimelläjaseuroissakes-
kusteleeviehättävällätavalla”.1226

1218OulunWiikko-Sanomia13.9.1856.
1219Hufvudstadsbladet28.11.1869.
1220ÅboUnderrättelser14.10.1873.Morgonbladet24.7.ja6.10.1875,19.2.1876,27.9.1879(debat-

tiaaatelistitteleidenkäyttökiellosta).Hufvudstadsbladet7.3.1879.ÖstraFinland4.4.,12.4.ja
18.4.1879.

1221Hufvudstadsbladet6.ja23.11.1879.Morgonbladet7.1.1881,22.6.1882.Finland12.1.1885.Östra
Finland12.1.1885.

1222Wiborgsbladet13.11.1888.
1223BorgåTidning27.1.1850.FinlandsAllmännaTidning5.4.1851,13.4.1854,24.5.1856,6.5.1857

ja24.8.1860.Wiborg19.1.1859.ÖstraFinland18.ja20.11.1878,10.8.1881.Morgonbladet
21.11.1881.Hufvudstadsbladet23.9.1882.NyaPressen2.9.1883.

1224Hufvudstadsbladet4.8.1869(sitaatti),20.12.1889.Morgonbladet16.9.ja23.9.1873.ÖstraFinland
11.7.1883.

1225ÖstraFinland27.12.1876ja5.12.1884.DagensNyheter3.1.1877.Hufvudstadsbladet7.3.1879ja
1.7.1886.Morgonbladet29.11.1884.WiipurinSanomat6.11.1890(esitysaatelisvaakunoidenja
nimienkäytönverottamisesta).

1226Morgonbladet13.9.1877.ÖstraFinland20.ja23.8.1887.Savo21.11.1889.
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MuunEuroopanaateleitakäsiteltiinvähemmän.Esiinnousivatlähinnäsosiaa-
lisen edistyksen käsikirjoitusta tavalla tai toisella noudattaneet kuvaukset, joilla
oli jokinyhtymäkohtaaikakaudenkotimaiseenproblematiikkaan.Belgianaatelia
moitittiin konservatiivisuudesta ja rahvaan riistosta.1227 Italian aatelin loisteliasta
elämäntapaa arvosteltiin, ja sitä kuvattiin tasavaltalaisen, garibaldilaisen liikkeen
antagonistina.1228 Pariisista raportoitiin aatelisen italialaisen miljoonaperijän pe-
livelkojen takia tekemästä itsemurhasta.1229 Iberian niemimaalta uutiskynnyksen
ylittiyksilötasollaaatelinenrahanväärentäjä ja rakennetasollavuoden1883sivis-
tyneistövetoinentasavaltalainenliikehdintä, jokakohdistuisekäaristokratiaaettä
kuningasta vastaan. Espanjan aateli mainittiin myös hovia koskevissa pikku-uu-
tisissa, joissa korostuivat tiukka etiketti, pukuloisto ja juonittelu.1230 Aatelin rik-
kautta indikoivaa tuhlaavaisuutta ilmennettiin erityisesti uhkapeli-teeman avul-
la. Monacon pelihelveteistä raportoitiin, että asiakaskunnan yhden pääjuonteen
muodosti koroillaan elävä vanha aateli. Monte Carlon hullujenhuoneella kerrot-
tiinolevanmoniapelihimontakiamielisairauteensortuneitaaatelisia.1231

Balkanin kansakuntiin kohdistui 1800-luvulla Keski-Euroopasta päin ylem-
myydentuntoinenkansatieteellinenkatse.1232Serbitsehavaitsiylpeäksijademok-
raattiseksi kansaksi, jolta puuttui aatelinen kerrostuma sen jälkeen, kun turkki-
laisten ylivallasta oli päästy.1233 Bulgarian yhteiskunnan absoluuttisen tasa-arvon
selitykseksilöytyiaristokratianpuute.Maanruhtinashoviolipienijavaatimaton,
vaillaloistoajatiukkaaetikettiä.1234Kreikassakaaneienääollutaatelia,vaikkavan-
hojahienojasukujatokiolikin:tuoreehko,edistyksellinenperustuslakinäetkielsi
eriarvoistavattittelit.1235

Romaniassataasaateliaolivaikkamuillejakaa.Sekeskittyikeksimäänitselleen
arvonimiä, laittamaan pukujaan ja puhumaan ranskaa, ja oli sekä sivistymätön-
tä, lahjatonta että moraalitonta.1236 Bosnian aateli polveutui turkkilaismiehityk-
senjättämistärippeistä.Yläluokkaolikääntynytmuhamettilaisuuteenvoidakseen
säilyttää maaomaisuutensa, vallitsi kristittyä maalaisrahvasta kovalla kädellä ja
parempia aikoja odotellessaan puolusti itsekkäästi privilegioitaan moderneja eu-
rooppalaisiaaatevirtauksiavastaan.1237Herzegovinassaasiatolivatjokseenkinyhtä
huonosti.1238

1227Hufvudstadsbladet16.1.1884.Päivälehti20.1.1890.
1228FinlandsAllmännaTidning30.10.1856.Wiborg6.7.1860ja5.7.1861.HelsingforsTidningar

2.6.1866.Morgonbladet1.12.1874.Hufvudstadsbladet5.1.1875.Wiborgsbladet2.12.1888.
WiipurinSanomat15.5.1890.

1229ÖstraFinland20.10.1886.
1230DagensNyheter10.3.1877sekä4.3.ja15.7.1878(väärentäjä).ÖstraFinland3.8.1883.

Wiborgsbladet16.4.1889.NyaPressen3.1.1886.
1231Hufvudstadsbladet11.5.1885.
1232Vrt.Wingfield2003,1.
1233HelsingforsTidningar10.8.1865.Dagbladet3.1.1888.Finland21.4.1890.
1234ÖstraFinland28.10.1885.
1235ÖstraFinland18.10.1882.Finland31.10.1889.
1236ÅboTidningar15.4.(sitaatti)ja10.5.1859.ArtikkelionperäisinruotsalaisestaWäcktaren-lehdes-

tä.
1237Morgonbladet15.3.ja20.8.1878.
1238Hufvudstadsbladet16.9.1875.
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Euroopanaatelistapuhuttiinmyöskokonaisuutena.Aateliakäsiteltiinjokohis-
toriallisena, sivistymättömän yläluokkana, rahvaan kapinoitten vakiouhrina tai
vanhentuneensäätyjaonmukaisenasotilassäätynä.Piiloviestioliainaaateluusvas-
tainen.1239Omanajanilmiöitäkäsittelevissäteksteissäaatelimainittiinkansainvä-
lisentyöväenliikkeenyhtenähistoriallisenavihollisena,vaikkauudenaikaisenpro-
letariaatinvarsinainenantagonistitokiolikinporvaristo.1240

Pohjois-AmerikanYhdysvaltojakäsittelevättekstittoimivattasavaltalaisenval-
tiomuodon esitteinä. Niissä muistettiin mainita, ettei demokraattiseen maahan
kuulunut aatelia – vaikka etelävaltioiden yläluokka sisällissodan osapuolena rin-
nastettiinkinaristokratiaan, javaikkamaassaolikinparempaajahuonompaavä-
keä.1241ItsenäistyvissäAmerikanmaissakutenBrasiliassaeurooppalaistyylisenaa-
telinlakkauttaminenoliuudenhallituksenensimmäisiätoimia.1242

Länsimaisenkulttuuripiirinulkopuolellakineurooppalaistavastaantuliilmiöi-
tä, joilla oli ilmeinen vastine oman maanosan menneisyydessä. Pohjois-Afrikan
Tuaregienkerrottiinmuodostaneenaristokraattisen tasavallan;hesyntyivätaate-
lismiehiksieivätkätunteneetmuutaammattiakuinsotilaan.1243

Myös Orientti tarjosi oivan mahdollisuuden etäännyttää ja jalostaa kotoisiin
olosuhteisiintarkoitettuaironistakritiikkiä.Orientissauskottiinverenmahtiinja
rodunpuhtauteen.Aristokratianolemassaolooli luonnonlainkaltainen,eikäsen
asemaa yritetty kumota kuten lännessä.Aateli jakautui ryhmiin ja arvoluokkiin,
ja kartutti omaisuuttaan ryöstöretkillä. Aateliset soturit harrastivat metsästystä,
erityisesti haukkametsästystä, kilparatsastusta ja lemmenseikkailuja. Länsimaisen
kaltaistakunniajärjestelmääkaksintaisteluineeneikuitenkaantunnettu.1244

Vielä tarkoitushakuisempi vaikkakin harmittomampi oli Papperslyktanin jul-
kaisemaLouis Jourdaninpuolifiktiivinenmatkakuvaus jakahvikulttuurin esitte-
ly”En kaffebönas memoarer”. Siinä jalosukuinen kahvipapu kertoilee suvustaan,
jonkajuuretulottuvatkeskiajalleristiretkiaikaanasti,jajonkaasemaamitkäänyh-
teiskunnallisetkumoukseteivätolepystyneethorjuttamaan.Pavunsukuonaina
seurustellut hallitsijoitten kanssa, mutta jaloudestaan huolimatta Mokka-pavut
ovatdemokraattejaisästäpoikaan.Siksieiolekaankumma,ettäkaikkialla,missä
kahvi(aateli)saajalansijaa,hetikohtakäynnistyyvallankumous!1245

Entisissäsiirtomaissasatunnainenvalkoinentarkkailijasaattoikohdatahuvit-
tavienmustienmiestenlaatimiahuvittaviajäljitelmiäeurooppalaisistatraditioista.
TällainenolivaikkapaHaitinkeisariFaustininhovi.Sielläparveilikultaepolettien
ja hopeatähtien koristamiin univormuihin ja punaisiin frakkeihin pukeutunei-
ta aatelismiehiä sekä – kokonaan miehensä arvosta riippumatta – markiisittaren

1239Wiborg19.1.1859.ÅboUnderrättelser9.4.1877.ÅboTidning10.2.1854,11.7.1885.Uusi
Suometar28.ja30.1871.Morgonbladet30.10.1873.Wiborgsbladet29.ja30.7.1884,14.6.ja
28.11.1885.Figaro1.5.1886.ÖstraFinland27.9.1888.SanomiaTurusta27.9.1889.

1240ÅboUnderrättelser22.8.1871.Vikingen18.ja25.4.1874.Morgonbladet14.ja16.8.1878:J.V.
Snellman:”SocialismenI&II”.Wiborgsbladet21.2.1885.

1241ÅboTidningar13.11.1860.FinlandsAllmännaTidning16.3.1863.Hufvudstadsbladet5.6.1869.
ÅboUnderrättelser27.12.1878.

1242Aamulehti2.5.1890.
1243FinlandsAllmännaTidning5.ja6.11.1851.
1244Wiborg16.2.1855:”Öknensadel:uretttysktblad”.
1245Papperslyktan2.ja9.1.1860.
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arvoonkohotettuja,höyheninkoristautuneitahovinaisiasuorittamassamonimut-
kaisiaseremonioita.

”Intagen af sin kejserliga värdighet införde Faustin I adel och ordnar. [...]Vid sitt till-

trädetill regeringenutnämndehanenmängdfurstar,grefvar,baronerochriddare.[...]

Faustin skapade med ett enda penndrag sextioen furstar med predikatet: Höghet eller

Durchlaucht.Derasnamnförlöjligadesafdeeuropeiskatidningarna,mendettautanskäl.

Emedandessaejärobekantamed landetsäldregeografi.GeneralGefrardärvisserligen

fursteaf’Bordet’,generalLindingfursteaf’Marmeladen’,generalSegrelinfursteaf’Trou-

Bonbon’ochgeneralAlbertefursteaf’Limonaden’,menalladessaförosslöjliganamnäro

egendomligaförlandetochgrundadeidessfordnageografi.”1246

Kaukoidänvanhojenvaltakuntienaateliinsuhtauduttiinarvostavammin.Japanin
samurai-aatelin sotilaallinen funktio vertautui oman maanosan aatelin histo-
riaan.Vuoden1868sisällissodanjälkeinenkehityskulkisekinsamoja latujakuin
Euroopassa,piirteinäänprivilegioidenpurkaminen,uudetaateloinnit jayksi- tai
kaksikamarisesta eduskunnasta käyty debatti.1247 Kiinassa taas oli kehitetty kiin-
nostava hybridimalli, jossa perinnöllisyys ja demokraattisen eetoksen mukainen
omanansionperiaateyhdistyivät.Aateluusperiytyi,muttajosjälkeläiseteivätol-
leet yhtä päteviä kuin esi-isät, aatelisarvo laski sukupolvi sukupolvelta ja lakkasi
lopultakokonaan.1248

Aatelittomienvaltiopäiväsäätyjen
näkemysaatelistasäätynä
jayhteiskuntaryhmänä

Valtiopäiväjulkisuus:tietoa,vastuuta
javuorovaikutusta

Valtiopäiväjulkisuusoliluonteeltaanvälitöntä:seperustuiläsnäoloonjasuulliseen
keskusteluun.Institutionaalistenkäytäntöjenmuotoilemanajarajaamanakinvuo-
rovaikutusolisuhteellisenvapaata.Käsittelyjenalkuvaiheessapuheenvuorotolivat
kirjallisesti valmisteltuja.1249Hallitsijanesitykset, edusmiestenanomusesitykset1250

1246FinlandsAllmännaTidning15.8.1850.
1247ÅboTidningar10.7.1860.Hufvudstadsbladet26.9.1884.Morgonbladet29.9.1884.ÅboTidning

10.10.1884.Wiborgsbladet10.3.1885.
1248ÅboUnderrättelser17.11.1878.
1249Se,ettäosapuheenvuoroistaolivalmisteltuja,osaspontaanejavastauksiamuidenrepliikkei-

hin,käyilmilausuntojentyylistäjasisällöstä.Valmistelluissapuheenvuoroissasaattoiliitteinä
ollapöytäkirjanotteita,asiantuntijalausuntojajatilastoja,kuntaasvastauksissakommentoitiin
edellistätaiaiempaapuhujaa.Esim.porvarissäädynvuosien1877–78pöytäkirjoissasivulla2313
todetaan,ettätekstissäonaukko,koskakirjallisenasaatukannanottoolivahingossajoutunut
hukkaan.Toisaaltapappissäädyssäharkittiinensimmäisillävaltiopäivillä(Papisto1863–64I,
66–70,93),riittäisiköanomusehdotustensaneleminensihteerinkirjattaviksi.

1250 Vuodesta1886aloitteet.
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sekä valiokuntien lausunnot olivat nekin aina kirjallisia, mutta niiden pohjalta
käytykeskustelurönsyilivapaasti.Kaikkipuheenvuorotmerkittiinmuistiin;kyse
onsiiskeskustelu-,eipäätöspöytäkirjoista.

Valtiopäiväkeskustelutolivatjulkisia,eliyleisölläolipääsyistuntoihinperiaat-
teessaaina,jasanomalehdetselostivatkäytyjäkeskustelujahetituoreeltaan.Nekin
harvat keskustelut, jotka käytiin suljetuin ovin,1251 kirjattiin ja tulivat aikanaan
julkipainettuina.Aluksi julkitulivatvainlehdistönvalikoimat,keskeisiksikoetut
sisällöt.Myöhemminpöytäkirjatjulkaistiinkokonaan.1252Suullisenasyntynytval-
tiopäiväjulkisuusjatkoisiiselämäänsäpainetussasanassa.

Lainsäädäntötyössäkäsitellyistäasioistasuurellaosallaolikytköksiävaltiopäi-
vämiestenomaankäytännönelämään.Toisaaltaasioillaolimyösideologisiaulot-
tuvuuksia. Puheenvuorojen sisältöjä määrittivät yhtäältä henkilökohtaiset koke-
mukset,toisaaltaerijulkisuuksienkauttakanavoitunutyliyksilöllinenmielipiteen-
muodostus.1253Valtiopäiväedustajiinpäteekinosinsamajaottelukuinkaunokirjai-
lijoihin: joistakin käsitellyistä asioista heillä oli omaan kokemukseen perustuvaa
tietoa,toistensuhteenheolivatkulttuurinehdollistamiataipuhuivataatteellisista
syistä vastoin parempaa tietoaan. Kahdessa jälkimmäisessä tapauksessa erityisen
kiinnostavaaonsisältöjenintertekstuaalisuus.Argumenttientueksikerrotutkau-
hutarinatnäyttäisivätkummunneenyhteisestäkulttuurisestavarannosta,kuntaas
omakohtainenkokemususeinpuhuimaltillisemmallaäänellä.Toisaaltaomakoh-
taisuudesta saattoi seurata tarve puolustella ja kaunistella. Suullinen valtiopäivä-
julkisuusolimuita julkisuudenlajejapaljonvälittömämmininteraktiivista, joten
puhujiennäkemyksetottivatsytykettäjasuuntaa–kohtitaipoispäin–myöstoi-
nentoisistaan.

Valtiopäiväjulkisuudessatoimijoidenasemaolitoisellatavallavastuullinenkuin
muissa genreissä.Välitöntä vastuuta tunnettiin valitsijoita, omaa säätyryhmää ja
kansakuntaakohtaan.Välillisestiedustajatkokivatolevansavastuussamyöstule-
vaisuudelle.Tässäluvussakäsiteltävätsisällöttoimivatverrokkiaineistonamuiden,
eri tavoin ”vastuuttomien” julkisuuslajien sisällöille. Muokkasivatko omakohtai-
nen tieto ja henkilökohtainen poliittinen velvollisuudentunto valtiopäivämiesten
näkemyksiä jotenkinmuista julkisuusgenreistäpoikkeaviksi?Mikävaikutusmui-
denjulkisuuksienvälittämillätiedoillajanäkemyksilläolivaltiopäiväjulkisuudessa
esitettyihinargumentteihin?

1251Esim.porvarissäädyssämuistutettiinvuonna1882,ettälehdissäjulkaistuttäysistuntokutsutoli
tarkoitettupaitsiedusmiehilleitselleenmyössuurelleyleisölle(Porvaristo1882,23).Kunkin
valtiopäiväkaudenavajaisissajapäättäjäisissäesitettäviksitarkoitetuttervehdyspuheetluettiinensin
säädynomassapiirissä;tällöinyleisöäerikseenkehotettiinpoistumaan(esim.Papisto1863–64I,
24–25).Talvella1885taasyleisöltäevättiinpääsysaliin,koskaliikenneovissaaiheuttiliikaavetoa
(Porvaristo1885,501–502).Vuosisadanvaihteenmolemminpuolinkäsiteltiinsuljetuinovintulen-
arkaaasiaa,perustuslainpuolustamistayleisvenäläisiälakihankkeitavastaan(esim.Porvaristo1894,
81–83,279,967,1008–1014.Porvaristo1897,14.Papisto1900,1525–1527.Porvaristo1905–06,58.)

1252Säätyvaltiopäivienpöytäkirjatpainettiinuseimmitenmelkopian,alkuosatparhaimmillaanjo
samanavuonna.Osa1860-luvunpöytäkirjoistatosinjulkaistiintakautuvastivasta1890-luvulla.

1253Painetunsananjulkisuuksienohellakyseeseenovattulleetmm.paikallisetkeskustelujulkisuudet,
kirkko-jaopetusjulkisuus.Mediansisältöjentakaisinkytkeytymisestäesim.Lowery-DeFleur
1988(1983).



260

Kuviteltuaatelismies

Systemaattisinosavaltiopäiväkeskustelujenaateliakoskevistamaininnoistasi-
sältyisäädynprivilegioita jaRitarihuonettakäsitelleisiin jaksoihin.Aateliakoske-
via puheenvuoroja käytettiin kuitenkin myös muissa yhteyksissä. Jotta saataisiin
selville, miten kanssasäädyt ylimpään säätyyn kaiken kaikkiaan suhtautuivat, on
siiskäytäväläpikeskustelujenkokoskaala.1254

Esiinsaatu ja tässäesitelty lausuntojenkavalkadi saattaa johtaa lukijansiihen
harhaan,ettäaatelissäätyolisivaltiopäivilläollutjotenkinerityisestitapetilla.Olen-
naisintuloskymmenientuhansienpöytäkirjansivujenläpikäynnistäkuitenkinon,
että aateli ei ollut aatelittomille valtiosäädyille erityinen huolenaihe saati kaiken
selittävä viholliskuva. Ehdoton valtaosa puheesta, myös kaunapuheesta, käsitteli
muitaasioita.Tämäkäyparhaitenilmiluvunnoottienkattamistasuhteellisenvä-
histäsivumääristä.

Vaikka tutkimukseni keskittyy 1890-lukua edeltäviin vuosikymmeniin, sääty-
valtiopäivien tuottama aineisto on mukana loppuun eli vuosiin 1905–06 asti.
Samaanrajaukselliseenanomaliaanolenaiemminpäätynytmyöskaunokirjallisen
aineistonsuhteen,jasamastasyystä:onturhaajättäämekaanisestasyystäpoisosaa
ilmiselvästäkokonaisuudesta.Jatkossapainotankuitenkinenemmänennenvuotta
1890javenäläis-suomalaisenkonfliktinkärjistymistäsyntyneitäsisältöjä.

Privilegiokeskustelut

Painoarvoltaan perustuslain vahvuiset säätyprivilegiot1255 määrittivät aatelia juri-
disestijamyösyhteiskuntateoreettisestienemmänkuinmikäänmuu.Privilegioita
koskevalainsäädäntötyöolikinaateliasivuavienvaltiopäiväkeskustelujenvoimak-
kainyksittäinenjuonne.Perustuslainsuojaanauttivinaprivilegiotolivatmuutet-
tavissavainsäätyjenyksimieliselläsuostumuksella.Tästäsyystäkäsittelykasautui
muutamilleensimmäisillevaltiopäiville.Nepurettiinpääosin1870–80-luvulla.1256

Oikeusedustautuasuvuittain

Aatelisen valtiopäiväsäädyn juridinen peruskivi oli oikeus edustautua suvuittain.
Säädynkokoonpanopoikkesisitenmuistasäädyistä,joidenedustajatvalittiinvaa-

1254Menetelmä,jotaolentässäkäyttänyt,onollutbanaalein(jatyöläin)mahdollinen:olenkäynytaa-
telittomiensäätyjenpöytäkirjatsivusivultaläpi.Olenkirjannutsekäaateliayhteiskuntaryhmänä
koskevatmaininnatettänetematisoinnit,joissasäätyynonviitattusitänimeämättä.Lisäksiolen
kartoittanuttapauksia,joissaperinteisestiaateliinliitettyjäteemojaonkäytettymuissayhteyk-
sissä.Työtäonmerkittävästihelpottanutse,ettäosakäsitellyistäasioista–vaikkapametrijärjes-
telmä,vankilaolot,irtolaislaki,alkoholiverotus,kultakantajamerilaki–oliluonteeltaansellaisia,
ettäolenvoinutturvallisestiolettaaneaateluusdiskurssiensuhteentyhjiksiaiheiksi.Nekohdat,
joissaaatelimainittiinvainvaltiopäiväinstituutionkäytäntöjenkannalta,eiyhteiskunnallisestitai
poliittisesti,olensivuuttanut.

1255Privilegiotolivatluonteeltaanjokooikeuksia,yksinoikeuksia,etuoikeuksia(oikeusjohonkin
ennenmuita),erioikeuksia(oikeusjohonkinperiaatteessavaintoisellesäädyllekuuluvaan)
taierivapauksia(vapautusjostainmuitakoskevasta).Sanalleeioleolemassayhtäyleispätevää
suomennosta,jotenkäytänyleisterminäaikalaistenkinsuosimaavierasperäistäprivilegio-termiä.
Säätyprivilegioitaeiollutainoastaanaatelilla,vaankaikillaneljällävaltiosäädyllä.

1256PurkuprosesseistatarkemminTuloisela1992.
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leilla.Talonpoikais- japappissäädyissäasiamainittiinmuutamankerrannegatii-
visessasävyssä.Monetpuheenvuorotkertasivatlehdissäesitettyjä,ylläkäsiteltyjä
argumentteja.Vaalittomuudenohellaarvosteltiinaatelinedusmiestenmuihinsää-
tyihinverrattunasuhteettomansuurtamäärää.Aatelinmyöskatsottiinkäyttävän
väestöosuuteensa nähden liian suurta valtaa. Se oli pieni vähemmistö, kun taas
talonpoikaissääty edusti hyvin suurta kansanjoukkoa. Vasta-argumenttina tälle
esitettiin, että vaikka sukujen päämiehistä koostuva säätyedustus saattoi olla de-
mokratianjamoniäänisyydenihanteidenvastainenteoriassa,seeivälttämättäol-
lutsitäkäytännössä.Vaaleillavalittunaaatelissäätysaattaisiollakokoonpanoltaan
aiempaayksipuolisempi.1257

Porvariston läheisempi kanssakäyminen aatelin kanssa ilmeni yksityiskohtai-
sempana asiantuntemuksena niin käytäntöjen kuin terminologiankin suhteen.
Tiedossaolivatsuvuittaisenedustautumisenohellaluokkajako,päämiehenensisi-
jainenosallistumisoikeus1258sekäse,ettäpuhemiehelläjatoisessasäädyssäistuvalla
aatelisellaeiollutomassasäädyssäänäänioikeutta.1259Toisaaltaesiintyiväärinkäsi-
tystä,ettäkukatahansaaatelismiesolisi itseoikeutettuosallistumaanvaltiopäivil-
le.1260Tiedettiinmyöstaloudellisiayksityiskohtia:suvunedustajankuluistavasta-
si jokosuku taiedustaja itse, jotensukukustannuksia säästääkseenuseinnimesi
edustajakseenpääkaupungissaasuvanjäsenensä,jonkakortteeriajamatkojaeitar-
vinnuterikseenmaksaa.Edustajaksisaatettiinnimetämyösjohonkintoiseenaate-
lissukuunkuuluva.1261Porvaristonesittämäkritiikkikinoliasiantuntevaa:vuosien
1877–78 valtiopäivien mahdollisesta jatkoajasta keskusteltaessa edusmies Kurtén
huomautti, että toisin kuin vaaleilla valituilla aatelittomien säätyjen edustajilla,
aatelin edusmiehillä ei ollut valtiopäivillä istumiseen mitään velvollisuutta vaan
ainoastaanoikeus, jaettänämäsentakiatulisivat luultavastiolemaankesäaikaan
paljonpoissa.1262

Vuosisadanlopunperustuslakikamppailunyhteydessäkanssasäätyjenasennoi-
tuminen aatelia kohtaan muuttui säätyjen keskinäistä kansallista solidaarisuutta
korostavaksi.Aatelinnähtiinomaltaosaltaanturvanneenkansanvallanjatkuvuutta
japyrkineenluokkaedunsijaanedistämäänisänmaanparasta.1263Poliittisenaryh-
mänäaatelisiirtyimenneisyyteensäätyjenhajaantuessavuonna1906.

Maaomaisuudenverovapaus

Valtiopäiväedustuksen ohella toinen aateluutta vanhastaan määrittävä piirre oli
maallisenrälssinkäsitteeseenliittyväverovapaanmaanomistus,johonpitkäänau-

1257Papisto1863–64I,104,148.Talonpoikaisto1867,17.Talonpoikaisto1885,1126,1391.
Talonpoikaisto1894,441.Talonpoikaisto1891,1623.Talonpoikaisto1894,450.

1258Ns.caputfamilia-periaatteenmukaansukuaedustiensisijassasenpäämies,toissijaisestitämän
taimuunsuvunvalitsemasuvunjäsentaimuuaatelinenedusmies.

1259Porvaristo1867,458–459.Porvaristo1877–78,790,1092.Porvaristo1882,228,1758.Porvaristo
1885,280–281,1119.Porvaristo1894,303–304.Porvaristo1897,147.Porvaristo1904–05,
442–445.Porvaristo1905–06,1096.

1260Porvaristo1877–78,788,1084.
1261Porvaristo1877–78,321–322.Porvaristo1885,249,280–281.
1262Porvaristo1877–78,679–680.Porvaristo1888,53.
1263Papisto1882,1019.Talonpoikaisto1905–06,14,801,897,1364–1365.
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tomaattisesti liittyioletusrikkaudesta.Talonpoikaissäädyssäkin istuikuitenkin jo
rälssimaan omistajia, mm. ensimmäisten valtiopäivien”edusmies Klami, jolla it-
selläolisipienirälsitila”.Tiedettiinmyös,etteirälssitilanomistaja,olipatalonpoika
taiaatelinen,välttämättäsuinkaanollutrikas.1264”Keisarillisenmajesteetinarmolli-
nenesitysnro4,koskevakumoomistaritaristonjaaatelinyksinomaisenoikeuden
omistaafrälsimaata,jollaonsäterivapaus”hyväksyttiinensimmäisillävaltiopäivil-
lä.Ainakinvuonna1885talonpoikaissäädyssäistuiaatelitonsäterinomistaja.1265

Aateli ei siis ollut enää ainoa privilegioidun maan omistaja, mistä valtiopäi-
väedustajatmyösolivathyvin selvillä.Vielävähemmänvirtaviivaiseksiasian teki
se,ettäuudenajanalussaperustettu talonpoikainenrälssieli rusthollitolinekin
vapautettumaaverosta janevieläpäkantoivatverojaaugmenttitiloiltaanhieman
vanhojenaatelisläänitysten tapaan.Rusthollienkinvero- jarasitusvapauskoettiin
epäkohtanaerityisestitalonpoikaistossa.1266Niinikäänalustalaisiaanhuonostikoh-
televiarikkaitasuurtilallisiatiedettiinolevanmuissakinsäädyissä.1267Valtiopäivillä
myöskäsiteltiinuseita lakiehdotuksia, lähinnätilojen lohkomistakoskevia, joissa
rälssimaamainittiinvainyhtenämonistamaanluonnoista,jajoissarälssi-,perin-
tö-jakruununmaistasiispuhuttiinerottelemattarinnan.1268

Keskustelumaaverotuksentasa-arvoisestakohdentamisestakävikahteensuun-
taan.Yhtäältäesitettiin”aatelisen”verovapaudenlaventamistakoskemaankaikkia
maanomistajia.1269Realistisempitasa-arvoistamisenvaihtoehtooliveronulottami-
nen myös aiemmin verovapaisiin omistuksiin.1270 Rälssimaan verovapauden ku-
moamista puolsivat ideologiset syyt, kun taas käytännöllisiä perusteita esitettiin
sekäpuolestaettävastaan.Huomautettiin,etteisäteritilojensaattamisessaverotuk-
senpiiriinollutkysekateudesta,vaantasa-arvostajayhteishyvästä:joskaikkiosal-
listuisivat, valtaosanverotaakkakevenisi.Toisaaltamuistutettiinmaltillisesti, että
verovapaidenmaidenyhtäkkinenottaminenveronpiiriinolisiikäväyllätyställai-
siamaitaperineillesekäniille,jotkaolivatostaneetprivilegioituamaatakalliiseen
hintaanluottaensiihen,ettäverovapauskompensoisiostohinnan.1271

1264Talonpoikaisto1863–64II,153,531(sitaatti).Talonpoikaisto1885,102.Papisto1885,193.
Talonpoikaisto1894,446,1148.

1265Talonpoikaisto1863–64I,185(sitaatti)ja1863–64II,86.Porvaristo1863–64I,55,221,224.
Porvaristo1863–64III,146,163.Talonpoikaisto1885,65.

1266Talonpoikaisto1867,68.Talonpoikaisto1877–78,195–198.Talonpoikaisto1882,578–627,
1073–1077.Talonpoikaisto1885,907,991–997,1327.Talonpoikaisto1894,1606.MyösPapisto
1882,787–862passim.Papisto1885,521–523.

1267Talonpoikaisto1867,697.Talonpoikaisto1882,585.Papisto1885,193.Talonpoikaisto1900,
306–320.

1268Talonpoikaisto1863–64II,298–306.Talonpoikaisto1872,212,216.Talonpoikaisto1882,51–52,
423–443,448–450.Talonpoikaisto1885,1163.Talonpoikaisto1891,614.Porvaristo1863–64III,
13–19.Porvaristo1863–64IV,442.Porvaristo1882,573–575,608–652,662–682,737–746,813,
821,861,1024–1026.Porvaristo1885,394–396,620–622,626.Porvaristo1891,421.Porvaristo
1894,504–514.Papisto1863–64II,628–643.Papisto1877–78,303.Papisto1882,531–612,
1046–1050.Papisto1894,300–329,466–482,719–720.

1269Talonpoikaisto1877–78,185–186,243,665.Talonpoikaisto1888,149–150.Talonpoikaisto1894,
103.Talonpoikaisto1900,125–129.

1270Papisto1863–64I,261–262.Papisto1863–64II,247–266.Talonpoikaisto1867,78,113,566–567.
1271Talonpoikaisto1872,228.Talonpoikaisto1877–78,184–186,243,665.Porvaristo1882,1034–

1035.
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Argumentoinnin avuksi otettiin historiasta tuttu näkemys aatelin varhaisvai-
heista:verovapausoliratsupalveluksestasaatupalkkio,jonkaolisipitänytpäättyä
palveluksenmyötä.Myösläänitystenperuutuksiinliitettynemesis-narratiivinousi
esiin.1272

Valikoivan verovapauden säilyttämisperusteena esiintyi myös privilegioitujen
maanluontojennauttimaperustuslainsuoja.1273Porvarissäädyssäkorostettiinetu-
oikeutetunkinomistusoikeudenpyhyyttä,kenenkäsissäsesittenolikin,jahaluttiin
taataprivilegioidunmaanarvonsäilyminen.1274Talonpoikaistossarälssimaidenve-
roetuuttapuolustiainoastaanedusmiesAvellan,jokaomistusoikeudenkoskemat-
tomuuteenkin pohjaavaa näkemystään perustellessaan sovelsi oman ansioitunei-
suudenperiaatettajatyönetiikkaa,muttaepäsovinnaisellatavalla.

”Etuoikeudet semmoisenaanovathyljättävät.Mutta tässäonkysymysveronvapaudesta,

jokaonomalla taikkaesi-isien toimella ja työllä saavutettu.Niinkauankuinomaisuus

ontyönhedelmä,niinkauankuintoinenonrikas,toinenköyhä,niinkauaneiolemitään

luonnotointasiinä,ettätoisellaonvähemmällä,toisellasuuremmillaveroillaraskautettu

maatila.”1275

Lahjoitusmaakysymys

Omaerityinenrälssimaantyyppinsäpaitsi juridisessa,myös janimenomaandis-
kursiivisessakatsannossaolivatentisenVanhanSuomenalueellaViipurinjaMik-
kelin lääneissä sijainneet lahjoitusmaat. Niiden yhteydessä päästiin, vuosisadan
loppuakohdenvoimistuvanvieraanherruudenteemanohella,edelleenpuhumaan
feodaalisen läänitysjärjestelmän tuottamastaaatelisesta sorrosta.Venäjä-yhteyden
korostuminen kuitenkin todistaa, ettei kyse ollut pelkästään aateluuskritiikistä.
Valtiopäivillä käytetty lahjoitusmaa-retoriikka läheni lehdistön näkemystä Viron
talonpoikientilanteesta.

Lahjoitusmaatnousivatesiinhetiensimmäisillävaltiopäivilläkahdessavalitus-
asiassa,joitatarjottiintalonpoikaissäädynkäsiteltäväksi,muttajoitasäätyeiniiden
yksityisluontoisuuden vuoksi ottanut ohjelmaansa.1276 Seuranneen yleiskeskuste-
lunääneen lausumattomanapohjaoletuksenaoli,aateliin liitetyn itsekkyysoletta-
manmukaan,ettäaatelisetlahjoitusmaaisännätolivatahneitajatalonpoikienolot
siksi huonot. Näiden verotuksen kuvattiin jatkuvasti koventuneen, ja paikallista
oikeudenhoitoa epäiltiin puolueelliseksi. Esitettiin talonpoikien olojen helpotta-

1272Talonpoikaisto1882,571,604,614.Talonpoikaisto1885,414.Talonpoikaisto1894,539–541.
Papisto1897,1676–1681(anomusesitysno19).

1273KeskusteluissasiteerattiinYhdistys-javakuuskirjansanoja“älköönmaamuuttakoikivan-
haaluontoansajaeroitustansasäterin,vapaamaan,perintömaanjakruununmaanvälillä”.
Talonpoikaisto1888,223.Talonpoikaisto1891,711.

1274Porvaristo1891,1416–1417.
1275Talonpoikaisto1877–78,243.
1276Talonpoikaisto1863–64I,71,227–228.–Ensimmäinenvalituskoskivirolahtelaisiatalonpoikia,

jotkakatsoivat,ettäheidätolioikeudettaajettupoisrälssimailta,toinen”herravapaherra”Boris
Frederickzinlahjoitusmaallaasuvienlampuotientoivomaavapautustasotamiestenylläpitomak-
suista.Säätyeiottanutvalituksiakäsitelläkseen,koskaneolivatyksityisluontoisia.
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mistalunastamallamaatheille.1277Lahjoitusmaaisäntienkovuuskelpasiargumen-
tiksi muussakin yhteydessä. Edusmies Kumpulainen tuomitsi sydämeenkäyvin
sanoin kotikurin käytön hovien aatelisten isäntien keinona – ja maalasi samalla
kuvaaelämästälahjoitusmailla:

”Ihmetellä täytyy, että säätyveljieni enemmistö vanhanaikaiselta orjuuden kannalta tätä

asiaakatseli japalvelusväen luokkaankuuluviakanssaveljiänsä ja sisariansaniin ala-ar-

voisesti kohteli, että rohkeni heiltä luonnollisen ja laillisen ihmis- ja itse-arvon tunnon

ja oikeuden kieltää, ja saada edes nuoruuden ijällä orjuuden vitsan heidän selkänsä yli

ojentaa!Vaikkasilloin,kunseomaaselkääkoskee,onusealtakotikurinpuoltajaltakyllä

surkeitavalituksiakuultukuinkakarvaaltahoviherrankeppimaistaa; johonei tarvinne

todistukseksimuuta,kuinmainitaViipurinlääninlahjoitusmaidenomistajainjaasujain-

tenvälillisistäkeskuuksista”1278

Taloudellinenperustemaidenlunastamiselletalonpoikaisiksiperintömaiksiolise,
ettäverotulothaluttiinvaltionkassaan.1279Samoinolihistoriassaperusteltu1600-
luvunreduktioita.

Lahjoitusmaidenkansansurkuteltavatilaoli talonpoikaissäädyssäesilläsääty-
valtiopäivienkaudenloppuunasti.Näkemyshovienorjuudesta ja isäntienmieli-
vallasta muistutti suuresti historiakirjojen kuvaamaa 1600-luvun läänitysaate-
linvallankäyttöä ja senotteessahuokailleenrahvaanoloja.1280Venäläisetaateliset
isännätolivatedustajienmukaanahneitajataitamattomia,haaskasivatmetsääei-
vätkämaksaneet valtion saatavia.Verotolivatkorkeita,niitäperittiin tylysti eikä
alustalainensaanutoikeuttaisäntäänsävastaan.1281Vielävuosisadanvaihteessakin
Viipurinlääniäkuvattiinkurjaksialueeksi.

”Jokainen,jokatunteeViipurinlääninoloja,tietääkuinkaäärettömänpaljonlampuodit

ovatkärsineetherrojensortovallasta,orjanlyöntejä,jopamurhiaonniidenkeskuudessa

tapahtunut,ilmanettärikollinenonsiitäminkäänlaistarangaistustasaanut.Nytovatajat

parantuneet, mutta lopullinen hyvitys on vielä aikaansaamatta; [...] suuri vääryys lam-

puotejakohtaantapahtuu,josheidäntyöpäivänsähovinherroillemeneväthukkaan.”1282

Viileäntaloudellisestiorientoituneenporvaristonasenneeiollutyhtämustaval-
koinen.Tässäkin säädyssä lahjoitusmaatalonpoikienkatsottiinkylläomatta syyt-

1277Talonpoikaisto1863–64II,735–744.
1278Talonpoikaisto1863–64II,525.Keskuus=keskinäinensuhde.
1279Talonpoikaisto1867,202–204.Talonpoikaisto1885,628.
1280Mikäoikeastaanolihistoriankirjoituksen1600-luku-diskurssinjalahjoitusmaadiskurssin

kronologinensuhdejasitenvaikutteidenkulkusuunta,jäätässäauki.Oletankuitenkin,ettähis-
toriakirjoissa1860-luvunlopultalähtienjulkaistutnäkemyksetolivatnousseetesiinopetuksessa
jopaljonaiemmin,mistätodistaamm.se,ettäReininteosperustuu1850-luvullapidettyihin
luentoihin.

1281Talonpoikaisto1877–78,373–380,775–776,868–869,2019–2021.Talonpoikaisto1882,209–211.
Talonpoikaisto1885,628,1107–1120(sitaatti1107).Talonpoikaisto1888,1065.Talonpoikaisto
1891,602.Talonpoikaisto1904–05,995.

1282Talonpoikaisto1897,287–290,1222,1287–1289jaanomusehdotuksetNo69ja71.
Talonpoikaisto1900,661.Talonpoikaisto1904–05,1015(sitaatti).
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tään joutuneen huonoon asemaan. Isäntien omistusoikeutta maihin ei pidetty
kiistattomana,muttasitähaluttiinkunnioittaa.Vaadittiinilmiöntaustojenjanyky-
tilanselvittämistäniin,ettämolemmilleosapuolilletehtäisiinoikeutta,jaesitettiin
maidenjakamistamolempienosapuoltenkesken.Todettiinmyös,etteivätisäntien
tulotmaistaanainaoikeastiolleetkovinsuuret.Talonpoikienasemaataasverrat-
tiinIrlanninvuokraviljelijöidentilanteeseen:koskalahjoitusmaa-alueetsaattoivat
kattaakokonaisiakuntia, talonpojillaeiollut tosiasiallistapoismuutonmahdolli-
suutta.1283

Porvaristossakintalonpoikaistonkärsimysaatelisherrojenkäsissäkelpasitoisaal-
tahetkittäin liturgiseksikäsikassaraksi, johonsopi tunteikkaastivedota.12841890-
luvulla talonpoikainenretoriikkahiipi joporvaristoonkin.Maiden lunastaminen
määriteltiin ”kovia kokeneen väestön pelastamiseksi vuosisatoja kestäneestä or-
juuteenvivahtavastaikeestä”.Toisaaltamaidenluovuttamistatalonpojillekorvauk-
settaarvosteltiinsosialismiksi.Wrede-suvullekuuluneestaAnjalankartanostataas
todettiinhiemankärsimys-narratiivinvastaisesti,ettäalustalaistenolotsielläolivat
hyvätjaverotpienet,muttanämäsiltihalusivatpäästäitsenäisiksi.1285

Papistossa lahjoitusmaadiskurssi sai saarnatyylistä retorista pontta ja huolek-
kaankristillisenlisävärin.Talonpoikien”ikivanha”asumisoikeusolikyseenalaistet-
tujaverotnousseetkohtuuttomiksi,mikätuottiköyhyyttäjakurjuutta.Isäntienja
talonpoikienristiriitaolijohtanutvälienjäähtymiseen.Seudullavallitsihenkinen
lamaannus. Väestön hengellinen ja aineellinen kehitys, oikeusturva ja oikeuslai-
toksenkunnioitusolivatuhattuina.Pääosapuhujistapainottisiltitasapuolisuutta
jalaillisuutta.Isäntienomistusoikeuttahaluttiinkunnioittaa,jalunastamisenkus-
tannuspuoltakinpohdittiin.Toisaaltaverotulojenvaluminenemämaahannähtiin
ongelmana.1286

Useapuhujapoikkesikuitenkinyleislinjasta jyrkempäänsuuntaan.Rovasti1287
Boreniuspyrkitutun1600-lukulaisenteeman–poissaolevamuukalainenlinnan-
herra jahänen julmavoutinsa–avullaosoittamaanaatelinmaaomistuksen sekä
nationalistisen eetoksen että kansallisen edun vastaiseksi. Hänen mukaansa 950
manttaalia(suomalaista)maataolivalitettavienolosuhteidenseurauksenajoutu-
nutmuutamankymmenkunnanvenäläisenherranomaisuudeksi,joistamonetei-
vätlainkaanoleskelleetSuomessa.Heidänemämaastatulleilletilanhoitajilleenkin
paikallinen kansa, kieli ja lait saattoivat olla tuntemattomia. Donataarin kuoltua
perilliset usein vaativat tilanhoitajalta aiempaa parempia tuottoja, minkä lisäksi
nämäpyrkivätvaurastumaanmyös itse.Boreniuksenmielestä sivilisaation, isän-

1283Porvaristo1863–64I,75–78.Porvaristo1863–64IV,255–269,443–450.Porvaristo1867,
255–270.Porvaristo1877–78,780–781.Porvaristo1882,863–864.Porvaristo1888,796–802.
Porvaristo1885,360–361,1052–1070.

1284 Porvaristo1872,172.
1285Porvaristo1897,257–259,1173–1177jaanomusehdotusnro70(sitaatti).
1286Papisto1863–64I,43,257–259,304,431–432,629–632,634–651.Papisto1867,238–266,

273–296.Papisto1877–78,299–300.
1287Koskapapisto,toisinkuinmuutvaltiosäädyt,koostuikahdestaerilaisesta,poliittisestikinusein

kahtaääripäätäedustavastaosasta,varsinaisestapapistostajayliopistojenjakoulujenedustajista,
olenpitänyttarpeellisenamainitapuhujientittelit.Nimikirjaimetonmerkittynäkyviin,kun
samantittelinjasukunimenomaaviaonollutkaksi.
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maanjaihmisyydennimissätoimivankansanetujenpuolustajaneitarvinnutkun-
nioittaatällaistenriistäjienomistusoikeutta.1288

RovastiHackzellpuolestaanvetosipapistonpaimenkutsumukseenjaaatelisten
isäntientalonpoikaistonmoraaliarapauttavaanvaikutukseen,hänkinkansallisesta
diskurssistakäsin.

”[S]e huru uselt och orentligt de bo, höra huru deras första och sista ord uttrycker en

längtanattorubbadt fåbesitta sin fädernetorfva; –närmanhelsarpå en sådanbonde,

bockarhandjupt,jamycketödmjukt,mendettryggaväsendet,denöppna,ärligablick,

somsåvälpryderdenfinskabonden,dettasökermanfåfängt;hanbärendastvackraord

påtungan,menhatochbitterhet ihjertat.Deröfverfårmandockickeförundrasig,då

detärhanstraditionelatroattherremännenberöfvathonomhansrättmätigaegendom.”

MyöhemminHackzell vielä välitti liikuttuneenaeteenpäin talonpojilta saamansa
avunpyynnöt: nämä panevat viime toivonsa valtiopäiviin, ja alkavat jo olla epä-
toivoisia.Hänkinsyyttiisäntienjulmuudestamyösvouteja.Ilkeäförvaltarevilahti
keskusteluissaesiinmyöhemminkin.1289

1880-luvullaarvostelunsuuntamuuttui.Prosessinkulkumuistuttikiinnosta-
vasti lehdissä seurattuaVenäjänmaaorjuuden lakkauttamista.Vapautumisenho-
vinherrojen ikeestä nähtiin johtaneen talonpojat toisen mielivallan alaisuuteen:
kruununvelkaorjuuteenlunastussummiamaksamaan.Lahjoitusmaaisännätsaivat
pienenkunnianpalautuksen,kunkruunuaarvosteltiinvieläheitäkinkovemmak-
si isännäksi.Toisaaltaheidänsanottiin, tutunahneusnarratiivinmukaisesti, teke-
vän lunastussopimuksillarahaa.ProfessoriForsman1290muistuttikuitenkinolen-
naisesta erosta: kruunu”ei milloinkaan ota enempää kuin sen määrätty saatava
on. Lahjoitusmaan isäntä sitä vastoin saattaa milloin hyvänsä korottaa saatavat.”
Mielikuvaväkivaltaisesta aatelisesta sortajasta eli siis yhävahvana.RovastiLyran
mukaanolotolivatnytvielähuonommat”kuinennen lahjoitus-herrainniin sa-
noakseniruoskanalla”.1291

1890-luvun alussa isäntien haukkuminen vaimeni, kiihtyäkseen uudelleen
Venäjä-suhteen kiristymisen myötä. Päällimmäinen motiivi ei enää näytä olleen
yhteiskunnallisenvääryydentunto,vaankansallistunnejasenvastapainonavenä-
läisviha.TuomiokapitulinasessoriksiedennytrovastiLyrasääliabsentisti-donataa-
rienkäsissäkituviatalonpoikia–”dessaarmarna,afsinaherrarochännuoftareaf
desseshjertlöseförvaltare[...]tilldetytterstautsugade”.1292KirkkoherraBlomberg
puolestaan kertoi, miten erään ”Venäjän hovibojarin” lahjoitusmaaomistus oli
maaorjuudentapaan

1288Papisto1863–64III,633–634.
1289Papisto1863–64III,635(sitaatti).Papisto1867,239,294.
1290ProfessoriG.Z.Forsman,tulevaYrjöKoskinen,olivaltiopäivämiehenäpapistossavuosina1872,

1877–1878ja1882,jaaatelissa1888,1891,1894ja1900.
1291Papisto1882,768–782(Forsman-sitaatti775).Papisto1885,895–900,942–964(Lyra-sitaatti

942),996–999.
1292 Papisto1888,493–494,941–946.Papisto1894,686–687(sitaatti).Papisto1897,1398–1405,

1471–1479.Papisto1900,87–90,1242–1256
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”sitonut16suurtalampuotitaloajaperhettäehkäyhdenylvästelevänhoviherrankiusat-

taviksijasulkenutnoin60muutaperhettä[...]tilattomienjoukkoon.[Tätämenoakoko

seutu]helpostivoijoutuajonkunvieraskielisenjamielisenbojarinhuostaanjaollasuu-

reksivahingoksimaallemme.”

Blomberg rinnasti lehdistön (topeliaanisten)Viro-kuvausten tapaan hovin”pra-
meuden ja mahdin” ympärillä asuvan rahvaan kurjuuteen.1293 Vielä vuosisadan
vaihteessakin puhuttiin orjuudesta ja hovin herrain säälimättömästä piiskasta ja
verrattiin tilusten uusia hoitajia ”paroonien vouteihin”, jotka kiristivät maksuja
entistenisäntientapaan.1294

Vaikkatalonpoikaistonasennelahjoitusmaihinolikintunnepitoisin,myöspa-
pistossaesiintyisiisalustaasti jyrkkiänäkemyksiä.Porvaristossaasenteetkoveni-
vat, kun konfliktiVenäjän kanssa kiristyi. Lahjoitusmaita koskeva puhe järjestyi
siltiedelleenensisijaisestipahanaatelisherran,vastatoissijaisestipahanvenäläisen
teeman mukaan. Lahjoitusmaakeskustelujen yhteydessä onkin usein vaikea erot-
taa,missämäärinolikysetodellisenmaailmanepäkohdasta,missämäärinuskon-
nollisista, nationalistisista ja/tai taloudellisista syistä tuotetusta konfliktista, joka
sijaitsi suomalaisten lampuotien ja venäläisen lahjoitusmaaisäntienvälillä,mutta
versioimyösaatelinjakansanvälistäkonfliktia.Pintatasonaateluusdiskurssinalla
piilisyvätasonryssädiskurssi.

Kriittisimmät puheenvuorot eivät näytä perustuneen kokemusperäiseen tie-
toonelämästälahjoitusmailla.Epäkohdistapuhuttiinsamojateemojajailmauksia
toistavintunnepitoisinfraasein,ylimalkaisestitaiitsestäänselvyyksinä,alentuvaan
taijopakyyneleisensääliväänsävyyn.Kokemukseenkiinnittyvät,yksityiskohtaises-
tiargumentoidutpuheenvuorottaastodistivatyleensätietoisestivääryysdiskurssia
vastaan.

Papistossahetiensimmäisillävaltiopäivillä14vuottaItä-Suomessaasunutro-
vastiJ.Fr.Berghhuomautti,etteilahjoitusmaajärjestelmäntavoiteollutsortovallan
pystyttäminen.Monetisännätkohtelivatalustalaisiaanlempeästi jaoikeudenmu-
kaisesti,vaikkaolotjoillakinalueillaolivatkinhuonot.Hänenmielestäännykyisil-
lädonataareillaolioikeusodottaa,ettälakisuojaisiheidänperimiääntaihyvässä
uskossa hankkimiaan omistuksia.1295 Seuraavilla valtiopäivillä puhui varapastori
Putkonen, jonka silminnäkijälausunto on erityisen mielenkiintoinen. Hän kertoi
palvelleensaseurakunnassa lahjoitusmaa-seudulla, jossa talonpoikienkontrahteja
oltiinuusimassaentistäpitemmiksijasitenedullisemmiksi.Talonpojatolivataset-
tuneetmiehissätätävastustamaanuskoenvakaasti,ettäuudensopimuksenmyötä
heistä tulisimaaorjia.Kuntilanhoitajasittenoliantanutvaihtoehdoiksi joko25-
vuotisen sopimuksen allekirjoittamisen tai poismuuton, monet olivat valinneet
jälkimmäisen.1296 Ainakin tässä tapauksessa talonpoikien ”karkotetuksi joutumi-
nen”voisikinsiisollakotoistenmielipidejohtajien,vaikkapauskonnollis-nationa-
listisiaennakkoluulojasaarnanneenluterilaisenpapiston,aikaansaannosta.

1293Papisto1897,1472ja1476.
1294Papisto1900,1242–1243.
1295Papisto1867,630.
1296Papisto1867,243.
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Talonpoikaissäädyssämainittiinvuonna1882poikkeuksenaKurkijoenhoviti-
lat.Neolivatkauanolleet”herrojenhallussa”,muttaeivätsiltikuuluneetpahim-
piinsorrontyyssijoihin.Yhteenolijopaperustettumaanviljelyskoulurahvaanolo-
ja edistämään. Vuonna 1885 kyseenalaistettiin hetkellisesti koko peruskertomus.
Ironisoinninkohteenaolilahjoitusmaatalonpoikien,noiden”valtionlempilasten”
asemavirallisinauhreinajasiitäkoituvaoikeusainauusiinkorvauksiin.1900-lu-
vun alussa todettiin oletuksen vastaisesti, että aateliset isännät itse asiassa olivat
hoitaneettilojensametsiäsuhteellisenhyvin.Porvaristossataasmuistutettiin,että
osamaistaolialunperinomannutsäterivapauden,jotenniitäainakaaneivoinut
olettaatalonpojiltaanastetuiksi.1297

Itsekin toisinaannationalistisiaäänenpainojakäytellytedusmiesHäkliKurki-
joelta näyttäisi vuoden 1888 valtiopäivillä kautta rantain todenneen, että hovin-
herrojen syyttely ei perustunut vain todellisuuteen vaan myös vakiintuneeseen
diskurssiin.

”Se tyytymättömyys ja nurjamielisyys, joka oli olemassa kansassa lahjoitusmailla, on

käsittämätönkaikilleniille, jotkaeivätoleolleetsitäitsekokemassatahipitempääaikaa

ominsilminnäkemässä.Tähäntyytymättömyyteeneiainaollutyksinomaisenasyynälii-

allinenkiusaushoviherrojenpuolelta,vaikkasitäkinoliuseinkinvarsinrunsaassamää-

rässä olemassa, vaan aaveentapainen tieto siitä, että näiden maiden, joista veroa ja päi-

vätöitä herroille suoritettiin, pitäisi oikeastaan kuulua alustalaisille itsellensä eikä hovi-

laisille.Tämätietoseoli,jokatekiasemanniinperätikärsimättömäksijatukalaksi.Kun

sittenalettiinkuullaettävaltiopäivillähommaillaanlahjoitusmaidenlunastusta,niinkyl-

läsilloinriemuolikorkeimmillaanjokaisenalustalaisenmökissä,jakunvihdoinnähtiin

ettäaluealueenperäänalkoijoutuahallituksenkäsiin,niintuskinkiitollisempiarukouk-

siahallituksenjasäätyjenpuolestaonkoskaankorkeuteenkohonnut;[...]sillätälläteolla

ovathallitusjasäädytparhaimmallatavallatäyttäneetvelvollisuutensaeiainoastaannoita

kovanonnenohjaamia lampuoteja, vaankokokansaammekohtaan, saattamalla lahjoi-

tusmaidenasukkaatkiitollisinamuunSuomenyhteyteen.”1298

Muutvero-jarasitusvapaudetmaaseudulla

Kysymykset hollikyytilaitoksesta ja tienpidosta olivat 1800-luvulla erityisen polt-
tavia.Ensimmäisistävaltiopäivistäalkaenniihinkanavoituimonenlaistaepätasa-
arvon kokemusta. Vanhantyyppinen hollikyyti oli ollut virkasäätyjen, aatelin ja
papistonprivilegio.Nimellisestiilmainenkyytioikeustosinoliollutvirkamiehillä,
ei säädyillä. 1800-luvulla järjestelmän ylläpitämiseksi kannettiin veroa, minkä li-
säksikukinmatkustajamaksoikyydistämatkanmukaan.Kyydinajovelvoiterasitti
liikennemääristä riippueneri alueitaeri tavoin.Maaverostavapautettujen tilojen
vapausmyöshollikyyti-,tie-jasiltamaksuistakoettiinvarsinkintalonpoikaistossa
suurenaepäkohtana.Tasaveroonsiirtymistäesitettiinensimmäisiltävaltiopäiviltä
alkaen.Muutostasuosise,ettärälssimaatasaattoiomistaakukatahansa.Toisaalta

1297Talonpoikaisto1882,240–245.Talonpoikaisto1885,1116.Talonpoikaisto1904–05,207.
Porvaristo1904–05,305–310.

1298Talonpoikaisto1888,1065–1066.
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esitettiin, että virkatalojen vapaus rasituksesta oli järkevä, koska niiden haltijat
käyttivätkyytiäenitenjaosallistuivatkustannuksiinkyytimaksujamaksamalla.1299
Aatelin ja papiston kielteistä asennetta selitettiin arvovaltasyillä ja itsekkyydellä
–”vaikkaasianhaaratovatmuuttuneet,eitahdotaprivilegiostaluopua”–jamoi-
tittiinvuodelta1766periytyvääsäädöstäepäajanmukaiseksi.Jyrkinsiipipaheksui
sitä”julkeaavääryyttä”,ettärälssimaaeiosallistunutyhteisiinkuluihin.1300Asiaoli
esilläjatkossakinuseillavaltiopäivillä,muttakoskaperustuslainkumoamiseenoli-
sitarvittuyksimielinenpäätös,seeimennyteteenpäin.1301

Vuosien1877–78valtiopäivillä edusmiesA.Meurmansovelsi toistenharteilla
ratsastamisenkielikuvaa syyttäessäänaatelisiavirkamiehiäkyytioikeudenväärin-
käytöstä.

”Kunyksi säätyluokkaonniin sanoaksenipäässyt ratsastamaan toisen säätyluokannis-

koillajaonsaanutsiinämukavanpaikanitselleensekämuutenontaitava,niinkylläsiinä

ratsuponnistella saa johonkin senheittääksensä. Jos tuosta epäoikeudenmukaisuudesta

valittaa, niin ratsastaja vastaa, että se hänen mielestään on hyvin mukavaa ja jokainen

muutostässätulisivaantätämukavuuttasuurestiloukkaamaan.”

Yhdessä ääripäässä oltiin sitä mieltä, että kyytijärjestelmä oli aikanaan synnytet-
tyväkivallalla,jakannatettiintasaveromalliajaerioikeuksienlakkauttamista.Toi-
saaltapuolustettiinvirkasäätyjenverovapaudenjatkamista:aatelistenvirkamiesten
kanssaolitultutoimeen,muttanykyinenliikemiesten(porvarien)tulvaolijärjes-
telmänkantokyvylleliikaa.1302

Porvaristossa esitettiin maltillisesti, että vaikka ilmainen kyyti olikin arvokas
erityisesti aatelille, muodollisesti se kuului kaikille rälssimaata omistaville. Tasa-
arvoideaalinmukaisestimonet toivoivat aatelin luopuvanprivilegiosta,myös sä-
terien osalta, kun taas toiset halusivat omaisuuden arvoa turvatakseen pysyttää
voimassatämänkinprivilegioituamaatakoskevanedun.Vuosien1877–78valtio-
päivilläedusmiesTengströmkatsoi,ettähollikyyti-erivapaudenhaltijoiden,aatelin
japapistonpitäisi tullakansan– jonkasiismuodostivat talonpoikaisto japorva-
risto – kanssa samalle puolelle. Päällimmäisenä ei kuitenkaan ollut etuoikeuden
moralisointivaankäyttäjännäkökulmastanousevahuolisiitä,ettäjoskaikkikulut
katettaisiinkyytimaksuin,matkustaminenkallistuisikohtuuttomasti.1303

Papistossaarveltiinyleisesti,ettätasamaksuolisikaikkienetu,vaikkamuutama
puhujakarsastikinerivapaudenpoistamista.Seoliperiaatteessavalmisluopumaan
omastaetuoikeudestaan,kunhanmaallinenrälssisätereitämyötenensinluopuisi
omastaan.1304

1299Talonpoikaisto1863–64I,44–49,102–103ja1863–64II,581–583,589–590.
1300Talonpoikaisto1867,650–653,825(sitaatit650,653).
1301Talonpoikaisto1872,142–145.Talonpoikaisto1882,732–741.Talonpoikaisto1897,anomusehdo-

tusNo9.Talonpoikaisto1899,93.
1302Talonpoikaisto1877–78,51–58(sitaatti51–52),990–995,1002.
1303Porvaristo1863–64IV,154–165,170,186–187,194–195,215.Porvaristo1867,274–275,730,

883–886,937–941.Porvaristo1877–78,43–45,1097–1105,2200–2213(Tengström).
1304Papisto1863–64I,261.Papisto1863–64III,496–520.Papisto1867,231–235,965–971.Papisto

1877–78,33,1346–1356,1365–1378,2609–2622.Papisto1882,949–1003.
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Maanomistustaja-verotustakoskevissakeskusteluissanousiesiinmyöskurio-
siteetteja,jotkatoimivatosanavääryysdiskurssia,muttaolivatmyösomiaanteke-
määnkokoprivilegioasiannaurettavaksi.Näitäolivataatelinjaporvaristoneriva-
paus myllyverosta,1305 aluksi vain aatelille annettu oikeus viljellä palturitupakkaa
kotitarpeeksi1306 sekä samalla tavoin laajentamalla kumottu, aikanaan rälssimaita
suosinut erioikeus metsän kaatamiseen muuksi kuin kotitarpeeksi.1307 Kruunun
kalavesiä koskevan kiistan taustaksi kaivettiin muinaisen 1600-luvun, feodaali-
sen sorron ikonivuosisadanvapaata talonpoikaakahlinneet lohenkalastusprivile-
giot.1308

Taloudellisista privilegioista käytyjen keskustelujen yhteydessä on syytä mai-
nita, että aatelin ohella kaikki rikkaat koettiin etuoikeutetuiksi. Heidän arveltiin
pääsevänrahallamonestavelvollisuudesta.Lainanantajinaheitäkuvattiintunnot-
tomiksijaahneiksi.Rikasriistäjäolisiisvihollinenhänkin.1309

Henkilökohtaisetverovapaudet

Henkirahanulottamisestakaikkienmaksettavaksikeskusteltiinsiitäkin joensim-
mäisillävaltiopäivillä.Talonpoikaissäädyssäselitettiinvaliokuntaesityksentasa-ar-
voista linjaa sillä, että valiokunnan jäsenet olisivat”ritariston ja aatelin jalouden
mukaan, ottaneet asettaaksensa kaikki kansanluokat yhtä rinnan hengeltä mak-
settavainveroineli[...]manttaalirahainsuhteen”.Muttaaatelistentekemätasave-
roehdotussaatettiinkokeamyöspainostuksena.Periaatteenhintaolikova,koska
uudistuksenmyötä talonpoikienverokohoaisi: rikkaaksioletettuaateli”saisiva-
paastipitääsillekuuluvatetuoikeudet”.Yhtäläisyysmallinkannattajiaolikuitenkin
lopultaenemmänkuinvastustajia.Myöhemminoltiinsitäkinmieltä,ettäkyseoli
(rikkaalle)aatelillepikkurahasta,joten”säätyeijulennutsenmaksamisestavetäy-
tyä”vaikkaolisitahtonutkin.Seuraavillavaltiopäivillärusthollareitakinvaadittiin
luopumaanmanttaalirahojakoskevastaerivapaudestaan.1310

Aatelieiveroetuuksiinnähdenollutpelkästäänsaamapuolella.Vanhanleima-
verolain mukaan aateliset ja muut varakkaammat säätypersoonat – maaseudulla
rusthollari,lautamiesjavapaatilanomistaja–maksoivatkuulutuksistamuitakor-
keampaakarttapaperimaksua.Järjestelmänuudistamistakäsiteltiinparillaensim-
mäisillävaltiopäivillä.Tasamaksunkannattajatperustelivattätäkinhankettatasa-
arvoperiaatteella,kuntaasvastustajathalusivatsäästääköyhimpiämaksujenkoro-
tukselta.1311Useampikintalonpoikaistonedusmiesarveli,ettätasamaksunkannat-
tajien tarkoitus oli vain päästä loistamaan. Edusmies Retula vastusti”pyrkimistä
suurissamaksuissatullaaatelinvertaiseksi,sillätämäeiolisimuutakuinylpeyttä”.

1305Talonpoikaisto1877–78,124.Papisto1877–78,303,307–310.Talonpoikaisto1882,364.
1306Talonpoikaisto1891,1354.
1307Talonpoikaisto1894,387.
1308Talonpoikaisto1897,316–322jaanomusesitys136(sitaatti).
1309Talonpoikaisto1877–78,1909,2020–2021.Talonpoikaisto1891,732.
1310Talonpoikaisto1863–64II,162–175,619.Talonpoikaisto1867,56.Ajatuspintautuivielävuonna

1900.Talonpoikaisto1900,125–129.
1311Talonpoikaisto1863–64II,134–154.Talonpoikaisto1867,35–37.
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EdusmiesPuhakkakumosiepäilyksetkipakasti–jakiistisamallakokoaatelinole-
tetunloistavuuden.

”Mitäsiihenmuistutukseentulee,ettäpuhuja tahtoisi tehdätalonpoikiakorkeillamak-

suillaaatelinvertaisiksi,sanoipuhujaisänsäluopuneensukunsapuolestapoisaatelisuu-

destajaett’eipuhujapakollatahtoisiaatelissäätyyn,kunhänyhdenvertaisillamaksuilla

tulisiaatelinkanssasamaanarvoon.”1312

Papistossaihmeteltiinsakastintodellisuudestakäsinsitä,ettävähävaraisenaateli-
senpitäisivainasemansatakiamaksaakuulutuksistamuitaenemmän.Sotarovasti
Petterssonkysyi,miksi

”monenmanttaalinsuuruisenmaakartanontalonpoikainenomistajamaksaaainoastaan

8markkaa,jotavastoinsamallaisentaipienemmänkintilanomistaja,joshänelläonvä-

häistähienompitakkijahienompisivistys,jottahänherrasmieheksiluetaan,joutuumak-

samaankokonaista80markkaa.”1313

Vuonna1894professoriDonnertaaskannattieriarvoistenaateliskirjojenjaintro-
duktiokirjanleimaveronnostamista,koskaaatelisarvooikeuttilainsäädäntötyöhön
osallistumiseen ja siitä siksikannatti vähänmaksaakin.Professori, vapaaherra1314
Palménmuistutti,etteiaatelisarvoavallitsevillahinnoillakaansaanutliianhalvalla.

”Koskalieneemonellesäädynjäsenelletuntematonta,ettänäidenarvojensaamisestatu-

lee suorittaa muitakin melkoisia maksuja kuin leimapaperimaksu, niin pyydän vaan il-

moittaa,ettäRitarihuone-järjestyksen2§:nmukaantuleeniiden, jotkakorotetaankrei-

vin, vapaaherran tai aatelisarvoon,maksaaRitarihuoneen janeitsyapulaitoksenkassaan

kreivin5,200,vapaaherran4000jaaatelismiehen2,800markkaa.”1315


PiispaRåberghvahvistiasianjatotesi,ettävaliokunnanhalulaskuttaalisääaate-
loinninkaltaisestaturhamaisuudestaolisinänsäkiitettävä,muttasaatujentietojen
valossa tarpeeton.YliopettajaKihlmanhalusikorottaa leimaveroavastineeksiaa-
teluuteenliittyvistäverovapauksistajaprofessoriJ.Forsmaninmielestäkorotusoli
perusteltu,koskaaatelointiharvoinosuiköyhienkohdalle.LääninrovastiTorckell
oli eri mieltä: aatelisarvo myönnettiin ansioituneelle, olipa tämä rikas tai köyhä.
Taloudellisestiheikoillaolevasaattaisijoutualuopumaanhänellemyönnetystäar-
vosta, joseipystyisi suorittamaankorkeitamaksuja. Jottaaatelointejaei jatkossa
myönnettäisivainrikkaille,maksutpitisäilyttääennallaan.1316

”Aatelismiehelle kuuluva ulosotto-oikeus hänen relssitalonpoikainsa luo-
na”,privilegiovuodelta1723,nousiesiinkonkurssilainsäädännönyhteydessä.Ta-

1312Talonpoikaisto1863–64II,139–143(sitaatit141–142).
1313Papisto1863–64II,198,205.Papisto1885,193(sitaatti).
1314Pappissäädyssäsaattoierityisestiyliopistonmandaatillaollamyösaatelisiaedustajia.Vapaaherra

Palménedustimaallistaoppisäätyäpappissäädyssävuosina1888,1891,1894ja1897.
1315Neitsytkassastaannettiinelatusapuaikääntyville,vähävaraisille,naimattomilleaatelistyttärille.
1316Papisto1894,906–909.
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lonpoikienkanssauseinasioiviaporvareitaymmärrettävästi ärsytti aatelinmuut
velkojat ohittava oikeus saataviinsa. Vuonna 1872 edusmies Cajander Viipurista
totesiaatelin luopuneenmuistakinvanhentuneistaoikeuksistaan.Hänvetosieri-
tyisesti siihen, että järjestelmä aiheutti kärsimystä lahjoitusmaiden talonpojille.
Asian privilegioluonteen takia esitykselle tarvittiin, ja saatiin, kaikkien säätyjen
suostumus.Valtiopäivienpäättyessätalonpoikaissäätyerityisestikiittiaateliasiitä,
ettäseoliasettanutyhteishyvänetusijalle.

”Korkea-arvoinen Ritaristo on näilläkin valtiopäivillä ollut tilaisuudessa osoittamaan

niitä yleviä mielipiteitä, jotka aina ovat löytyneet Suomenmaan ensimmäisessä säädys-

sä, jokaalationasettanut isänmaanyleisenhyvänylitsesäädynyksityisiäetu-oikeuksia,

[esimerkkinätästä]anomusesitysaatelismiehenulospanttausoikeudenlakkauttamisesta

relssitalonpoikiensasuhteen.”1317

Porvarillisetoikeudetjakaupunkilaisetverovapaudet

Ensimmäisillä valtiopäivillä kaupan ja elinkeinojen vapaudesta keskusteltaessa
mainittiin myös porvarillista kaupankäynnin yksinoikeutta sivunnut aatelispri-
vilegio (vuodelta 1723) tuoda ja viedä tullitta tavaraa omaan käyttöön. Osa ta-
lonpojistakatsoi,ettäsamaoikeuspitäisiantaakaikillesäädyille,mikämerkitsisi
porvariston kauppaprivilegion lakkauttamista. Vastustajien mielestä taas uudis-
tus sotki säätyjaon perustana olevan työnjaon ja vaaransi koko järjestelmän.1318
Porvarissäädyssä asia eksplikoitiin yleisen privilegiokeskustelun taustoituksena
vastavuonna1872,jatodettiinsenjovesittyneenvuoden1839yleisenpurjehdus-
säännönjavuoden1867elinkeinovapaudenmyötä.1319

Kaupunkien kunnallisverotusta uudistettaessakin tasa-arvoajattelu johti yhte-
näisveromalliin. Katsottiin, että vain täysi osallistuminen maksuihin oikeuttaisi
osallistumaan päätöksentekoon. Porvaristo paneutui kritisoimaan kaupungeissa
asuvanaatelinjapapistonveronkevennyksiä(mm.vapausperunkirjoituskuluista,
sotaväen majoituksesta ja tiemaksuista), jotka iskivät ison loven kaupungin kas-
saan.Aatelisetjapapillisetkintalonomistajatmaksoivatkiinteistöistäänkuitenkin
tonttiveroa, palo- ja katumaksuja. Vuonna 1867, kun aateli luopui osasta eriva-
pauksiaan, edusmies Östring irvaili olevansa kiitollinen kaikista pikku asioista,
joistaetuoikeutetutsäädytsuostuivat luopumaan.1320Oletusaatelin itsekkyydestä
jaahneudestanostisiispäätääntässäkinkeskustelussa.

Porvarissäädyssä pohdittiin toisilla valtiopäivillä, kuka oli oikeutettu edusta-
maansäätyävaltiopäivillä.Tässäyhteydessäporvaristoantoiasiantuntevantodis-

1317Porvaristo1867,727.Porvaristo1872,171–172(sitaatti).Talonpoikaisto1872,750–751.
Talonpoikaisto1877–78,437.Porvaristo1877–78,312–313,417–418,515,519.Papisto1877–78,
376–377,465–466.

1318Talonpoikaisto1863–64,371–374.
1319Porvaristo1872,1446–1448.
1320Porvaristo1863–64II,218–248,254–256.Porvaristo1863–64III,156,163.Porvaristo1863–64

IV,42–45.Porvaristo1867,1088(Östring).Porvaristo1872,512,824,1495–1498,1635–1640.
Porvaristo1877–78,782–790.Porvaristo1882,936,1338–1339.Papisto1863–64II,62–99.
Papisto1867,1166–1167,1171.Papisto1872,240–243,259–274,308.
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tuksensasiitä,mitäporvarillisiaelinkeinojaaatelisetharjoittivat.Aatelismiehiätoi-
mi kontingenttikauppiaina, laivanvarustajina ja teollisuuden- sekä ammatinhar-
joittajina.Tällöinheilläuudenkunnallislainmukaanolisimyösporvarisoikeudet,
mihin pelkkä kaupunkitalon omistaminen ei vielä riittänyt.1321Vuosina 1877–78
aiheeseen palattaessa edusmies Öhrnberg huomautti, että halu osallistua vaaliin
osallistumattayhteisönkuluihinolisilkkaaitsekkyyttä.Vaalioikeuttaeipitänytaa-
telille antaa muuta kuin maksujen vastineeksi. Tähän edusmies Chydenius tote-
si maltillisemmin, ettei säätyjä pitänyt ymmärtää eturyhmien vaan koko kansan
edustajina.Hänenmielestäänjokainen,jollaoliporvarillinenammattijaperehty-
neisyys,sopisäädynasioitaajamaan.EdusmiesLindelöfkannattiporvarillistaam-
mattiaharjoittavienaatelistenpääsyävaltiopäivilletodetenhiemanivallisesti,että
suuriosakaupunkienasujaimistonälystäolikinpesiytynytkyseiseensäätyyn.1322

Vuonna 1888 käsiteltiin vapaasukuisten oikeutta päästä pormestarin, maist-
raatinsihteerinjaraatimiehentehtäviin.Porvarissäädyssäuudistustavastustettiin
korkeimmanoikeusoppineesti.Keskeiseksiperusteeksinousi1680-luvultaperiyty-
vä,vuoden1772privilegioihinkirjattumuotoilukaupunkienporvaristonoikeu-
destavapaastivalitavirkamiehensä, joidentuliollaaatelittomia.1323Papistossasi-
teerattiinyhtäoppineestisamojadokumentteja.ProfessoritDanielssonjaForsman
kantoivat toisaalta huolta myös siitä, saisiko aateliin korotettu kaupungin virka-
mies pitää virkansa. Lehtori Schwartzberg esitti radikaalisti, että koska aatelisen
jaaatelittomaneroolimuutenkinkäynytpieneksi,eisitätässäkäänenäätarvitsisi
tehdä.Professori,vapaaherraPalménpuolestaantiesikertoa,ettäaatelismiehiäoli
erityisluvallamonastivalittukyseisiinvirkoihin.1324

Hovioikeusensimmäisenäoikeusasteena

Forumprivilegiatummerkitsioikeuttatullavertaistensatuomitsemaksi.Sennojal-
la hovioikeus oli aatelia koskevissa asioissa ensimmäinen oikeusaste. Privilegiota
alettiin purkaa toisilla, vuoden 1867 valtiopäivillä sekä periaatetasolla että kon-
kurssilainsäädännönyhteydessä.Talonpoikaissäädyssämuutostakiitettiinajanmu-
kaiseksi.1325 Porvaristossa todettiin kohteliaasti, privilegion loukkaamattomuutta
kunnioittaen,ettäsevaikuttimyösniihinaatelittomiin(ilmeisestilähinnäporva-
rillisiin)henkilöihin,jotkaolivatsukulaisuus-ja/tailiikesuhteissaaatelistenkanssa
jasaattoivatjoutuakäymäännäidenkanssaoikeutta.Osaesitti,ettäsäädöksestäoli
haittaaaatelilleitselleen,osakorostisenhaitallisuuttamuille.Keskustelunlopulla
käytettiinmuutamaärtyneempijaivallisempi,privilegionvanhanaikaisuuttapai-
nottavapuheenvuoro.EdusmiesBerghmuistutti,ettäaateliolivaltiopäivienalussa
yhteishyvän nimissä kehottanut kaikkia luopumaan etuoikeuksistaan. Porvaristo
oli näin tehnytkin, mutta ylin sääty ei noudattanut omia oppejaan. Edusmies

1321Porvaristo1867,449–459.
1322Porvaristo1877–78,782–791,1083–1094.
1323Porvaristo1888,350–356,378–387.
1324Papisto1888,16,226–239,698.
1325Talonpoikaisto1867,29,259–261,355.
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Roseniussäesti:”Migsynesprivilegiernastidvaraute.”1326Papistokatsoiasiaakäy-
tännöllisestä,eiideologiantaiajanmukaisuudennäkökulmasta,jasuosittipurka-
mista,jossiitäolisietuaaatelilleitselleen.1327

Myöhemminforumprivilegiatumistaluopumisentodettiinuseaankertaankas-
vattaneen alioikeuksien työtaakkaa. Vielä ongelmallisemmaksi asian teki se, että
hovioikeus-privilegioon liittynyt aatelin ja papiston erivapaus käräjäkappojen eli
alimmassa oikeusasteessa oikeutta istuvien viranomaisten palkkioitten maksami-
sestaoliyhävoimassa.Talonpoikaistossa japorvaristossamaksuvapaudenpitkit-
tämistä ei katsottu hyvällä, mutta papisto kannatti sitä oman etunsa nimissä.1328
Uudenkäytännönvoimaantulonehtonaaatelihalusi jouduttaauusienkihlakun-
nanoikeuksienperustamista.Talonpoikaissäädyssätätäpidettiin1870-luvullataas
uutenaosoituksenaaatelinitsekkyydestä,mutta1880-luvunlopullasitätervehdit-
tiinjotasa-arvonedistysaskeleena.1329

Patronaattioikeus

Patronaattioikeus,johonolennaisinaliittyneitätaloudellisiavelvoitteitaeimainit-
tu, määriteltiin talonpoikaissäädyssä vuonna 1885 jätetyssä anomusehdotuksessa
varsinsynkeästi.

”Ammoisistaajoistaonpapin-otto-oikeusollutmuutamissa seurakunnissa jonkunaate-

lis-tahisukukartanonetuoikeutena.Tätäluonnotontaoikeuttaonaikojenkuluessavähi-

tellen supistettu yhä harvempiin paikkoihin ja viimeksi määrää Keisarillisen Majesteetin

Armollinen julistus21p:ltä Joulukuuta1868seuravaa: ’SuomenmaanSäätyjenkehotuk-

sestatahdommemearmossaselittää,ettäpatruuna-oikeuttasaadapapinvirkoihinasettaa

eitästälähinenääpidäkellenkäänsuotaman:jamahdettakoonniidensuhteen,joillajoon

sellainen oikeus, sen lakkauttamisesta vastaiseksi käydä asianomaisia kuulustettua sem-

moiseentoimeen,jokalainjaerinäistenasianhaarainmukaansaattaatullakysymykseen.’”

Allekirjoittajatesittivät,ettäpapinotto-oikeus(juspatronus)lakkautettaisiin.Ano-
mustakannattiedusmiesPöysti,jonkamielestäoliorjuutta,ettäjollakullavieläoli
tällainenoikeus.1330

Kotikuritusoikeusjamuutolemattomatprivilegiot

Toisinkuinkaunokirjallisetaatelinkuvaajatuseinhalusivatesittää,feodaaliherran
läänissäänharjoittamaantuomiovaltaanassosioitukotikuritusoikeuseiollutaate-
lisiintalouksiinrajoittunutilmiö,vaanlainjatapakulttuurinkinsallimakäytäntö

1326Porvaristo1867,294–307.
1327Papisto303–310,784–785.
1328Talonpoikaisto1867,525,563–564.Talonpoikaisto1877–78,1181–1183,1193,1986.

Talonpoikaisto1882,234.Porvaristo1867,42–43.Porvaristo1877–78,629–631.Papisto1877–78,
643–655,747–750,1283–1305.1885,1008–1011,1025.

1329Talonpoikaisto1877–78,1580–1581,1986.Porvaristo1877–78,1204.Talonpoikaisto1888,102.
1330Talonpoikaisto1885,106–107.
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myösaatelittomanisännänjatämänpalkollistenvälillä.Lainsäädäntöäkuitenkin
oltiinmuuttamassa.Kurituksensiunauksellisuudestataitettiinpeistäensimmäisil-
lävaltiopäivillä,jasenkieltävälakivuodelta1865mainittiinmyöhemminedistys-
askeleena.Yksittäisetvaltiopäivämiehetkuitenkinliittivätkotikurinnimenomaan
aateliin.1331

EnsimmäisillävaltiopäivilläporvaristonedusmiesTengströmkertoikuulleensa,
ettäkotikuritusolisikäytössäenäävainjoissainherraskartanoissa.Hänkuitenkin
kyseenalaisti väitteen todenperäisyyden.1332 Palkollis- ja palkkaussääntöä koske-
neessakeskustelussamyöstalonpoikaissäädynedusmiesLiukkonenliittikotikurin
aateliinjamenneisyyteen.Sopivaasynkkäähehkuatoilisäähiemantotuudenvas-
tainenmaaorjuus-alluusio.

”Meidän isäntäluokka, joka on valtiopäiville edusmiehiä lähettänyt, on aikanaan ollut

samanlaisessa asemassa, kuin meidän palkolliset nyt. Ruotsin vallan aikana aatelismies-

tensuhteenolivathe jaheidänperheensäkiinnitetytnäittenaatelisherrojenmaallaelä-

määnjakuolemaan.Aikojenkuluessaovathe joutuneettoisiinoloihin, javuonna1865

tuliasetus,jokaasettaapalkollisetkinihmisasemaan.Suurinmuutos,jonkavuoden1865

asetussaitoimeenolijuurise,ettäkotikuripoistettiin.[...]Kunkotikuriolivoimassa,sitä

Savossaeituskinkoskaanolekäytetty,ainoastaanjotkutherrasmiehet,jaseurausoli,että

näilläolikinmelkeinainahuonotpalkolliset.”1333

Kaunokirjallisuudenniin ikäänaateluuteen liittämänaittajavaltanousi talon-
poikaissäädyssäesiinosanatalonpoikaista tapaoikeutta.Sitäpaheksuttiinsamoin
perustein kuin kaunokirjailijat paheksuivat: ymmärtämättömät tai omaa etuaan
ajavat vanhemmat ajoivat lapsensa naimisiin vääristä syistä ja väärien ihmisten
kanssa.1334Porvaristokinpitiilmanvanhempienlupaaavioituneentyttärenperin-
nöttömäksitekemistäitseäänkoskevanaasiana.1335Papistossaasiastakeskusteltiin
koko yhteiskunnan läpäisevänä ilmiönä, ei vain aatelille ominaisena dynastisen
vallankäytönkeinona.1336

Metsästystäkään ei talonpoikaissäädyssä heti yhdistetty aateluuteen.1337 Rune-
bergiaanisenhirvenmetsästyksenyhteydessäkylläkintodettiin,ettäoikeusolivan-
hastaan ollut rajoitettu, mutta kyse ei ollut aatelin erioikeudesta vaan siitä, että
hirvenmetsästys oli sallittua vain maanomistajalle ja vain tiettyä kokoa suurem-
millatiluksilla.1338Pitkienrauhoitusaikojenvastustajatkatsoivat,ettärahvasmet-
sästi ruoan tarpeeseen. Heille riistanhoito näyttäytyi”herrasväen sunnuntaimet-

1331Talonpoikaisto1863–64I,51–53.Talonpoikaisto1863–64II,512–527.Porvaristo1863–64III,
448–459.Talonpoikaisto1877–78,331.

1332Porvaristo1863–64III,452.
1333Talonpoikaisto1877–78,1567(sitaatti).Talonpoikaisto1894,241.
1334Talonpoikaisto1863–64I,237–238.
1335Porvaristo1863–64I,304,307–309,312,318–324.Porvaristo1863–64II,4–6.Porvaristo1888,

204–207.
1336Papisto1863–64I,379–405,430–436,444–446.
1337Talonpoikaisto1863–64II,71–76,226–227.Talonpoikaisto1867,150–171.Talonpoikaisto

1904–05,135–137.
1338Talonpoikaisto1897,262.
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sästäjien”keksimänäturhuutena.Suoraanaateliineiviitattu,vaikkaepämääräisen
retorisesti vaadittiinkin metsästysoikeuden laajentamista yleisen kansan hyväksi.
Porvaristojapappissäätytaashyväksyivätpitkätrauhoitusajateivätkäassosioineet
metsästystä aateluuteen, vaikka tunsivatkin säädyn tässä suhteessa etuoikeutetun
historian.1339 Satunnaisesti paheksuttiin huvikseen metsästäviä joutilaita herras-
miehiä, joita varten eläimiä suojeltiin nälkäisen kansan vahingoksi,1340 mutta on
epäselvää, arvosteltiinko tässäkään juuri aatelia. Suoraan aatelisiin ylellisyysmet-
sästäjiinviitattiinsensijaanvuonna1867:rovastiBoreniuksenjakirkkoherraJuse-
liuksen mukaan metsästys koirien kanssa oli ritarillinen huvitus.Yleisesti ottaen
metsästystäkäsiteltiinsiltikokoväestöäkoskevanaasiana.1341

Yksiselitteisennegatiivisessamielessäaateli jametsästysyhdistettiinvaltiopäi-
villävastavuonna1894.PorvarissäädynedusmiesElvingpaheksuisitäriistakanto-
jaheikentäväätapaa,jolla

”jaktenförnärvarandebedrifvas,ickeminstafherremannaklassen.Detärnemligeninom

dennaklassennoggängsesedattgöraraziorkringlandochrike,frånsockentillsocken,

ochskjutanedaltsomskjutaskan,stoltsomjägarendåärattöfveratthemförasåmycket

sommöjligt,utanminstatankepåhurumanfaritframijaktmarkerna,utanminstatanke

pådenkommandetiden.”

Elvinginmielestäaatelinäinhuvitellessaanriistirahvaaltasenkaipaamatelintar-
peet.Muutsyyttivätsuojelumääräystenrikkomisestakaikkiamaaseudunarvoval-
tatahoja,myöstalonpoikaisiaisäntiä.1342

Sama kaiku oli askelten myös toiseksi viimeisillä valtiopäivillä esitetyssä, kai-
kinpuolisessa tunteikkuudessaan erittäin kiinnostavassa puheenvuorossa. Ryhmä
talonpoikaiston edusmiehiä vastusti ansapyynnin kieltämistä: ”herrojen” ajamaa
luonnotonta lakia, jokariistäisi”kansan”oikeudet.Kotimaisenkaunapuheentar-
peisiin sovellettuaatelisenketunmetsästyksenmallinäyttäisihaetunBritanniasta
asti.Retorinenpaatoskiinnittyikuitenkinkotoperäisiinkulttuurielementteihin.

”Kolkkojenkorpienasukaseikäsitäsellaiseneläinsuojelun jaloutta, jokakieltääotusten

tappamisenpikaisestivaikuttavillakeinoilla[ansapyynnillä],muttaonvalmisavaamaan

seppo selälleen Tapiolan portit jokaiselle sunnuntaimetsästäjälle ja saaliinhimoiselle ja

murhaintoiselle herra- ja koiralaumalle. Hän saa panna hampaansa naulaan ja sanoa

Metsolanväelle: ’Teidänaikanneeiolevielä tullut.Ette saakaanenääkuollanälkäänä-

kevien ihmislasten hyväksi. Teidät säästetään suuriin kärsimyksiin ja koettelemuksiin.

Jälestäni tulevat herrat koirineen, joiden täytyy saada nauttia teidän kuolemastanne ja

kärsimyksestänne.’”1343

1339Porvaristo1863–64II,144–163,446,449–452.Porvaristo1867,121–169.Papisto1863–64II,
130–139.Papisto1882,689–705.Papisto1888,1502–1506.Papisto1897,247–269,1175–1223,
1753–1763.Papisto1900,251–268.

1340Papisto1897,1194,1206,1208.Papisto1900,252,256.
1341Papisto1867,161–186.
1342Porvaristo1894,162–164.
1343Talonpoikaisto1904–05,126–129.
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Ritarihuone:vihollisestakohtalotoveriksi

Toinen keskeinen yhteys, jossa aateli valtiopäivillä esiintyi, oli Ritarihuoneen tii-
moiltakäytykeskustelu.RuotsinRitarihuoneestaerkaantunut,vuonna1816perus-
tettuSuomenRitarihuoneoliinstituutio,jonkapuitteissasuomalainenaateli jär-
jestäytyimyösvaltiopäivienvälillä.SamallanimellätunnetaanmyösseHelsingin
Aleksanterinkadun varrelle vuonna 1862 valmistunut uusgoottilainen tiilipalat-
si,1344 jossa aatelissääty kokoontui koko säätyvaltiopäivien kauden ajan. Heti val-
mistuttuaanrakennustarjositilatTammikuunvaliokunnalle.Ensimmäisillä,vuo-
den1863valtiopäivilläsensuojissakokoontuivatkaikkisäädyt.

Jo ensimmäisillä valtiopäivillä nousi esiin rakennushankkeen aikana pahasti
velkaantuneenaatelissäädynpyrkimysratkaistayhdelläkertaaomatheikot raha-
asiansajaRitarihuoneenalunperinkaikkiensäätyjentalollevarattuatonttiakos-
kevakiista.SetarjosiRitarihuonetta,jossasäädytparhaillaanolivatkoolla,lunas-
tettavaksi kaikkien yhteiseksi taloksi.Vaihtoehtoina lähes kolme vuosikymmentä
kestäneissäkeskusteluissaolivatRitarihuoneenlunastaminenjatäydennysrakenta-
minenjaomantalonrakennuttaminenaatelittomillesäädyille.Säätytalovalmistui
lopultavuonna1890.

Talonpoikaistossaeihaluttutehdäpäätöksiäilmanvarmaatietoavaltiopäivien
jatkumisesta. Oletus aatelin ahneudesta ja Ritarihuoneen uuskeskiaikainen tyyli
johtivatkireään joskinmyöshumoristiseen sananvaihtoon.EdusmiesSimola ar-
veliaatelinolevantyytymätönvanhanaikaiseenrakennukseensajatyrkyttävänsitä
muillesaadakseenitselleenuudenjahienomman.EdusmiesSimolinkorjasi,ettei
rakennus ollut vanha, vain vanhan näköinen, mihin Simola, ettei hän ollut niin
väittänytkään.EdusmiesÖstringinmielestätaasolisijatkossanoloakäyttäätaloa,
jos ei olisi osallistuttu sen kustannuksiin. Lopulta lunastusehdotus hylättiin.1345
1870-luvunvaltiopäivilläkinpaheksuttiinaatelinoletettuaahneutta:nämähalusi-
vatpitääitselläänsuurimmathuoneet.Aatelinvaltioltasaamaalainaatarkasteltiin
epäluuloisesti: jos talo lunastettaisiin yhteiseksi ja lainan edunsaajina olisivatkin
kaikki säädyt, aateli ei maksaisi lainaa takaisin vaan pitäisi sen hyvänään ja saisi
ansaitsematonta etua.1346 Jotkut arvelivat myös, että aateli teki kiusaa säätytalo-
hankkeelle,koska sen taloaeihaluttu lunastaa.EdusmiesMeurmanpyrki suitsi-
maankovintaahneuskritiikkiä,muttamoitti itsekinaatelin tuhlaavaisuutta:”Me
tiedämme aivan hyvin, mitä puustellien rakentaminen maksaa, että me avoimin
silminmenisimmetämmöistäpuustelliaaatelissäädylleylöspitämään.”1347Vuonna
1882taasmoitittiinaatelinoletettuakopeutta.EdusmiesMeurmanarveli,ettei

”Ritarihuonettahaluta lunastaa, [...]koskakolmeaatelitonta säätyä [ei] tahdo istua jo-

nakunaRitaristonjaAatelinlisänä[...vaikka]meitäerinomaisellesitkeydelläpakoitetaan

asettumaanRitaristonjaAatelintakapihalle.”

1344Rakennushistoriastatarkemminesim.Vuorinen1994.
1345Talonpoikaisto1863–64II,546,626–627,760–762.
1346Talonpoikaisto1872,392,755,774,784–790.
1347Talonpoikaisto1877–78,829,1276–1277.
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EdusmiesCostianderinmielestätällainenpuheosoittilapsellistaalemmuudentun-
toa.EdusmiesDunckerhuomautti,etteiaateliollutlunastustavaatinut,jaettäoli
sopimatonta parjata tahoa, joka ei ollut paikalla puolustamassa itseään. Muuten
hänolisamaamieltäCostianderinkanssa:

”Aatelittomainsäätyjenmerkitys jaarvoon laskettavatoisenmitan japerustuksenmu-

kaankuinsenjoskoneistuvatensimmäisessätaijälkimmäisessärivissä.Sejärjestys,jossa

neistuvat,einiinrahtuakaankohenna,eikäalennaheidänkunniaansa.”

Edusmies Puhakka arvuutteli puhujaa tämän johdosta kerrassaan aatelissäädyn
kätyriksi,kuntaasHeikuranmielestäolinaurettavaajatustehdäRitarihuoneesta
säätytaloa.1348Vuonna1888edusmiesMeurmankatsoi,ettäsäätyhuonevaltuuskun-
nantärkeintehtäväoliollut”torjuasäätyhuoneenrakentamistayhteyteenRitari-
huoneenkanssa.”1349

Porvaristossa asiaa käsiteltiin vähemmän intohimoisesti – ja kommentoitiin
huvittuneesti,että talonpoikaistonäytti suhtautuvansiihen”medenvissanimo-
sitet”.Pääosinkeskustelukoskikäytännönseikkojakutenlunastushintaajatilojen
muunneltavuutta,muttajotkutpohtivatmyösempaattisesti,miltäuudenhienon
talon radikaali muuttaminen aatelissäädyn jäsenistä tuntuisi. Ideologisemmasta
näkökulmasta huomautettiin, että Ritarihuoneen muuntaminen kaikkien sääty-
jentaloksivälittäisi jälkipolvillevääränkuvanaatelinmerkityksestä.1350Edusmies
Tengströmpelkäsi,ettäentisessäRitarihuoneessaistuessaanmuutsäädytnäyttäi-
sivätvähäarvoisemmiltaaateliinnähden,mikäantaisi1870-luvunyhteiskuntasuh-
teistavääränkuvan.1351TulevaaSäätytaloakoskevissa1870–80-luvunkeskusteluis-
sa olivat päällimmäisinä taloudelliset, käytännölliset ja esteettiset seikat: sijainti
(Ritarihuoneenyhteyteenvaierilleen),tontinosto,rahoitus,tekninensuunnittelu
kutenilmastointisekätilaohjelma(kolmellevaineljällesäädylle).Linjastaolivain
muutamiapoikkeuksia.EdusmiesKurténkritisoiaatelinsaamaalainaa.Edusmies
Tallqvist ehdotti Ritarihuoneen muuttamista tavalliseksi valtion virastotaloksi.
Hänmoitti talonkallista japompöösiäuusgoottilaista tyyliä, jokaeihänestä so-
pinutrenessanssityyliseenmonumentaalikeskustaan.Vieläparemmaksipaniedus-
miesIgnatius.Hänehdottiyksintein,ettätyylillisestisopimaton,tarpeetonraken-
nuspurettaisiinjasäätytalotehtäisiinsentilalle.1352

Papistossa Ritarihuone/Säätytalo-kysymystä käsiteltiin suurimmaksi osaksi
käytännölliseenjasovittelevaansävyyn.Vuoden1872loppukeskustelussasävyhet-
keksi jyrkkeni.ProfessoriForsmaninmukaanaateli jarrutti säätytalohanketta lu-
nastusvaatimuksillaan.RovastiLiliushuomautti,ettäkoulujakinpitäisiperustaa,ja
nytoltiinpanemassavaltavasumma”påenfullkomliglyxartikel”,jotatarvittaisiin

1348Talonpoikaisto1882,806–809.
1349Talonpoikaisto1885,181–182.Talonpoikaisto1888,1068,1320–1321(sitaatti).
1350Porvaristo1863–64III,481.Porvaristo1863–64IV,75,106–120(sitaatti113),459–469
1351Porvaristo1872,1795–1796.
1352Porvaristo1877–78,884–888,1048–1068,1490–1496.Porvaristo1882,987–1006,1671–1677,

1777–1783.Porvaristo1885,226–237,766–791,1106–1112,1367–1371.Tallqvistin’renessanssik-
si’nimeämätyylisuuntatunnetaannykyisinempirenä.
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kerranviidessävuodessa.TähänvastasiprofessoriForsman,ettäsiinätapaukses-
sakokoedustuslaitosoli ylellisyystavaraa, johon taaspiispaSchauman ihmetteli,
miksijuurikivimuuriparhaitenturvaisipoliittistaelämää.KirkkoherraSnellman
ymmärsitalonpoikienhuolenlunastussummansuuruudesta,muttaselostiseikka-
peräisestijaaateliaymmärtäensitäprosessia,jokakäsilläolleeseentilanteeseenoli
johtanut.1880-luvunainoanideologisen,kansantahtoonkinvedonneenpuheen-
vuoronesittiyliopettajaKihlman.

”[D]etdemokratiskaelementetrepresenteradtaf folketsvaldarepresentanterejkanbe-

traktassåsomettbihagtilldetförstaståndet,sombestårafsjälfskrifnamedlemmar.En

byggnadskomplex,derdetrenneståndenshusskulleutgöraettsupplementtillriddarhu-

set,skullelikvälgifvauttryckåtensådantanke,somskulledetreståndenvaraenrepre-

sentationsomegentligensegladeutidetförstaståndetskölvatten.Dåsådantnuallsicke

ärkaktisktochännumindreblirfaktisktiframtiden,synesmigocksåattsjelfvabyggna-

denejnödvändigtbehöfvervaraettuttryckafenoriktigföreställning.”1353

Ritarihuoneinstituutio esiintyi muiden säätyjen puheissa myös osana koko
valtiopäivien rakenteenuudistamisestakäytyäkeskustelua, erityisesti1870-luvun
lopulla, kun Säätytalon suunnittelu aktualisoitui. Kaksikamarisen järjestelmän
pikaiseen voittoon uskottiin vielä 1880-luvullakin. Ritarihuoneen lunastamisesta
keskusteltaessatalonpoikaistonedusmiesMeurmanintoutuipitkään,ärtyneeseen
puheenvuoroon,jonkakeskeisenäperustelunaoliodotettuvaltiopäiväreformi.

”[M]okomaaehtoa,kuinritaristojaaateliontehnytenoleikinäkuullutpuhuttavan.Ne

pyytävättäydellisestijokapenninjonkataloonmaksanut,muttasäilyttävätitselleenmel-

keinkokohuoneenjasäilyttäisivätsitäsiihenmääräänsaakka,ettäjosmeilläsattuisikak-

sikamarijärjestelmätulemantoimeen,niinritaristojaaateli, jokasilloinminunymmär-

tääkseni ei enää ole olemassa, kieltää salinsa näiltä uusilta edusmiehiltä, vaikka se joku

sata vuosi ennen on täydellisellä hinnalla lunastettu. [...] Se aika on tuleva [...], jolloin

aatelissäätyeienääkaihteevallitsevanasäätynä”.1354

Myöhemmin edusmies Ojanen ennusti samansuuntaisesti, että ”ennemmin tai
myöhemminritarihuonetuleesemmoiseksihuoneeksi,jollaeiolemitäänmerki-
tystävaltiopäiviensuhteen”.1355

Porvarissäädyssä oltiin jo varhain sitä mieltä, että kaksikamariseen järjestel-
mään siirryttäisiin jo ehkä piankin, jolloin sekä ritarihuoneen että aatelittomien
säätyjenaiotunkokoontumistilanfunktiotkävisivätvanhanaikaisiksi.1356

1353Papisto1863–64III,336–337,814–816.Papisto1872,793,836,902,1658,1722,1735–1736.
Papisto1872,1745–1756.Papisto1877–78,127–130,954–963,984–991,2009–2012,2407–2408,
2417–2426.Papisto1882,1017–1037(sitaatti1019),1843–1846.Papisto1885,681–696,
1028–1032,1093–1095.Papisto1888,1215–1219.

1354Talonpoikaisto1877–78,824–826,1276.
1355Talonpoikaisto1882,717.
1356Porvaristo1863–64IV,107–109,116,467.Porvaristo1877–78,887,1060,1063.Porvaristo1882,

995,1001,1674–1675.
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Papistossa Ritarihuoneen kohtaloa mahdollisen edustusreformin jälkeen käsitel-
tiinlyhyestijailmanideologisiapainotuksia.Ritarihuoneensuurtasaliapidettiin
sopivanatulevanylähuoneenkokoontumistilaksi.Ainoantiukastiideologisenpu-
heenvuoronaiheestakäyttiylläjositeerattuyliopettajaKihlman.1357

Tontti, jollaRitarihuoneseisoi,olivarhaisessakaavassa1358ollutvarattusääty-
talolle. Näkemys, että aateli oli omavaltaisesti kaapannut tontin, vaikutti koko
säätytalokeskustelussa, mutta eksplikoitiin vasta talonpoikaistossa vuonna 1882.
EdusmiesMäättälänmukaan

”Aleksanteriensimmäisen[...]vahvistamankaupunkikartanmukaansäätyhuoneenpaik-

kaonsiinä,missäritarihuonenytseisoo.Sittekunritaritovattämänpaikananastaneet,

eisekuitenkaanenäävoikysymykseentulla.”1359

Myöhemminväläytettiin jopaRitarihuone-johtokunnanvetämistäoikeuteen: se-
hänolipettänyt lupauksensaantaa lainanvastineeksimuille säädyillekokoontu-
mistiloja.1360 Porvarissäädyssä taas vahvistui näkemys, ettei kyseinen tontti ollut
erityisen arvokas, vaan tuleva säätytalo piti saada kaupungissa keskeisemmälle
paikalle. Tonttisodan aloittajia kritisoitiin varovaisesti, mikä tuntuisi osoittavan,
että kiistassa oli ollut kyse enemmän periaatteesta kuin tontin haluttavuudesta.
PientäpihlajanmarjojenhappamuuttakuuluuedusmiesNeppenströminarviossa:
”Riddaregatan[...]förefallermigmerasomengrändänsomengataochgörstäl-
letfråndensidanyttersteldfarligt.”1361

Neutraalien ja kriittisten äänenpainojen rinnalla vaikutti myönteinen asenne.
Valtaosaporvaristostaarvostitalonarkkitehtuuriaalustaasti.Mahdollisenlisära-
kennuksen haluttiin sopivan talon tyyliin ja Säätytalon paikasta keskusteltaessa
monipitiRitarihuoneennaapuruuttameriittinä.Papistossakin talohyväksyttiin,
koskatoivottiin,että lisärakennusnoudattaisi samaa linjaa.Talonpoikaistossaar-
vostusesiintyirinnankritiikinkanssa.Ritarihuonesaavuttimyöskansallisenmo-
numentinasemaa:sekelpasimaamerkiksi jaantoiympäristölleenarvokkaanlei-
man.1362

Käytännössä Ritarihuoneella oli valtiopäiviä kokoavan tilan funktio. Säätyjen
yhteistäarkistoa jakirjastoasäilytettiinsiellä.Oloteivät tosinolleet ihanteelliset:
valitettiin,ettäpaperitolivaarassakadota,koskaniitäsiirreltiinkaapistatoiseen.
Talonpoikaistossa leimahti epäluulo, kun ehdotettiin taloudenhoitajan palkkaa-
mista huolehtimaan säätyjen omaisuudesta valtiopäivien välillä: työntekijähän
hyödyttäisi vain Ritarihuonetta isännöivää aatelia. Toisaalta talonpoikaissäädyn
emeritus-puheenjohtajan muotokuva talletettiin suosiolla Ritarihuoneelle odot-

1357Papisto1877–78,954–956.Papisto1882,1019(Kihlman).
1358PlandelaVilledeHelsingforsstelqu’ilaétéapprouvéparSaMajestéImperiale,montrantcequien

aétéexecutédepuislemoisdeMai1812.
1359Talonpoikaisto1882,715,726(sitaatti),805.
1360Talonpoikaisto1885,1240–1241.
1361Porvaristo1882,987,995,1000–1001,1674–1675.
1362Porvaristo1863–64IV,113.Porvaristo1877–78,884–886,1494,2193–2194.Porvaristo1882,990,

992.Papisto1877–78,984.Talonpoikaisto1882,711–712.
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tamaanSäätytalonvalmistumista.1363Ritarihuonetarjosivuosina1872ja1877–78
tilatpapistollejatoimiSäätytalonvalmistuttuakinplenumplenorum-istuntojenja
valiokuntienkokoontumispaikkana.1364

Säätytalo otettiin käyttöön aatelittomien säätyjen kokoontumistilana vuonna
1891.1365Sen jälkeenRitarihuoneeienääollutehtimiseenmuidensäätyjenham-
paissa. Kun aatelin tiilipalatsi vuosisadan vaihteessa jälleen ilmestyi tapetille, oli
poliittisen vihanpidon kartta kokonaan muuttunut yleisvaltakunnallisen lainsää-
dännön, venäläisten virkamiesten ja venäjän kielen aseman vahvistumisen myö-
tä.1366 Erityisesti venäläisten santarmien sekä näiden väitettyjen ”urkkijoiden ja
ilmiantajien”näkyvyysHelsingissävuosina1904–05valtiopäivienaikaankoettiin
uhkaksi.Tilannekärjistyisantarmiosastonjohtosääntöäkoskevaaesitystäkäsitel-
täessä,kunRitarihuoneeneteenolimahdollisestiprovokaatiomielessäasetettusan-
tarmivartio. Tämä kanssasäädyn uhkailuksi koettu temppu herätti talonpoikais-
tossasyväänärkästystä.1367Ulkopuolisenvihollisenedessäylinvaltiopäiväsääty ja
sitäsymboloivarakennusmuuttuivatnopeastiosaksikansallista”meitä”.

Viimeisillä säätyvaltiopäivillä pidetyissä puheissa kuului yhteistyön arvoa ko-
rostavaääni.1368

Aateluudenteoriavaltiopäivillä

Aatelinrooliyhteiskunnassa:virkasääty,maaseutusääty,sotilassääty?

Talonpoikaissäädyssäaateliaeimainittuabstraktinasortajana.Sensijaansiitäpu-
huttiinharvakseltaanvirkasäätynäjasuurmaanomistajina.Virkasäätyolemukseen
liittyenaateliinjapapistoonviitattiinns.kappasäätyinä,toisinsanoenverotulojen
saajina,eimaksajina,vaikkatiedettiinkin,ettävirkamieskuntaankuuluimyösaa-
telittomia.1369 Säätyjenkustantamillekissanpäivillepyrkivänuudenvirkamiestul-
van nähtiin talonpoikaistossa nousevan nimenomaan aatelittomasta sivistyneis-
töstä.1370Huonovirkavaltaeimyöskäänainaollutaatelistavirkavaltaa.1371

Porvaristossa näkökulma aateliseen virkakuntaan perustui käytännön tietä-
mykseen.VirkamiestenlakkautuspalkoistapuhuttaessaedusmiesKrankhuomaut-

1363Talonpoikaisto1872,536–537.Porvaristo1872,1791.Talonpoikaisto1882,100.Talonpoikaisto
1885,495.

1364Talonpoikaisto1872,392.Porvaristo1877–78,884,887.Talonpoikaisto1888,1747.Papisto
1877–78,37–38.Papisto1894,456–457.

1365Esim.Talonpoikaisto1891,2.
1366Talonpoikaisto1899,15–16,38–39.Porvaristo1899,66,69.Talonpoikaisto1904–05,79–81,306–

308,332–352,356–408,563–614,690–693.Papisto1900,1460–1463.Talonpoikaisto1905–06,
87–92,102–104,114–130,454,693–707,937–938,947,972–980,989–1007.Porvaristo1904–05
passim.Porvaristo1905–06,67–68,671–690,881–883,1014–1074.

1367Talonpoikaisto1904–05,338,535–545,657.
1368Talonpoikaisto1905–06,801.Porvaristo1905–06,615,1095–1096.
1369Talonpoikaisto1877–78,1438.Talonpoikaisto1882,28–29.Talonpoikaisto1894,1903.

Talonpoikaisto1899,179.
1370Talonpoikaisto1867,76.Talonpoikaisto1888,478–479,533–548.Talonpoikaisto1891,773,840.

Talonpoikaisto1894,1906.
1371Talonpoikaisto1904–05,198–202,875–922.
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ti, että aatelin miehittämissä sotilasviroissa palkat olivat pieniä, koska ne olivat
vainosaviranhaltijanoletetuistatuloista.Toisaaltaupseerieneläke-eduistakäytet-
tiin kitkeriäkin puheenvuoroja, joiden taustalla vaikutti pax Russican aikainen
hyödyttömänaatelisensalonkiupseerinhahmo.EdusmiesBerghinmukaan

”[d]emilitäraexperimenternakostabeklagligtsvisvårt landmycketnog.[...]Dessutom

utgörmilitärenundervåraförhållandeensamhällsklass,somtilldetmestaonyttigtför-

slösar tid och krafter, hvilka kunde bättre användas. Det tyckes derföre ej vara skäl att

genomförbättradevillkorlockalandetssönerattväljasammayrke.”1372

Porvaristossapelättiintalonpoikaistontapaan,ettäliianhyvätpalkkaedutjohtaisi-
vatvaltionvarojasyövänuudenaatelineliaatelittomanvirkamiesluokanmuodos-
tumiseen.1373PapistossakuitenkinyliopettajaKihlmantotesikuinohimennen,että
nimenomaanaatelistatulipaljonvirkamiehiä.1374

Porvaristossaaatelinähtiinmielelläänmaaseutusäätynä,jonkasuuretmaaomai-
suudet tekivät siitä haluttoman luopumaan rälssimaita koskevasta rasitusvapau-
desta.Yleisenasevelvollisuudenyhteydessäpohdiskeltiinmaanpuolustamisenkos-
kevansuoranaisestivainmaataomistaviasäätyjä,ensisijassatalonpoikaistoa,sit-
tenaateliajaviimeisenäpapistoa.1375Kaupunkisäätynäaatelivilahteliporvariston
puheissa privilegioista keskusteltaessa.1376 Varsinaisena maaseutusäätynä itseään
pitävässätalonpoikaistossakinaateliasaatettiinpitääensisijaisestikaupunkisääty-
nä.1377

Upseeritradition omaavana sotilassäätynäkään ei aatelia talonpoikaissäädyssä
haluttupitää.Vuosina1877–78asevelvollisuuslaistakeskusteltaessanousivoimak-
kaastiesiinajatus,ettäaateliolisiviilivirkasääty,jokaeiosallistunutmaanpuolus-
tukseen.Vastayleinenasevelvollisuusmuuttaisi tämän.Senkantaman tasa-arvo-
periaatteen nojalla, edusmies Hannukselan sanoin,”verivero on jaettava sekä yl-
häisille että alhaisille”. Uudistuksen aatelisten vastustajien tavoitteena tämä näki
”pitää isänmaan puolustuskuorma yksinomaisesti alhaison niskoilla”. Ilmeisen
kaunokirjallisestisuuntautunutedusmiesHeikkilävähätteliaatelistaupseeritradi-
tiota erityisen monipuolisen keinoarsenaalin avulla. Hän sijoitti sen ensin kauas
menneisyyteen ja sitten mitätöi, kiinnitti sen oman ajan salonkiupseeriuteen ja
syyttivieläpäätteeksimieskohtaisestaraukkamaisuudesta.

”[J]oennestäänaatelistenkinvelvollisuusolipuolustaaisänmaata,muttaseonvaansuu-

rimmanhädäntullessajasilloinkinvaanpalvelijainsakautta.Jatällaiselleritarinsotatoi-

melleolimerkityksensäsilloin,kuinnimiosoitti,mikämiesritari[ratsusotilas]oli,mutta

nytnäyttääritarimuuttuneensalonkisankariksi,naistennaurattajaksijaniidennauratet-

1372Porvaristo1867,547,552–553(sitaatti).
1373Porvaristo1888,1420.
1374Papisto1885,744.
1375Porvaristo1877–78,630,1078–1079,2338.
1376Porvaristo1863–64II,218–248,254–256.Porvaristo1863–64III,156,163.Porvaristo1863–64

IV,42–45.Porvaristo1867,449–459.Porvaristo1872,512,824,1495–1498,1635–1640.
Porvaristo1877–78,782–791,1083–1094.Porvaristo1882,936,1338–1339.

1377Talonpoikaisto1877–78,787.
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tavaksi.Valtiolla on oikeus pakottaa isänmaan puolustukseen niitäkin kansalaisia, jotka

eivätsiihentahdoryhtyä.”1378

Porvaristossatietämyksentasojaasenneolitoinen.Aatelitunnistettiinsäädyk-
si,joka”förutgenomkrigiskaidrotter,likasomnugenomfredensvärfhäfdatsin
plats såsom landets första stånd”.Yleisestäasevelvollisuudestakeskusteltaessaaa-
telinupseeritraditiotaeisuoraanmainittu.Sentuottamaansenioriteettiinsotilas-
asioissaviittasiepäsuorastiedusmiesAhlströmhehkuttaessaan,miten”kojansson
vidsidanafenbaronellergrefveskallföljadennesexempelistridenochförsvaret
affädernesland”.Upseerikoulutustauudelleenorganisoitaessaaatelinerityissuhde
kadettikoulutukseennähtiintasavertaisuusideaalinvastaisena.1379

Diplomatiaa aatelin toimintasfäärinä ei mainittu talonpoikaissäädyssä. Papis-
tossajaporvaristossaaateliseendiplomaatinuraanviitattiinvälillisestimenneisyy-
denkontekstissa.1380

Monipuolisin kuva aatelin yhteiskunnallisesta roolista sisältyi porvariston
edusmiesHeikelinvuonna1897esittämäänsäätyjaonsäilyttämistäkannattavaan
puheenvuoroon.Aateli,jossavaikuttisivistyneitämaanviljelijöitä,tiedemiehiä,itse-
näisiäammatinharjoittajiajaylempiävirkamiehiä,muodostihänenmielestäänvä-
hemmänsivistyneelletalonpoikaistolletarpeellisenvastakohdan.1381

Aatelinhistoriaargumenttina:läänitykset,reduktiot–jaristiretket

Historiallisenaatelinmenetettystatusmainittiinvaltiopäivilläparikertaasuhteel-
lisen banaalin modernisoitumista ja demokratisoitumista kuvaavan tarinan ke-
hyksessä. Porvarissäädyssä aatelin etuoikeus velkoa saatavansa rälssitalonpojilta
liitettiin vanhaan mahtiasemaan. Aatelin ja kirkon todettiin olleen menneitten
vuosisatojenepätasaisentulonjaonolosuhteissaainoita,joillaoliollutvaraatukea
kaunotaiteita,kutensittemminkokokansanhuviksitulluttateatteria.1382

Talonpoikaistossa aatelin verovapauden muuttuminen ratsupalveluksen vasti-
neestakorvauksettomaksietuoikeudeksi jamahtiasemansortuminen1600-luvun
reduktioissamainittiinmaaverokeskustelujenyhteydessämyönteisenäesimerkki-
nä prosessista, joka johti aatelin etuoikeuksien lakkauttamiseen.1383 Porvaristossa
oltiinsitäkinmieltä,ettäosa1600-luvunaatelistaoliollutaidostiansioitunutta.1384
Papistossavallitsipitkäänsamanäkemys,mutta1880-luvunlopultalähtienoppi-
sääty omaksui kansallisen historiankirjoituksen kannan. Professori J. Forsmanin
mukaan Kaarle XI:n reduktio oli ollut valtion edun kannalta välttämätön. Pro-
fessoriPalméninmukaan1600-luvunaatelismiehenmaineei

1378Talonpoikaisto1877–78,1809,1820,1829,1841–1842(Heikkilä-sitaatti).
1379Porvaristo1872,2216(sitaatti).Porvaristo1877–78,2215–2221,2248–2422(sitaatti2307–2308),

2438–2473,2516–2579,2793–2794,2801–2816,2824–2840,2847–2860,2887–2902.Porvaristo
1897,651–652.

1380 Papisto1867,415.Porvaristo1904–05,741–742.
1381Porvaristo1897,145.
1382Porvaristo1872,172.Porvaristo1877–78,561.
1383Talonpoikaisto1882,589–592,598,604,614.Myösyllä.
1384Porvaristo1897,1173.
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”olisiaivanpuhdashistorianedessä;[...]kunjokusaaollatuomarinaomassaasiassaan,

niinhänelläonsuurihalukatsellaasiaasiltäkannalta,jokahänelleitselleenedullisinon.

Kylläjokainenläänitysherrasiihenaikaanoliaivanvalmispitämäänikuisenaomaisuute-

naankaikki,mitähänolisaanut.”

Kirkkoherra Blomberg paheksui retorisesti ”feodaaliaikakauden luonnottomia
oloja”.JokioistenkartanonsukuoikeustaloistapuhuttaessataasprofessoriPalmén
totesi,ettäniissänäkyi”todellakinpirstalevanhaafeodaalijärjestelmää,[…]ikuis-
tarälssiä”,jonkaalustalaisillaeiollutedesrälssitalonpoikienoikeuksia.1385

Merkillisinaatelinhistoriallisenroolinkuvaus–ristiretkiä,miekkoja,perintei-
tä,oikeanuskonpuolustustakeskiajanritarientapaan–sisältyypapistonaatelille
vuonna 1897 esittämään jäähyväistervehdykseen. Siinä viitattiin vanhaan kohta-
lonyhteyteen,jopayhteiseensyyllisyyteen,mikänäyttäisiindikoivanuuttatarvetta
liittoutua,nytVenäjäävastaan.

”ArbetetfördeidealaintressenaärfästvidRidderskapetsfanaochtraditioner.Riddare-

ståndetsegentligautväcklingskeddeunderkorstågenssorgligtryktbaratider.Vibeklaga

deofferenmissförståddidékräfde,menvårthjertaklappar,dåvisedehögsinnadeoffer

somgjordesförhögaidéerochdärföräfvenburorikafrukterförvesterlandet.Dårefor-

mationienhögreochsannaremeningåtereröfradedetheligalandet,dåställdeTysklands

riddareståndsinpenna,sittsvärdochsitt lif idehögaidéerstjenst,somreformationen

manat fram.Riddareståndetär ickedetsammasomdet fordomvar,mentraditionernas

tonerhafvaickeförklingatochuppgifternaliggaihufvudsakförenusomdå.Äfvennu

hafvaviettheligt landattåtereröfra.Deeviga idéerna,somalltidburitmensklighetens

kulturutvecklingoch fostratdessädlasteandar,hafva trängts ibakgrunden, jadehafva

delvisförloratsunderrealismensensidigaöfvermakt.Ingentingärviktigareförnutidens

kulturarbeteänattdettadeevigaidéernasheligalandbliråtereröfrat.”1386

Hyväelitismi,huonoelitismija”herrojenkotkotukset”

Aatelia käsiteltäessä sivuttiin luonnollisesti myös hyvän ja huonon vallankäy-
tönteemoja.Hyvänaatelisenerästärkeätunnusmerkkioliasiantuntijuus.Talon-
poikaisestaperspektiivistäsekoskivaikkapamaanviljelynmodernisointia,maa-ja
metsäalan koulutuksen kehittämistä tai valmiutta rationaaliseen panos-tuotos-
ajatteluun, joka lyhyellä tähtäimellä aiheutti kustannuksia, mutta pitkällä tähtäi-
melläedistitaloudenkehitystä,kutenrautatie.1387Porvarillisestakinnäkökulmasta
aatelinenasiantuntemuskohdistuiuseinmaaseudunasioihin,kutenjärvenlaskui-
hin ja metsänhoitoon,1388 mutta myös rautatielinjauksiin, talouspolitiikkaan, oi-
keus-jaluonnontieteisiinjasotilasasioihin.1389Papistoarvostierityisestiaatelisten

1385Papisto1863–64III,507–508.Papisto1882,859–860.Papisto1885,523.Papisto1888,1143.
Papisto1897,1400–1401,1477,1677–1678.

1386Papisto1897,1987.
1387Talonpoikaisto1867,95–97,711,771–772.Talonpoikaisto1894,1888.
1388Porvaristo1867,408–411.Porvaristo1872,405–406.Porvaristo1894,708,755–56,797–798.
1389Porvaristo1872,680–681,1287,1979.Porvaristo1877–78,291,831.Porvaristo1882,349–350,

357–361,366,1013,1050,1053–1054.Porvaristo1891,290.Porvaristo1894,1189–1193.
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juridistajateknistäasiantuntemusta.1390Aateliseenasiantuntijaanvedottaessahä-
nensäätynsäyleensätuotiinerityisenämeriittinäesiin.

Toinen hyvän eliitin tunnus oli valmius asettaa isänmaan etu oman ryhmä-
edun edelle. Aatelin tapauksessa tämä merkitsi erityisesti valmiutta luopua van-
hentuneiksi koetuista privilegioista.1391 Oikein toimiessaan aateli”uhra[si] oman
mielipiteensäkansanenemmistönmielipiteenalle”janoudatti”kansanääntä”.1392
Hyväeliittisopeutuiajanvaatimuksiin,vaikkapasuomentuloonvirkakieleksi.1393
Taloudellinen epäitsekkyys saattoi ilmetä yksilötasollakin: vuonna 1867 rovasti
BoreniuskiittelihovineuvosvonEtteriä,jokaoliomistavaroistaanpalkinnutmui-
naisaarteenlöytäjänjanäinturvannutlöydönsäilymisen.1394

Nimenomaanaatelisenhyväneliitinominaisuusoli,ettäseolimoniaineksinen,
moniääninen jamoniinerielämänalueisiinperehtynyt.1395Valtiopäivienelitismi-
puhe tangeerasi siis paitsi nationalistiseen ja demokraattiseen eetokseen, myös
tocquevillelaisen näköalamallin mukaiseen eliittiyden ihanteeseen. Positiivisia si-
sältöjä aateluus sai eniten kauden loppua kohti, venäläis-suomalaisen konfliktin
kärjistyttyä.Viimeisillävaltiopäivilläporvarissäädyssäesitettiin jäähyväistenhen-
gessäkokonaisarvioaatelintoiminnastasäätyvaltiopäivillä.

”Undersådanaförhållanden,dåinsiktocherfarenhetiallmännavärfochvidarevyerföre-

funnoshosjämförelsevisfålagerafsamhället,vardetnaturligtattvidlandtdagensförsta

ståndskullesamlasenbetydandedelavdebästakrafterlandetkundeställaförutföran-

det af det viktiga arbete, som förelåg representationen, och att ridderskapet och adeln

sålundavid landtdagenskulle intagaenmycketframskjutenplats.Patriotiskhänforelse,

omutligt fasthållande vid lag och rätt, frisinnad håg utan tanke på egna klassintrsessen

prägladedetförstaståndetsdeltagandeidetrastlösaarbete,somnuvidtogförattväcka

tilllif,stödjaochuppmuntraallamöjlighetertillutvecklingförhelavårtfolk.”1396

Huononelitisminideaakantaneeneliittikritiikinpohjanapuolestaanolidesa-
delainenvaltakäsitys,jonkamerkkipiirteitäolivatitsekkyys,ahneus,omanvoiton-
pyynti,sortojariisto.Oletusaatelinitsekkyydestä,ahneudesta,häikäilemättömyy-
destä ja oveluudesta vaikutti taustalla Ritarihuoneen lunastamista ja yleistä ase-
velvollisuutta koskevissa keskusteluissa. Kun aateli ensimmäisten valtiopäivien
pidentämistäanottaessaesittiaiempaapäätöspäivääkuinmuut,porvaristonedus-

1390Papisto1863–64II,436.1867,474,730,814–815,842–844.Papisto1877–78,1330.Papisto1882,
290–291,295,299,736.Papisto1888,630.Papisto1891,11,1259.Papisto1897,15,654.

1391Talonpoikaisto1872,795.Talonpoikaisto1877–78,184.Porvaristo1863–64III,146–147.
Porvaristo1863–64IV,44.Porvaristo1872,172.Porvaristo1877–78,683.Porvaristo1885,5.
Porvaristo1891,1414–1417.Porvaristo1894,287.

1392Talonpoikaisto1885,1433.Talonpoikaisto1888,1759(sitaatti).Talonpoikaisto1891,1468.
Talonpoikaisto1900,1476–1477.Porvaristo1877–78,1074–1077.Porvaristo1882,1682–1689.
Porvaristo1885,781.Porvaristo1894,262.Porvaristo1899,108–109.Papisto1894,1377,
1476–1477.

1393Talonpoikaisto1877–78,213–214.Talonpoikaisto1885,1133–1137.
1394Papisto1867,939.
1395Talonpoikaisto1894,450.Porvaristo1897,145.Porvaristo1900,18.Papisto1885,13.Papisto

1888,10.Papisto1891,11,18.Papisto1894,8,13.Papisto1894,1477.Papisto1900,1500–1502.
1396Porvaristo1905–06,1095.
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mies Tengström arveli, että moinen pöyhkeä omavaltaisuus oli tarkoitettu louk-
kaavaksi ja osoitti pyrkimystä dominoida muita.1397 Väkivaltaisen sorron teema
pintautui kotikuri-keskustelussa,1398 ja lahjoitusmaiden yhteydessä puhuttiin pe-
räti ruoskaa ja keppiä käytelleestä aatelista.1399Aatelin menneisyydessä harjoitta-
marahvaanriistäminennousiesiinmyösvuosina1877–78irtolaislainyhteydessä.
Talonpoikaiston edusmies Liukkonen kertasi 1700-luvun palvelussääntöä osana
emansipaatiokertomusta.

”Vuonna1723päästiinniinpitkälle,ettätalonpojanlapsetkinluettiinnäidenpalkollisten

joukkoon.[...]Jostalonpojallaoliesim.3täysikasvuistapoikaaja5tytärtä,niinpoikain

ja3tyttärenolimentäväpalvelukseenjonkunaatelisherranluokse.Talonpoikainjakoko

maakansanasiaolikasvattaatyöjuhtiavaltakunnanmahtavillemiehille.Seolivapausai-

kakaudenvapautta!Kuitenkin1739vuodenpalkollissääntö salli talonpoikainpitää lap-

sensa luonansa, jav.1789 talonpojilleannettuvakuuskirja soiheilleoikeuden luonansa

suojellatyöväkeäniinpaljonkuintarvitsivat,mikäoikeus1805ulotettiinkaikilleisännil-

le.Talonpojatolivatnyttässäsuhteessaaatelistonvertaiset.”1400

Asevelvollisuuskysymyksen yhteydessä edusmies Liukkonen puolusti tasa-arvoi-
seksikokemaansaarpomissysteemiä,nytkinemansipaatiotarinankeinoin.

”OlenkuullutkerrottavanvanhastaVenäjänsotalaitoksesta,ettäsielläolivanhaanaikaan

hovinherran määrättävänä kenenkä pitäisi sotaan menemän ja tämä määräsi tavallises-

tisiihenmiehen, jotahänvihasi.KunherrojenvaltaVenäjälläkukistui,niinolikunnal-

lishallitus määrännyt sen. Vaan uuden järjestelmän mukaan ratkaisee yksinomaisesti

arpa.”1401

Taantumuksellisuus oli 1800-luvun kaltaisena edistyksellisenä aikana erityi-
sen suuri synti.OppineessapapistossaprofessoriGranfeltmääritteli liberalismin
idealistiseksi, utooppiseksi aatesuunnaksi, jonka tavoitteena oli parempi tule-
vaisuus ja kansan onni, kun taas konservatismi pyrki valvomaan, että maallinen
hyväpysyisiniissäkäsissä,joihinseonsattunutkertymään.Aatteidenyhteyttäyh-
teiskuntaluokkiin ei eksplikoitu, mutta on ilmeistä, että konservatismi liittyi aa-
teliin.1402 Porvaristossa usko aatelin konservatiivisuuteen nousi esiin perintölakia
käsiteltäessä.EdusmiesElvingkatsoiaatelinsilkkaavanhoillisuuttaanvastustavan
maaomaisuuttakoskevanperintöoikeudenulottamistasamanlaisenakaikilleperil-
lisillejavarsinkinnaisille.Tätävastaanhuomautettiin,ettäsyynäpikemminehkä
olihalusäilyttäätilatelinkelpoisenkokoisina, jaettätilanyksinperillisenäsaattoi
olla nainen siinä missä mieskin.1403 Kun aateli vastusti esitystä säädyille annetta-
vasta oikeudesta tarkastaa prokuraattorinkertomukset, talonpoikaiston edusmies

1397Porvaristo1863–64I,243.
1398Esim.Talonpoikaisto1877–78,1567.
1399Esim.Talonpoikaisto1863–64II,525ja1904–05,1015.
1400Talonpoikaisto1877–78,621.
1401Talonpoikaisto1877–78,1902.
1402Papisto1863–64I,179–181,204–213.
1403Porvaristo1885,1326–1331.
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Castréntoivoi,että”sereaktionäärinenääni, jokatässäkohdenonkohonnutva-
paamielistä kehitystä vastaan, on oleva ainoa laatuaan vuoden 1888 valtiopäivil-
lä.”Nimenomaanvanhoillistaolisekin,kunaatelikieli-jakoulukysymyksissäpiti
ruotsinkielenpuolta.1404

Huononvirkaeliitinmerkkioliepäkansallinen,epäkansanomainenhallinto.1405
Kansansivuuttamisensynnillelöytyiverrokkimenneisyydestä:niinRoomanpat-
riisit kuin vapaudenajan ruotsalaiset ylimykset unohtivat”kansan tahdon ja tar-
peet, jaolivat syöstävaltakunnankokonaanperikatoon”.1406Huonoa, epädemok-
raattistaelitismiäolisekin, josvastusti jotain,mitäoletetustikansaaedustavata-
lonpoikaissäätykannatti.Vuonna1891edusmiesKoivistopaheksui

”sitä tapaa,millä ritaristo jaaateli japorvarissääty tahtoohallitaSuomenkansaaviina-

asiassa. Koko Suomen kansan suhteen ritaristo ja aateli ja porvarissääty ovat kuitenkin

kuinpisarameressä,pienivähemmistö.Talonpoikaissäätysitävastoinedustaa[...]suurta

kansanjoukkoa.”1407

Huonon eliitin ominaisuudeksi miellettyä saituutta kontrastoitiin aatelisen koo-
din mukaiseen taloudellisen suurpiirteisyyden ideaaliin. Kun aateli hyväksyi kal-
liinrautatiehankkeen,talonpoikaistossailkuttiin,ettäaatelillaolivaraahienoihin
eleisiin,kunseolijuurikieltäytynytosallistumastakäräjäkappojenmaksamiseen.
Sotilasmiljoonista keskusteltaessa huomautettiin, että virkamiehistön ja muiden
varmaapalkkaanauttivienolihelppolaskeskella,mihinonvaraa,kuntaaselättävä
luokkaolitulojensasuhteensäidenarmoilla.1408

Etuoikeuksista luopumisenvastakohtaeliniistäkiinnipitäminen, jopaniiden
olemassaolosinänsä,olitietystihuononeliitinominaisuus.Ensimmäisillävaltio-
päivilläporvaristomoitti,että itsekäsaateliolihalukas luopumaanvainsellaisis-
taprivilegioista,joistaeienääollutsilleetua.Toisillavaltiopäivillähuomautettiin,
että aateli kehotti muita säätyjä luopumaan privilegioistaan, mutta roikkui kiin-
ni omissaan.1409 Talonpoikaissäädyssä edusmies Ehrström katsoi, että ajanhenki
vaati privilegioiden purkamista ja kaikkien säätyerojen tasoittamista. Edusmies
Meurmanin mukaan eliitti pyrki kansaa sumuttamalla pitämään kiinni saavute-
tuistaeduistaan.

”Kunyksi säätyluokkaonniin sanoaksenipäässyt ratsastamaan toisen säätyluokannis-

koillajaonsaanutsiinämukavanpaikanitselleensekämuutenontaitava,niinkylläsiinä

ratsuponnistella saa johonkin senheittääksensä. Jos tuosta epäoikeudenmukaisuudesta

valittaa, niin ratsastaja vastaa, että se hänen mielestään on hyvin mukavaa ja jokainen

muutostässätulisivaantätämukavuuttasuurestiloukkaamaan.[...]Tuolleratsulle,sille

esitetäänhyvinsiivosti,ettätietystiherroillepitäämukavuuttatoimitettaman,sillämuu-

1404Talonpoikaisto1888,543,1569.
1405Talonpoikaisto1891,1575.Talonpoikaisto1900,406.
1406Talonpoikaisto1888,930.
1407Talonpoikaisto1891,1623(sitaatti).Porvaristo1877–78,2201.
1408Talonpoikaisto1867,768–769.Talonpoikaisto1899,161.
1409Porvaristo1863–64III,163.Porvaristo1867,295–296,299,302–304,730–731,885–886,1088.
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teneikukaanottaisivaivakseenkaanruvetaherraksi,jajoll’einiintapahtuisi,niinsivistys

epäilemättä joutuisiperikatoon.Tässäonsiis taaskysymys, jossayksisäätyonkutsuttu

sivistystäkannattamaanjatoinensivistyksenhedelmiätuottamaan.”1410

Huonoaelitismiäolimyösse,ettäajettiinuudistuksia,joistaitsehyödyttiin,mut-
tajoistatoisetjoutuivatkärsimään.Talonpoikaissäädyssätällaisinanähtiinaatelin
pyrkimys nopeuttaa uusien alioikeuksien perustamista forum privilegiatumista
luopumisenjälkeen,porvarissäädyssätaasaatelinhalurajoittaatyttärienperintö-
oikeuttamaaomaisuuksienpilkkoutumisenpelossa.1411

Yleisen edun ajamisen vastakohta oli aatelin väitetty taipumus nähdä vain
oma tilansa. Porvaristo paheksui yleensä eriseuraisuutta, partikularismia ja soo-
loilua.1412Talonpoikaistosyyttiylhäisöämuidenongelmienvähättelystä.Koulukes-
kustelussakin aateli väitetysti keskittyi huolehtimaan vallasnaisten sivistyksestä.
Talonpoikaistolle ruotsinkielisten tyttö- ja poikakoulujen suosiminen oli osoitus
aatelin itsekkyydestä. Porvaristolle ja papistolle ne näyttäytyivät myönteisenä ja
arkisenaasiana.1413

Humoristinen, ja sellaisena tiukinta kritiikkiä ironisoiva asenne aatelin itsek-
kyyteen ilmeni talonpoikaistossa jälleen yhdestä rautatielinjauksesta sanailtaessa.
Edusmies Puhakka vastusti aatelin esitystä kysyen,”mahtaneeko Näsijärven ym-
pärilläasuapaljoaatelismiehiä,koskahe tahtovat juuriniitä seutuja tutkittavak-
si”.TähänedusmiesRiihimäkitahtoi”huomauttaa,etteitässäolekysymys,minkä
järven rannalla löytyy aatelisherroja ja minkä järven rannalla Puhakoita”, mihin
Puhakka,että”on,jostässäsuoraavastaustavaaditaan,aatelissäätytahtonutmeitä
nenästävetääympäriNäsijärvenkalavesiänuuskimaan,jasiihenminäpuolestani
ensuostu.”1414

Hyvänjahuononelitisminvälissäsijaitsipienimuttamielenkiintoinen,aatelin
kummallisiatouhujaivallisestitaihuvittuneenatarkasteleva,niidenmerkitystävä-
hätteleväkategoria, jotavoisikutsuakansanomaisellanimikkeellä”herrojenkot-
kotukset”.Näissätekstinpätkissäeisuinkaanainasuoraanmainittuaatelia,mutta
sitäniissäkonteksteistapäätellentarkoitettiin.

Talonpoikaissäädystä katsoen aateli näyttäytyi talonpoikaiston ohella ainoana
merkittävänämaanviljelystäharjoittavanajakehittävänäryhmänä.Talonpoikainen
ammattiylpeystuottisitenkilpailuasetelman.Aatelinharrastamatmaa-,metsä-ja
karjataloudelliset uudistukset esitettiin talonpoikaisen asiantuntemuksen vasta-
kohtana–eiväthänhansikaskätisetherratsopineetoikeisiintöihin!1415Taloudellisia

1410Talonpoikaisto1877–78,51(sitaatti).Talonpoikaisto1882,638,640.
1411Talonpoikaisto1877–78,1581.Porvaristo1877–78,2201.Porvaristo1885,818–819,1326–1333.
1412 Porvaristo1867,275–276.Porvaristo1894,1505.
1413 Talonpoikaisto1877–78,343,546–548.Talonpoikaisto1888,1070–1090,1569.Porvaristo

1863–64I,188–189,199–200ja1863–64II,17–19,213.Porvaristo1867,104–105.Porvaristo
1877–78,124–125.Porvaristo1885,1073–1077.Porvaristo1888,814.Papisto1877–78,500–520,
2078–2093.

1414Talonpoikaisto1877–78,794,797.
1415Talonpoikaisto1867,78,90–95,711.Talonpoikaisto1894,901.Vuosisadanvaihteessamaanvil-

jelysseurojenpatriarkkoinaistuneetaatelisetsuurviljelijätleimattiinkinsittenjovanhoillisiksi.
Talonpoikaisto1900,1502.
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laskelmia nimitettiin”herrain vinttikamarilaskuiksi”.1416 Porvaristossa taas irvail-
tiinaatelissaesitettyjä”kamariteoriioja”.1417

Naistenvapautusliikekinnäytti talonpoikaistonsilmiinylimmänluokannais-
tenjoutaviltahommilta.Vuonna1900,kunaatelissäätyesittikaupunkienkunnal-
listenluottamustointenavaamistamyösnaisille,edusmiesMeurmanvastustinais-
ten vetämistä ”vasten tahtoaan” pois kodin piiristä. Puheenvuoronsa aluksi hän
arveliesityksennousseenaatelinjoutilaastakaupunkilaiselämäntavasta.

”Enihmetteleollenkaan,ettäkaupunkilaisettahtovathankkiaemännillensäjotakintoin-

ta,koskaheilläeiolemitääntehtävääjaikävöitsevät,kunherratistuvatkokouksissaanja

klubeissansa.Olisin siis varsinhalullinenmyöntymään, ettäkaupungin rouvat istukoot

kernaasti vaikka yksinänsä kaupungin valtuusmiehinä taikka -naisina. Mutta toinen on

asianlaitamaaseuduilla.”1418

Semioottisetviitekehyksetosanaaatelittomien
valtiopäivämiestenaateluuskuvaa

Aateliasotilas-jasiviilivirkasäätynäsekäkartanoinstituutiotakäsiteltiinaatelitto-
missasäädyissäkonkreettisissaasiayhteyksissätäysinavoimesti.Niihineisiisollut
tarpeenviitatakoodattujenmerkkienjakätkettyjenmerkitystenavulla.Ei-julkisen
sfääriinkuuluvienaatelisensuvun,seurapiirinjayksilönolemustajaominaisuuk-
siataaseiollutyhteiskuntaryhmienjulkisiinoikeuksiinjavelvollisuuksiinkohden-
tuvissa keskusteluissa suurempaa aihetta käsitellä. Joitakin koodattuja viittauksia
muidensäätyjenedustajienaateliakoskeviinpuheisiinkuitenkinsisältyi.Toisaalta
osakaunokirjailijoidenaateliinkiinnittämistäilmiöistäjaominaisuuksistamainit-
tiinmyös,taijopaensisijaisesti,aivanmuistaryhmistäpuhuttaessa.

Soturius,virkaura,kartanonisännyys

Talonpoikaistopitisodankäyntiäjamaanpuolustamistakorostetustiomanaasia-
naan.Seeisiis liittänytsoturiuttaaateliin.Sotaisenisänmaallisuudenihanteiden,
kunniakkaastitaistelleidenesi-isienkunnioituksensekänäihinniveltyvänveri-ja
miekkasymboliikankoettiinkuuluvanmyös talonpoikaiseen japorvarilliseenso-
tilastraditioon.1419Papistossamiekkasaatettiinnähdäoikeamielisenesivallantun-
nuksenailmankytköstäaateliin.Toisaaltapapistonkiitospuheessaaatelillemiekka
mainittiinsäädynperinneaseenavieläniinkinmyöhäänkuin1897.1420

1416Talonpoikaisto1899,177.
1417Porvaristo1897,690.
1418Talonpoikaisto1891,370–371.Talonpoikaisto1900,493(sitaatti).
1419Talonpoikaisto1877–78,212,1807,1821,1831,1897.Talonpoikaisto1899,208–209.Porvaristo

1877–78,2252–2253,2261,2299,2309,2313,2319,2339,2345,2899.Porvaristo1885,292.
Porvaristo1888,1414.

1420Papisto1882,1496.Papisto1897,1987.
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Miekka esiintyi myös kaksintaistelujen aseena. Tätä vahvasti aateliin liittyvää
teemaakäsiteltiinrikoslakiuudistuksenyhteydessä joensimmäisillävaltiopäivillä.
Talonpoikaistohalusimäärätä”murhastakahdenmiekkaisissa”samanrangaistuk-
senkuinmurhastayleensä.Eroatavalliseenväkivaltaaneisiishaluttutehdä.Kun
rikoslakiavuonna1888 taasuusittiin,edusmiesSuutarlahalusipoistaakokopy-
kälän,koska”kaksintaisteluonmaassammehyvinouto,janiitävenäläisiäjamuita
ulkomaalaisia varten, jotka tulevat tänne tappelemaan, ei tarvitse meidän ruveta
lakia säätämään.”1421 Kaksintaistelu tuomittiin siis sekä epäkansanomaiseksi että
epäkansalliseksi.

Porvarissäädyssä asenneoliperehtyneempi jakeskustelevampi.Ensimmäisillä
valtiopäivillä asiaan ei katsottu voitavan puuttua, koska kyse oli aatelin privile-
giosta. Ilmiö kuitenkin tuomittiin: kaksintaistelijat ottivat omiin käsiinsä yhteis-
kunnallekuuluvanrangaistusvallan.Kaksintaisteluamyösväheksyttiinpinnallisen
aatelisenarroganssinilmentymänä,edusmiesGrönbergintapaan:

”Enduellkanstundomföretagasendastaftomtskrytochofverdåd,äfvenförblottanöjet,

stundomåtermedfullafsigtattåtkommamotståndarenslif,ochibeggefallensynesmig

brottslighetenvaraafnogsvårbeskaffenhet,förattkunnaunderkastashögreansvar.”

Edusmies Hildén yritti hieman ymmärtääkin ilmiötä sen omassa kulttuurisessa
kontekstissa.

”Detärganskaalvarsamtnöjeattriskerasittlif.Mångaandraorsakerkunnaframhållaen

duell,vanligastenfalskellerlättsåradambition.Manseroftaidetdagligalifvetattom-

ständigheteraffögabetydenhetkunnaföranledaganskasvåraförvecklingar.”1422

Toisellakerrallasävyolitiukempi.EdusmiesHeikelkiistikaksintaistelunkulttuu-
risen erityisluonteen rinnastaen sen tappoon tai murhaan. Vedotessaan yleiseen
oikeustajuun hänkin määritteli kaksintaistelun suomalaiseen kulttuuriin kuu-
lumattomaksi.1423 Muutama puhuja pelkäsi, että lievennetty rangaistus tavallaan
antaisi luvan kaksintaisteluihin. Edusmies Eneberg päätteli Heikelin tapaan, että
koska ilmiöoli”meille” täysinvieras, lakiaei todennäköisestikoskaantarvittaisi.
Toisaalta kaksintaistelu saattaisi yleistyä uudelleen. Eneberg ei kuitenkaan kiistä-
nyttraditionerityisasemaaeurooppalaisessakulttuurissa.Haasteenviejäähänpiti
osasyyllisenä, mutta katsoi kuten Heikelkin, ettei tapahtuman raakuutta ja lop-
putuloksen vaarallisuutta läsnäolollaan lieventäviä todistajia ja lääkäreitä pitänyt
rangaistaosallisina.1424

Papistoolitalonpoikaistonkanssasamoillalinjoilla.Ensimmäisillävaltiopäivil-
läkaksintaistelunähtiinkansallisestajakansanomaisestakontekstistakäsinomalle
kulttuurillevieraanajamerkityksettömänä.Senarveltiinkuuluvanmenneisyyteen,

1421Talonpoikaisto1863–64II,325–326.Talonpoikaisto1888,1451.
1422Porvaristo1863–64III,124–128(sitaatit127),334–335.
1423Porvaristo1888,20.
1424Porvaristo1888,1115–1116.
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aatelindominoimalleväkivaltaiselle1600-luvulle;toisaaltapelättiinsentaasyleis-
tyvän.Tosinsuomalainenkinsotilashenkilösaattoijoutuakaksintaisteluun,josul-
komaalainenhaastoihänet.RovastiAlopeusmääritteliilmiönkiinnostavastimyös
epäluterilaiseksihuomauttaessaan, ettäkaksintaistelutolivatyleisempiämuka si-
vistysmainapidetyissäkatolisissamaissa.Moni suosittiduellanteille samoja ran-
gaistuksiakuintavallisilleväkivaltarikollisille,rovastiBoreniuserityisestisiksi,että
erillislakiaatelisille ja sotilashenkilöilleylläpitäisieriarvoisuuttayhteiskuntaluok-
kien välillä.1425 Vuonna 1888 aateliseen kunniakulttuuriin liitetty kaksintaistelu
nähtiinvahvastikansallisenarvomaailmanvastaisenajasamallakristillisenjapor-
varillisenmoraalinvastakohtana:Suomenkansanomatuntoeihyväksynytmoisia
ulkomaisia,muka-liberaalejaideoita.KirkkoherraWallininmukaanoli

”enerkändsanning[...]attfinskanationensrättsåsigterickeuppbäraenviget.Bevekelse-

grunden för till striden är vanligtvis en oriktig uppfattning af heders fordringar, och

framkallasoftastmerafhämndbegärochöfvermodigstridlystnadänafnågraädlaremo-

tiv.Envigetärderförettsjelfsvåldigtochegenmäktigtingreppisamhälletsrättsvård.”

Taisteluitaharrastivatehkäsäätyhenkilöt,muttakansanterveydin,rahvasjatyötä
tekevät,eivätniistäperustaneet.TohtoriGeitlinjatkoikansallisellakaksintaistelu-
jenvastaisellalinjalla,muttakannattikuitenkinlieväärangaistusta,jokaolisilin-
jassaeurooppalaistensäädöstenkanssa.1426

Ratsastus-javaunuteemoihinliittyviäkielikuviakäytettiinnegatiivisessayhtey-
dessä. Ensimmäisillä valtiopäivillä hollikyydistä keskusteltaessa talonpoikaiston
edusmiesTiainenesitti,ettäkyytirahaaolikorotettavajaveronosuuttavähennet-
tävä,koska”[k]ansaolitähänastiikäänkuinaasiantanutherrojenratsastaaseläs-
sään”.1427Vuosien 1877–78 valtiopäivillä aiheeseen tarttui saman kielikuvan säes-
tykselläylläjositeerattuedusmiesMeurman.Myöhemminhänvieläivaili,miten
vastustavallekannallenopeassatahdissaasettunutaatelissääty”onniinhurjaaaja-
nut,ettäseonpäässytperille jo”.1428Hollikyytiinliittyisekinoletettumoraalinen
ongelma, että herrat matkustivat liikaa ja vieläpä huvikseen. Hevosten kohtelus-
tapuhuttaessatodettiin,ettäkyydilläajavatvirkamiehet”kiusaavat jaturmelevat
niitä vallattomalla ajolla”.Virastomatkojen liiasta pituudesta huomautettiin, että
”kansallaeiolevaroja,maammemahtavaintavalla,isostielää,jakiireisissäasioissa
kyydilläajaa”.1429Ratsumiehenvarusteisiinkuuluneetkannuksetesiintyivätainoas-
taankuvaannollisessa,kannustintatarkoittavassamerkityksessä.1430

RatsainkäydynturnajaisottelunkielikuvaasuosiporvaristonedusmiesElving.
Kielikuvanousiaateliin liittyvästäyhteydestä:Elvingolimoittinutaatelivaltaisen
valiokunnantapaaymmärtääritarillisuudenvaatimus.Sanonnansävyolikuiten-
kinhyväntuulinen:”dåjagvidetttidigaretillfällehaftdetnöjetattfåbrytaenlans

1425Papisto1863–64II,787–793.
1426Papisto1888,1319–1322.
1427Talonpoikaisto1863–64II,589.
1428Talonpoikaisto1877–78,51–52,1002.
1429 Talonpoikaisto1863–64I,48ja1963–64II,323.Talonpoikaisto1872,122.
1430Porvaristo1891,425.
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fördenafhrFellmandåförfäktadeåsigten,berjagattafvennuvarahansvapen-
broder.”1431

Virkaan ja sen kautta institutionaaliseen valtaan ja hierarkiaan viittaavia se-
mioottisia elementtejä kuten univormuja ei talonpoikaissäädyssä nostettu esiin.
SensijaanporvaristonedusmiesHeikelviittasiasevelvollisuuslaintoteutumistaar-
vostellessaansekäunivormuihinettäparaateihinjakunniantekoihin.Näidenhier-
arkiantunnustenpinnallisuuteentarttunutarvosteluoli samanlaistakuinkauno-
kirjallisuuden aatelisupseereihin kohdentama kritiikki.1432 Edusmies Kivekäs, joka
halusi lisätä armeijan määrärahoja, suri, miten kaunis univormu heitettiin pois,
koskaarmeijanpalkateivätriittäneet,jatoivoi,että”onnettomiinryysyihin”puetut
sotilaat ja upseerit voisivat”kunnialla kantaa univormuansa”. Univormun merki-
tyssisältö oli edellistä positiivisempi, mutta aateliin sen avulla ei nytkään viitattu.
Aateluusnousiesiinvainkätketysti,jakriittisessäsävyssä,kunKivekästotesisivu-
huomautuksena,ettästaabiupseereillaolimuitaparemmatpalkat.1433

Papistossa puhuttiin arvonimien turhuudesta ja tyhjyydestä, mutta niitä ei
yhdistetty aateliin, vaan omaan säätyyn.1434 Univormun yhteyttä aateliin piti yllä
sotarovasti Pettersson, joka leimaveroja käsiteltäessä ironisoi, ettei aatelismiestä
erottanut suurmaanomistajasta kuin edellisen hienompi takki.1435 Vuonna 1891
pappissäädyssävaadittiindemokraattisestikaikillesotamiehillekunnollisiaunivor-
muja.1436

Talonpoikaissäädyssä aateliskartanoista puhuttiin, kuten yllä on käynyt ilmi,
lähinnä osana maaverotus- ja lahjoitusmaakeskusteluja, jolloin osoittautui, että
kaikkisäteri- jarälssitilateivätolleetaatelinhallussa.Kartanoihinliittyvämerki-
tyskokonaisuuskaan ei enää viitannut pelkästään aateliin. Päinvastoin: puhuttiin
myöstalonpoikaisestaisäntävallasta,jarakkaussukutilaannähtiinomanryhmän
ominaisuutena. Sukukartanon ei siis suinkaan tarvinnut olla aateliskartano.1437
Myösporvaris- japappissäädyissäkeskusteltiinsukulunastusoikeudenyhteydessä
isiltäperityntalonpoikaisenmaantunnearvosta,japorvaristossapalkollissäännön
yhteydessämyösei-aatelisesta isäntävallasta.1438Aateliapidettiinkuitenkinmaata
omistavana säätynämuiden joukossa.1439Erityisenhyvin tunnettiinSavonkarta-
noseudunaateli.1440

Suku,elämäntapaja(ruotsinkielinen)seurapiiri

Aatelissuvunlähtöpisteenäolevaanaatelointiinviittasivatkaunokirjallisuudessaja
historiakirjoissasukujensyntytarinat.Valtiopäivilläniitäeitalonpoikaistossamai-

1431Porvaristo1888,480–483.
1432Porvaristo1885,293–294,1211–1212.
1433Porvaristo1891,283–285.
1434Papisto1882,19,1381.
1435Papisto1885,193,1213.
1436Papisto1891,628–629.
1437Talonpoikaisto1863–64,763–767.Porvaristo1872,906–922.Talonpoikaisto1877–78,387–391.

Talonpoikaisto1885,106.
1438Porvaristo1877–78,331–333,1857–70,2252–2253.Papisto1885,1267.
1439Porvaristo1872,888,958,2058.Porvaristo1885,195.Porvaristo1894,1435.
1440Porvaristo1885,255–256.
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nittu, mutta porvarissäädyssä mainittiin arvostavassa sävyssä kertomus Wrede-
suvun kantaisästä, joka antoi taistelussa hevosensa hallitsijalleen ja kuoli itse.1441
Pappissäädyssä taas tehtiin sukuoikeustaloista keskusteltaessa pitkällistä selvitys-
tä Lewenhaupt, Jägerhorn af Spurila ja Reuterholm -sukujen naimapolitiikasta.
Arkisessayhteydessäaatelointituliesiinaateliskirjanleimaverostapuhuttaessa.1442

Talonpoikaissäädyssä aatelisnimien sotaista klangia ironisoitiin sanomalla, et-
teiniistäainakaanrohkeuttapuuttunut.Leimaveronyhteydessämainittuvaakuna
suvun tunnuksena sekä aatelisarvoon oikeuttava arvokirja ja siitä perittävä vero
kirvoittivatkumpikinyhdenmaininnan.1443Myösporvaris-japappissäädyissäsa-
moihinasiapapereihinviitattiinsamassayhteydessä.Asiaapuitiinkuitenkinperus-
teellisemmin.Keskisäädyilläoliasiassamitäilmeisimminomaaintressiäjaharras-
tusta,javastaavastimyösenemmäntietämystä.Aatelisarvoon,vapaaherralliseenja
kreivilliseen arvoon korottamista merkitsevien diplomien sekä Ritarihuoneeseen
introdusoitaville ulkomaalaisille myönnettävän naturalisointikirjan leimaveroa
pohdittiinpitkällisesti.EdusmiesNybomehdottiviimemainituksisummaa,jonka
samaanarvoonnoussutsuomalainensukuyhteensäolisimaksanut.1444Kunaate-
liskirjojen leimavero 1900-luvun puolella uudelleen pulpahti esiin, asenne oli jo
se,ettäturhuuksiakutenaateluuttajakorttipeliäsopikylläverottaa.1445

Sekäporvaristossaettäpapistossamainittiinrikoslakikeskustelussavanhama-
jesteettirikos-muotoilu”våldmotregentenoch[...]förandeafafvogsköld”.Alun
perin hyvin konkreettinen, sittemmin abstrahoitunut kielikuva, kielto kantaa
nurjaa kilpeä eli esiintyä peitetyin tunnuksin, viittasi aatelismiehen velvoittee-
seen pitää yllä omaansa ja vaakunan indikoimaa suvun kunniaa pidättäytymällä
vehkeilemästä hallitsijaa vastaan; rangaistuksena valtiopetoksesta oli kuolema.1446
Porvarissäädyssä mainittiin Ritarihuone-keskustelujen yhteydessä aatelissukuja
symboloivienvaakunoidenaatelissäätyäsymboloivakasauma,Ritarisalinsukuvaa-
kunat.1447

Suvun jatkuvuuden ideaakantavistaesi-isistä ja sukumuistoistapuhuttiinaa-
telittomissa säädyissä tyypillisesti talonpoikaisissa taimuutenkokokansaanviit-
taavissayhteyksissä.1448Samoinpuhuttiintalonpoikaisestasuku-ylpeydestä,jonka
takia katsottiin talonpoikien kohtelevan huonosti irtolaisia.1449 Aatelittomillakin
säädyillä alkoi jo olla muotokuvista katselevia symbolisia esi-isiä. Talonpoikaisto
teettimuotokuvanpitkäaikaisestapuheenjohtajastaanMäki-Peskasta,papistoniin
ikäänsäädynpuheenjohtajanapitkääntoimineestaarkkipiispaTengströmistä.1450

1441Porvaristo1897,1173.
1442Papisto1872,427,536.Papisto1894,908.
1443Talonpoikaisto1894,1326,1435,1437.
1444Porvaristo1894,1063–1064,1070–1071.Papisto1894,906–909,922.
1445Porvaristo1904–05,497.
1446Porvaristo1863–64IV,113.Papisto1863–64II,586.
1447Porvaristo1882,1446.
1448Talonpoikaisto1877–78,212.Talonpoikaisto1877–78,1821.Talonpoikaisto1877–78,1840,1880.

Talonpoikaisto1882,809.Porvaristo1877–78,2309.
1449Talonpoikaisto1863–64II,415.
1450Talonpoikaisto1885,495.Talonpoikaisto1888,1146.Papisto1899,31.
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Aatelisveren ja -suvun heikkenemisen ideaa sovellettiin talonpoikaissäädyssä
kaikkientaiteensääntöjenmukaan,tasaveroistenmahdollisuuksientarjoamisenja
säätykierronperusteluna.

”Kansaikäänkuinantaavoimansa[...]muutamillesenjäsenille, jotkasilloinovatsivis-

tyksen kannattajia, kansan esimiehiä. Kokemus on kumminkin näyttänyt, että tällaisia

mainiompiajäseniäeivoisyntyäuseampiasamassasuvussa.[...]Näemme,kuinkavan-

hemmataatelissuvutkuolevatviimeiseen;[...]kansatällöinkeskuudestaanvoisynnyttää

uusiasuuriamiehiä.”1451

Tasa-arvoeetosta tähdentävä viittaus veren ja sukuperän yhteyteen nousi esiin
koulukeskustelun yhteydessä; tällä kertaa yhteys aateliin oli tosin implisiittinen.
Kansallisen sivistysihanteen mukaan”suomalaisillekin lapsille, joiden suonissa ei
suinkaan virtaile huonompaa verta kuin ruotsia puhuvienkaan, annetaan tilai-
suuttasivistyksenjatiedonsaavuttamiseen.”1452

Perhehautojenjahautajaistensukuunviittaavafunktiosensijaanliittyinimen-
omaanaateliin.PapistossamainittiinmuinaismuistolainyhteydessäNaantalinluos-
tarikirkossasijaitsevaJägerhorniensukuhauta.1453Aatelinenhautajaisperinnejake-
hittyvävaltiollistenhautajaisteninstituutiokohtasivatkiinnostavallatavallavuoden
1900valtiopäivienaikana,kunedesmenneenmaamarsalkkavonTroilin ruumista
saattoirautatieasemalleaatelissäätyRitarihuoneeltajamuutSäätytaloltaasti.1454

Aatelisten seurapiirien elämäntapaan ei talonpoikaissäädyssä juuri kajottu.
Moralisoivamääritelmä”kansanluokka,jokatekeevelkaajakonkursseja”kohdis-
tui todennäköisesti aateliin. Aatelisten piirien kumartelevaa tapakulttuuria taas
sivalsiedusmiesAvellaninkommenttinotkeudentarpeellisuudestaupseereille.1455
Porvaristossakomeaaelämääimplikoitoteamusaatelistenmaanomistajientalon-
poikiasuuremmistaelinkustannuksista.Ivailtiinmyösaatelintarvettarakentaako-
meitapuitteitamuidenkustannuksella:vaikkasäätyeimaksanuttie-jasiltamak-
suja,sehalusirakennuttaakomeitateitä–”t.o.m.chausséer”.Kaunokirjallisuuden
antaman esimerkin mukaan ylellisen elämän kritiikki kohdistui toisinaan myös
jo päättyneiden vuosisatojen hovielämään.1456 Papistossa aatelisen elämäntavan
komeuttaironisoirovastiRosengren,jokasotaväenmajoitustakoskevaalakiakä-
siteltäessä pelkäsi aatelisten upseerien sen nojalla vaativan häntä tapiseeraamaan
näidenasuinkäyttöönannettavattilatuudelleen,jostapetinmallieiheitämiellyt-
tänyt. Kirkkoherra Castrén oikaisi, ettei laki koskenut tyyliä vaan asumiskelpoi-
suutta,kutenehjiäikkunoita.1457

Keskeinenaateliatalonpoikaissäädynvaltaosastaerottavapiirreolikoko1800-
luvunajanruotsinkieli,mihintalonpoikaissäädyssäviitattiinerittäinusein.Ruot-

1451Talonpoikaisto1872,473–474.
1452Talonpoikaisto1888,165.
1453Papisto1867,939.
1454Porvaristo1900,457.
1455Talonpoikaisto1872,674(sitaatti).Talonpoikaisto1885,1367.
1456Porvaristo1863–64III,19.Porvaristo1867,731(sitaatti).Porvaristo1877–78,560–561.
1457Papisto1867,1171.
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sinylivaltaaarvosteltaessakohteenaolikuitenkinsenasemaviranomaisten,sivis-
tyneistöntaiherrassäädyn,eiaatelinkielenä.1458Kitkerääkeskusteluakäytiinvirka-
miehiävalmentavienoppikoulujenjamaanviljelystäopettavanMustialanopiston
ruotsinkielisyydestä.1459ErityisestiKadettikoulun,aatelinperinteisenoppilaitoksen
ruotsinkielisyysoliepäkohta:epäkansallisenaineksenjohtamassakansanarmeijas-
sakielirajaerottiupseeristonjamiehistön.1460Epäsuorastiarvostelunkohteenaoli
tässämyösaateli.

Ruotsin kieli kiinnitettiin aateliin kyllä eksplisiittisestikin. Useamman kerran
arveltiin, että juuri aateli yhdessä korkeiden virkamiesten kanssa tahallaan syrji
suomenkieltä.TalonpoikaistonedusmiesPuhakkavastustiruotsinopettajanpalk-
kaamistayliopistoon,”koskeitarvitsisipelätäettäruotsinkieli,jokavallitsivirka-
kielenä ja oli pantu maamme Ritariston ja Aatelin arvon kannattajaksi, joutuisi
turmioon, saati perikatoon”.1461 Vuonna 1885 suomenmieliset tekivät vastaiskun
vihollisenytimeenhuomauttaessaan,ettäRitarihuonejärjestyksenmukaanaatelis-
säädynkeskustelutpitikäydä–eiruotsiksi,vaan–maanvirallisellakielellä.1462

Kieliasian kärjistyminen näkyi valtiopäivillä myös menuettia muistuttavana
vuorotanssinatalonpoikais-jaaatelissäädynvälillä.Vuosien1877–78ja1891val-
tiopäivienalkuhetkilläkävinäetniin,ettäkunaatelinpuheenjohtajavastasitalon-
poikaiston tervehdyslähetystölle ruotsiksi, kyseinenkokoonpano jokoei ymmär-
tänyttaiollutymmärtävinään.Palattuaanlähetystötilmoittivat,ettäheilleolivas-
tattu oudolla kielellä, joten he eivät voineet referoida puheiden sisältöä.Vuonna
1891 maamarsalkka lähestyi talonpoikaissäätyä suomenkielisellä kirjeellä, jossa
pahoitteli, ettei kieltä taitamattomana ollut voinut vastata suomeksi, ja vuonna
1900 maamarsalkka jo piti talonpoikaissäädyn lähetystölle sujuvan suomenkie-
lisen tervehdyspuheen. Säätyvaltiopäivien kauden lopussa talonpoikaisto ei enää
kelpuuttanutaatelinruotsiksiesittämääpäätöstäkään.1463

Sovinnollisempiakinääniätalonpoikaistossakuultiin.EdusmiesAvellantotesi,
ettäsuurinosasuomenkielisilläpaikkakunnallaasuvistaherrassäätyisistäosasivat
suomea ja toivoivat suomenkielisiä oppikouluja. Toisaalta ilmeni, että yläluokan
ruotsinkielisyyden historialliset syyt olivat talonpoikaissäädyn ruotsinkielisten
edusmiestenparissahyvin tiedossa.Nämämuistuttivatkin, ettei luokkarajaavoi-
nuteikäpitänytvetääkielirajanmukaan.1464

Pääosinruotsinkielisessäporvarissäädyssäruotsinasemanvirkakielenänähtiin
juontuvan menneisyydestä. Kielikysymystä lähestyttiin puoluepoliittisena vas-
takkainasetteluna, jossa jakolinja sijaitsi ruotsinkielisten aatelin ja porvariston ja

1458Talonpoikaisto1877–78,212–215.Talonpoikaisto1877–78,1286–1288,1306.Talonpoikaisto
1882,51.Talonpoikaisto1885,253–254,488,1140,1143.Talonpoikaisto1888,640–641.
Talonpoikaisto1897,1249–1252.Talonpoikaisto1904–05,939.

1459Talonpoikaisto1885,1228.Talonpoikaisto1888,1126.
1460Talonpoikaisto1885,1224.Talonpoikaisto1888,359–360,743–744.
1461Talonpoikaisto1872,484(sitaatti).Talonpoikaisto1877–78,570–572,1438–1439.Talonpoikaisto

1885,1332.
1462Talonpoikaisto1863–64II,91.Talonpoikaisto1885,292–294.Porvaristo1885,272.
1463Talonpoikaisto1877–78,7–8.Talonpoikaisto1891,17,29.Talonpoikaisto1900,8.Talonpoikaisto

1905–06,736–739,743.
1464Talonpoikaisto1877–78,210–212.



296

Kuviteltuaatelismies

suomenkielisten papiston ja talonpoikaiston välissä. Ruotsi liitettiin ensisijaisesti
virkamiehiinjaporvareihin,eiaateliin.1465Suhdekoulukieliineiporvaristossaol-
lutkovinideologinen,muttaKadettikoulunsuhteenkorostettiin,ettäasevelvolli-
senarmeijankaikkienupseerien,niidenkin,jotkaolivatsyntyisinruotsinkielisistä
kodeista (jauseinaatelisia,mitä ei suoraanmainittu),oli tarpeenosata suomea.
EdusmiesHögmaninmielestäupseerienjasotilaidenolikielensäkinpuolestakas-
vettavasamankansanlapsiksi.Ruotsinkinlähtökohtaistakotimaisuuttakorostava
linjakuitenkinosoittautuivahvemmaksi.1466

Vuonna 1882 aatelissäädyssä tehty ehdotus komiteasta, joka valvoisi suomen
tuloamaanvirkakieleksi,herättiporvarissäädyssäepäilynaatelinmuodostamasta
ruotsinmielisestäsalaliitosta.EdusmiesIgnatiusesittivälihuutojenkannustamana,
mitenkaikkiaidotsuomen-ystävät,mm.kokotalonpoikaissääty,ovatvastustaneet
komiteanasettamista,kuntaassitäkannattaneetruotsin-mieliset,jotkamainitaan
myösaatelissäädynjäseniksi,ovatalentuvaisenkomiteahankkeenavullatosiasiassa
pyrkineetlykkäämäänkielireformintoteutumista.1467

Papisto, kaksikielinen sivistyneistösääty, ei kytkenyt ruotsinkieltä aateluuteen.
Sensilmissäongelmanydinolivirkamiesten,oikeuslaitoksen jakorkeammansi-
vistyksenruotsinkielisyys,kunkansanenemmistönkieliolisuomi.Taustallanäh-
tiinvanhayhteysRuotsinvaltakuntaanjakatsottiin,ettäruotsinkielisellekinkult-
tuurille oli oltava tilaa.1468 Vuonna 1897 professori, vapaaherra Palmén ennusti
enemmistönkielenvääjäämättävahvistuvan.Hänperustelinäkemystäänsillä,että
vaikkaVironparoneillaolitaustatukenaan40-miljoonainensaksalainenkielialue,
heidänasemansahorjui.Kestävälläpohjallaoliainoastaankansallinen,kansankie-
linensivistyneistö.1469

Toisinaan aateluus ja ruotsinkielisyys kuitenkin liitettiin papistossa yhteen.
SuomenkielistentyttökoulujenperustamistakäsiteltäessäprofessoriG.Z.Forsman
arvioidessaan hanketta vastustaneen Robert Björkenheimin näkemyksiä niputti
yhteentämänsuomalaisiatyttökoulujakohtaanosoittamanpenseyden,aateluuden
ja oletetun yleisen suomenvastaisuuden. Myöhemmin hän syytti Björkenheimiä
puolueriidanlietsonnasta.1470ToisaaltaprofessoriJ.Forsmankiittelivuonna1882
aatelissa tehtyä, suomen kirjakielen kehittämiseen tähtäävää esitystä – hänen
nähdäkseen tavoitteena ei tällä kertaa ollut viivyttää kielilain voimaantuloa.1471

1465Porvaristo1877–78,843–844,852,862–875.Porvaristo1882,118,233,575–594,1637–1664.
Porvaristo1885,195,254–256,267–277,866–883.Porvaristo1897,76–79,91–107,598–626,
1196–1207.

1466Porvaristo1877–78,2566–2570.Porvaristo1888,1332–1345,1409–1416.
1467Porvaristo1882,590.
1468Papisto1863–64I,140–141.Papisto1863–64II,142–143.Papisto1863–64III,875–876.Papisto

1867,1096–1102,1194–1196,1245–1246.Papisto1872,248.Papisto1877–78,42–56,61–67,
927–946,980–984,994–998,1682–1685,1790–1896,2006–2009,2078–2093,2208–2213,
2976–2978,3162–3174,3182–3189.Papisto1882,34–36,138–143,363–364,621–636,1251–1255,
1633–1647,1752–1767.Papisto1885,131–132,184–192,293–302,777–778,900–930.Papisto
1888,1427–1430.Papisto1891,1175–1178.Papisto1897,680–691,730–773,1479–1481.

1469Papisto1898,762.
1470Papisto1877–78,2079–2083.
1471Papisto1882,621–622.
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KirkkoherratVesterlund jaNyholmnimesivätaatelin japorvariston”ruotsinkie-
lisiksi säädyiksi”. Ensin mainittu katsoi ruotsin olevan valloittajan virkakieleksi
väkivalloinasettama.TuomiorovastiSchwartzbergmuistutti,että”ruotsinkielion
ennen ollut vallassäätyisten suurimman osan kieli, niin se on vieläkin.” Samassa
yhteydessähuomautettiin,ettäruotsioliSuomessamyösrahvaankieli.1472

Aatelinenyksilö:kasvatus,luonne,tavat

Aateliskasvatukseen liitetty kotiopetus ei 1800-luvun jälkipuolen valtiopäivillä
näyttäytynytniinaatelisenailmiönäkuinkaunokirjallisuusesitti.Papistossapäin-
vastoinkritisoitiinetuoikeutettujenluokkienmahdollisuuttaantaalapsilleenkal-
liskoulutus,jotavaltiovieläsubventoi,kuntaaskansanlapseteivätrahojenpuut-
tuessa päässeet kouluun.1473 Oppivelvollisuus merkitsi, että jos lapsi, olipa mitä
säätyä tahansa, sai riittävän opetuksen kotonaan, kouluun ei tarvinnut mennä.
Toisaaltans.hienokasvatus,johonkuuluivatkieletjamaailmanmiehentavat,mai-
nittiintalonpoikaistossavirkamiesluokalle,eivainaatelilleominaisena.1474

Aateliseennaiskasvatukseenkohdistettukonventionaalinenkritiikkinousiesiin
suomenkielisiävaltiontyttökoulujakoskevankeskustelunyhteydessä,porvarissää-
dynedusmiesHögmaninesittämänävanhamuotoistenruotsinkielistentyttökou-
lujenarvosteluna.

”Siihenaikaan,jolloinmaassammeoliainoastaanmuutamiavaltionylläpitämiäruotsa-

laisianaiskouluja,olikysymysnaiskouluista, tyttökouluistaniinsanoakseniylellisyysky-

symys. [...] Ne antoivat oppilailleen ainoastaan jonkunlaista ulkonaista silitystä, niiden

tarkoituksena näytti olevan vaan tehdä oppilaistaan joko miellyttäviä salonkinukkia tai

parhaimmassatapauksessasieviäkoristuksia,jatähänkatsoeneihaluniihinlähettäälap-

siaanyleisössäollutkaanerittäinsuuri;lapsiansaniihinlähettivätainoastaanne,joillaoli

varojajasenlisäksivielähaluatehdätytöistääntämmöistäniinsanoakseniylellisyystava-

raa.”1475

Myöskään aateliseen seksuaalimoraaliin sellaisena kuin kaunokirjailijat sen
esittivät ei aatelittomissa säädyissä viitattu. Päinvastoin aviottomien lasten eläk-
keetjaperinnöt(sekäkokoteemanindikoimapysyväseksuaalimoraalinmadaltu-
ma)kuuluivatniintalonpoikaistonkuinporvaristonkinelämysmaailmaan.Papis-
tossakin ilmiö tunnettiin.1476 Kansallisteatterisodan käydessä kuumimmillaan sa-

1472Papisto1885,915–923.Papisto1897,687.
1473Papisto1877–78,1711.
1474Talonpoikaisto1894,381.Talonpoikaisto1900,407.Papisto1894,1254,1278.
1475Porvaristo1888,814.
1476Talonpoikaisto1877–78,454–466.Talonpoikaisto1894,369.Porvaristo1863–64III,347–373,

379–380.Porvaristo1877–78,335,448–474,519–525.Porvaristo1894,1408.Porvaristo1897,
226,856–863jaanomusehdotusnro73.Porvaristo1904–05,102–105.Papisto1863–64II,
200.Papisto1867,67.Papisto1872,118–119,142–145,313–314,414–421,1709–1716.Papisto
1877–78,379–401,580–581.Papisto1888,1316–1322.Papisto1897,984–1003jaanomusesitys
no48.Papisto1899,95–97.Papisto1900,53–56.
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nottiinsentään,ettäruotsalaisestateatteristaleviääpääkaupunkiin”kevytmielisyys
jairstaisuus”,muttatätäkääneivoitupannavainaatelinkontolle.1477

Aatelille tyypilliseksi miellettyyn (valistus)ateismiin viitattiin talonpoikaissää-
dyssäkerran, tosin implisiittisesti.EriuskolaislakiakäsiteltäessäedusmiesHoikka
kuvailisynkästi,mitenon

”tapahtunut,ettäkirkonsivuitsematkustavaherra,viitatenkirkkoon,onlausunuttoivo-

vansa,ettäpiantulisiaika, jollointuommoiset laitoksetmuutetaankouluiksitaiehkäpä

sellaisiksikinlaitoksiksi,joitaenkatsosopivaksitässämainitakaan.”

Lopunsalaviittaussaattaisikohdistuabordellilaitokseenjasitäkauttaaatelinole-
tettuunseksuaaliseenlöyhätapaisuuteen.1478

Suurpiirteinensuhderahaanoliaateluuteenliitettyihanne.Ylläkäviilmi,mi-
ten sitä ironisoitiin talonpoikaissäädyssä rautatie-suostuntaveroa koskevassa kes-
kustelussa.1479Muttatoisinaanihannemyöstoteutui.Valiokuntienjäsentenkokous-
palkkioista keskusteltaessa porvarissäädyssä nostettiin esimerkillisenä esiin, ettei
aatelissaollutvaadittuvastaavaa.Käytännöntultuavoimaankorostettiin,ettäaa-
telisuhtautuisiihenedelleensuurpiirteisesti.1480

Aatelisen kunnian käsitettä mitätöitiin monin tavoin. Säädyn suostumusta
manttaalirahojenmaksamiseen ironisoitiin toteamalla,että seolinäin”voittanut
sen kunnian, että sitä pidettiin osallisena valtioveroissa”.1481 Kaksintaistelua käsi-
teltäessä porvarissäädyssä herätti tuohtumusta ajatus, että ilmiöön muka liittyisi
jotainkunniaa,japapistossaironisoitiinsenkimmokkeenaolevaaväärääkunnia-
kulttuuria.1482 Puhuttiin myös tyhjästä kunniasta, jolla tosin tarkoitettiin lähinnä
ulkoista mainetta ja loistoa: aatelin kanssa yhtäläisen leimaveron maksaminen
”eituottaisitalonpoikaissäädyllekunniaa–vainrahanmenoa”.1483Väärääsyytettä
ja kunnianloukkausta käsittelevä lainsäädäntö kuitenkin kosketti kaikkia säätyjä,
elikunniankäsiteei1800-luvullakaanollutvainaatelillevarattu.1484Positiivisessa
mielessä kunnian säädyksi aatelia suostuttiin nimittämään vasta viimeisillä sää-
tyvaltiopäivillä. Porvariston jäähyväispuheessa aatelissäädyn kiitettiin palvelleen
kansakuntaa”medärabevaratochhäfdat,äfvenundersvårastepröfningar.”1485

Ritarillisuus, jonkakantasanaesiintyimyösvirallisessaRitaristo jaAateli -ni-
mikkeessä, kuitattiin talonpoikaistossa salonkisankaruudeksi: naisten nauratta-
miseksi ja näiden nauratettavana olemiseksi. Vanhan ratsumies-merkityksen
siis korvasi modernin kohteliaisuuskulttuurin ohentunut ritarillisuuskäsite.1486

1477Talonpoikaisto1877–78,580.
1478Talonpoikaisto1888,44.
1479Talonpoikaisto1867,768–769,tarkemminyllä.
1480Porvaristo1872,879.Porvaristo1877–78,2052.
1481Talonpoikaisto1863–64II,169.
1482Porvaristo1888,20.Papisto1888,1319.
1483Talonpoikaisto1863–64II,139,141–142,147.Talonpoikaisto1877–78,1849.
1484Talonpoikaisto1863–64II,488–496.Porvaristo1863–64III,397–426.Porvaristo1888,1116–

1123.Papisto1863–64III,228–238.Papisto1872,849.Papisto1888,1330–1332.
1485Porvaristo1905–06,1095–1096.
1486Talonpoikaisto1877–78,1841–1842.



299

Myyttinenaatelismiesyhteiskunnanvihollisena

Porvarissäädyssä taas ironisoitiin ritarillisuuden myönteisintä, jalomielisyyden,
epäitsekkyyden ja heikomman suojelun merkitystä: privilegioihinsa takertuneen
aatelin katsottiin luopuneen isänmallisuuden ja yhteishyvän kaltaisista ritarilli-
sista ihanteista.1487 Papisto nimitti metsästystä neutraalisti ritarilliseksi huviksi.
Käräjäkappa-erivapaudestakiinnipitävääaateliakuitenkin ivailtiin, ettei seollut
tarpeeksiritarillinenprivilegiostaluopuakseen.1488

Toisaalta aatelisen kohtelias, ritarillinen käytös saatettiin porvaristossa nähdä
myös hyvin positiivisesti.Vuoden 1872 valtiopäivillä edusmies Tengström opasti
aatelisprivilegioidenpurkuamielivääsäätyveljeäänneuvottelemaanensinsuoraan
aatelinkanssa:

”jag kommer ihåg med hvilken utmärkt takt och grannlagenhet Ridderskap ochAdeln

alltidåsinsidabehandlatfrågor,somangåttBorgareståndetsprivilegierochrättigheter,

i jemförelsehvarmeddeöfrigaståndenhandskatsnogcavalièrementmedsådanasaker,

såskullejaganseenmotsvarandeuppmärksamhetmotRiddarskapochAdelnvaranöd-

vändig.”1489

Tengström ilmaisi aatelin tahdikkuutta kohtaan tuntemaansa arvostusta kahteen
otteeseenmyösseuraavillavaltiopäivillä.1490Ritarillisuudenkäsitehistorianmyön-
teisempään juonteeseen kytkeytyi myös edusmiesW. Nystén, joka arvioi aatelis-
sa tehdyn tyttökouluja koskevan anomusesityksen motiiviksi sen, että sääty oli
ritarillisesti puhunut tyttöjen ja naisten puolesta, koska nämä eivät itse päässeet
ajamaan asioitaan. Hän ehdotti, että porvaristo noudattaisi tätä ritarillista esi-
merkkiäjakannattaisiesitystä.MyösedusmiesRissanenkehottisäätyätoimimaan
ritarillisestiheikommansukupuolensuhteen.1491Aateliseenmiehuusideaaliinviit-
tasi myös edusmies Kumlin muistosanoissaan edesmenneelle maamarsalkka von
Troilille, kuvatessaan tämän kansalaiskuntoa ja miehekkään avointa, voimakasta
tapaahoitaamaamarsalkanvelvollisuuksiaan.1492

Ambivalentimpi ritarillisuusteeman kehitelmä sisältyy vuoden 1888 keskus-
teluun naisten oikeudesta päästä kaupunkien köyhäinhoidon elimiin. Edusmies
Elvinginmukaanvaliokuntaeiollutkyennytvapautumaanvanhastakavaljeeria-
senteesta,vaanhalusipitäänaisetsiinäasemassa,jokanäilläoliollutturnajaisten
aikakaudella.Hänenmielestäänsekänaisiinettämiehiintulikuitenkinsuhtautua
kansalaisina,jotkakykenivättyöskentelemäänyhteiskunnanhyödyksi.Elvingaset-
tivanhentuneenaatelisenritarillisuuskuvantilallemoderninporvarillisen,yhteis-
kunnallisen ritarillisuuden. Kohteliaisuus- ja suojeluvelvoite säilyi, mutta oletus
naisten heikommuudesta poistui. Kiistäessään vanhan ritarillisuuskäsityksen oi-
keutuksenhänsamallaloisiitäpäivitetynversion.Teemaanpalattiinvielävuonna

1487Porvaristo1867,302–303.Porvaristo1894,303.
1488Papisto1867,163–164.Papisto1877–78,612.
1489Porvaristo1872,173.Huom.sanaleikki:cavalièrement,huolettomasti,kevytmielisesti,ohimennen

(kantasanaranskancavalièr,ratsumieseliritari).
1490Porvaristo1877–78,49,630.
1491Porvaristo1877–78,576,2591.
1492Porvaristo1900,457.
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1897.Päällimmäisenäolijomoderniuusritarillisuus,muttavähäteltysalonkirita-
riuskinnostivieläpäätään,kunnaisilleritarillistakohteluaelipääsyäsosiaalitoi-
men palvelukseen kannattanut edusmies sai kuulla itsestään ilkeän arvion.”Että
[hän]onharrasnaisystävä,senminäkylläluulensäädynennenkintienneen,mut-
taenluulehänenvoivanosoittaa,vielävähemmintodistaa,ettähänonnaisasian
ystävä.”1493

Papistossa ritarillisuustematiikka jäi niukemmaksi. Ensimmäiset letkautukset
kirvoittivastavuoden1888keskustelunaistenosallistumistavirallisenvaivaishoi-
don järjestämiseen. Kirkkoherra Tallgren oli mieltynyt valiokunnan ritarilliseen,
naisiasuojelevaan,osallistumisenvapaaehtoisuuttapainottavaanasenteeseen,kun
taas tohtoriGeitlinkatsoi, etteinaisilleollut syytäantaa suurempiaerivapauksia
kuinmiehillekään.Tässäkinkäytiinsiisoikeaneliarvostavanjavääränelivähek-
syvänritarillisuudenrajaa.AatelinenprofessoriPalménoliedellisenlinjoilla:

”Seonhyvin ritarillista, ettänyt eihennotavaivatanaista; että säälistäheiltäkielletään

vaalikelpoisuutta.Muttakoskatässäontuhansienorpojenoikeuskysymyksessä,niinyh-

teiskunnanehkäkumminkinonsyyhennomattalaskeanämätaakatniittenkannettavak-

si,jotkasiihenhaluavatjasiihenkykenevät.”1494

Palménsiis tekinaisistamyösritarillistenvelvollisuuksientoteuttajia,eivainnii-
denkohteita.

Sotilashyveiden ei aatelissa koettu kukoistavan. Talonpoikien silmissä se, että
aateli vastusti yleistä asevelvollisuutta, merkitsi haluttomuutta puolustaa maata.
Aatelilta siis puuttui rohkeutta.1495 Talonpoikaisto pidätti sotilashyveet itselleen:
urhoollisuus, miehuus ja uskollisuus sekä turpeeseen kiinnittyvä, mutta sotaisa
isänmaallisuusolivatsuomalaisellekansanmiehelleominaisia.1496

Kaunokirjallisuudessa sisäsyntyiseksi ja syyllisyyssanktioin operoivaksi määri-
tellynaristokraattisenmoraalinolemusta sivuttiin,kunedusmiesPuhakka totesi
kieliasiaa koskeneesta erimielisyydestä, että ”Ritaristo ja Aateli [...] ovat tehneet
omantuntonsamukaanjaheovatsiitäkunnioitettavatjaminäluulen,ettähekun-
nioittavatmeitäkin,josteemmesamoin.”1497

Ylpeyden,kopeudenjaarroganssinpiirreryväsjakautuikahtaalle.Yhtäältäsii-
hen viitattiin aatelin totunnaisena ominaisuutena. Ensimmäisillä valtiopäivillä
edusmiesHolmakatsoi,ettätalonpoikaissäädynpitieräänerimielisyydensuhteen
pysyä kannassaan, huolimatta aatelin uhkauksista.1498 Kaksintaistelukeskustelussa
aatelinkopeusesitettiinirrationaalisenajanaurettavana.Porvarissäädynedusmies
Grönbergin mukaan aateliset ryhtyivät kaksintaisteluihin kerskaillakseen ja yli-
mielisyydestä, kun taas edusmies Hildénin mielestä syynä tavallisimmin oli ”en

1493Porvaristo1888,480–483.Porvaristo1897,953–956.
1494Papisto1888,476,480–481,489–490(sitaatti).–ProfessoriPalménoliaatelinen,muttaedusti

valtiopäivilläHelsinginyliopistoaoppisäädyssäelipapistossa.
1495Talonpoikaisto1877–78,1838,1842;katsomyösyllä.
1496Talonpoikaisto1877–78,1829.Talonpoikaisto1885,348–350.Porvaristo1872,906,912,920.
1497Talonpoikaisto1877–78,1439.
1498Talonpoikaisto1863–64II,167.Talonpoikaisto1877–78,1558.Talonpoikaisto1888,930.
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falsk eller lätt sårad ambition”.1499 Forum privilegiatumia koskevassa keskustelus-
saotettiinivallisestihuomioonaatelinoletettuylpeysjaturhamaisuusprivilegion
säilyttämisenmotiivina.Varoitettiin,etteisäätyäpitänytpakottaanurkkaan,jakat-
sottiin,ettäaatelinolisihelpompipyörtääpäätöksensä,jossitäperustellenpyydet-
täisiin.Säädynkunniallekävisivähitense, jossenannettaisiinomassatahdissaan
päättääluopumisesta,elisäilyttääpikkuturhamaisuutensa.1500Pappissäädyssäyli-
opettajaKihlmankuittasivuonna1894kokoaateluusinstituutionturhamaisuuden
ilmentymäksi.1501

Toisaaltaylpeysnähtiinuniversaalimmininhimillisenäominaisuutena.Kopeut-
taindikoivaasäätyerotustaolimyöstalonpoikienjapalkollistenvälillä,kaikkivir-
kamiehetolivatkopeita, ja isonaherrana itseäänpitävätalonpoikainensiltavouti
saattoi olla aivan erityisen arka arvostaan.1502 Talonpojan katsottiin havittelevan
aatelinveroiseksisuostumallakorkeaanleimaveroon,jauusienviljelymenetelmien
vastustajiamoitittiintalonpoikaisestasääty-ylpeydestä,nämäkunolivatvarmoja,
etteiheillävoisiollaaatelisiltaherroiltamaataloudestamitäänuuttaopittavaa.1503

Kaunokirjallisuudessa käsiteltyyn aateliseen ulkonäköön ei säädyissä ymmär-
rettävistä syistä lainkaan viitattu. Komeat vaatteetkin assosioitiin herrasväkeen
yleensä,eiaateliin.1504

Demokratiateematvaltiopäivillä

Pääosavaltiopäivilläesitetystäaateluusvastaisestaargumentoinnistasisältyiritari-
huone-instituutionedustusreforminyhteydessätapahtuvaalakkauttamista,aatelin
privilegioidenkumoamistajaverovapauksianauttineenaatelinverollepanemista
käsittelevissäkeskusteluissa.

Privilegioiden olemusta ja oikeutusta käsiteltiin myös yleisellä tasolla. Porva-
ristossaarveltiinvuonna1872,ettäetuoikeudet toteutuivatainamuidenkustan-
nuksella.Ajanmukainenratkaisuolisijuuriaatelinsäätyoikeuksienhävittäminen.
Jatkoksi muistutettiin, että porvarilliset, toisin kuin aateliset, privilegiot olivat
vastinetta velvollisuuksista, joten ne tuli säilyttää. Edusmies Mechelinin suosima
kuvasto näyttäisi otetun kaunokirjallisuudesta tai peräti Raamatusta. Hän moit-
ti(aatelin)haluatakertuavähäpätöisiinkinprivilegioihinjahaaveiliajasta,jolloin
moisetrönsytvalistuneenyleisenmielipiteenpaineestakatkeaisivatjaputoaisivat
poiskuinkuivatoksatmuutenterveestäpuusta.Vuonna1891taastodettiin,että
eriarvoisuuttarakentavatprivilegiotolipurettava,joshaluttiinpysyämukanake-
hityksessä.Muttakunautonomiavuosisadanvaihteessaoliuhattuna,vihatutpri-
vilegiot näyttäytyivät hetken aikaa kallisarvoisina, kansalaisille turvaa tuottavina
perustuslakeina, joita oikeamieliset hallitsijat olivat kunnioittaneet. Myöhemmin

1499Porvaristo1863–64III,127.
1500Porvaristo1867,298–299,304.
1501Papisto1894,907.
1502Talonpoikaisto1863–64II,197,525.Talonpoikaisto1888,974.
1503Talonpoikaisto1863–64II,141.Talonpoikaisto1867,96.
1504Talonpoikaisto1863–64II,322.
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palattiin taasvanhalleuralle: eksklusiiviset, etuoikeutetut säädyt aateli japapisto
pitihävittää.1505

Papistollaolipurettavanarunsaastiomiakinprivilegioita,eikäsepitänytniitäyk-
siselitteisenkielteisenäasiana.Aatelinprivilegiot tuomittiinvanhentuneiksi,mutta
omiin erivapauksiinmaksuista ja rasituksista suhtauduttiin palkanlisänä. Toisaalta
kokojärjestelmäämyösymmärrettiin.TohtoriBerghinmukaanprivilegiotsyntyivät
aikana, jolloinvaltionkassaoli tyhjä.Virkamiesten japapistonpalkkojamaksaak-
seenjapalveluksistapalkitakseenhallituksentäytyiturvautuatoisenlaisiinmenetel-
miin.Aatelinprivilegiotkinolivatkorvauksiapalveluksistavaltionhyväksi.1506

Valtiopäiville ominaisimmat aateluusvastaiset teemat olivat poliittisia argu-
mentteja, joissa kiistettiin aatelin yhteiskunnallinen legitiimiys. 1870-luvulla ta-
lonpoikaissäädyn edusmies Suutarla näki aatelin eliittityyppinä vanhentuneeksi.
Senmenneisyydessätuottamahyötyeiantanutsilleikuistaolemassaolonoikeutta.
Tasa-arvoaatteen elähdyttämä nykyaika ei suvainnut säätyjakoa. Uuden aikakau-
denvalonsäteissäsuomalainenkansaoliheräämässähenkisestäpimeydestäjaryh-
tymässäkansalliseentaisteluun.Eliittiinkuuluminensinänsäoliepäilyttävää:min-
kään ryhmän ei enää pitänyt päästä ratsastamaan toisen niskoilla.1507 Papistossa
taaslehtoriSchwarzbergperustelitasa-arvoargumentillaaivanpäinvastaista:aate-
lisen tuli päästä porvarisvirkoihin, koska yhteiskunta oli homogenisoitunut eikä
ryhmienvälilläenääolluteroa.1508

Papistossa koulusivistys ymmärrettiin 1870-luvulla säätykiertoa tuottavaksi,
kastirajoja rikkovaksi voimaksi, mutta 1890-luvulla se näytti talonpoikaiston sil-
missäjosäätyjärjestelmänpönkittäjältä.Sivistyneistöeliitinmatkaaatelinkorvaa-
vaksikansanviholliseksiolialkanut.Konkreettisestiasianousiesiinkoulukeskuste-
lunyhteydessä.Kansanvaltaisessamaassa

”niinvähänkuinmahdollistapitäisi löytyäminkäänlaista säätyerotusta.Vaanniinkau-

vankuinmeidänkoululaitoksemmeonjärjestettynykyisellätavalla,niintuleelapseenjo

pienestäpitäenistutetuksikäsityssäätyerotuksesta,sillänevanhemmat,jotkaaikovatlap-

silleenantaakorkeampaasivistystä,eivätniitäollenkaanasetakansakouluun,vaananta-

vatniillealkeisopetuksenvalmistavassakoulussa,jasillätavallahejohetivieraannutetaan

varsinaistenkansanlastenjoukosta.”

Se epädemokraattinen periaate, että herrojen lapset tulkoot herroiksi, nimettiin
vanhemmanmallinmukaanaateliinassosioidenaristokraattiseksikannaksi.1509

Edustautumisoikeudenlaajentaminenolitapetillauseaanotteeseen.Talonpoi-
kaistossa huomautettiin heti ensimmäisillä valtiopäivillä, että ”enin oppineet ja
kokeneet kansan miehet” jäivät nelisäätyjärjestelmän ulkopuolelle.1510 Talonpoi-

1505Porvaristo1872,1448–1449.Porvaristo1872,1703.Porvaristo1891,1416.Porvaristo1899,
92–93.Porvaristo1904–05,443.

1506Papisto1867,308.Papisto1872,335–358.Papisto1877–78,600–626,643–655.
1507Talonpoikaisto1877–78,51,212.
1508Papisto1888,236.
1509Papisto1877–78,1711,1715.Talonpoikaisto1897,1541,1545.Vrt.Waris1940.
1510Talonpoikaisto1863–64II,90–91.
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kaistonjaporvaristontoiveissaolipitkäänkaksikamarinenjärjestelmäjasitäkaut-
taaatelinvallanpoistaminen.Keskeinenperusteluaatelinvallanvähentämiselleoli
senlehdistössäkinkäsiteltypienikoko,johonnähdenneljäsosavallastakatsottiin
suhteettoman suureksi. Myös vaalittomuus häiritsi.1511 Toisaalta uudistajien mo-
tiivinaepäiltiinolevanhaluohjataäänestystuloksiavalikoimallaäänioikeutettuja.
TalonpoikaissäädynedusmiesMeurmaninivallisenletkautuksenmukaansiis”ää-
nestysoikeuspitäisiannettaman’hyvällemiehelle’jataasotettaman’pahaltamie-
heltä’”.1512

Papistossakin valtiopäivien uudelleenjärjestelyä pohdittiin jo ensimmäisillä
valtiopäivillä juuri aatelikriittisestä näkökulmasta. Katsottiin, että kansan suurta
massaaedustitalonpoikaisto,kuntaasaatelijaporvaristoedustivatpientävähem-
mistöä. Kontrahtirovasti, tohtori Granfelt kiisti voimakkaasti aatelin mahdolliset
valtiollisetansiotjavaatisäädynvaltiollisenasemankumoamista.

”Adelsståndetharförloratkaraktärenattvarariketsfrämstastånd.Tidsandanställarden

person främst, somgjort sigom fäderneslandetmest förtjänst,hanmå tillhörahvilken

ståndsklasssomhelst.Allsjelfskrifvenhetpåanseendeiföljdafbördarafallmännatän-

kesättetutdömd.Aktningen,anseendetmåsteafenhvargenomarbete förvärfvas. Ingen

anledning förefinnas att numera tillerkänna adeln någon prerogativ framför de öfriga

stånden.Detmåste, i likhetmedhvadsker iallaandrastånd, förtyutses landtdagsom-

budgenomval inomståndet, ellenmåhända rättare inomalla stånden,gemensamtval

ihelalandet,ochafinfrågakomnaståndickeuppställasfleramedlemmaränifråndean-

drautanafseendepådenklassinomståndetdetillhöra.”


Säädynpuheenjohtajamuistutti tähän,ettäaatelinedustautumisoikeusoliprivi-
legio,jotatoistensäätyjeneisopinutsorkkia.TuomiorovastiRenvallmoittiesitys-
täepäkypsäksi,eikäsesaanutkannatusta.Vuonna1894professoritDanielssonja
J.Forsmanesittivät,että”keskiaikainensäätylaitos,jokaedustaaainoastaanetuoi-
keutettuja,[...]joidensäätyjenalapuolellakansansuurienemmistöviruuoikeuk-
siavailla”korvattaisiinajanmukaisemmallajärjestelmällä.1513

1900-luvunalussaporvaristonedusmiesHolmbergesittelipaljonradikaalim-
man ohjelman.Vapaamieliset ajatukset ja modernit yhteiskunnalliset periaatteet
eivätpäässeetesiinniinkauankuinnelisäätyjärjestelmäjaaatelinvaltiopäiväoikeus
säilyivät.Kansakunnanpätevimmänosanvaikutusvaltapieneni,kuntaastietytaa-
teliset sukuhaarat, papisto ja pieni osa opettajista rekrytoi keskuudestaan puolet
kansanedustajista.Kansakuntaolivalmisriistämäänaatelinjapapistonpoliittiset
oikeudet.Yksikamariseenedustuslaitokseensiirryttäessäyksityisetjaluokkaintres-

1511Talonpoikaisto1877–78,825,1276.Talonpoikaisto1882,717,805.Talonpoikaisto1891,1623.
Talonpoikaisto1894,441–447.Porvaristo1863–64I,117–118jaIV,109,116,467.Porvaristo
1867,436–438,490.Porvaristo1877–78,887,1060,1063.Porvaristo1885,183–185,277–282.
Porvaristo1894,291–297,304,317,1591–1598.Porvaristo1897,79–80,140–164,194–198,262–
274jaanomusehdotuksetnro20,50,51,52,75,76.Porvaristo1904–05,441–445,696,973–1009.

1512Talonpoikaisto1863–64II,90–91.Talonpoikaisto1897,1647.
1513Papisto1863–64I,103–104(sitaatti),148–149,271.Papisto1863–64III,792–799.Papisto1872,

530–534Papisto1877–78,3170.Papisto1888,698.Papisto1894,57–64,189–205,1411–1416,
erit.57–58,203.
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sitsaataisiinalistetuksiyhteisellevaltiolliselleintressille.1514Yksikamarijärjestelmää
kannattimyösedusmiesKari,jonkanäkemysomanjaryhmäedunmaksimoinnista
toiminnanmotiivinaedustipuhdastadesadelaistavaltakäsitystä.Tulevaisuudessa
hän näki yhteishyvän toteutuvan Marxin kuvaaman vallankumousten jatkumon
jälkeisessämaailmassa.ItsensäjakaltaisensaKarisujuvastisulkipoisvarsinaisten
vallankäyttäjienjoukosta.Kyseolisiisjokätkeytyväneliitinretoriikasta.

”Milläoikeudellajakuinkatätäsäätyedustuslaitostaliepuolustettukinkukoistusaikoinaan,

varmaakuitenkinon,ettäseeienäävastaaajanvaatimuksiasenjälkeen,kunsäädyterityi-

senäluokkaryhmänäomineetuineenjaharrastuksineenovatyhteiskuntalaitoksestahävin-

neet.Nykyääntunnustetaanyleensä,vastoinsäätyedustusjärjestelmää,ettäjokaisenvaltio-

järjestelmänvälttämättömänäedellytyksenäon[...]kaikkienkansalaistenyhdenarvoisuus,

yhdenvertaisuus.[...]Kokemusonkaikkialtaosoittanut,ettälainsäädäntöjahallintoyksi-

tyistenluokkainkäsissäonainakeino, jollaedistetäänjokosuorastaanomialuokkaetuja

taiparaimmassatapauksessamukaajetaan’yhteistähyvää’,muttasitäkinainoastaansikäli

kuinsesoveltuunäidenvallassaolevienetuihin.Tätäepäkohtaaeivoidavälttäämissään

niin kauan, kuin valtaohjaksissa on luokkia tai puolueita, joiden edut ovat vastakkaiset.

[...] Pitkät ajat on porvarikunta useissa maissa todella edistänyt kehityksen etuja. Mutta

samoinkuinentisetetuoikeutetutvallanpitäjäluokat,aatelistojapapisto,aikanaan,samoin

onporvarikuntakinvähitellensiirtynytyhäenemmänluokkaetujenkannalle.”

Oli työväestönvuoroastuakulttuurineturintamaan.Oli todellisenkansanvallan
vuoro.1515

Ajatus,ettäsäädytyhdessäedustivatkokonaista,jakamatontakansakuntaa,elisilti
pitkäänjuhlapuheissa.Erityisestivuosisadanvaihteessa,kunkeskeiseksiuhkakuvak-
siolivaihtunutVenäjä,pappissäädyssäkorostettiinsäätyjenoikeuttaedustaakoko
kansaa.Tämänäkyivuoden1900valtiopäivienjäähyväistervehdyksessäaatelille.

”RiddarhusochAdelnsompågrundafbördutöfverrepresentantskapetmedsjälfskrif-

venrätt,idjupetärickeminderfölkeligtändetrennevaldaståndenochvidsidanafdem

bildarettfaststödförvårurgamlafolkfrihet.”1516

Aatelinstrategisestikohdennettuväheksymineneriyhteyksissänäyttääkohot-
taneenaatelittomiensäätyjenomanarvontuntoa.Pappissäädyssäkontrahtirovasti,
tohtoriGranfeltperustelihollikyyti-privilegionpurkamistasillä,ettäaateliolime-
nettänyt yhteiskunnallisen merkityksensä.1517 Rikoslaista puhuttaessa porvariston
edusmiesHolmvetosiaatelisenhovioikeudenneuvosGrotenfeltinasiantuntevaan
näkemykseen kuolemanrangaistuksesta. Tähän hänen säätytoverinsa Öhrnberg
reagoi,ettäGrotenfeltinnäkemyksiäonkylläkiinnostavaakuulla,muttaniilläei
ollut mitään auktoriteettia ylitse muiden.1518Vuonna 1885 porvariston edusmies

1514Porvaristo1904–05,442–444.
1515Porvaristo1904–05,975–981(sitaatit975–976).
1516Papisto1891,1482.Papisto1900,1500–1502.
1517Papisto1863–64III,498.
1518Porvaristo1867,608–609.
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Heikelarveli, että suvuttainenedustautuminen tuotti aateliinpoliittistapainoar-
voavaillaoleviaedustajia.1519

Rinnan aatelin arvonlaskun kanssa valtiopäivillä todistettiin muiden säätyjen
itsearvostuksen nousua. Talonpoikaissäädyssä kieltäydyttiin pontevasti pitämästä
aatelistasyntyperääyhtääntalonpoikaistahienompana.1520Omanansionperiaat-
teenmukaanyhteiskunnallistentehtävienolioltavaaukimyöskansastanouseville,
koulutetuille miehille.1521 Keskiluokan nousun nähtiin merkitsevän demokratian
vahvistumista.1522Toisaaltakorostettiinkansanrooliavallanlegitimoijana:senääni
oli Jumalanääni, sitäpiti totella.1523Pappissäädyssäkin tunnettiinajatuskansasta
vallanlegitimaationlähteenä,1524jamieskohtainenansioituneisuusnostettiinkaik-
kia ryhmiä koskevaksi ihanteeksi.1525 Mutta ansioargumenttia saatettiin käyttää
myösnurinpäin:koskaaatelisprivilegiotolivataiempiensukupolvientyönhedel-
mä, ne tulisi saada pitää, eikä aateluus automaattisesti merkinnyt kyvyttömyyttä
hoitaakorkeatavirkaa.1526

Aateluudenhaluttavuuttavähäteltiinmyössuoraan:talonpoikaistonedusmies
Pöystinmukaankuulutuskirjanleimaveroeiollutylellisyysvero,niinkuinaateluus-
kirjan:”onpaljoasuurempihyötysiitä,ettäihminenkokoelämäkseensaatodelli-
senjakelvollisenaviokumppaninkuinsiitä,ettähänsaaitselleenaatelisarvon.”1527

Yleinen asevelvollisuus nähtiin talonpoikaissäädyssä demokratian kukintona.
Aatelistenupseerientoimintaasodanjohtotehtävissäeimainittu.Päinvastoinesi-
tettiin,etteiaatelinolluttarvinnutvaivautuamaanpuolustuksenpariin.Edusmies
Liukkosenmukaanyleinenasevelvollisuus

”eitunnemitäänarvoeroitusta,seasettaasamaanasemaannuorenkreivinkuintorppa-

rinpojankin[...].Siinäsotarivissäseisooylimyksenpoikarinnakkainmökkiläisenpojan

kanssajaminäluulen,ettäsellainenyhteystuleeepäilemättätuottamaansiunaaviahedel-

miämaallemme.”1528

Porvarissäädyssäkinsotilaskunniankatsottiinkoskevankokokansaa.Asevelvol-
linen armeija oli isänmaallisuuden ja kansallisen täysi-ikäisyyden ilmentymä.1529
Jokaista miespuolista kansalaista tasapuolisesti koskettava asevelvollisuus nähtiin
demokratian merkkinä. Armeijassa kohtaisivat tasa-arvoisina kaikkien kansan-
luokkien nuoret miehet, edusmiesAhlströmin mukaan siellä palveli”kojans son
vidsidanafenbaronellergrefve”.EdusmiesSilfverswaninaatelissatekemäesitys

1519Porvaristo1885,280–281.
1520Talonpoikaisto1882,806–809.
1521Talonpoikaisto1885,1367.
1522Talonpoikaisto1888,542.
1523Talonpoikaisto1900,121.
1524Papisto1882,1019.Papisto1885,916.Papisto1888,698.Papisto1899,17.Papisto1900,99.
1525Papisto1863–64I,104.
1526Talonpoikaisto1877–78,243.Papisto1888,236.
1527Talonpoikaisto1897,1310.
1528Talonpoikaisto1877–78,212,1809,1820,1828–1831,1838–1842(sitaatti),1861–1862.

Talonpoikaisto1885,112,642–643.Talonpoikaisto1888,360.
1529Porvaristo1877–78,2252–2255,2261,2299,2309,2313,2319,2339,2345,2899.Porvaristo1885,382.
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puolustajien ja työläisten työnjaosta torpedoitiin nimenomaan epädemokraatti-
sena.1530Toisaaltamuistutettiin, etteiyleinenasevelvollisuusaina tuonut todellis-
tatasa-arvoa,vaanvaikkapaPreussissaluokkaerotolivatitseasiassakasvaneet.1531
Vuonna 1888 toivottiin, että upseeristo vastedes nousisi kansan keskuudesta ja
jakaisi sen ajatustavat ja arvomaailman.1532 Myöhemmin unelma tasa-arvoisesta
armeijastasortuikotimaassakin:asevelvollisuusaikaolirahvaallepitempikuinsi-
vistyneistölle,eikäsotaväkikriitikoittensamukaanopettanutkuinparaatiäkseera-
usta,sokeaatottelevaisuuttajajuopottelua.1533

Papistokin kannatti yleistä asevelvollisuutta, tosin varauksellisemmin kuin
muutsäädyt.Aatelinperinteistäsodanjohdollistarooliaeikorostettu.Ratsupalve-
lus mainittiin historiallisena vinjettinä. Myöhemmin huomautettiin pari kertaa,
että uusi asevelvollisuuslaki tekisi aatelille mahdottomaksi suojautua rivimies-
ten selän taa ja asettaisi heidät kaikkien muiden kanssa samaan kategoriaan.1534
OppineimmatjaaateluuskielteisimmätpuheenvuorotkäyttiprofessoriG.Z.Fors-
man,jokaottiupottaakseenSilfverswaninajatuksenpuolustuksellisestatyönjaos-
ta.Samalla tulivatmitätöidyiksiaatelinenupseerinammatti, siihen liittyväarvo-
maailmajapitkänlinjanammattilaisuudentuottamaasiantuntemus.

”HerrSilfverswan[...]gårutfråndenational-ekonomiskaprincipernaochmenardess-

utom,attvissaindividerisamhällethafvamedföddaspeciellanaturanlag,ochdessaböra

defåutveckla;attdettillhörsamhälletattsökautvecklademochatttillgodogörasigdessa

anlag;attdetsåledesbörexisteraenarbetsfördelning,ochattdettaarbetebörfullständigt

aflönas.Menenobligatoriskkrigstjenstvorederemot ihans tankeett slags lifegenskap,

somhananservarauppfunnenaferöfringslystnaden.Hangårsedermerainpåettslags

moraliskresonemang,ochmenarungefär,attdetvorebäst,omejnågonkrigstjenstfun-

nes iverlden,menhanerkänner[...],attdetta ickeärmöjligt,attdåanserhan,attdet

är den enda moraliska att grunda organisationen på frivillighetsprincipen. Dessa herr

Silfverswansåsigterhvilapåenvissbegreppsförvexling;hanmenarvisserligen,attalltar-

bete i samhället bör ordnas efter den naturliga fallenheten, och han anser, att då vissa

menniskorpåtagligenhafvaennaturligfallenhetatslåihjälandramenniskor,[...]såböra

dessaanlagutvecklasochtillgodogörasafsamhälletochderföraflönas,menattderemot

återenhvar,somejhardettamedföddaanlagfördråp,börderförförskonas;ochfrivil-

lighetsprincipenarsåledesdetmoralistiska.Mintankeär,attheladettaåskådningssättär

justdetomoralistiska;detomoraliska liggerderi,attmanbetraktarkrigstjenstensåsom

etthandtverk,såsomettyrke,somskalltagastilllefnadsuppgiftochhvilketmanskallbe-

drofvaförettbetalning.[...][D]enallmännavärnepligtsprincipenutgårfråndenförut-

sättning, att krigstjenst icke är något yrke, att det ej kan vara någon lefnadsuppgift för

någonmenniskaattslåihjälellerdräpaandra,utanattdetärenmedborgerligpligt, låt

varaenblanddetyngstapligter[...];ochliksomöfverhufvuddetejfinnesnågonvalfrihet

1530Porvaristo1877–78,2255,2263ja2307–2310(sitaatti),2461–2462.
1531Porvaristo1877–78,2258.
1532Porvaristo1888,1414–1416.
1533Porvaristo1885,1211–1212.
1534Papisto1877–78,1357–1361,2633–2663,2666–2694,2720–2787,2809–2815,2821–2893,

2906–2980,3227–3270.Papisto1899,52–185.
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ifyllandetafdemedborgerligapligterna,[...]utan[man]ärobligatoriskförbunden,an-

tingenhantrorsighafvafallenhetellerickefallenhet,attåtagasigdetta,alldelessåärför-

hållandemeddenmedborgerligaskyldighetenidettafall.[...]Mankanvisst,såsomherr

Silfverswan, säga,attdettaären inskränkning i individens frihet;menherrSilfverswan

tyckesisådantfalluppfattaindividensfrihetsåsomenfrihetutanförsamhället.”1535

Forsmaneinäypystyneenpäättämään,moittisikoSilfverswania,jahänenkauttaan
koko aatelia, sotapalveluksen raukkamaisesta välttelemisestä vaiko päinvastoin
senitsekkäästäpidättämisestäkokonaanitselle,naiivistapasifismistavaikoveren-
himosta,muttayhtäkaikki:tällaistaajatteluaeitullutsuvaita,eikäsitämyöskään
tarvinnut edes yrittää ymmärtää oikein. Jatkossa Forsman kantoi huolta myös
yleisenasevelvollisuudendemokraattisenperiaatteenmuuttumisestaplutokraatti-
seksi:ettärahallapääsisiasevelvollisuuttasuorittamasta.1536

Säätyvaltiopäivillänousiyksittäisinämainintoinaesiinmyösvaltaosasymbolis-
tisemmistademokratiateemoista.Niistäarkaaisin,dansemacabre eli sairauden ja
kuolemanviimekätinendemokraattisuus, esiintyiyllättäenkaunokirjalliseen tra-
ditioonnähdenpäinvastaisessatehtävässä.Perunkirjoitukseenliittyvänleimaveron
tasaistamisesta keskusteltaessa talonpoikaiston edusmies Riihimäki huomautti,
että”maksu tulisi rasittamaaneiainoastaanyhteiskansaa,vaanmuitakinsäätyjä,
koska niissäkin kuolevaisuus on yhtä suuri”.1537 Kuoleman veroinen demokraatti
oliJumala,jonkaedessäkaikkiihmislapsetolivattasa-arvoisia.Ensimmäisilläval-
tiopäivilläviinankotipoltonkieltäminenjatehdasvalmistuksensalliminenrinnas-
tettiin tavalla, jokamuistutti 1600-luvunkirkonpenkkikiistoista jakirkoissakäy-
dyistä kaksintaisteluista: ”jos herrasmiesten suvaittaisiin pitää hälinätä kirkossa,
nousisisiitäkuitenkinhälinääjaharmia,jostoisetpakoitettaisiinolemaansiivol-
la.”1538 Porvarissäädyssä taivaallinen auktoriteetti argumentoi peräti yleisen ase-
velvollisuudenpuolesta:”allaäroinförGudlikaochallaböraförsvaralandet.”1539
Tasa-arvo lain edessä ja yleinen laillisuusperiaate vaikuttivat lainsäädäntötyön
taustallaalustaasti,vuosisadanvaihdettakohtivahvistuen.1540Porvaristossakatsot-
tiin,ettäforumprivilegiatumtuottiepätasa-arvoalainedessä.1541

Syntyperän sattumaluonteeseen viitattiin talonpoikaistossa pari kertaa. Maa-
verokeskustelunyhteydessäpantiin sattumankontollekunkinosaksi tullutmaa-
omaisuudenlaji.1542Syntyperänsattumaluonneyhdistyisivistyksellisentasa-arvon
ihanteeseensuomenkielistenkoulujenperustamisestaannetussalausunnossa,jonka
mukaankoulutuksestahyötyviäsuuriahenkiäsyntyykaikissakansankerroksissa.1543

1535Papisto1877–78,2647–2648.
1536Papisto1877–78,2856(sitaatti),2861.Papisto1877–78,2969–2971.Papisto1882,860–861
1537Talonpoikaisto1867,178.
1538Talonpoikaisto1863–64II,611(sitaatti).Talonpoikaisto1888,1430.
1539Porvaristo1877–78,2308.
1540Talonpoikaisto1863–64II,90–91,325.Talonpoikaisto1888,39,1430.Porvaristo1891,78.

Papisto1863–64I,86jaII,790,792.Papisto1872,260.Papisto1891,11.Papisto1897,7.Papisto
1899,9.Papisto1900,10,20.

1541Porvaristo1867,295.
1542Talonpoikaisto1877–78,184,1003,1902.
1543Talonpoikaisto1872,473–474.Kts.yllä.
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Työnetiikkaeliruumiillisentyönitseisarvovahvistitalonpoikaistonidentiteet-
tiä.Maanviljelyssäidenarmoillaoliainuttaoikeaatyöntekoa.Talonpoikainennä-
kemysherrasväenviljelyhommistaolikinusein ivallinen.1544Aatelissa tehty esitys
kouluvoimistelustakin kuitattiin talonpoikaissäädyssä toteamalla, että ruumiilli-
nen työ riitti sille liikunnaksi.1545 Ja kun aateli ensimmäisillä valtiopäivillä esitti
valtiopäivien jatkamista vain huhtikuun 15. päivään asti, koska olisi jouduttava
kotiinkevätkylvöjätekemään,porvaristonedusmiesTengströmärähti,ettätällais-
tatarvettasaattoiollatalonpojilla,jotkaitseviljelivätpeltojaan,muttaeiaatelilla,
joka teetti työt palvelijoillaan.1546 Asevelvollisuuskeskustelussa porvaristossa nos-
tettiinesiinrauhanajantyö;sen, toisinkuinsotilaantyön,katsottiinrakentavan
tulevaisuutta.1547Porvarillisentyönetiikastaesiintyimyösaidostidemokraattinen
versio.EdusmiesÖhrnberginmukaanporvarissäätyvalvoiporvarillistenelinkei-
nojen intressiä, joten sellaista harjoittavan aatelisenkin piti saada edustaa säätyä
valtiopäivillä.1548Papistokinarvostinimenomaan”talonpoikaista”ruumiillistatyö-
tä. Työskentely pappilan pelloilla nähtiin tervetulleena ruumiinharjoituksena.1549
YliopettajaKihlmanpuolestaanvastustinaisten ja lastenyötyönkieltämistä sillä
kieltämättäsangenylevälläperusteella,ettätyöoliSuomenkansankunnia.1550

Vielä ylhäisemmän teema pintautui, kun keisari esitettiin verotuskysymyksis-
sätalonpojanturvaksiherrojavastaan.1551Myösesitysyleisestäasevelvollisuudesta
saatettiinnähdäsamassavalossa.

”Näyttää aivan kuin olisi tämän kansanluokan huokaukset saapuneet korkean hallitsi-

jammekorviin,koskahänonmeilleantanutesityksen,jonkajohdostatuoniinsanoakse-

niveriveroonjaettavasekäylhäisilleettäalhaisille.”1552

Vallankumous,kaunokirjallisuudentulenarinjakätketyindemokratiateema,mai-
nittiinvaltiopäivilläusein,eitosinainakovinherooisessaaspektissa.Talonpoikaissää-
dyssäiloittiin,”kunherrojenvaltaVenäjälläkukistui”,toisinaateliahyödyttänytmaa-
orjuus lakkautettiin, ja pilkattiin niitä vanhoillisia, joiden mielestä säätyjen oikeus
tarkastaahallituksenvirkatoimiamukamerkitsivallankumousta.1553Porvarissäädyssä
koronvapauttamisenpuolestaargumentoitiinsillä,ettäkyseistäkäytäntöäolinou-
datettu myös Ranskan vallankumouksen jälkeisenä vapauden aikana.1554 Jatkuvan
vallankumouksenjärjestelmällistäihannointiasaatiinodottaauudellevuosisadal-
le,ylläsiteerattuunedusmiesKariinasti.1555

1544Talonpoikaisto1867,78,454.Talonpoikaisto1894,901.Talonpoikaisto1899,161,197.
1545Talonpoikaisto1885,675–681.
1546Porvaristo1863–64I,243.
1547Porvaristo1877–78,2299,2308
1548Porvaristo1867,455–459.
1549Papisto1863–64I,169–170.
1550Papisto1872,55–58.
1551Talonpoikaisto1867,768–769.
1552Talonpoikaisto1877–78,1829.
1553Talonpoikaisto1877–78,1902.Talonpoikaisto1905–06,1164–1180.
1554Porvaristo1882,417.
1555Porvaristo1904–05,976.
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Eniten kannatusta vallankumous aatelia vastaan yllättäen sai pappissäädyssä,
tarkemminsanoensenmaallistaopettajakuntaaedustavassaosassa.Vuosien1877–
78valtiopäivilläprofessoriEhrströmpitiprivilegioidenpoistamisenkaltaista”val-
lankumousta”välttämättömänä.1556Vuonna1882professoriG.Z.Forsmansiteera-
si tuohtuneena sanomalehteä, jossa fennomania oli määritelty sosialismin tapai-
seksiaatteeksi,jonkaihannemaailmassatyrannitonhukutettuomaanvereensäja
viimeinenaatelismieshirtettyviimeisenpapinsuoliin.TähänprofessoriEstlander
totesi,ettäilmausoliperäisinRanskanvallankumouksenajoilta,jaihmetteli,mik-
sei sensori ollut poistanut sitä. Parivaljakko jatkoi dialogia myöhemminkin: kun
Forsmanmaanjaostakeskusteltaessanostiesiinvuoden1789tavoitteet(maarefor-
mi,tasaverotus,maatamaattomille),Estlanderkuvasijatkoksikaunopuheisestiaa-
telinsuurmaanomistajuudenjaetuoikeutettuudenkaudenpäättymistä.

”Detvarvidstorarevolutionensomdestorajordegendomarnasöndrades,ochfrånden-

na tidpunkt daterar sig äfven det franska samhällets frihet från alla de privilegier, som

desförinnan voro fastade vid jordnaturerna. Sedan engång de stora jordegendomarna

iFrankrikeblifvitstyckadeochiformafsmålotterkommitdenstoramassanafnatio-

nenihänderna,hardennamassasmåningominträdt i fullapolitiskarättigheterna.Det

ärförgävesattmansedansöktattförhindrainförandetafdenallmännarösträtten.[...]

INorge,dermanmodelleratförhållandenaväsentligenefterderevolutioneradefranska,

infördemanenfullständigdemokrati.”1557

MyöhemminprofessoriForsmanhalusimurheellisenakumotaluulon,ettäaatelis-
omistuksenhävittämistätavoitellutmaareformiRanskassaolisitoteutunut.

”Erinomaisen suuri osa Ranskan maaomaisuudesta on suurina hovitiloina, jotka yhä

edelleen ovat maan vanhalla aristokratialla, eikä se ole suinkaan rikkaan aristokratian

puute,jokatekee,ettäRanskassademokratiavallitsee,vaanseonuusienaatteittenvaiku-

tusta,eikämitäänmuuta.”1558

Demokratia erisävyisine rinnakkaiskäsitteineen mainittiin valtiopäivillä myös
negatiivisessayhteydessä,jopahaukkumasanoina(liberalismi,sosialismi,pöbelväl-
de,vallankumous).Seeisiisollutpelkästäänpositiivinen,täsmäsuuntauksellavain
aatelia syrjäyttävä voima, vaan uhkasi myös keskiluokkaa eli puhujia itseään.1559
Ylempien ryhmien syyttäminen epäkohdista oli omissa käsissä käyttökelpoinen
väline.Vastustajankäsissäseeiyllättäennäyttänytkäänaivanyhtäylevältä.

1556Papisto1877–78,645.
1557Papisto1882,96,98–99,616–619(sitaatti618).
1558Papisto1882,803.
1559Talonpoikaisto1885,48.Talonpoikaisto1891,1424.Talonpoikaisto1900,119–120,1455–1456.

Talonpoikaisto1905–06,1182–1219.Porvaristo1872,1703.Porvaristo1882,444,448,641.
Porvaristo1905–06,527–528,576,920,926.Papisto1863–64II,72,85.Papisto1867,1194.
Papisto1877–78,617,1754,3342.Papisto1891,579.Papisto1897,97–99,111–116,136–140,
1840–1849jaanomusesitysno3.Papisto1900,1410–1413.
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Keskiluokkaisesta taustasta nousevan sivistyneistön asettuessa yhteiskunnan kes-
kiöönvanhempiaatelineneliitintyyppijoutuiauttamattaväistymäänsivummalle.
Aatelintoiseutuminenoliseuraustayhtäältärakenteellisistamuutoksista,toisaalta
muuttuneentilanteenesiinkutsumastapoliittisestaoffensiivista.Haastajankäyn-
nistämäideologinenpommitusoliosasitäkontekstia,jossaaateli1800-luvunjäl-
kipuolellapäivittikollektiivistaitseymmärrystään,muttasejoutuiottamaankan-
taa taloudelliseen, hallinnolliseen, poliittiseen ja sotilaalliseen modernisaatioon
myösaivanriippumattasiitäarkkitaantumuksellisenroolista, jotasillekilpailijan
taholta tarjottiin. Ideologian tasossa vaihtoehtoja olivat modernisaatioaatteen
omaksuminen, välinpitämättömyys tai vastarinta, käytännön tasossa sopeutumi-
nen,muutoksenjarruttaminentaivetäytyminen.

Suuriosaaatelisenidentiteetinuudelleenmäärittelystätapahtuiepäilemättäyk-
sityisesti tai Ritarihuone-instituution muodostamassa sisäisessä julkisuudessa1 ja
jääsitenpoisnytkäsilläolevastatutkimuksesta.Merkittäväosakeskustelustakäy-
tiin kuitenkin myös valtakunnallisessa yleisjulkisuudessa: kaunokirjallisuudessa,
sanomalehdistössäjavaltiopäivillä.

Aatelinjulkinenitseymmärrys
1800-luvunjälkipuolenSuomessa

Edellinenpäälukukäsitteliaateluuttakulttuurisena”toisena”–ulkopuolelta tuo-
tettuna, tarkoituksenmukaisena poliittis-yhteiskunnallisena viholliskuvana. Aa-
telin julkisenkuvantärkeinmäärittelijäolisenkanssakilpailevanousevaryhmä.
Kansallisensivistyneistönoliaatelistalaaditunviholliskuvanavullahelppokertoa
sekäitselleenettämuille,millaisiaheitseeivätolleet,mitäheeiväthyväksyneetja
keihinheeivätkuuluneet.Kyseolisiisnegatiivisestaidentifikaatiosta.

Tässäjälkimmäisessäosassakäsitelläänaateluuttaitseytenäelipositiiviseniden-
tifikaationkohteena.Kysytään,mitäylimmänsäädynjäsenyysmerkitsiniille,jotka
1800-luvunmuuttuvassayhteiskunnassaedelleenhalusivatmääritelläitseäänaate-
luudenavullajavastatasenavullakysymyksiinsiitä,mistätulivat,keitäjamillaisia
olivat,mihinkuuluivatjamitäpitivättärkeänä.

Identiteetineliitseymmärryksenkäsiterajataantässäkoskemaanvaltakunnal-
lisessayleisjulkisuudessa lausuttua, julkisuusorientoitunutta jaaikakaudenpoliit-
tisen korrektiuden seulan2 läpäissyttä itsemäärittelyä. Tutkimuksen kohteena on

1 Toivonvoivanipalataaatelinsisäisenitseymmärryksenmuuntumisprosessiinjossainmyöhem-
mässäyhteydessä.

2 Kyseinenseulaolivaikkapanykyiseenverrattunavieläsuhteellisenharva,mistätodistaaedellisessä
pääluvussakäsiteltyjenaateluusvastaistenlehtikirjoitustenarroganttisävy.
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sellainenaateluuttakoskevapuhe, jonkaaatelinenpuhuja tarkoittikannanotoksi
”suurelleyleisölle”,muttajonkahänsamallauskoitaitoivoipätevänmyös”pienen
yleisön”,aatelintaijonkinsenfraktion,omassakeskuudessa.Puheenvuorot,jotka
määrittivät säätyä kokonaisuutena, osallistuivat neuvotteluun siitä, mitä aateluus
aateliselleyhteisöllevirallisestimerkitsi.Koskajulkinensisäryhmäidentiteettituo-
tettiinyhteisönsilmienallajasenkontrollissa,yhteisöävoidaanpitääsenvarsinai-
senatuottajana.

Tarkasteltavanaei siisoleaatelistenyksilöidenomiinkokemuksiin,näkemyk-
siin jaarvostuksiinpohjaavayksityinen,henkilökohtainen itseymmärrys.Kyseei
myöskäänoleaatelisestamentaliteetista, jokasekinonkollektiivinen,mutta itse-
ymmärrystä moniaineksisempi ilmiö. Julkisen itsemäärittelyn rinnalla se sisältää
laajan kirjon toiminta- ja hahmotustapoja, joita ei kenties koskaan eksplikoida.3
Myöskääneioletarkoituskuvataaateliapoliittisenasäätynä,4eikäedestarkastella
senitselleentunnistamiatailaatimiapoliittisiavihollisia.Eiolekysesiitäkään,mi-
tenaatelibourdieulaisittainehkämerkitsiitseäänerilleenmuustayhteiskunnasta,
jota ilmiötäylipäätäänpidänenemmäntuottamuksellisenakuintarkoituksellise-
na.5

Tavoitteenaeimyöskäänolekumotataivahvistaaaateliinulkopuoleltaheijas-
tettujenmielikuvienoikeellisuuttasinänsä.Kysyn,millaisiinmerkityksiinjaarvoi-
hinaateluuskiinnittyi jamitenseesitti itsensä itselleen jamuille, jokomyöntei-
sessä,neutraalissataikielteisessävalossa.Tarkastelenaateluuttasisäryhmäntuot-
tamanaarvo-jamerkitysvarantona,yhteiskunnallisenapositionajakulttuurisena
olemassaolontapana.

Aatelisetkaunokirjailijat
säätyryhmänsäkuvaajina

Pääosa suomalaisen1800-luvunkaunokirjallisuuden toimijoistakuuluiaatelitto-
maan sivistyneistökerrostumaan. Heidän kannattamansa edistykselliset arvot lä-
päisivätkaunokirjallisuudensiinämäärin,ettäniihinoliotettavakantaa,josaikoi
kirjailijan ammattia harjoittaa.Aatelissäädyn tilanteesta sisältä päin todistamaan
soveltuvia syntyperäisiä aatelisia oli aikakauden tärkeistä kirjailijoista vain kaksi,
K.A.Tavaststjerna(1860–1898)jaArvidJärnefelt(1861–1932).Vaikkajälkimmäi-

3 Peltonen1992.
4 AateliapoliittisenasäätynäonasiantuntevastikuvannutP.O.vonTörne(1935).
5 Onsemioottisestitaloudellisempaajasitenloogisempaamerkitänäkyviinharvinaista/poikkeamaa

kuinyleistä/normia.Aateluusonaatelisessasisäryhmässänormi,jotailmaistaantehokkaimmin
merkinpuuttumisella.Aateluuttaviestivätmerkiteivätoleolleetolennaisiaaatelinsisäisessä
viestinnässä.Ryhmänpienenkoonvuoksikoodatutkeskinäisettunnisteettuskinolivattarpeen
edessilloin,kunliikuttiinvaltaväestönparissa.Aateluudenmerkitseminennäkyviinontokivoitu
hetkittäinkokeatarpeelliseksiulospäinsuuntautuneessaviestinnässä,muttatällöinonjokyse
imagosta,eiidentiteetistä.Tuottamuksellisestiaateluusonkuitenkinvarmastitullutmerkityksi
näkyviin,koskaaatelinenelämäntapajanäyttämöllepanoovatsisältäneeterityispiirteitä,jotkaul-
kopuoleltakatsottaessaovattoimineetaateluudenmerkkeinä.Alaviistostakatsottaessasyntyvästä
erontekemisentahallisuudenharhastamyösBourdieu1979,passim.
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nen julkaisikin suuren osan tässä käsiteltävästä tuotannostaan vasta 1900-luvun
puolella, JuhaniAhon ikätoverinahänkuului1860-luvulla syntyneeseen realisti-
polveen,jaonsilläkinperusteellaotettumukaantutkimukseen.6

Tällainen kahden hengen otos on tietenkin aivan liian pieni antamaan luo-
tettavaa kuvaa jollekin ryhmälle tyypillisistä ajattelutavoista. Heitä on kuitenkin
perusteltua tarkastella aikansa aatteellisina toimijoina, joiden julkinen ulostulo
muokkasi aikakauden yleistä aateluuskuvaa. Toisaalta he ovat myös informant-
teja, jotka valottavat modernia sivistyneistöidentiteettiäkin omanneen aatelisen
(mies)henkilön käsityksiä säädystään. Sisäryhmänäkökulma tuotti monipuolis-
ta perehtyneisyyttä ja mahdollisti omakohtaisten kokemusten välittämisen. Aa-
teliskirjailijoidenkertomuksissaonkinhavaittavissavaltavirrankuvauksistaeroa-
vaasävykkyyttä.

Aatelisten kirjailijoiden teksteissä on kiinnostava kaksoisvalotus. He näkivät
oman säätynsä myös edistyksellisen hahmotuksen mukaisena poliittis-sosiaali-
sena toisena, stigmatisoituna eliittinä. Itse asiassa, keskiluokkaisiksi määritelty-
jenryhmienhallitsemassajulkisuudessajulkipantueliittiysolijosinänsästigma.
Aateluus ei enää sellaisenaan sopinut identiteetin ainekseksi, vaan se piti esittää
jokoironisestietäännytettynätaimoraalisestituomiten.Kyseenalaistavanlukuta-
van läpikin kirjoittajat silti määrittelivät aatelista itseyttä. Tämä johti suorastaan
postmoderniltakuulostavaan”itseystoiseutena”tai”toiseusitseytenä”-positioon.
Sepakottipohtimaanomaamarginalisoituvaa,haastettuaryhmäidentiteettiäpal-
jonmonipuolisemminkuinnousevaanaatelittomaanvoittajien ryhmäänsamas-
tuvienolitarpeenpohtiaomaansa.

1800-luvunkahdenaateliskirjailijantavatkäsitelläaateluuttaolivathyvinerilai-
set.Hellää ironiaaviljellytTavaststjernakuvasisopeutumistapoliittis-taloudellis-
kulttuuriseenilmastonmuutokseen.UltrademokraattiJärnefelttaasoliomaksunut
aikansaedistyksellisimmätaatteettäyteenmääräänjaasettuitietoisestiniidenkei-
häänkärjeksi.Kiihkomielistä–taimaltillistakaan–aateluudenpuolestapuhujaaei
1800-luvunsuomalaiseenkaunokirjallisuuteenlainkaanmahtunut.7

Semioottisetviitekehykset:soturius,virka,
kartano,suku,seurapiirit,yksilö

Soturiudenembleemitkirvoittivataateliskirjailijoiltanoteeraaviakuvauksia,jotka
useinolivatmyötäsukaandemokraattisendiskurssinmitätöinti-taivähättelypyr-
kimystenkanssa.Järnefeltillemiekkaoliyhtäältäkonkreettinenesine,jokasaattoi
arvoaanmenettäessäänajautuavaikkapalastenleikkikaluksi,toisaaltaaateluuden
symbolihyvässäjapahassa.Seindikoiarvovaltaa,muttamyösväkivaltaa,vaikka-
pakaksintaistelukulttuurinpohjanaolevaa,modernisaationmyötämerkityksensä

6 Vuonna1866aateloituJ.V.Snellmankirjoittiuransaalussamyöskaunokirjallisiatekstejä.Hänen
aatemaailmansaedustikuitenkinedistyksellistävaltavirtaa(vrt.aatelittominasyntyneetjakasva-
neethistorioitsijatReinjaKoskinen).ViittauksiaaateliinoliSnellmaninfiktiotuotannossaerittäin
niukasti.

7 Toisinkuinesim.Saksassa,jossakehittyikokonainenjunkkeriproosaksinimettykirjallisuudenlaji.



313

Aateluusomakuvana

menettänyttäkunniakulttuuria.8Tuliaseetkirjailijaliittikunniavelkoihinjatrage-
dioihin: Veljeksissä velkaantunut aatelinen uhkaa itsemurhalla, jos perhe ei anna
rahaa, ja Helenassa sukupuolitaudin saanut kaartilainen ampuu itsensä häidensä
aattona.9Kaksintaistelutraditioeisaanutarmoakummaltakaanaateliskirjailijalta.
TavaststjernanAffärermitätöipontevastikokoasian:”Sådantdärhögrehederss-
nåbberi?Låtgubbenlugnasig![...]Duär jugalen!Ensådandär,somtyckersig
varaspanjor!Detärjufånigt,löjligt,barockt!”10Järnefeltkuvasiuseampaakinmo-
derninaatemaailmanomaksunuttaaatelismiestä,joidenatavistisetvaistotyhäjoh-
tivatheidätmiettimäänkuvitteellisiakaksintaistelutilanteita.Elävästäkäytännöstä
eikuitenkaanenääollutkysymys.11

Hevosurheiluaatelintunnusharrastuksenasaiaateliskirjailijoiltaironianmaus-
tamaa, kriittistä huomiota. Järnefeltin Helenassa aatelistyttö ratsastaa poikaa pa-
remmin,mikäkäypojankunnialle.TavaststjernanIförbindelseresittäähevoshar-
rastuksen aatelisena piirteenä, joka modernien aikojen merkkinä tosin kuuluu
salaperäiselleaatelittomallemiehelle,jaKovienaikojenkapteenikasvattaahienoja
ratsuhevosia.Järnefeltkirjasipietarilaisiaratsuparaatimuistoja,jakannuksetkilisi-
vätaatelisupseeriensaappaissakummankintuotannossa.12

Ylelliset ajoneuvotkin saivat diskurssin mukaista huomiota. Järnefelt kärjisti
Helenassa aatelisen elämäntavan kritiikin osoittelevaan kuvaan vuohiparin vetä-
mistäleikkivaunuistajavertasiepätasa-arvoistayhteiskuntaa”omnibus-vaunuun.
Toisetvetävät,kuntaastoiset”suvaitsevatistuamatkustajina,[...]kuvailevatole-
vansa jotain jalompaa ihmisrotua, [...] joka on esi-isiltään perinyt kattopaikan.”
Tavaststjernakuvasi samaaeetostaarkisemmin:Kovissaajoissa rahvas ihmettelee
kartanonarvovieraittenupeitavaunuja.Moraalista sanomaaalleviivaaromaanin
sijoittuminen 1860-luvun nälkävuosiin ja vaunuteeman yhdistyminen toiseen
ylellisyysteemaan,juhlapäivällisiin.13

Virka-aatelinkasvateilleaatelinenvirkamies,enempääupseerikuinsiviilikään,
ei omannut suurta uutuusarvoa, eivätkä aateliskirjailijat juuri tuhlanneet ruutia
tämänteemankäsittelyyn.Tavaststjernansuhdeasepukuunolihillitynkriittinen.
KovinaaikoinaironisoiKaartinupseerienunivormujenjakunniamerkkiennautti-
maaarvostusta,jasiviilikouluunjoutunutPikkuKarluneksiinaiivistikadettikou-
lulaisenunivormusta.14SiviilivirkapuvunmainitsirealisteistaainoastaanJärnefelt.
Vanhempieniromaaninihannoimademokraattinenaatelismieskantaaunivormua
jakunniamerkkejäainoastaanjuhlatilaisuuksissa.Ansiostamyönnetytkunniamer-
kithyväksytään,muttademokraattiseneetoksenmukaisestivaroitetaanhavittele-
mastaniitävainturhamaisuudesta.Heräämisenimainitseeepätasa-arvonsymbo-
leinamyöskunniamerkkien tunnuksinaarkipuvussakomeilevat”punanauhaset”.

8 Järnefelt1899,71,116,164.Järnefelt1902,279,283.Järnefelt1916,65.
9 Järnefelt1900,244.Järnefelt1902,274.
10 Tavaststjerna1924b,163.
11 Järnefelt1900,128–132.Järnefelt1902,203,271–272.Järnefelt1916,216–217.Järnefelt1927c,

50–51,90.Järnefelt1986,193.
12 Järnefelt1902,25–34,279,283,330–331,334.Järnefelt1927a,270–277.Järnefelt1986,175–178.

Tavaststjerna1924a,67–123passim.Tavaststjerna1983,25–26,36–45.
13 Järnefelt1902,10–11,160–161.Tavaststjerna1983,175–179.
14 Tavaststjerna1924a,295.Tavaststjerna1983,25–26.Tavaststjerna1962,133–134.
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Tarkka detalji todistaa asiantuntemuksesta.15 Tittelienkin olemassaolon totesivat
vainaateliset aikalaiskuvaaja-realistit, kumpikin tyylilleenuskollisena. Järnefeltin
Helenan opportunisti-isän hovijunkkarin arvonimi esitetään väärän eriarvoisuu-
den tunnuksena,kun taasTavaststjernaottaanäytelmässäAffärerkantaa tittelei-
den puolesta: ne eivät ole tyhjää koreutta, vaan niitä myönnettiin tosiasiallisista,
kunniallisistaansioista.16

Kartanoista aatelisina elinympäristöinä ja toimeentulon lähteinä aateliset kir-
jailijattiesiväthuomattavastienemmänkuinaatelittomat.Tämänäkyidetaljirun-
sautena.TavaststjernanAffärer-näytelmännäyttämöohjeissavilahteleekustavilais-
huonekaluja,kattokruunuja,pianojajametsästysaseita.Samantapaisessamiljöössä
eleleemyösPikkuKarl.MyösJärnefeltesittivauraankartanoelämäntavanaatelille
tyypilliseksi.17

Uudistuvien kartanoiden teemaa aateliset realistit, joilla voi olettaa olleen
asiasta ensikäden tietoa, kuvasivat usein. Teemalla oli käyttöä myös identiteetin-
rakennuksessa,modernisaationilmentäjänä.TavaststjernanKovinaaikoinakuvaa
kartanoseutua, jonne rautatie, sahateollisuus ja moderni maatalous tunkeutuvat.
Herrasaaren kartanon hyödytöntä loistoa symboloiva pihlajakuja kaadetaan vil-
jelysten tieltä, asuinkartano uudistetaan ja toiseen päärakennukseen perustetaan
meijeri ja työväenasuntoja.18 JärnefeltinMaaemon lapsetesitteleevuoroviljelyä ja
apilaniittyjä, kun taas Helenassa modernisoidaan metsätaloutta. Uutta ajattelua
ruumiillistava päärakennus on valkeaksi rapattu ja koristelematon. Sisustus on
ylellinen,muttapäällimmäisenäonjärkevänkodikkuudenleima.Puistossaonar-
vokkaitaistutuksia,vesiaiheitajakomeatalli.Kirjailijanalteregonkriittinensilmä
kuitenkinhuomaa,ettäalustalaistenasunnoteivätoleyhtähyvässäkunnossa.19

Köyhtyminenolimoniaaatelisperheitäkoskettanutteema.Aateliskirjailijoiden
kuvauksetjopasukukartanonmenetykseenjohtavastavelkaantumisestapoikkesi-
vatvaltavirrastatunnetasonomakohtaisuuden,eidetaljienkautta.20Sukukartanon
periytyminentyttärenkauttavävylletulisekinnoteeratuksi.21Muttaaatelinenkir-
jailija tunsi muunkinlaisia vaihtoehtoja. Järnefeltin Helena joutuu päinvastaisen
perintöjuristerianuhriksi,kunkartanojoutuuisänensimmäisestäavioliitostasyn-
tyneillelapsillejanimihenkilöäiteineenjääpuillepaljaille.22

Kartanoaateluudenvastakohtaoliurbaaniaateluus. Järnefeltinasiantuntevas-
ti kuvaama virka-aatelinen asuu Pietarissa, Helsingissä tai läänin pääkaupungis-
sa.Uransaalussahänhankkiivähällärahallasäädynmukaisenelämäntavanmerkit
(parkettilattian,sohvia,mattoja,verhoja,katto-japöytälamppuja,flyygelin,taulu-

15 Järnefelt1986,134–135,167.Järnefelt1894,52.
16 Järnefelt1902,7–10.Tavaststjerna1924b,97.
17 Tavaststjerna1924b,45.Tavaststjerna1962,69–72japassim.Järnefelt1900,181.Järnefelt1902,

10–11,36,41,43Järnefelt1933,142,144.
18 Tavaststjerna1983,33–35japassim.
19 Järnefelt1900,181.Järnefelt1902,7–11,36,41,43.Järnefelt1927a,161–168.Järnefelt1933,142,

144.Vrt.Soininen1974,98–99.
20 Tavaststjerna1924a,295–305.Tavaststjerna1983,26–35japassim.Järnefelt1900,1–35japassim.
21 Tavaststjerna1924b,46–50,76,128,130.Järnefelt1927a,169–170.
22 Järnefelt1902,180.
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ja, veistoksia, ison kirjoituspöydän ja hienot kirjoitusneuvot23), edeten vähitellen
vaurauden vaiheeseen. Myös Tavaststjernan I förbindelser määrittää aateliskotien
sisustuksen tyypillisesti ylelliseksi.24Vauraan elämäntavan oletusta problematisoi
pienissäoloissaasuvakaupunkilaisaatelinen.Sekäideologisistaettäomaelämäker-
rallisista syistä teema oli erityisen läheinen Järnefeltille, jonka aikalaiskuvausten
köyhätaatelisnuoretelävätsinkkuelämääyksiössäHelsingissäkotiaskareitaopetel-
lentaiperustavatperhettäPietarissa.25

Valtavirrankirjoittajillaaatelisenrikkaudenjaköyhyydenkuvauksetkanavoivat
moraalista sanomaa. Aateliskirjailijoilla ne esiintyivät paljon konkreettisempina,
vaikkamoraalinenaspektioliläsnänytkin.Tavaststjernanmukaanaineellinenhy-
vinvointioliaatelilletavallista(nälkävuosiinsijoittuvaKovinaaikoinakuvaaosoit-
televasti herkkuja ja upeita astioita), mutta novelli En allmän gunstling esittelee
köyhtyneenaatelisperheen.26TolstoilaiselleJärnefeltilletaasvaatimatonelämänta-
paoli ihanne.27 IdeologisestiviritetytMaaemon lapsia jaVeneh’ojalaisiaasettavat
vastakkain hyvinvoivan aatelin ja elannostaan taistelevan maaseutuköyhälistön.
TarkkadetaljitaassisältyyVanhempieniromaaniin:aatelisupseerinonvaikeatulla
toimeenniukallapalkallaan,jotaoletetaantäydennettävänsuvunmaaomaisuudes-
tasaatavillalisätuloilla,olipaniitätaiei.28

Myös aateliseen sukuun kiinnittyvät merkitykset näyttäytyivät sisäryhmälle
erilaisina. Samuel Croëllissa Järnefelt kuvaa Kristiina-kuningattaren ”maanista”
aatelointipolitiikkaapoikkeuksellisenmaltillisesti jaasiantuntevasti.Vanhempieni
romaanissahänesitteleesyntytarinanmerkitystäsuvunidentiteetinrakennukselle,
tosinkäänteisessäaspektissa:korostetuntasa-arvohenkinenparoniCherättääyl-
häisaatelisessaseurueessanärkästynyttäihmetystäkiistäessäänsukutarinoidenpy-
hyyden–hänkuneimukalainkaantunnesukunsavaiheita.29

Sukujenkomeatnimetolivataateliskirjailijoillearkisempiasiakuinvaltavirran
kirjailijoille. Ilmeisen lojaalinasyntysäädylleen Järnefeltvältti systemaattisestini-
mienmainitsemista,kuntaasTavaststjernaalleviivasihenkilöidensäluonnettani-
mivalinnoilla jatekisamallapilaakokogenrestä.NäytelmänAffärerpäähenkilöi-
dennimivonBrinkilakoibrink-sananmerkitykselläjyrkänne;perijäävaillaoleva
sukuhanonkirjaimellisesti”jyrkänteenpartaalla”.Kovienaikojen topeliaanis-ger-
maanisesti kalskahtavat Mannersköld ja Thoreld viittaavat soturiaateliin. Thor
on skandinaavinen sodanjumala, sköld (kilpi) katsoo samaan ilmansuuntaan ja
eld(tuli)viittaaironisesti johonkinmuutenvaintuliseen,vaikkapaaatelisvereen.

23 Kirjoitusneuvotsisältäväterityistävaltasymboliikkaa,koskahyväkirjoitustaitooliviransaamisen
edellytys.Åström1993,95.

24 Järnefelt1986,288–289,435–438.Järnefelt1965,135–136.Järnefelt1894,96–98.Järnefelt1986,
264–265.Tavaststjerna1924a,67–123passim.

25 Järnefelt1899,18.Järnefelt1900,1–8,44–45.Järnefelt1902,180,278,343.Järnefelt1927a,3–131
passim.Järnefelt1986,264–265.

26 Tavaststjerna1924a,67–123,184–190,243–251,295–339.Tavaststjerna1983,175–179.
27 Järnefelt1894,91,208–240.Järnefelt1900,30–32.Järnefelt1902,106–116,126,160–161,367.

Järnefelt1927a,263–296.
28 Järnefelt1927a,119–121,128–134,148–151,180–181,186–188.Järnefelt1916,199–221japassim.

Järnefelt1986,102–103,264–265.
29 Järnefelt1899,19–21,47,69,76.Järnefelt1986,182–184.ParoniC.ontietenkinparoniClodt-von

Jürgensburg.
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NovellinPåunderstol kopeitten jakylmäsydämistenaatelisneitojen sukunimi, si-
nänsäaivanoikeinmuodostettuWintersköld(talvikilpi),ääntyysamoinkuinvin-
ter-köld(talvikylmä).30Taitoparodioidaoliymmärrettävästiparassiellä,missäoli
enitenasiantuntemusta.Valmiussiihenosoittaa,etteimuhkeitanimiäotettuaate-
linkeskuudessakaanainaniinhirveänvakavasti.

Esi-isien läsnäoloeiaateliskirjailijoidenkuvauksissa tunnu lainkaanyhtäpai-
nostavanakuinvaltavirranteoksissa.Kummaltakinlöytyyaiheestavainyksimai-
ninta, eikä kumpikaan erityisesti korosta muiston velvoitusta. Tavaststjernan
Affärer liittääesi-isätsovinnaisestiperintömaahanilmaisulla”mittgamlafäderne
hem”.31JärnefeltsensijaanyltyyVanhempieniromaanissaedistykselliseenposeera-
ukseen.Hänantaaäitinsäkertoaresignoituneessasävyssäesi-isistään,jotka

”taisivatollajoitakinliiviläisiäparoneja.[...Onnäet]ansioiksiluettava,kunsuvunloisto

unohtuu.Sehänonikäänkuinvieraansynninunohtamista,sensynnin,ettäedellisetsu-

kupolvetovattarkoittaneetjaosanneetsysäytyävertaistensa,tavallistenihmistenyläpuo-

lelle.Kodissanisuurestihalveksittiinkaikennäköistäsukuylpeyttä.”32

Säätypuhtaan avioliiton teemaa aateliskirjailijat käsittelivät paljon monimut-
kaisempien juonikuvioiden avulla kuin valtavirta. Säädynsisäinen avioituminen
esitettiin kyllänormina,33 mutta tarkentavinmaustein. Tavaststjernan Kovina ai-
koina jasennäytelmätoisintoUramontorppaesittelevätsäätypuhtaanliiton,joka
solmitaan sekä järjen että tunteen ehdoilla, mitä ennen sulhanen hankkiutuu
eroon alempisäätyisestä rakastajattaresta. Kollektiivin paine kohdistuu yksilöön
korporaatiosta, ei suvusta käsin: kaartin kunnia edellyttää säädynmukaista liit-
toa.34JärnefeltinHelenanisäsolmiimolemmatavioliittonsaaatelisnaistenkanssa,
muttavarsinkaan jälkimmäineneiole seksuaalisestionnellinen. Isänperillisluku
on täynnä ja aviorakkaus saa jäädä, sen tilalle tulee kylän tyttöjen seksuaalinen
riisto. Helenassa ja Maaemon lapsissa sovinnaiset aatelisperheet pyrkivät naitta-
maan lapsensa keskenään. Vanhempieni romaanissa avioitumista säädyn piiris-
säsuosittaa laajempiaatelisyhteisö,ei suku.Toisaaltaepäsäätyisen liitontorjunta
saattoinoustaaidostakokemuksesta:Isänmaassaaatelisnainentorjuuaatelittoman
kosijantaustojenerilaisuuteenvedoten.Yksityiskohtainenasiantuntemuskorostui
epäsäätyisyys-teemankinsuhteen:Helenassa isoisäkäyttäänaittajavaltaansa taan-
nehtivastievätessäänperimysoikeudenpojaltaanjatämäntoisestaavioliitostasyn-
tyneiltälapsilta.35

Myösaatelissukuunnaitujenaatelittomienasemanäyttisäädynsisältäkatsoen
erilaiselta.MaltillisenTavaststjernannovellissaPåunderstolaatelitonmorsianjou-

30 Tavaststjerna1924b.Tavaststjerna1983.Tavaststjerna1924a,307–331.
31 Tavaststjerna1924b,71.
32 Järnefelt1986,97–98.
33 Tavaststjerna1962.Tavaststjerna1924a,332–339.Järnefelt1900,30–32.Järnefelt1986,passim.
34 Tavaststjerna1983,26–32,106,163–167,173–174.Tavaststjerna1924b,263–258.
35 Järnefelt1986,202–203.Järnefelt1965,145.Järnefelt1902,7–10,17–22,25–37.Järnefelt1927a,

155,159,169–170.



317

Aateluusomakuvana

tuuvähänaikaakärsimäänsosieteetinaatelistenpilantekoa.36JärnefeltinVeljekset
taas ovat tasa-arvovalistuksen mannekiineja, jotka päätyvät sen kummemmit-
taongelmittaottamaanaatelittomatvaimot.Valveutunutäitihyväksyypoikiensa
valinnat.37 Taloudellisista intresseistä solmittavien avioliittojen teema pintautuu
TavaststjernanLapsuudenystävissä,jossasuuriperintöonkosijanpäämeriitti,sekä
nimeämyötenosoittelevassanovellissaI förbindelser, jossarahantuntevatnaima-
puuhat luokittuvat aateluutta osoittaviin kliseisiin.38 Järnefelt halusi nähdä asian
vieläkinkyynisemmin:rahakasavioliittotarjosiaatelisnaiselletaloudellistaturvaa
jaaatelismiehellesosiaalisennousunvälineen.39

Ylisukupolvista jatkuvuutta ilmentävät sukupiirteet saivat Järnefeltiltä tylyn
kohtelun.Sukunäköpaljastijalonverenperinnönsijaankunniattomatsyrjähypyt:
Helenanisoisänäpärälapsillaontämän”muljosilmät[...]japitkulainenpäänmuo-
to”.40Ryhmänsisäinennäkökulmatuottitiukkaamoraalikritiikkiäsiinä,missäul-
kopuolisetkeskittyivätironisoimaankaunistaaatelistaulkonäköä.

Jalonverenperinnönkäsiteesiintyiainoastaanmenneisyydenkehyksessä:Järne-
feltin aatelittoman Samuel Croëllin aatelinen vaimo kaipailee miehensä suoniin
”oikeaa aatelisverta”. Muuten päällimmäisenä oli ajatus aatelisen veren rappios-
ta.JärnefeltinnovellissaPelastetutaatelinveri jaterveysturmeltuvatruumiillisen
työnpuutteessa,kuntaasTavaststjernanAffärerkuvaasisäsiittoisuudestajohtuvaa
veren huononemista.Aito siniverinen aatelisnuorukainen on veltto ja saamaton,
kun taas paronin taloudenhoitajattarensa kanssa saama, siis aatelittoman kanssa
risteytettyjälkeläinenondynaaminenhuippuyksilö.Toisaaltaisyyspaljastuuvain,
koska nuorukaisessa virtaava veri näyttää olevan tämän virallisen porvarillisen
isänvertavahvempaa.41

Suvunsammuminen jaadoptiokiinnostivataateliskirjailijoitakin.Tavaststjer-
nan Affärer kuvaa asiantuntevasti sääntöperintötilan perimysproblematiikkaa.
Paronin tyttären sulhaseksi ja nimen perilliseksi on tarjolla kartanon talouden-
hoitajattarentohtorispoika,jonkaoletettuisäonrouvanaviomies,muttajokasiis
osoittautuu paronin siittämäksi; puolisisaruuden paljastuttua naimakauppa pe-
ruuntuu.Juonenburleskeissakäänteissävoiaistiaveijarikomedianlajityyppiinpa-
lautuvaaironiaa.JärnefeltinMaaemonlapsissaaatelinenmaanviljelysneuvospoh-
tii,kenellevävyistäänjättäisikartanonsa,epäilemättäsuvunnimenkera.42

Pinnalliseksi mielletty aatelinen seurustelukulttuuri oli kaikkien 1800-luvun
kirjailijoidenhampaissa,eivätkäaateliskirjailijattehneettässäpoikkeusta.Pienten
paikkakuntien pienten hienostojen kuvaaja Tavaststjerna arvostelee sekä seurus-
telun pinnallisuutta – En karriär irvailee aateluuden koostuvan hyvistä tavoista,
diplomaattisestakäytöksestäjakeskinkertaisuudesta–ettäeleganssiinpiilotettua
julmuutta, mutta äityy välillä irvokkaan humoristiseksi. Kovissa ajoissa päivälli-

36 Tavaststjerna1924a,307–331.
37 Järnefelt1900,passim.
38 Tavaststjerna1985,102.Tavaststjerna1924a,92.
39 Järnefelt1902,103,176,206–207.Järnefelt1986,109–110.
40 Järnefelt1902,7–10.
41 Järnefelt1899,175.Järnefelt1927a,268,293,296.Tavaststjerna1924b,41–180(erit.46–50,173).
42 Tavaststjerna1924b,41–180.Järnefelt1927a,169–170.
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sillä istuu”herroja,[...] jotkakäyttivätveistä jahaarukkaahajamielisesti,samalla
kunhienotarvokkaathuuletylläpitivätkeskusteluanaapurienkanssa”.43 Järnefelt
tuomitseeVeljeksissäseurapiirienhienostelunjajäykistelyn,lisätentosin,ettäyk-
sityiselämässä käytös on leppoisampaa. Maaemon lapset moittii Helsingin tees-
kentelevää, kopeilevaa aatelishienostoa, jonka ulkoiseen keskittyvissä säännöissä
eikirjailijanmielestäolehavaittavissaminkäänlaistaeettisyyttä.Rahvaanoletettu
käsitys aatelisherroista taason, ettänämäkäyttäytyvätpinnallisenkohteliaasti ja
vitsikkäästi.44

Mutta läheinen tarkastelukulma avasi asiaan myös kauniimman puolen. Ta-
vaststjernanKovinaaikoina jaUtanordkuvaavatpinnallisenkoreankäytöstavan
rinnalla vapaata, hilpeää seurustelua nokkeline kavaljeerikohteliaisuuksineen.45
MyösJärnefeltinHelenassaesiintyykumpikinvariantti.Päähenkilönperhesuosii
jäykkääkaavaa,muttanaapurikartanossaollaanelämäniloisemmallajavilkkaam-
mallakannalla.Perheenpoikakasvaaensinherttaiseksikavaljeeriksi jaomaksuu
vasta aikuisena kaartinupseerien muodollisemman käytöksen. Vanhempieni ro-
maanin nuori Alexander Järnefelt menee Pietarissa Clodtien tanssiaisiin käytös-
ohjeitakertaillen, jayllättyy iloisestinäidenepämuodollisesta,vapaastaseuruste-
lutavasta.ToisaallamoralisoidaanElisabet-äidinsuullaseurapiirientapaaarvottaa
ihmisiävainasemanjaesiintymisenmukaan.46

Kumpikin kirjailija noteerasi hyvän käytöksen myös velvoitteena. Tavaststjer-
nalle aateli oli sosieteetin paras piiri, johon pääseminen kysyy hienostusta ja
muotojen hallintaa, Pikku Karlin mielestä ”kavaljeeritapoja”.47 Myös Järnefeltin
Isänmaassavapaasti jaelegantisti seurustelevaeksklusiivinenhienostotoimiiesi-
kuvanaaatelittomallepäähenkilölle,jaVeneh’ojalaistenpiikaKerttuonmielissään,
kunoppiivapaakirkolliseltavapaaherrattareltatapakulttuuria.48

Valtavirran kuvauksissa aatelin juhlat kuvattiin mieluusti eksklusiivisiksi.
Aateliskirjailijoiden kuvaamissa juhlissa oli aina läsnä myös aatelittomia. Tavast-
stjernan Lapsuudenystävissä aateli on silti tanssiaisten kermaa ja aateliton ystävä
kokee olonsa ulkopuoliseksi.49 Järnefeltin Vanhempieni romaanin kenraalikuver-
nöörintanssiaisissaaatelittomatfennomaanitjäljittelevätnuorenArvidinmielestä
vanhentunuttajatoivottomanepädemokraattistatapakoodia.Juhlienluonnepo-
liittisenajulkisuutenakorostuu.Kenraali-isäkouluttaapojistaanparkettienparta-
veitsiä,joidenpitäisitanssinlomassaedistäämaanjakansanasiaa.50

JuhlapäivällistenteemalöytyyTavaststjernalta.1860-luvunnälkävuosiinsijoit-
tuvaKovinaaikoinaalkaavallasväenjuhannuspäivällisistäjapäättyyherrapäivälli-
siin.Kirjailijaeisuinkaanasennoidutunteettomastinälänhädänuhreihin(juhlien

43 Tavaststjerna1924a,184–190,248–250,307–331.Tavaststjerna1983,163–167.
44 Järnefelt1927c,70,96japassim.Järnefelt1984,91,100,106–107.Järnefelt1900,111–120,

128–134,351–360.Järnefelt1927a,128–134,192,195,210–211.
45 Tavaststjerna1983,19–45,175–179japassim.Tavaststjerna1924a,332–339.
46 Järnefelt1902,17–34,64–71,83–92,106–116,187–196.Järnefelt1986,169,178–187,251,438.
47 Tavaststjerna1985,65–66.Tavaststjerna1924b,262–263,283–284.Tavaststejrna1962,52,119.
48 Järnefelt1965,34,49,53,77,80–91,127–129,135–138,163japassim.Järnefelt1916,347–353,409.
49 Tavaststjerna1985,65–66.
50 Järnefelt1986,104–106,133–134,326–327,343–347,383–384(tanssiaiskuvaus),435–438.



319

Aateluusomakuvana

isäntäruokkiivastuuntuntoisestimyösnäitä),muttauhmaatietoisestitendenssi-
realisminpoliittisestikorrektinmyötäkärsimyksenkonventiota.51

Valtavirrankirjailijoilla juonittelutoimiaatelinkulissientakaisenvallankäytön
merkkinäerityisesti1700-luvunkuvauksissa.Aateliskirjailijattaasesittelivätaika-
laisversioita.TavaststjernanLapsuudenystävienaatelisetpelaavatsuhteillajahaali-
vatkorkea-arvoisia suosijoita, ja Bardortsliv-novellin juoruilevakylpyläsosieteetti
pyörittää avioliittopörssiä.52 Järnefeltin Isänmaa ja Heräämiseni kritisoivat tutta-
vuuksienhyödyntämistä.1600-luvullesijoittuvamuttaaikalaiskritiikkiäkanavoiva
Samuel Croëll kuvaa sekä viipurilaista paikallistason juonittelua että Tukholman
hovinsuosikkipörssiä.Vanhempieniromaaninmukaanverkostoituminenrealisoi-
tuuurakehityksenä,kunvirkojatarjotaansopivaksitiedetyille.Systeemintavallaan
oikeuttaase,ettäpalvelustenjavastapalvelustenketjuuntuessakaikkivoittavat.53

Seurapiirienmuodollisethierarkiatolivataateliskirjailijoillekintuttuja.Tavast-
stjernan Kovina aikoina esittelee sekä tanssijärjestykset että istumajärjestykset.
Edellinen saa ainakin näennäisesti kielteisen värin: tanssi on aloitettava arvojär-
jestyksessä,vaikkaarvokkaimmanherranmaineonarveluttava.Rautatiehanketta
juhlivienherrapäivällistenparhaillapaikoillaistuuhienostuneitaaatelisia,pöydän
alapäässätaasaatelittomiainsinöörejä.Muttabordeauxtekeetyötään,jatuloksena
on”iloisiaihmisiä, jotka[...]ovatunohtaneetarvonimensäjakunniamerkkinsä”.
ArvonmukaisenistumajärjestyksenmainitseemyösJärnefeltVanhempieniromaa-
nissakuvatessaan isänsänuoruuttapienessämaaseutukaupungissa.54Asennesää-
dyn sisäisiin arvoeroihin oli paljon jyrkempi. Tavaststjerna ivasi Kovien aikojen
kaartilaistenintoavaaliakorkeastivapaasukuistaimagoaan,jaJärnefeltpitiarvo-
erojenkorostamistaturhamaisuutena.55

Kysymysaatelisenseurapiirinkielispektristäoliaateliskirjailijoilleammattimai-
sinakielenkäyttäjinähyvinkin läheinen.Omissavalinnoissaanheedustivatkah-
ta perusvaihtoehtoa: Järnefelt kirjoitti suomeksi, Tavaststjerna ruotsiksi. Kritii-
kissäänmolemmatiskivätmieluitenvähänvieraampaasikaa,valtavirrankintun-
temaa aatelishienostelijoiden ja kosmopoliittien kieltä ranskaa. Tavaststjernan
Badortsliv-novellissa kansainvälisen seurapiirin kielinä mainitaan ruotsin, sak-
san ja venäjän ohella huono ranska. Kovien aikojen kapteenin kieli taipuu vain
välttämättömimpään, eli lausumaan neidoille ranskankielisiä kohteliaisuuksia.56
JärnefeltinHelenassaranskamäärittääaatelistytönkokoelämän.Hänelläonrans-
kalainen kotiopettajatar, ja ranskaa tottelevat myös leikkivaunuja vetävät vuo-
het. Naapurikartanon miesväki suosii ranskankielisiä hellittelysanoja. Aikuisena
Helena elättää itsensä ranskaa opettamalla. Modernisoituvassa maailmassa kieli-

51 Tavaststjerna1983,19–23,175–179.
52 Tavaststjerna1985,151,184.Tavaststjerna1924a,184–190.
53 Järnefelt1965,passim.Järnefelt1984,100,103japassim.Järnefelt1899,19–21,47,53–64,74–75.

Järnefelt1986,178–182,202–203,350–351,382,425.
54 Tavaststjerna1983,163–167,175–179.Järnefelt1986,152–156,160.
55 Tavaststjerna1983,25–26.Järnefelt1902,15–16.Järnefelt1927a,192,195.Järnefelt1916,189–192,

199–221,232–251,262,290,411.Järnefelt1986,152–156,160,163,182–184,326–327(valtiopä-
iväkuvaus),410,438.

56 Tavaststjerna1924a,184–190,296,332–339.Tavaststjerna1983,25–26,36–45japassim.
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taidonerottelukykyheikkenee jamerkkiluonnekatoaa,kunkielilläonenääkäy-
tännöllinenarvo.Vanhempieniromaanissamerkkiluonnejakäytännöllisyysyhty-
vät:ranskaonVenäjänylhäisönkotikielijakuuluuupseerinopintoihin.Merkkinä
kieli on esillä Veljeksissä, joista pontevimmin ylöspäin pyrkivä tuo esiin aatelista
taustaansajuurisekoittamallapuheeseensapikantistiranskaa.57

Järnefeltillekysymysaatelinsuomalaisuudestajaruotsalaisuudestaolikielipo-
litiikkaakomplisoidumpi. Isänmaassa todetaanyhtäältä,ettäyläluokkaaonkoko
ruotsinkielinenklikki,eivainaateli,muttatoisaaltahuomautetaanjuuriruotsin-
kielistenaatelisten laskelmoiduista suomalaisuusharrastuksista.Veljeksistäoppor-
tunistisin ryhtyy fennomaaniksi.58 Kolmantena kielikansallisuuksien riitaiseen
perheeseen liittyiVenäjä. Veneh’ojalaisissa venäläiset anarkistit edustavat vierasta
aateliselementtiä.Vanhempieni romaani taas selostaa emämaan kielioloja ja kan-
sallisuusaatetta,kirjatenmyösnäkemyksen,ettäVenäjälläpalvelevillesuomalaisille
aatelisille ruotsi toimi puskurina venäläistymistä vastaan. Venäläistymisen vaara
mainitaan suurimmaksi niiden kohdalla, joilla on venäläinen vaimo; emämaan
puolella tämä kombinaatio edistää, Suomessa haittaa urakehitystä. Upseerin on
osattavavenäjää,englantia jaranskaa.Venäläinenupseerikuntaoneurooppalais-
tunuttaylimystöä,johonkuuluumm.puolalaisiajasaksalaisia.AlexanderJärnefelt
pitää isänmaallisuuttaan yllä lukemalla Runebergia, Kanteletarta ja Saiman vuo-
sikertoja.Suomessa Järnefeltin fennomaaniperheenpojatpannaanensimmäisinä
aatelislapsina Viipurin suomenkieliseen kouluun. Ylimysvetoisen fennomanian
erääksi tavoitteeksi kuvataan suomalaiskansallisen aatelistyypin luominen. 1890-
luvun taitteen jälkeen svekomaaneja ei kenraalikuvernöörien kutsuilla enää pa-
hemminnäy.Huoltatuottavatenääepäkansallisetruotsinkielisetupseeritjakau-
punkisäätyläiset.59

Aateliskasvatus kuului niihin teemoihin, joista aatelisilla kirjailijoilla välttä-
mättäoliomaakokemusta.Valtavirran teoksissakotiopettaja indeksoikulttuuri-
sen pääoman privaattia välittymistä eli epätasa-arvoista kilpailuetua. Aatelisille,
vaikkapaTavaststjernanPikkuKarlille, ilmiöoliarkinen javailla synkeitäsivusä-
vyjä. Järnefeltillä sekääntyimyöskritiikinvälineeksi.Helenan ranskalaisenkoti-
opettajattarenkuvataanopettavantytölleylimielisiäasenteita, jaMaaemonlasten
Edvardin sosiaalinen avuttomuus selitetään kotona opiskelulla. Vanhempieni ro-
maanimainitseelastentanssiaisetjaperhejuhlat,joissaaatelisperheittennuoriväki
harjoitteleeseuraelämäntaitoja.60

Aatelispoikien koulukokemukset siirtyivät suoraan kirjoihin. Tavaststjernan
omakuva Pikku Karl joutuu kotiopettajan hoivista lyseoon ja kadehtii aatelit-
tomiapoikia, joilta ei edellytetä yhtäkorrektiakäytöstäkuinhäneltä. Järnefeltin

57 Järnefelt1902,11–14,25–34,278.Järnefelt1986,103,175–178.Järnefelt1900,50–76passim.
58 Järnefelt1899,11–14,19–21,26,31,47,175,179.Järnefelt1965,34,53.Järnefelt1900,460–466.
59 Järnefelt1916,189–192,199–221,232–251,290,411.Järnefelt1986,103,143–145,156–157,

161–162,175–178,248,262–263,288–289,324–325,343–347,370,382–384,407–408,414,424.
Kirjailija,jonkaäitiolivenäläissyntyinen,eiitsetäysinjaakuvaamaansanuivaaasennettavenäläi-
syyttäkohtaan.

60 Tavaststjerna1962,77.Järnefelt1965,136–137,143.Järnefelt1902,11–14.Järnefelt1927a,
170–171.Järnefelt1986,104–106,133–134.
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Kuninkaitten seurassa kertoo aatelispojan elämästä aatelittomien koulutoverien,
yhteiskunnan tulevien valtiaitten parissa. Kotona opittu yksioikoinen arvomaail-
maohjaaaatelispojanparadoksaalisestiväheksymäänitseäänsyntyperänsätähden.
Toisaalta, kun Vanhempieni romaanin omaelämäkerralliset aatelispojat pannaan
suomenkieliseenkouluun,närkästyneestikuvatutepädemokraattisettuttavatarve-
levat sen tuhoavan poikien uramahdollisuudet, koska suomenkielisten toverien
parissaeivoisolmiaedullisiatuttavuuksia.61

Aatelispoikien norminmukainen ylempi opinahjo oli kirjailijoiden mukaan
kadettikoulu,jostaedettiinupseerinurallekouluttavaansotilasakatemiaan.Vaikka
molemmatolivatavoimiamyösaatelittomille,pääosaoppilaistaoliaatelisia.Järne-
feltinVanhempieniromaanissasota-akatemiaosoittautuuköyhänaatelisenpelas-
tajaksi:opinnoterikoisaselajissajaniistäkoituvaopettajanuratakaavattoimeen-
tulon.62 Järnefelt mainitsee pari kertaa myös pietarilaisen aatelistyttöjen koulun,
johonsyntyperätakasipääsynvarattomillekin.Hänsuhteellistijäykäksijapinnal-
liseksiarvostellunaatelisennaiskasvatuksenkuvaatoteamalla,ettätyttöjenkasva-
tussaattoiollamyösvapaata.63

Itseaateliskirjailijatolivatkuitenkinopiskelleetyliopistossa.Kokemusei juuri
poikennut valtavirran kuvauksista. Tavaststjernan Lapsuudenystävät kirjoittautu-
vataatelisosakuntanatunnettuunSavo-Karjalaiseenosakuntaan.Järnefeltilläomat
kokemuksetjapoliittinenohjelmayhtyivätkomplisoiduksikuvaksi.Isänmaakriti-
soiruotsinkielistenylioppilaidenetuoikeutettuaasemaajaesittäätoveripiirinaate-
lisenjäsenenjoutilaanataivaanrannanmaalarina.HeräämiseninuoriArvidsuorit-
taalainopillistatutkintoa,Veljeksistäyksilukeepapiksi,toinenajelehtiiyliopistossa
jakolmaseteneeprofessoriksi,jaMaaemonlastenEdvardonhummailunlomassa
opiskellut jotakinmäärittelemätöntä ilmeisen tehottomasti.Vanhempieni romaa-
nissa konservatiivinen isä neuvoo aatelispojille, että yliopistossa sopii kyllä opis-
kella,muttarahvaanomaiseenkansakoulunopettajaseminaariineipidähakeutua.64

Valtavirran matalaksi kuittaama aatelinen sukupuolimoraali ei aateliskirjaili-
joillanäyttäytynytjuurikaankorkeampana.Omakohtaisuustuottisekäjyrkkyyttä
että suvaitsevaisuutta. Tuomitsevien kuvausten taustalla oli demokraattinen ee-
tos, kun taas asiantuntemus näkyi detaljeissa. Järnefeltin Veljesten osoittelevassa
sivuepisodissa aateliset retkut suunnittelevat rahvaantyttöjen viettelemistä. Viet-
telyyn ja hylkäämiseen viittaa myös äpärälasten teema, joka Järnefeltillä esiin-
tyi erityisen raakana. Helenan isällä ja isoisällä on lähikylässä runsaasti äpäriä ja
Veneh’ojalaistenpäähenkilöonaatelisenisänsähylkäämäaviotonpoika;isäyhyte-
täänkinromaaninalkupuolellabordellissa.65 Järnefeltinomaeettinenkärsimystie
taastuottikaksinaismoraalinvastaistaseksuaalipoliittistajulistusta:Maaemonlas-

61 Tavaststjerna1962,77,133–134.Järnefelt1927a,308–321.Järnefelt1986,294–297,306.
62 Tavaststjerna1924a,295–305.Tavaststjerna1962,133–134.Järnefelt1902,25–34,64–71,77,83,

279,283.Järnefelt1916,130–132,175–176.Järnefelt1986,102–103,175–182.
63 Järnefelt1927a,270–277.Järnefelt1900,181.
64 Tavaststjerna1985,58.Järnefelt1965,34,77,80–91.Järnefelt1894,passim.Järnefelt1900,6,

50–76,460–466japassim.Järnefelt1927a,170–171.Järnefelt1986,384–389.
65 Järnefelt1900,111–120,133–135.Järnefelt1902,7–10,36–37,106–116,126,155.Järnefelt1916,

112japassim.
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tenEdvarduhmaamoralistejaesiintymälläjulkisestiprostituoitujenkanssa,joiden
palvelujamuutsalaakäyttävät,jaMinunMarttaniihannoiradikaalienaatelisnuor-
tenaviotontamuttarakkaudellistasuhdetta.66

AsiantuntemusjamoraalinentuohtumusyhdistyivätTavaststjernallakin,mut-
tavarsin toisenlaiseksikeitokseksi.Kovinaaikoinanäkee rakastajatarsuhteetkäy-
tännöllisiksi ja tyypillisiksi naimattomille aatelismiehille. Kaartin upseereilla on
”ystävättäret”,joidensuomanhelpotuksenturvinheseurustelevatvuosikausiasi-
veästivarsinaisenvaimoainekseneliaatelistyttöjenkanssa.Kartanonisännäksiase-
tuttuaankapteeniThoreldelääavoimestisuhteessameijerskaansajuurikenenkään
paheksumattaasetelmaa;ainoastaanaatelisenmorsianehdokkaanäitiepäröiantaa
tyttärensäseurustellasiveettömänmiehenkanssa.Aateliinkohdistuvaherravihaja
hysteerisen herännäisyyden (vahvan liioittelun avulla ironisoitu ja merkityksestä
riisuttu)moralisoivapuheenparsitaasyhtyvätrahvaannaistenvaroittaessanuorta
morsiantakapteenista.

”Synnin ja himojen hallitsema mies, [...] Paapelin lohikäärme, [joka on] kuin Paapelin

kuningas[...]elänytporttojenkanssa–jasittenhänalkoihimoitasinunvalkoistalihaasi,

sesusi,sinunlihaasi,jokaoletKotkaistenpuhdaskaritsa.”

Uramon torpan versiossa miespäähenkilö vapauttaa rakastajattarensa runsaiden
lahjojenkera.Rakastajattarenpitonäytetäänmaantapana, jostamorsiamenäiti-
kääneiteesuurempaanumeroa.67

Aatelin uskonnollinen välinpitämättömyys indeksoi valtavirran kirjailijoille
sitä,mitenkauasaateliolietääntynytkristillisestäSuomenkansasta.Järnefeltmyö-
täilitätäkritiikkiä,68muttakuvasimyösvaloisia,korkeastieettisiäyksityisajatteli-
joita.69Sisäpiirinnäkemyksessäaatelinelämäänmahtuikuitenkinmyösuskonnol-
lisuutta. Tavaststjernan Pikku Karl, ilmeisen halukkaana hälventämään säätyynsä
kohdistuviaepäluuloja,tarkkaileemaalaisaatelinuskonnollisiaperinteitänoudat-
tavaa,hiljaistaelämää.70Järnefeltinjohtoaiheitataasolikristillisyyttäjayhteiskun-
nallisuuttayhdistävätolstoilainenradikalismi.71

Kunniankäsiteoli1800-luvunaateliskirjailijoilleelävääperinnettä,tokipakol-
lisellaironiallahöystettynä.TavaststjernanKovissaajoissaKaartinkunniajärjestel-
mävalvoojäsentenedesottamuksia.Järnefeltilläkinsotilaskunniailmeneejoukko-
osastonmainettavaalivanatoverihenkenä,muttayhdistyymyössuvunkunniaan.
Veljeksissä kunniakäsite saa myös korostetun matalan tulkinnan: opportunistisin
velikatsookunnianvelvoittavanvainritualistiseentapojennoudattamiseen.72

66 Järnefelt1927a,119–121,192,195,210–211.Järnefelt1927c,passim.
67 Tavaststjerna1983,26–32,106,163–167,173–174.Tavaststjerna1924b,253–258.
68 Järnefelt1902,38–39,45,47.Järnefelt1916,250–251.Järnefelt1986,330,392.Järnefelt1894,

16–17.Järnefelt1927a,283–289.
69 Järnefelt1900,30–32.Järnefelt1902,15–16,39.
70 Tavaststjerna1962,58–59.
71 Järnefelt1894,208–240.Järnefelt1927b,3–131.Järnefelt1927a,283–289.Järnefelt1916,347–353,

458.
72 Tavaststjerna1983,26–32.Järnefelt1902,187–196,268,274.Järnefelt1986,169.Järnefelt1900

(erit.24,128–132).
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Ritarillisuuden velvoite sai aateliskirjailijoilta osakseen monensuuntaista ir-
vailua. Ideaali saattoiensinnäkin jäädäteorianasteelle.TavaststjernanPikkuKarl
näpistääosanpiikatytönjuomarahasta,jonkasummaonvainantajantiedossa,ja
tunteeitsensäperäti jaloksi,koskaeiotakaikkea:”detvar juhansriddarpliktatt
skydda barn, kvinnor och åldringar – och deras tillhörigheter.” Toisaalta ritarius
laimeni merkitsemään naisia liehittelevän tanssiaiskavaljeerin tointa. Järnefeltin
Helenassaaatelispoikaoppiiritaritapoja,kutenkädellesuutelemista,jaluutnantti
Maksimoffinkerrotaanolevanseurapiirinnaistenaltisjuoksupoikaja”avainpäi-
vänjuokseviinkulissien-takaisuuksiin”.73

Sotilashyveiden kirjo esittäytyi moderneimmillaan aateliskirjailijoiden teks-
teissä. Niiden näennäinen uutuus kaunokirjallisella areenalla tosin johtui lähin-
nä siitä, ettei yksikään valtavirran kirjailijoista oikeasti tuntenut sotilaselämää.
Tavaststjernankadettien jakaartilaistenhyveitäovat toveri- jakorporaatiohenki,
asetaidot,ruumiinkulttuurijahallittukäytös.PikkuKarlpuolestaanonsisäistänyt
perinteisemmänsoturihengen.Hänyrittääollahyväupseeri–rohkea,rehellinen
jajalomielinenpienipäällikkö,jokaottaaniskoilleensyynkokopoikajoukonkolt-
tosista.74 Järnefelt ironisoi kaartilaisia seurapiiriupseereiksi, mutta tunnisti myös
jäyhemmänhyvetradition.75

Aristokraattisen japorvarillisenmoraalinerosisältyi sanktioihin:edellinenko-
rosti sisäistä syyllisyyttä, jälkimmäinen ulkoista häpeää. Aatelinen kunniakoodi
tuottikin parhaimmillaan eettistä itsearviointia, omantunnonvapautta ja moraa-
lista aikuisuutta. Aateliskirjailijoiden suhde tähän ns. aristokraattiseen moraaliin
oliohut,muttaarvostava.TavaststjernanUtanordesitteleemoderninvapautuneen
aatelisen naistyypin ja kireälleviritetyn, neuroottisen miestyypin, jotka näyttävät
olevanhyveidenjapaheidentuollapuolenvain,koskaeivätviitsiposeeratahyveel-
lisinä. Kovien aikojen kapteeni auttaa nälkäisiä kerjäläislaumoja tavoiterationaa-
lisesti, ja saavuttaa parempia tuloksia kuin tunteellisen sääliväisesti asennoituneet.
EpäsovinnaistamoraaliajatteluaedustaamyösUramon torppa, jossaylimääräiseksi
käynytrakastajatarliikemiesmäisestiostetaanulossuhteesta.76MyösJärnefeltkoros-
tiitsenäisenmoraalipohdinnanarvoavarsinkin,joslopputulemaolitolstoilaisuus.77

Aateliset paheet löysivät aateliskirjailijoissa asiantuntevat ja lajityyppitietoi-
set kuvaajat.Ylpeys, aatelin helmasynti, sai runsaasti kriittistä huomiota. Tavast-
stjernanAffärerkuittaasenbarokkiseksihienosteluksi,Påunderstolnäyttää,ettei
kopeittenaatelisneitienaatelittomaankanssasisareensakohdistamahienovarainen
julmuusolekaunistakatsottavaa,jaKovinaaikoinakuvaaitserakkaanaatelisfröö-
kynän alentuvaisia laupeudentöitä. Toisaalta ”suomalaisen peukaloisylimystön”
itsetietoisuus saa osakseen lempeää ironiaa.78 Järnefeltille ylpeys oli tasa-arvon

73 Tavaststjerna1962,52.Tavaststjerna1983,25–26.Järnefelt1902,25–34,187–196.
74 Tavaststjerna1924a,295–305.Tavaststjerna1983,25–32.Tavaststjerna1962,36.
75 Järnefelt1902,83–92,187–196,268,203,271–272.Järnefelt1986,169,175–178,182–184,193,251.
76 Tavaststjerna1924a,332–339.Tavaststjerna1983,46–49,100–105,166.Tavaststjerna1924b,

253–258,262–263,283–284.
77 Järnefelt1894,208–240japassim.Järnefelt1916,199–221,347–353,411.Järnefelt1986,97–98,

100–101,134–136.
78 Tavaststjerna1924a,307–331passim.Tavaststjerna1983,25–26,103–105.Tavaststjerna1924b,163.
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vastavoima, josta piti päästä eroon. Pahinta ylimielisyys oli kohdistuessaan rah-
vaaseen,muttaylpeysrakensivääräärajaamyösaatelinjaaatelittomansivistyneis-
tön väliin. Toisaalta kopeus oli nousukkaan, ei aidon aristokraatin ominaisuus.
Maaemonlapsissaylpeysonmyöspositiivinenvoimavara.79

Kiivauden ja itsehillinnän pahe/hyve-kaksikko esiintyi aateliskirjailijoillakin.
Järnefeltviittasi isältäpojalleperiytyvääntulisenaatelisverenkäsitteeseenuseaan
otteeseen.80Itsehillinnänkuvauksiahallitsigenretietoinenironia.Tavaststjernakir-
jasihillinnänihanteen.Enallmängunstlingonoikeatyyneydenkukkanen.Ideaalin
omaksuumyösPikkuKarl,jokajoutuutodistamaan,kunkiusallinentilannesaat-
taaisänkiivaan,käskevänsotilaanverenhillintäkyvynkoetukselle.Pikkupojanitse-
hillintätaasonsitä,etteiitkeselkäsaunanuhatessa.81Järnefeltilläkinerityisestiup-
seerinkuuluihillitäitsensäkaikissatilanteissa.Helenanisänhillittyysonkuitenkin
sairaalloisen kireää, ja Vanhempieni romaanin nuoret Järnefeltit kärsivät kotona
kiivasluontoisenisänpakotetuista,epäonnistumaantuomituistaitsehillinnänyri-
tyksistä.82

Kliseinenaatelinenulkonäkösaiaateliskirjailijoillaantaatilaavastakohdilleen.
Tavaststjernantyylilajioliironia.Utanordesitteleepienen,kireän,hermostuneen
paronin,jollaonkaarevatkulmakarvatjasatiirinensuunilme.Kovienaikojenkap-
teeniThoreld todetaanmiellyttävännäköiseksi,muttahänenpäivällisilleenosal-
listuvillaaatelisherroillaon”ylimyksellinenlinnunnaama,kaljupää,hienotkädet
japitkätsormet,[... ja]hienotarvokkaathuulet”.Uramontorpankartanonisäntä
on miehekäs ja hyvin hoidettu, mutta hieman kalju – siis ehdottomasti ei aina-
kaanromantiikankonventionmukaisestikiharatukkainen.83 Järnefeltille fyysinen
rumuus oli henkisen rumuuden eli synnin palkka. Helenan isoisän äpäröillä on
kaikilla tämänulkonevatsilmät jaoutopäänmuoto.Naapurikartanononnellisen
perheen Georg-poika taas on klassinen kaunis aatelinen, ensin hienopiirteinen,
kiharatukkainen pikku kavaljeeri, myöhemmin sorea, jäykkäryhtinen kadetti.
MaaemonlastenhäilyväinenEdvardonlaihajakalpeaherraspoika,jollaonkapea
nenä, pienet viikset ja lommoposket, ja Veneh’ojalaisten alustalaisiaan huonosti
kohtelevaparonionkorostetunepäaatelinenlihavalyllerö.84

Aatelisnaisten kuvaajina kirjailijat poikkesivat suuresti toisistaan. Lempeä
Tavaststjernakeskittyiarvostamaanmonenlaistanaiskauneutta:Utanord-novellin
vallasrouvaontummasilmäinen,hienostunutjasensuelli,Uramontorpanmorsian
taaslaiha,energinenjauneksivasilmäinen.85Järnefeltillärumuudenruoskaviuhui
kohtinaisiakin.Isänmaassavanhaaatelisneitisoittaapianoa”pitkillälaihoillayli-
myssormillaan”,Veneh’ojalaistenanarkistiruhtinataronlyhytkasvuinen,pitkäkäti-

79 Järnefelt1965,77,80–91,132,145.Järnefelt1900,6.Järnefelt1902,11–14,36,41,43.Järnefelt
1916,14–15,21,486–490.Järnefelt1927a,215–217,222,228.

80 Järnefelt1899,68.Järnefelt1900,93,246.Järnefelt1927a,215–217,222.Järnefelt1916,65–67,112,
130–132.KiivaudestamyösTavaststjerna1924b,163.

81 Tavaststjerna1924a,295–305.Tavaststjerna1924b,378–379,433,440.Tavaststjerna1962,36,90.
82 Järnefelt1927b,187–188,262.Järnefelt1902,48–49,83–92.Järnefelt1986,288–289,324–325.
83 Tavaststjerna1924a,332.Tavaststjerna1983,25–26,175–179.Tavaststjerna1924b,259.
84 Järnefelt1902,7–10,26–27,64–65.Järnefelt1927a,119–121.Järnefelt1916,14–15.
85 Tavaststjerna1924a,332–339passim.Tavaststjerna1924b,259.



325

Aateluusomakuvana

nenjakyttyräselkäinen.Toisaaltakauneuskinjoutuurumaanvaloon,kunHelenan
isäkyynisenesineellistävästitoteaa,ettäsievätytäronhelpponaitettava.86

Valtavirran kirjailijoiden mukaan oikea pukeutuminen oli aatelisiin seuroihin
pääsyn edellytys. Järnefeltin edistyksellinen sisäpiirinäkemys taas kritisoi aatelitto-
mienharhaistaintoalunastaakomeallapukeutumisellapääsyäpiireihin.Isänmaassa
”frakkiin pukeutunut käsityöläinen” saa osakseen vaatteisiinsa huolettomasti suh-
tautuvien modernien aatelisten demokraattisesta eetoksesta nousevan ivan. Puku-
koodin noudattaminen markkeeraa taantumuksellisuutta. Helenan vastenmielinen
isä on ulkoisesti hienostunut, jalokivisormuksin koristautunut maailmanmies,
Veneh’ojalaisissa opitaan, että yksinkertaisin on tyylikkäintä, ja Vanhempieni ro-
maanissa vilahtaa demokraattisesta asenteestaan kuuluisa äidinisä, joka naamioi-
tuu työvaatteisiin ja laskeutuu kansaan pariin solmimaan aitoja ystävyyssuhteita.
SisäpiirinversioaatelisestaryysyläisromantiikastasisältyyKuolemaan, jossaprofe-
toimaanäityväaatelismieshämmästyttääsäätytovereitaanresuisellaulkoasullaan.87

Aateluudenteoriasisäryhmännäkökulmasta

Käsitykset aatelia sitovasta kruunun, valtion tai kansakunnan palvelemisen vel-
voitteestaerosivatkirjailijoillaolennaisestitoisistaan.Tavaststjernanaateluuskäsi-
tykseeneikuulunutvastuuisänmaankohtaloista.Hänenaatelisetpäähenkilönsä,
esim.Hederochäran lääkäri,olivatyhteiskunnanrivijäseniä.88 Järnefelt taas liitti
kansakunnan palvelemisen ideaaliin tolstoilais-kristillisen lähimmäisen palvele-
misen, ja sai tulokseksi entistä vahvemman moraalisen velvoitteen, jota tosin
kaikki eivätnoudattaneet.Kansakuntaa saattoipalvellanäkyvänäeliittinä,mutta
arkistayhteishyvääsaattoiedistäämyösluopumallavallastakansanhyväksi.Maa-
reformissaolivatvastakkainidealistinenmalli,jossa(aatelisten)suurmaanomista-
jienmaat jaettaisiin talonpojille, japragmaattinenviljelymenetelmienkehittämi-
nen suurmaatalouden puitteissa. Aatelishyveisiin kuului myös perustuslaillinen
isänmaallisuus.Upseerinylintoimintaohjeoliuskollisuushallitsijalle.89

Kysymys valta-asemasta näyttää läheltä ja sisältä katsottaessa erilaiselta kuin
kaukaa jaulkopuolelta.Aateliskirjailijoillevallankäytännötolivatarkisia, janiitä
voitiinkuvatarauhallisesti.TavaststjernanKovissaajoissakartanoseudunaatelion
kiistattayhäpaikallisyhteisönjohdossa,samoinJärnefeltinHelenassa.Vastuullisen
vallankäytön tavoitteeksi valtion tasolla kuvataan Vanhempieni romaanissa ja
Maaemonlapsissauudenkansallisen(aatelisen)eliitinluominen.90

86 Järnefelt1965,140.Järnefelt1916,199–221passim.Järnefelt1902,17–22.
87 Järnefelt1965,135–136.Järnefelt1902,17–22.Järnefelt1916,137.Järnefelt1986,100–101.

Järnefelt1927b,39,60.
88 Tavaststjerna1924b,353–442.Tavaststjerna1924b.
89 Järnefelt1894,108,128.Järnefelt1899,24,81–117.Järnefelt1900,460–466japassim.Järnefelt

1902,11–14,36,41,43,55–58,133–153,160–161.Järnefelt1927a,148–151,180–181,186–188,
215–224,227–228.Järnefelt1916,199–221japassim.Järnefelt1986,143–145,175–178,383–384,
407–408.

90 Tavaststjerna1983,passim.Järnefelt1902,7–14japassim.Järnefelt1894,51–52,96–98,108,128.
Järnefelt1986,383–384,407–408,425.Järnefelt1927a,219,224,227.
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Toisaalta aateliskirjailijat myös kiistivät säätynsä valta-aseman: aateli oli enää
vallanmonopolinmenettänytseurapiirienparhaimmisto,sosiaalinenyläkerrostu-
ma,jonkayhteyteenaatelittomatpyrkivät.TavaststjernanKovinaaikoina-romaani
toteaapääkaupunginaatelisupseeritpeukaloisylimystöksi,jollaeiolevaltaa,mut-
tasitäkinenemmänitsetuntoa.PikkuKarlin isänauttiikartanonherranaväkensä
kunnioitusta,mutta lapsenmaailmaaneikuuluedeskaikujatodellisestavallasta.
MyösJärnefeltinIsänmaassaaatelioneksklusiivinenyläluokka,jonkaliitännäisjä-
senyyttäulkopuolisethavittelevat,koskasenkylkiäisenätuleeilluusiovallanlähei-
syydestä.91

Tavaststjernakuvasiaatelinrooliamelkoperinteisesti:setoimisotilas-jasivii-
liviroissa jaharjoittimaanviljelystä,minkälisäksiosaajelehtirikkaanatyhjäntoi-
mittajaluokkana.92 Järnefelt erotti Samuel Croëllissa 1600-luvun sotilas- ja siviili-
virka-aatelinjariistäjänroolissanähdynläänitysaatelin.Aikalaiskuvauksetesitteli-
vättalonpoikiariistävääesiteollistakartanoelämäntapaa,muttamyösjärkiperäistä
suurviljelystä, jokahyödytti talonpoikiakin.Toinenkeskeinentoimintakenttäoli-
vatarmeijanjakeskushallinnonkorkeatvirat.93

AatelintalouspoliittistamerkitystäsivusivainJärnefelt,jonkatolstoilaisenteo-
rian mukaan aateli riisti alempien säätyjen työvoimaa. Käytännössä hän kuvasi
myös aatelista köyhyyttä. Entisen riistäjäsäädyn jäsenet opettelevat elämään näl-
käkurkina sekä Veljeksissä että Helenassa. Myös Vanhempieni romaanissa talous-
huoletovataatelisennuorenparinarkipäivää.Mikääntalonpoikienriistäminenei
enäätulekysymykseenkuinkorkeintaanvaltionmaksamanpalkanmuodossa.94

Privilegioiden suhteen 1800-luvun jälkipuolen aikalaistodellisuus oli aiempia
vuosisatoja paljon niukempi, joten realistisen tyylikauden kirjallisuudessa mai-
nintojakinonvähän.Pääosalöytyiaateliskirjailijoilta.Tavaststjernakirjasisääntö-
perintötilan arvonimeen liittyvän perimyksen ja kotikuritusoikeuden, Järnefelt
eräiden korkeiden virkojen varaamisen aatelille ja edustautumisoikeuden valtio-
päivillä.95

Aatelisetpersoonallisuustyypitjaaatelismiehen
ideaalityypitaatelismiestensilmin

Valtavirran suosimat aateliset persoonallisuustyypit, koleerikko ja sangviinikko,
esiintyivät tunnistettavina myös aateliskirjailijoilla. Perusaatelinen oli heilläkin
klassinen hyvä koleerikko. Tavaststjernan Affärer-näytelmän kartanonisäntä on

91 Tavaststjerna1985,65–66japassim.Tavaststjerna1962,passim.Järnefelt1965,49.
92 Tavaststjerna1985,passim.Tavaststjerna1924b,passim.Tavaststjerna1924a,184–190,295–305.

Tavaststjerna1983,17–18,25–35,46–49,83–84,100–105,116,166.Tavaststjerna1962,11–17,
23–25,36,119,133–134japassim.

93 Järnefelt1899,28–34,42,53–64,71,76–77,81–86,93,98–117,124.Järnefelt1902,11–14,106–116,
126.Järnefelt1927a,180–181,186–188.Järnefelt1916.Järnefelt1986,102–103,127–128,156–157,
161–162,175–178,182–184,288–289,350–351,425.

94 Järnefelt1900,30–32,35–49,244.Järnefelt1902,7–14,278,343.Järnefelt1986,102–103,288–289.
95 Tavaststjerna1927b,41–180.Tavaststjerna1962,80.Järnefelt1899,11–14.Järnefelt1986,326–327.
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kiivasjaylpeä,pureviamukakohteliaisuuksiaviljelevävanhus,PikkuKarltaasyl-
peä jakomentamishaluinenmutta ritarillinennuoriherra, jonka isä taas tasapai-
noileekiivaudenjaitsehillinnänvälillä.96JärnefeltinSamuelCroëllissakoleerisuus
liittyysotilasaateliin, jaMaaemonlasten leppoisakartanonisäntäkinlöytäätarvit-
taessauljaan luontonsa.NaispuolisiakoleerikkojaovatepäsovinnainenHelena ja
Veneh’ojalaisten voimakastahtoinen kyttyräselkä-ruhtinatar.97 Pahaa koleerikkoa
kuvasiainoastaanJärnefeltHelenanomavaltaisenjapiittaamattomanisoisänhah-
mossa. Tyyppiä sivuaa myös isä Järnefeltin tiukan itsehillinnän ja hallitsematto-
mienraivokohtaustenvuorotteluVanhempieniromaanissa.98

Miespuolinen sangviinikko, jokavaltavirran teksteissäusein toimitti 1700-lu-
vun hovimiehen koristeellista virkaa, oli Tavaststjernalle kielteinen aikalaismalli:
vähälahjainen, kevytmielinen ja heikkotahtoinen, ujostelematon ja sosiaalinen.
Tyyppiä edustavat Affärer-näytelmän nuori paroni, ”en medelmåttig, modern
skeptikerutanallhandlingskraft”, jaKovienaikojen alunkapteeni, jokanelikym-
menvuotiaaksi huvittelee kaartinupseerina.99 Järnefeltin kuvaustapa oli moraali-
sesti iskevämpi,muttamyösmonipuolisempi. Isänmaassaesilläonvetelehtivä ja
lyhytjännitteinen Arthur. Veljekset haihattelevat kukin tavallaan. Helenan ystävä
Georgonlapsenaherttainenjaseurallinenpoika,aikuisenaitserakasupseeri,mut-
taymmärtääajoissatotellavahvaluontoisempaaHelenaajahypätäpoissosieteetin
oravanpyörästä.Kuolemanhöpsöprofeettaonaltis ja innostuva,mutta ehdotto-
masti ei lujaluontoinen, samoin Maaemon lasten vilpitön Edvard. Vanhempieni
romaanissa vilahtaa myös kamarijunkkari Linder, joutilas ja hurmaava kaikkien
alojen amatööri, todellisen elämän sangviinikko par excellence.100 Naispuolisia
sangviinikkoja ovat Isänmaan pinnallisen ystävällinen, tapakohtelias Fanny ja
Huligaani-novellinMargit:kritiikitön,innostuvajatunteellinentolstoilainenlau-
peudensisar.101

Valtavirran vakiinnuttamat aatelismiehen ideaalityypit löytyivät nekin myös
aatelisiltakirjailijoilta.

Aatelinen ammattisotilas oli heillekin katoava luonnonvara. Järnefeltin Van-
hempieniromaaninisäkouluttautuualunperinsotilasuralle,muttapalveleevälillä
myössiviiliviroissa.Tavaststjernanupseeritovatpääosinsiirtyneetrauhankannal-
le,eronneetvakinaisestapalveluksestajamuuttaneetkartanonsasuojiin.102

Rauhanajan koristeellisen seurustelu-upseerin tyyppi esiintyi useammin. Ta-
vaststjernan novellin En allmän gunstling päähenkilö, kadetti Cable on eloisa ja

96 Tavaststjerna1924b,148–150.Tavaststjerna1962,11–17,23–25,36,
97 Järnefelt1899,166,175,177.Järnefelt1927a,215–217,222,118Järnefelt1902,36,41,43,55–58,

106–116,126,155,356–361.Järnefelt1916,199–122.
98 Järnefelt1902,7–10.Järnefelt1986,288–289,324–325.
99 Tavaststjerna1924b,46–50,69,127,139–141.Tavaststjerna1924a,248–250,295–305.Tavaststjerna

1983,25–32.
100Järnefelt1965,53,77,80–91,163.Järnefelt1900,6,135–139japassim.Järnefelt1902,25–34,

64–71,77,83–92,96,103,119–122,165,187–196,279,282,343,356–361.Järnefelt1927b,passim.
Järnefelt1927a,126–127.Järnefelt1986,462–465.

101Järnefelt1965,80–91,127–132,136–138,143,145.Järnefelt1926,7–56.
102Järnefelt1986,passim.Tavaststjerna1924b,45,148–150.Tavaststjerna1983,17–18.Tavaststjerna

1962,11–17,90.



328

Kuviteltuaatelismies

elegantti naistenmies, jonka elämää määrittävät tanssi, aseharjoitukset ja toveri-
henkisekäsekalaisetlemmensuhteet.103Erityisenhyväesimerkkiideaalityypistäon
kuitenkinKovienaikojenalkupuolenkapteeniThoreld,joka

”oli koko pitkän nuoruutensa elänyt Kaartin luutnantin iloista elämää Helsingissä siitä

pitäenkunhän19-vuotiaanaolihyvillätodistuksillaläpäissytpäästötutkintonsakadetti-

koulussa.Häntäyttiihmeellisenhyvinnetavallisetvaatimukset,jotkasiihenaikaanpää-

kaupungin hienoimmissa piireissä asetettiin hyvin kasvatetulle nuorelle miehelle. Hän

osasi taitavasti kumartaa, heläyttää kannuksiaan yhteen ja hymyillä itsetietoisesti, hän

ihaili omia olkalappujaan ja taisi olla kiireestä kantapäähän saakka kohtuullisen ylpeä.

Hänymmärsivälttävästiranskankieltä jaesiintyi tarpeellisissatilanteissamaljanesittä-

jänäjanimipäivärunoilijana.Hänenonnistunutulkomuotonsa,vanhanimensäjanämä

pienet luonnonlahjansa tekivät hänestä pian suositun tuossa korkeasti vapaasukuisessa

sotilasseurassa, johon silloin tällöin hyväntahtoisesti päästettiin joku raharuhtinaskin

yhteiselämänulkonaistaloistoalisäämään.Hänenajatuksensa,jotkaeivätolleetkoskaan

aivan korkealla lentäneet, tukivat yhtäkkiä aivan samanlaisiksi kuin hänen ympäristön-

säkin ajatukset, ja tuo suomalainen peukaloisylimystö voi pian kehaista sillä, että se oli

saanuthänetvangituksihänenomaan luutnantinylpeyteensä.Sekantoihäntäkäsillään,

se lellitteli hänet pilalle, ja hänen yhteytensä muun vähemmän jalosukuisen maailman

kanssasupistui joihinkinpieniinkahakoihinylioppilaidenkanssakaupunginlaitaravin-

toloissa,joissamolemminpuolinosoitettiinääretöntäylenkatsettatoinentoiselleen,sekä

tanssiaiskeskusteluihin kaupungin keikailevien nukkien kanssa, kuin myös sotamiesten

komentamiseen. Sotatakki ei häntä koskaan rasittanut, ja hän olikin pukeutunut siihen

vain siksi, että se katsottiin siihen aikaan kaikkein hienoimmaksi ja että hänen tulevai-

suudestaanhuolehtivaäitinsäolisensillätavallamäärännyt.”

Leveänelämänsä,naisjuttunsa jakortinpeluunsaThoreldrahoittaaensin leskiäi-
tinsähoitamanmaatilantuotollajasittemminkiinnittämällätilan.Äidinkuoltua
häneroaapalveluksesta jaryhtyyhoitamaansukutilaa.Toveripiiri, jotahuolettaa
enitenKaartinmaine,arveleeThoreldineroavankonkurssintakia,jahuomauttaa,
ettävelatolisivoituhoitaaomassapiirissä,ryhtymättämoisiinäärimmäisyyksiin.
ErotessaanThoreldsaakapteeninarvon.Hänestätuleetoinenaikansatyyppihah-
mo,possessionaattijaupseerievp.104

MyösJärnefeltinHelenan lapsuudenystävä ja tulevapuoliso,naapurikartanon
Georg,edustaarauhanajanparaatiupseerintyyppiä.Jolapsenahänontäydellinen
kavaljeeri,jokaosaakumartaahovitapaan,lyödäkantapäätyhteenjasuudellakä-
delle.Hänestäsukeutuukiharatukkainenkadetti.Vanhemmatrahoittavatpoikan-
sa sotilasuraa: kartano myydään, että tälle saadaan pääomaa. Georg ajaa rajuilla
hevosilla,onylimielinen,pidättyväjaritarillisenkohtelias.Kadettiunivormuvaih-
tuu verkaiseen, tyköistuvaan, hopeanappiseen upseerinpukuun, johon kuuluu
miekka. Georg omaksuu uuden asemansa ironisesti kuvatut ihanteet: pitää olla
kuten muut, hillitä itsensä kaikissa tilanteissa ja käyttäytyä hyvin. Muita arvoja

103Tavaststjerna1924a,295–305.
104Tavaststjerna1983,25–32.
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ovatsukuylpeys,toverihenkijaunivormunkunnioittaminen.Kaartinupseeritovat
Helsinginseuraelämänkermaa,tahdikkaita,tanssitaitoisiaikuisiapoikamiehiä,joi-
denasuonvirheetönjajakausulottuuniskaanasti.Upseerikerhollarentoudutaan
sanomalehtien,biljardinjabuffetinääressä.Kiroiluonsallittuavainherraseurassa.
Puheissavallitseehaaveellinenritarirakkaus,käytännössäylläpidetäänjalkavaimo-
ja. Naimisiin, mieluiten rikkaisiin naimisiin, saa mennä aikaisintaan kapteenina.
Sotilaselämän pinnallisuus huipentuu paraatiin, jota varten loistavat univormut
onvarsinaisestitarkoitettu.LopultaHelenataivuttaaGeorginvaihtamaanväkival-
taajaepätasa-arvoaindikoivanupseerinuransatalonpoikaiseenelämään.105

Kolmas ideaalityyppi, aatelinen virkamies, sai paljon kuivemman käsittelyn.
TavaststjernanKovissaajoissavirkamiehiäovatsivuhenkilöt,Kotkaistenkartanon
pojat,oikeustieteenprofessoriHelsingistäjakanslianeuvosTurusta,sekävävy,vara-
tuomarivonBlume.106Järnefeltintakaisinkäsityöläiseksi-malliinvirkauraeisopi-
nut,javirkamieskuvatolivatsenmukaisia.VeljestenopportunistinenUunohakeu-
tuu akateemiseen virkaan, nai rikkaan kauppaneuvoksen tyttären ja ui suomen-
mieliseenpuolueeseen.Komeakarriääriviekansallisenrahavallanlinnakkeisiinja
fennomaani-sivistyneistöntukipylvääksi.Aateluudestaanhuolimattahänonnou-
sukas,jonkaarvomaailmaonkaikkeamuutakuinylimyksellinen.Vanhempieniro-
maanissaaatelinenvirkamiesesiintyysekäidealisoitunaettärealistisenavariantti-
na.ÄitiElisabetinvenäläisensuvunkukkasenaesiteltydemokraattinenaatelismies
onkorkeassasiviilivirassa,muttaesiintyykuintavallinenihminen,suhtautuukaik-
kiin ihmisiin näiden ansion mukaan, ei sorra alempiaan tai pokkuroi ylempiään.
IsäJärnefeltinupseerinuraVenäjälläjohtaakorkeisiinsiviilivirkoihinkotimaassa.107

Neljäs, maanviljelijän ideaalityyppi kantaa harteillaan aatelin modernisaation
painolastia.TavaststjernanKovienaikojensivuhenkilöistäyksikuvittaatätätyyppiä
hiemanvaltavirrastapoikkeavallatavalla.Moderninvirkamieskoulutuksensaanut
varatuomarivonBlumenäetviljeleepäätoimisestiappensa,ukkoMannersköldin
omistamanKotkaistenkartanonmaita.Romaaninpäähenkilö,kapteeniThoreld,
Herrasaaren herra, on mainittava jo tässäkin yhteydessä, vaikka häntä jäljempä-
nä käsitellään myös modernin yrittäjän nimikkeen alla. Thoreldin kartanotalous
käsittää mm. metsä- ja maitotaloutta. Kohentautuvassa kartanomiljöössä lyövät
kättä työteliäsarki jaylpeämenneisyys.RinnakkaisversioUramontorppa esittelee
meijerinomistaja-kapteenin talonpoikien parissa viihtyvänä maalaisjunkkarina.108
JärnefeltinIsänmaassaeräsaatelisnuorukainenuneksiialoittavansauudenelämän
maanviljelijänä. Helenan ja Maaemon lasten loppuratkaisu tuottaa tällaisen tilan-
teen,muttakoskaromaaneissaomaksuttuisännyysonluonteeltaantalonpoikaista,
Järnefeltinaatelisisäntiäja-emäntiäeivoisuorastaanlukeatähänkategoriaankuu-
luviksi.109

105Järnefelt1902,25–34,64–71,77,83–92,96,103,119–122,165,187–196,200,203–207,218–219,
268,271–274,279,283,330–334,356–361.

106Tavaststjerna1983,17–18.
107Järnefelt1900,30–32,50–76,460–466japassim.Järnefelt1986,134–136,156–162,343–347,

383–384,407–408.
108Tavaststjerna1983,17–18,33–35.Tavaststjerna1924b,260.
109Järnefelt1965,53.Järnefelt1902,11–14,36,45–47,55–58,106–116,126,133–153,356–361.

Järnefelt1927a,180–181,186–188japassim.
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Modernisaation sanomaa kantaa myös viides ideaalityyppi, moderni ammat-
tilainen.Vaikkakirjailijatitsekinkuuluivattähänkategoriaan,seeiteoksissajuuri
näy.AinoaakateemisestikoulutettuaatelinenpäähenkilöonTavaststjernanHeder
ochära -näytelmän lääkäriGustavvonFraten.Hänei esitteleaateluuttaan,vaan
paneutuu hoitamaan potilaitaan. Muiltakin tohtorin aateluus kirvoittaa lähinnä
ironiaa:”Doktornharvaritädelmodigochstorsintsomalltid.[...]Hankanaldrig
lärasigbehärskasinanoblakänslor.”JärnefeltinVanhempieniromaanissakäväisee
aatelinen ammattitaiteilija, kuvanveistäjä Clodt. Isä Järnefelt suosittelee pojilleen
hallinto-taifinanssimiehenuraa,muttahyväksyymyösvapaatammatit.110

Kuudes ideaalityyppi, varhaismoderni yrittäjä kantaa loput modernisaation
taakasta. Hahmoa kuvasivat realisteista vain aateliskirjailijat. Tavaststjernan En
allmängunstling-novellissavilahtaakonkurssintehnytaatelinenpuutavarakaup-
pias.Kovinaaikoinakuvaaanonyyminkartanoseudunelämäänälänhädänvuon-
na1867,maailmassa,jotarautatiejapuutavarateollisuusmodernisoivat.Kapteeni
Thoreld uudistaa Herrasaarta laajamittaisen metsätalouden avulla, hyödyntäen
uittoväylää ja sahaa, joihin kartanolla on osuus. Valiokarjan maito jalostetaan
omassameijerissä.Kuitenkinaateluudenjamoderniteetinsuhdekuvataantarkoi-
tuksellaambivalentiksi.KotkaistenLouise-neiti ihaileeaatelitontavuori-insinöö-
riä, tulevaisuuden miestä, aivan samoin kuin Topeliuksen Linnaisten Ringa ark-
kitehtiLithauta taiMirabeau-tädin tyttömäinenkertojanääni insinööriDammia.
Toisaalta myös kapteeni osallistuu modernisaatioon puuhatessaan nuorille insi-
nööreille ulkomaan opintomatkastipendejä.111 Myös Järnefeltin Helenan isä pe-
rustaa sahan,myymetsää javiettääylellistäelämää.Uuttaonkritiikinääni, jota
kirjailijakäytteleelapsekkaanHelenansuulla.Kartanonjatalonpoikienedutkäy-
vätristiin.Sahanpatoahallitsevaahnekartanonisäntämakuuttaavettäpelloilla,ja
kunviljelijätkapinoivat,hänkutsuukasakatnäitäkurittamaan.112

Seitsemättätyyppiähenkilöiväaatelinenluuseri,degeneraationjaväistymisen
ikoni,olivaltavirrankirjailijoidensuosikki,jonkamyösaateliskirjailijatesittelivät.
TavaststjernanEnallmängunstling-novellinnimihenkilönisäansaitseeleipäänsä
opetustyöllä”sedan hans trävaruaffär gått omkull”. Syntyvä mielikuva on paljon
sen sisältävää lausetta pitempi, ja toteava sävy alleviivaa epäonnisen liikemiehen
surkuhupaisuutta.113 Järnefeltinkin aatehorisonttiin luuseriaatelinen sopi. Hän
kuitenkinkuvasihahmoalempeästisisältäpäin,eiulkopuoleltatämänepäonnelle
irvistellen.ErityisenempaattisestinähdäänMaaemonlastenvieraantunutEdvard.
Huolimattakalliistasavukkeistaan,nappikengistään,kovastakauluksestaan,hajus-
tetusta nenäliinastaan ja kellonvitjoistaan tämä lommoposkinen, laiha, kalpea
nuorukainen tuntee olevansa tarpeeton olento, jonka ainoa arvokas ominaisuus
onylhäinensukunimi.Rahvaanparissahänyrittääolla luonteva,muttaalkaakin
harmikseen esittää ”sukkelaa herraa”, eli toteuttaa olettamiaan ennakkoluuloja.
Hänkokeesyyllisyyttätyötätekevänluokanedessäjaahdistuu,kunisäalkaanait-

110Tavaststjerna1924b,378–379japassim.Järnefelt1986,134–136,384–389.
111Tavaststjerna1924a,296.Tavaststjerna1983,33,107,116.Topeliuksenteoksetkts.ylläs.?
112Järnefelt1902,7–14.
113Tavaststjerna1924a,296.
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taa häntä rikkaan kartanon tyttärelle. Omanlaisensa häviäjä on myös Kuoleman
päähenkilö–tunteikas,idealistinen,elämäntaidotonaatelinenaikamiespoika,joka
äitinsä kuoltua joutuu hengellis-yhteiskunnalliseen kriisiin, omaksuu köyhyyden
ihanteenjaryhtyyprofeetaksi.114

Aatelinentyömies,ideaalityypeistäkahdeksasjaviimeinen,säädystäpudonnei-
suutensatakiatavallaanmyöshäviäjäksilaskettava,oliperinteisenaateluudentäy-
sivastakohta.Seolipuhtaastijärnefeltiläinenhahmo,jokahänelläkinesiintyivain
kerran,elleioteta lukuunyllämainittuja talonpoikaisiksimaanviljelijöiksiryhty-
neitäaatelisia.Täysinonnistuneeltataivapaaehtoiseltavalinnaltaeiaatelismiehen
fyysinenteollisuustyönäytä.Enitenkäyttöäsilläonkintasa-arvonpropagoinnissa.
VeljestenGabrielhankkiutuuMustilaanmaanviljelysoppiin,siirtyyTurkuunkone-
pajalle töihin, juopottelee ja pohtii, rupeaisiko herraksi vai työläiseksi, punniten
myösniitä”suuria etuja, joitahänen syntyperänsä jahänenverrattainhyvät tie-
tonsajataitonsatarjosivat”.Uusissakinympyröissäaateluudestaonhyötyä.Erään
rettelön jälkeen poliisi pahoittelee papereissa lämmittäjänä esiintyvän aatelisen
pidätystä:”Seontietystierehdys.”TyöväestönparissaGabrieloppii,ettäsepätkin
ovat ihmisiä, janäkeeomansäätynsäpiittaamattomuudenalempia luokkiakoh-
taan. Kun Gabriel joutuu kaltevalle pinnalle, pelastamaan tullut Henrik-veli hä-
peäähänennokistaolemustaaneikäsuostunäyttäytymäänhänenkanssaanTurun
keskustassa.HenrikeihyväksyGabrielin työmiestuttavuuksia,vaanyrittää saada
häntätakaisinsivistyneeseenseuraan.115

Syntyperäinenaateluuskohtaa
hyveaateluudenjatosiaateluuden

Valtavirran kuvauksissa perinnöllisen statuksen vastakohdaksi asetettu mieskoh-
taisen ansion periaate haastoi syntyperäistä aateluutta hyveaateluuden käsitteen
avulla ja täydensi sitä tosiaateluuden käsitteellä. Ansioituneisuus ohitti syntype-
ränaateliskirjailijoillakin.TavaststjernanLapsuudenystävätjaAffärermuistuttavat,
ettäkosijanmeriittejäpuitaessaolennaistaovatkyvyt, ei syntyperä.116 Järnefeltin
Heräämisenijulistaa,ettävainhenkilökohtaisetansiotovattodellisia,jaVeljeksissä
sama havaitaan käänteisesti, kun aateluus tuo ansaitsemattomia etuja. Helena
kritisoimaailmaa,”jokanointyhmästi jakelikunniaa ihanarvottomille japalve-
li ilmassa kieppuvaa tyhjyyttä”, Veneh’ojalaisten aateliton upseerikokelas oppii,
että”hienous tulee hyveestä eikä syntymästä” ja Vanhempieni romaanissa isoäiti
Järnefeltteroittaa,ettäansiotonkunniaontyhjää.117

Tosiaateluus taas kuului niille aatelisille, jotka kantoivat säätynsä velvoitteet
kunnialla. Järnefeltin Samuel Croëllissa se on hengen jaloutta, Helenan äidin ta-
pauksessasisäistähienostusta,Veneh’ojalaisissavaatimattomuuttajakoreilematto-

114Järnefelt1927a,119–121,126–134,142,148–151,155,159,170–172.Järnefelt1927b,39,60.
115Järnefelt1900,77–139,244,299–300,331–335.
116Tavaststjerna1985,102.Tavaststjerna1924b,88.
117Järnefelt1894,232.Järnefelt1900,100.Järnefelt1902,106–116,126.Järnefelt1916,135.Järnefelt

1986,167.
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muutta.Vanhempieni romaanissaäiti arvioi tosiaateluudenmerkitsevän tervejär-
kisyyttä,eimuodollistakasvatustajakuria.118

Hyveaateluudesta abstrahoitui hengen aristokratian käsite. Tavaststjernan
Kvinnoregementetkirjaasenmuodoissa”enandesaristokrat” ja”bondearistokra-
ti”, Lapsuudenystävissä ironisoidaan ”intelligenssi-aristokraatteja”.119 Järnefeltin
Isänmaan edistyksellinen nuori seurapiiri puhuu henkisestä ylimystöstä, johon
talonpoikakin saattaa lukeutua, ja Minun Marttani -teoksessa surraan henkisen
ylimyksellisyyden katoamista.120 Eräs versio hengen aristokratiasta oli vielä soti-
laskunnian yhteisyys, joka muodosti keskinäisen kunnioituksen ja tasa-arvon si-
teenaatelisen jaaatelittomansoturinvälillä.Realisteista teemaakäsitteli ainoana
Järnefelt, jonka Veneh’ojalaisissa aateliton päähenkilö pääsee koulutuksen kautta
upseeriksijakäytännössäaatelinverroille.121

Demokratiateemat

Tasa-arvoa propagoivat ja aateluuden olemassaoloa epätasa-arvon kulmakivenä
kritisoivat kaunokirjalliset demokratiateemat löysivät tiensä myös aateliskirjaili-
joidenteoksiin.Osintämäkertooajankirjallisenkaanonin,osinarvopohjanyh-
tenäisyydestä.

Valtavirranrealistienkuvauksissa tasa-arvo Jumalanedessäolifilosofinenpe-
riaate. Sen mukaan uskonnon tulisi tehdä ihmiset samanarvoisiksi. Tavaststjerna
käänsi periaatteen tietoisesti nurin Kovissa ajoissa. Ironisesti kuvattu aatelinen
hyväntekijätärarveleesalaa,ettänälkäänäkevärahvasonhuonollakäytöksellään
herättänytJumalanvihan,kuntaashänenomarikkautensajaylhäisyytensäonto-
distehänenkorkeammastamoraalistaan.122 JärnefeltinIsänmaassahuomautetaan
kuivasti, että tasa-arvo olisi toivottavaa maan päälläkin, ei vain Jumalan edessä.
Helenanrippipappitaasjoutuuliukkaillejäilleselittäessään,ettäyksittäisetihmi-
setovatkylläsamanarvoisiaJumalanedessä,muttasiitähuolimattamyösmaalli-
neneriarvoisuusonHänenasettamansa.SekäMaaemonlapsissaettäVanhempieni
romaanissakielteisestikuvattukonservatiivihahmoväittääJumalanluoneenherrat
japalvelijaterilaisiksi.Tolstoilainenperiaateoli,ettäuskonnollisentasa-arvoideaa-
lin tuleeohjatayhteiskunnallista toimintaa ja toteutua luokkienvälisenä tasa-ar-
vona.123

Syntyperänsattumaluonnettaargumentoitiinyleensäluomiskertomuksenauk-
toriteetilla: kaikki ihmiset ovat Aatamin ja Eevan jälkeläisinä syntyisin samasta
luomisen lähteestä. Järnefelt eksplikoi teeman Samuel Croëllissa, jossa muistute-

118Järnefelt1899,18.Järnefelt1902,15–16.Järnefelt1916,137,232–251,262,409.Järnefelt1986,
288–289,324–325.

119Tavaststjerna1924c,89–90,330–331.Tavaststjerna1985,113.
120Järnefelt1965,136–137.Järnefelt1927c,36.
121Järnefelt1916,passim.
122Tavaststjerna1983,103–105.
123Järnefelt1965,109.Järnefelt1902,55–58.Järnefelt1927a,155.Järnefelt1986,163.Järnefelt1894,

208–238.Järnefelt1933,143.Järnefelt1927b,39,44–45.Järnefelt1916,347–353.
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taan kaikkien olevan samaa ihmisrotua, samaa lihaa ja verta. Helena taas tuntee
syntyperänsatunnaisuudenkatsellessaan isänsääpäräpoikaa, jollaeiolesijaasii-
näetuoikeutettujenmaailmassa, johonhän itsekuuluu.Samakorostusonmyös
Veneh’ojalaisissa.124

Työnetiikka,rehdinruumiillisentyönihannointi,kuuluutaustallaTavaststjer-
nanLapsuudenystävissä,jossaihastellaanmiehisenmaatyöntervehdyttäväävaiku-
tusta.125 Uskonkappaleen aseman se saavutti Järnefeltillä, jonka monet roolihen-
kilöt toteuttavatTolstoin ihanteita.VeljeksistäGabriel ryhtyykonepajatyöläiseksi,
kuntaasHelenaGeorginsakanssajaMaaemonlastenaatelisnuoretpäätyvätmaan-
viljelijöiksi kansan keskuuteen. Sama eetos kaikuu novellissa Pelastetut, jossa ta-
loustyöparantaaveltonjahuvittelevanaateliselämäntavanaiheuttamansairauden.
VanhempieniromaaninlopussajaLallinvenäläisessäkartanoidyllissätolstoilaisuus
jyrkkeneeabsoluuttiseksiohjeeksi:ihminenälköönpalveluttakoitseääntoisilla.126

Romanttinen rakkaus, jonka osapuolet valtavirran kirjailijoilla yleensä olivat
erisäätyiset,propagoi tunteidendemokratiaa: sukuvastustaa,muttaaito rakkaus
voittaa. Aatelisilla kirjailijoilla konventio yllättäen osoittikin liberaalin asenteen
rajoja.TavaststjernanPåunderstol-novellinmodernissamaailmassaaatelittoman
naisenjaaatelismiehenliittosolmitaan,muttaherättääaatelisyhteisössäkuitenkin
kielteistä huomiota. Kovien aikojen kaartilaiset suosivat säädynmukaista avioliit-
toa.127 Järnefeltin Isänmaassa säätyero estää naimakaupan, Helenan isä kavahtaa
aatelittomankosijanmahdollisuuttakin jaVanhempieni romaanissaaatelisyhteisö
suositteleesäädynsisäistäliittoa.128

Vallankumous,aateluudenvastainenteemavaillavertaa,löytyysekinmyösaa-
teliskirjailijoilta,muttaeimitenkäänerityisenihannoituna.TavaststjernanKvinno-
regementet kuvaa pisteliäästi vulgäärifennomaanien 1789-tyylisiä iskulauseita.
JärnefeltinVeneh’ojalaisissavallankumousonpommejarakentelevienanarkistiaa-
telistentavoitteena,muttaSuomessaViaporinkapinanailmenneenkumousliikeh-
dinnäntuloksenaeimikäänlopultakuitenkaannäytämuuttuvan.129

Myösmaltillisempiedistyshakuisuusnousiesiin.TavaststjernanKovissaajoissa
aatelitonjaaatelinentoimijaedistävättasavertaisinatalouselämänmodernisaatio-
ta, ja Uramon torpassa aatelinen lähenee talonpoikaista elämäntapaa. Teoksessa
Kvinnoregementetkritiikkivaihtaasuuntaa,kunpäähenkilöhuomaatalonpoikai-
senisäntävallankovemmaksijaarmottomammaksikuinaatelisen.Hellästikuvattu
PikkuKarlleikkiiaatelittomienkinlastenkanssa,muttavaatiisiltileikeissäitselleen
ylintäasemaa,ollentosinvalmismyösaatelisupseerinakantamaanvastuun.130

Realisteistayhteiskuntakriittisinoli aatelinen Järnefelt, jonkakoko tuotannon
tolstoilainen ohjelma läpäisi. Sävy vaihteli huumorittomasta paatoksesta itseiro-

124Järnefelt1899,125.Järnefelt1902,106–116,126,155.Järnefelt1916,passim.
125Tavaststjerna1985,9–13.
126Järnefelt1900,77–139.Järnefelt1902,356–361,367.Järnefelt1927a,238,242,250–251,283–289.

Järnefelt1986,524.Järnefelt1933,142.
127Tavaststjerna1924a,307–331.Tavaststjerna1983,26–32.
128Järnefelt1965,77,80–91,132,145.Järnefelt1902,36–37.Järnefelt1986,202–203.
129Tavaststjerna1924c,77–84.Järnefelt1916,199–221,458,486–490.
130Tavaststjerna1983,107,116.Tavaststjerna1924b,260.Tavaststjerna1924c,89–90.Tavaststjerna

1962,23–25,36.
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niseenparodiaan.IsänmaakuvaaylioppilaidenylevääSnellman-juhlaa, jonkata-
voitteenaonyhdistääSuomenkansa.Seivaaaatelisiakamarisosialisteja:aatelisyli-
oppilaankansanvaltainenisäukkokannattaatasa-arvoa,mutteisentäänseurustele
porvariston kanssa. Nouseva rahavalta tuo aatelin hegemonian tilalle omat yhtä
kyseenalaiset arvonsa.131 Heräämiseni johtaa maltillisesta konservatismista leikki-
radikaalinvaiheenkauttaultrademokraattiseenvakaumukseenhierarkioistaväki-
valtakoneistoina ja aatelisista yhteiskunnan loisina. Veljeksistä Gabriel oppii työ-
läistenparissainhoamaanaatelintapojajakääntyyanti-vallassäätyiseksi.Helenalle
opetetaan,ettärahvasonlikaistajahuonotapaista,muttatajutessaantalonpoikien
ja palvelusväen huonot elinolot hän ryhtyy sosialistiksi. Kuoleman aatelishihhuli
saarnaa tasa-arvoa ja Maaemon lapsissa jälleen yksi aatelisnuorukainen oivaltaa,
ettäaatelisetovatyhteiskunnanparasiitteja.Veneh’ojalaisissaepätasa-arvokonkre-
tisoituu:aatelittomantieupseeriksionkohtuuttomanpitkä.Pelastettujenaatelinen
nuoripariryhtyytalonpojiksi jaKuninkaittenseurassanäyttääkansanlapsettule-
vaisuudenkuninkaina.Sointulassatasa-arvomääritelläänpiiannäkökulmasta:va-
paaherratartaeitarvitsetervehtiätoisinkuinmuita,jakaikillaonhatut!Huligaani
esitteleehaihattelevanaatelisenlaupeudensisaren,jotamotivoirakkauskansaan,ja
MinunMarttaninäkeeaateluudenanakronismina.132

Vanhempieniromaaninkeskiössäontasa-arvonihannejakansaakohtaantun-
netturakkaus.Pietarinsuomalaistaaateliaarvostellaanylimysmieliseksijasisään-
päin kääntyneeksi, koska se ei seurustele porvarillisten maanmiestensä kanssa.
Edustuskodinkriittisestikuvattujenepätasa-arvoistenkäytäntöjen seassavilahte-
leehumoristisiatasa-arvonmerkkejä,kutennurinkurisiahierarkioita:palvelusvä-
ki, jokaonkauanpalvellutkorkeissaasemissaolevienkodeissa,neuvooisäntävä-
keäänetikettiasioissa.133

Aatelistenesiintulotsanomalehdistössä

Kutenlehdistöäkäsittelevästäluvustakäviilmi,kotimainenaateliesiintyisanoma-
lehdissämonenlaisissayhteyksissä.Kollektiivinaaateliesittäytyi instituutioidensa
kautta,kunRitarihuone-johtokunnan,rakennushankettavalmistelevienkomiteoi-
den, Ritarihuone-rahaston ja 1856 perustetun Neitsytkassan toimintaan liittyviä
tietoja julkaistiin.134 Keväällä 1848 Helsingfors Tidningar raportoi ensimmäisen

131Järnefelt1965,45–46,77,135–136,172–173.
132Järnefelt1894,239–240.Järnefelt1900,77–139passim(erit.111–113,134).Järnefelt1902,11–14,

36,41,43,55–58,106–116,126,160–161.Järnefelt1927b,3–131.Järnefelt1927a,142,148–151.
Järnefelt1916,175–176.Järnefelt1927a,283–289,293,296,308–321.Järnefelt1924,109.Järnefelt
1926,7–56passim(erit.14–17,24–32).Järnefelt1927c,36,70,96japassim.

133Järnefelt1986,97–101,134–136,143–145,175–178,182–184,294–297,306,324–325,425,
435–438,450–451.

134Esim.ÅboTidningar11.12.1847ja13.12.1853.HelsingforsTidningar22.5.1852.Åbo
Underrättelser18.9.1866ja18.2.1877(vanhimpienavustustasaaneidenkerrottiinsyntyneen
1700-luvunpuolella;eräsheistäolinimeltäänMarieAntoinette,epäonnisenRanskankuningatta-
renkaima,mikäantoikirjoittajalleaiheenpieneenilakointiin).FinlandsAllmännaTidning7.5.ja
31.12.1862(liite)sekä27.1.ja15.4.1864.



335

Aateluusomakuvana

komitean toiminnasta todeten, että kassavarat oli päätetty käyttää ritarihuoneen
rakentamiseen.135Toisenkerrankomiteatyöskentelyolitapetillavuonna1860,ta-
lonjovalmistuttua.SyksylläÅboUnderrättelserjulkaisivuoden1855komiteanra-
portinomastaanjavuoden1848komiteantoiminnasta;neolivattyöstäneetuutta
ritarihuonejärjestystä, huolehtineet genealogisten tabellien ajantasaistamista sekä
tarkastaneet kassojen varat ja toiminnan. Tontti oli lunastettu, rakennushanke
käynnistettyjavalvottujairtaimistohankittu.Kustannusarvionhuomattavanylit-
tymisen johdosta oli haettu lisävaroja valtiolta, minkä vastineeksi oli luvattu ta-
losta tilatmuillevaltiopäiväsäädyille,mikäolimyössopusoinnussaasemakaavan
säätytalo-merkinnänkanssa.Lehtiarvioi,ettävuosien1848 ja1855komiteoiden
kykysuunnitellayhteisenrahankäyttöäoliollutkehnonlainen.Talonrakentami-
sestaolisaavutettujonkinlainenkonsensusjoPorvoossa1809,136muttaniinkauan
kuinvaltiopäiväteivätkokoontuneet,eitaloakaantarvittu.Lehtikuvailirakennuk-
sentilaohjelmaaivalliseensävyyn:

”Det hette vidare, att ett riddarhus vore nödvändig för att åt resande och utlänningar

förevisadefinskavapensköldarne,attderstädesgifvabanketterochbalerviddehögtid-

ligatillfällendåadelnborderepresentera,attembetsrumfördirektionenocharkiveter-

fordrades,äfvensomboningsrumförsekreterarenm.m.”

Pariapäiväämyöhemminvuoden1848komiteanjäsen,turkulainenkirjailija-yrit-
täjä-aatelismiesN.H.Pinellolähettilehteenoikaisun,jossatotesiensimmäisenko-
miteanhyväksyneenrakentamisenvainsilläehdolla,ettäsentoteutukseenriittäisi
puoletritarihuonekassansilloisistavaroista.Lehtijulkaisimyösjohtokunnantilaa-
manvaakunoitakoskevanheraldisentarkastusraportinpääkohdat.137

Aatelin sisältä nousseissa rakentamista vastustavissa puheenvuoroissa hanke
kytkettiin kysymykseen säädyn olemassaolon oikeutuksesta. Jo joulukuussa 1857
ÅboUnderrättelserissänimimerkkiEnmedlemafFinskaadeln138kyseliCuibono?,
elikuka talonrakentamisestahyötyi. Ideahanolimahtipontinen javanhanaikai-
nen:pyramidikuolleellekuninkaalle,epäjumalantemppeli,kotoisinjostainajassa
japaikassaetäisestäarvomaailmasta–hyödytön jakallis, turhamainen ja lapsel-
linenhanke, johon lisäksioli ryhdyttysalakähmäisestivainmuutamanpäättäjän
voimin,vaikkamaksajiksiolijoutumassakokosääty.

”I våra praktiska tider har man den ovanan, att vilja söka en viss förnuftighet, en viss

resonihvadsomföretages,isynnerhetnärdetskerpåenallmänhetsvägnarochpådess

bekostnad;ja,mannästanfordrardet.Manbyggerickenumerapyramider,förattidem

135HelsingforsTidningar31.05.1848.
136Vrt.Protocoll,fördahosHöglofligaRidderskapetochAdelnvidlantdageniBorgå,år1809,

128–130.
137Papperslyktan30.1.1860.ÅboUnderrättelser1.(sitaatti),6.ja26.11.1860.Prosessinkulustasekä

komiteoidenjajohtokuntienkeskusteluistatarkemminVuorinen1994,18–35ja200–206.
138NimimerkinkintakanaontodennäköisestiPinello,päätellenyhdenmukaisuudestalehdessäjul-

kaistuntekstinjatämänaiemminkomiteassakäyttämänpuheenvuoronvälillä.DeKomitterades
Protocoller1848–1849,47–58.
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dölja några förmultnade kungalik, icke heller gräfver man milslånga grott-tempel för

vidunderligaafgudar.Förattickeuppenbarligenbegabbas,undvikermanföretagafettså

orientalisktochantediluvianskttycke.Menriskerarmannågotmindregenomattbygga

ettRiddarhus?[...][M]anbyggerväldockaldrigtrevåningsstenhusförblottavapensköl-

dar.[...]

  Innan man skaffar sig hatt, bör man först äga hufvud; innan man bygger sig ett

riddarhus,bordedet förstfinnasett ridderskap.Menfinnesdetett sådant?Påpappret;

och iverklighetenendastutideadelns företrädesrättigheter, [...] ickesåsomettpositivt

verksamtståndinomsamhället.[...]Någotridderskap,hvilandeblottpåbördenochpå

ettdiplom,trormanickenumeratillräckligtpå,förattbyggastenhusåtensåimaginät

qvantitet.”

Kirjoittaja suositti vaatimattomien toimitilojen vuokraamista ja rahojen käyttöä
säädyn henkisen tason kohottamiseen opintomatkastipendejä myöntämällä. Ta-
loudellinenpohjakinolihutera.

”Ärdetsanntsomberättas,skallstatenhafvaafslagitRiddarhusdirektionensanhållanom

ettbyggnadslånförföretagetsutförande.Häröfverförundrarsigingen,omickede,som

isinvarmaifverförståndetsäraochanseendetrottetttomtriddarhuskunnafyllabristen

påettintelligentochafhögafosterländskaintressenlifvadtridderskap.Menhvengripes

ej af förundranochharmöfverettbeslut, somblott för tillfredställandetafbegäretatt

lysa,såsomenlysmaskgördet,ännudertillvillskuldsättaståndet!”139

Hankkeen epäajanmukaisuutta arvosteli lehdessään Papperslyktanissa myös aate-
linenammattijournalistiAugustSchauman.Hänraportoirakennustyöstäkronik-
kapalstallalyhyinmaininnoin,hiemanivallisessa,muttaeiavoimenhyökkäävässä
sävyssä.Viimeinenkommenttionsyyskuulta1861:

”DetfinskaRiddarhusbyggnadenblir småningomfärdigmedsinyttre fysiognomioch

lofvarattblifvasärdelesvacker.ÖfverstprunkarettkolossaltFinlandsvapenochnedan-

om takranden äro alla länevapnen anbragta. Det hela är prydligt och bra – om vi icke

vorei19:deseklet.”140


Kitkeriäpuheenvuorojakuultiinsiismyösmaksumiehiksijoutuneenaatelinitsen-
sätaholta.

Rakennuksen valmistumisen jälkeen Ritarihuone-instituutio ei enää näkynyt
otsikoissa. Pääosa Ritarihuonesihteerin esilletuloista oli polttopuiden hankinnan
kilpailutuksen kaltaisia pikkuilmoituksia,141 mutta sihteeri tiedotti myös symbo-
lisesti painavammista asioista. Talon sisustusvaiheessa kerrottiin vaakunoiden
saapuneen Berliinistä. Kunkin suvun päämiehen tai tämän edustajan tuli lunas-

139ÅboUnderrättelser22.12.1857.
140Papperslyktan15.8.1859,4.2.,27.5.ja2.9.1861(sitaatti).–Schaumankirjoittineljälläerinimimer-

killäpääosanlehdensisällöstä.Tommila1988,190–191.
141
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taa omansa. Kreivilliseltä suvulta velotettiin 23:50, vapaaherralliselta 18:50 ja ta-
valliseltaaatelilta13:50ruplaa.Ilmoitusolipäivättyjuhlavastiupouudessatalossa:
”Helsingfors,åFinskaRiddarhuset,den12December1860.R.Wrede.Victordela
Chapelle.”142Kesällä1889taasolitekeilläuusivaakunakirja.Sitävartenolipyydet-
tysuvuiltanäidenalkuperäisetvaakunakirjeet,jotkanytolivatjokonoudettavissa
takaisin tai luovutettavissa säilytettäväksi Ritarihuoneen heraldisiin kokoelmiin,
kutenritarihuonesihteeriJ.F.Aminoffheinäkuunalussatiedotti.143

Aatelinsisäinennäkökulmatuottijoistainasioistadetaljoidumpaakuvaa,joka
silti saattoi olla aivan yhtä kriittistä kuin valtavirran kirjoittajilla. Ensimmäisten
valtiopäivien edellä tapetilla ollut aatelisunivormu housuineen sai eräältä asian-
osaiseltakyytiävielä jälkikäteen.ÅboUnderrättelserinvakionimimerkkivonPuff
–N.H.Pinellonaatelisiavon-nimiäparodioivavakionimimerkki–aloittisarkas-
tisenraporttinsanäin:

”Jag har mycket guld på kragen; jag bär grön uniform med blå uppslag och passepoi-

ler,svärdvidsidan,väderklyfvareochsporrarpåklackarne.Alltantyderattjagärgrann,

finskadelsman,nysshemkommenfrånlandtdagenochföröfrigtnöjdochbelåten.Hade

dockvaritännumeranöjdomjaghadfåttbehålladeoförgätligaochalltiddjuptsaknade

guldbyxorna.”144

Maanläheisimmän univormukommentin taas esitti J.V. Snellman kuvatessaan
henkilökohtaisestituntemiaanmaanylimpiähallitusmiehiä.Hänkertoi,mitenpa-
roniRokassovskynauttisaadessaanunivormustavapauduttuaaniltaisinrentoutua
perheensäparissasikariapoltellen.145

Aatelin komeisiin juhliinkin oli läheltä katsottaessa mahdollista omaksua su-
vaitsevampisävy.SnellmaninparoniRokassovskynkenraalikuvernöörikauttakos-
kevaarviopoikkesitavanomaisestalinjastaeleettömyytensäjalämpönsäpuolesta.
HänenmukaansaparonitarRokassovskyoliniinvieraanvarainenjahänenkaudel-
laanjärjestettiinniinennenäkemättömänloistokkaitajuhlia–”[m]iddagsmåltider,
soireer och baler jagade under vintern hvarandra” – että kustannukset varmasti
lohkaisivat huomattavan kolon perheen omaisuuteen. Henkilökohtainen tutta-
vuustuottitavanomaisestakriittisestädiskurssistapoikkeavankuvanmyössikäli,
että Snellman rivien välissä kuvasi näitä ylimpään aateliin kuuluneita tuttaviaan
vaatimattomiksijasympaattisiksiihmisiksi,vaikkeitoisaaltakaunistellutkaanhei-
dänpoliittisiapuutteitaan.146

142FinlandsAllmännaTidning31.12.1860.
143Finland1.ja2.8.1889.–Vaakunakirjojenvirheellisistädetaljeistasaattoivatdebatoidalehtien

palstoillamyösaatelisetyksityishenkilöt.FinlandsAllmännaTidning5.2.1864.
144ÅboUnderrättelser26.4.1864.
145Morgonbladet27.1.1881.
146Morgonbladet27.1.(sitaatti)ja1.2.1881.
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Aatelissäätyvaltiopäivillä

Koskakysenytonpositiivisestaidentifikaatiosta,aatelinvaltiopäiväaineistontyös-
täminen poikkeaa hieman siitä, miten edellä etsin kanssasäätyjen pöytäkirjoista
aateluutta poliittisena vastaidentiteettinä. Negatiivisesti ladattua kuvaa tuotettiin
paitsi aatelin juridista olemusta koskevissa keskusteluissa myös, jopa ensi sijassa
pikkuletkautuksin,jotkavoitiinkutoamukaanmelkeinminkätahansaasiankä-
sittelyyn.Kanssasäätyjenaatelikuvaatarkasteltaessaolitarpeellistakäydäläpikaik-
ki keskustelut, joihin aateluutta koskevia asenteita ja näkemyksiä suinkin voitiin
liittää.Jostässäluvussaolisikyseaatelisestamentaliteetistataiaatelinpoliittisista
asenteista,joutuisintässäkinkampaamaanyhtätiheälläkammalla.

Aatelisenmyötäidentiteetinkollektiivistatuottamistatutkittaessaonkuitenkin
perusteltuakeskittyäniihinkeskusteluihin, joissaaatelia ryhmänäeksplisiittisesti
käsiteltiin.147Samastasyystämyösluvunrakennepoikkeaaaikaisemmista.Aateliin
viittaaviasemioottisiamerkkejä,aateluudenteoriaataidemokratiateemojaeikäsi-
telläkohtakohdalta,vaanpitäydytäänniissäasiakokonaisuuksissa,joihinlähteiden
tuottajatovatnäkemyksensäsitoneet.Vastaavatsisällöt–suku,vaakunat,esi-isät,
soturius, palveluvelvoite, isänmaallisuus, hallitsijauskollisuus, hierarkiat, kieliky-
symys,vallankumousretoriikka–tulevatmainituiksi,joskuskommentoiduiksikin.
Suuriosanäistätutuistateemoistalöytyymyösalalukujenotsikoista.

AateluuttamäärittäviätemaattisiakokonaisuuksiavaltiopäivilläolivatuusiRita-
rihuonejärjestys,RitarihuoneenmuuttaminenSäätytaloksi,privilegioidenpurka-
minenjasodankäyntiäuudistavayleinenasevelvollisuus.Myösaatelissäädyssäteh-
dytaloitteetkertovatosaltaan,millaiseksisäädynyhteiskunnallinenroolimiellet-
tiin,toisinsanoen,millaisiaasioitasenolisoveliastajatoivottavaaajaa.

Ylimmän valtiopäiväsäädyn toiminnasta on olemassa Per Olof von Törnen
hyväyleisesitys,jostakiinnostuneetsaavattietoavaltiopäivilläläsnäolleistaedus-
tajista, käydyistä keskusteluista, tehdyistä päätöksistä ja niitä edeltäneistä äänes-
tysprosesseista.148Alla keskityn tarkastelemaan säädyssä käytettyihin puheenvuo-
roihinsisältynyttäaateluuttakoskevaamerkityksenantoakulloinkinkäsiteltävänä
olleenasianmuodostamassakontekstissa.

UusiRitarihuonejärjestys:suku,kunnia,
isänmaallisuus,arvojärjestys

Vuodelta 1626 peräisin oleva Ruotsin Ritarihuonejärjestys oli hallitusmuo-
toon rinnastuva asiakirja, joka määritteli aatelissäädyn poliittisen aseman ja ole-

147Monetsinänsämielenkiintoiset,1800-luvuneliittiensuhdettaheijastelevatkysymykset,kuten
aatelinsuhdepainovapauteen,SuomenPankintoimintaan,alkoholipolitiikkaantaikansakoululai-
tokseen,jäävättässäkäsittelemättä.

148vonTörne1935,118–280.PrivilegioidenpurkuprosesseistamyösTuloisela1992.Koskatehdyillä
päätöksilläontodistusvoimaapuheenvuoroissailmenneidenajattelutapojenyleisyyteennäh-
den,olentoisinaanmerkinnytmyöspäätöksetnäkyviin.Diskurssien,merkkien,argumenttienja
narratiivientutkijanaolenkuitenkinkeskittynytkäytettyihinpuheenvuoroihinjajättänytmonet
sinänsätärkeätjakiinnostavatäänestystuloksetvähemmällehuomiolle.
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muksen. Vanhana perustuslakina se oli voimassa myös suuriruhtinaskunnassa.
Ensimmäisillävaltiopäivilläritarihuonevaliokuntaesitteli siitäpäivitetynversion.
Hiemanmuutettunaesityshyväksyttiinvuoden1867valtiopäivilläjatulivoimaan
vielä samana vuonna.149 Pääosin Ritarihuonejärjestys käsitteli järjestäytymiseen
liittyviä käytännön seikkoja.150 Aatelista identiteettiä määrittäviä aspekteja sisältyi
pykäliin,joissasäädettiinaateloinnista,luokkajaosta,maanulkopuolellaasuvienpo-
liittisistaoikeuksista,valtiopäivämiestenarvojärjestyksestäsekäkeskustelukielestä.

Seitsemässä ensimmäisessä pykälässä säädettiin aateloinnista ja introduktio-
maksuista, määriteltiin suvun jäsenyyden ehdot ja sisäinen arvojärjestys. Oltiin
siis sukujärjestelmään perustuvan aateluuden kovassa ytimessä. 2§:n mukaan
aateloitavanjaarvossakorotettavantulimaksaaritarihuonekassaanjaneitsyteläke-
kassaantiettysumma, toimittaaritarihuonejohtokunnallehallitsijalta saatuaate-
liskirja ja suvun täydellinen genealogia sekä huolehtia sukuvaakunan suunnitte-
lusta.Vaakunapiirustus kuvauksineen tuli lähettää johtokunnalle, joka lähetti ne
eteenpäin hallitsijan hyväksyttäväksi. Kun suunnitelma oli hyväksytty, aateloita-
vanoli toimitettavapaperit jälleen johtokunnalle.Suvunolimyöskustannettava
Ritarisalinseinälleripustettavanvaakunanteettäminen.Tämänjälkeenjohtokunta
saattoimyöntääsuvulleintroduktionjamerkitäsenmatrikkeliin.4§:ssäpykälässä
säädettiin,ettävastatämänjälkeenhenkilösaattoikäyttääuuttatitteliäjavaaku-
naasekä,vasta-aateloiduntapauksessa,nauttiaaatelisiaerioikeuksia.151

2§:ääkäsiteltäessänousiesiinvuoden1772hallitusmuodonns.Ritarihuoneen-
sulkemus-pykälä,jonkatavoitteenaoliollutestääaateluudenarvonlasku.Ruotsin
Ritarihuoneella oli sen mukaan ollut oikeus evätä hallitsijan aateloimilta uusilta
suvuiltapääsyritarihuoneeseenkunnessukujenmääräolipudonnuttietynluke-
man alle. Viime kädessä nyt käydyssä keskustelussa oli kyse siitä, päättikö aate-
luudestayksinhallitsijavaikomyösaateliskorporaatioitse.Keskustelussakorostui
säädynitsetäydentävyydenperiaate,jonkaavullahaluttiintaataaateluudenarvon
säilyminen.152

149Aateli1867III,250–275,391–393.Aatelissäädynpainetuissapöytäkirjoissa(ainakinniissäKansallis-
kirjastonniteissä,joitaolenkäyttänyt)sivunumerointieinoudatayhtenäistäkaavaa.Toisinaansivu-
numerotalkavatalustakussakinniteessä,toisinaantaasjuoksevatjohdonmukaisestiniteestätoiseen
yksienvaltiopäivienalustaloppuun.Hankalimmissatapauksissasivunumerotalkavatuudestaan
alustatoisentaikolmannenniteenkohdalla.Tästäsyystäolensystemaattisestimerkinnytnäkyviin
myösniteenjärjestysluvunroomalaisinnumeroin.Niteidenselyksissävastaavalukuontosinyleen-
säilmaistuarabialaisinnumeroin.Koskaenkirjoitayksittäistenhenkilöidenvaankollektiivisten
ajattelutapojenhistoriaa,enolesystemaattisestiselostanut,keitäkulloinkinmainituthenkilötovat.
Puheenvuorotyksilöidäksenijaniidenlöytymistähelpottaakseniolenkuitenkinkirjannutpuhujien
nimet.Jossamoillavaltiopäivilläonollutläsnäuseampisamannimiseensukuunkuulunuthenkilö,
olentarvittaessaerottanutheidättoisistaanmainitsemallajokoaatelisarvontaietunimen/alkukir-
jaimentaimolemmat;muutenolenmaininnutvainsukunimen.Suhteellisenluotettavaahenki-
löhistoriallistafaktatietoaonlöydettävissävaivattomastivaikkapasuomenkielisestäWikipediasta
antamallahakusanaksihenkilönsukunimi.http://fi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Etusivu

150Aateli1863–64II,520–529,532–535,667–679,687–703,706–711,762–768,771–777.
151Aateli1863–64II,515–517,529–530.Vuoden1863esityksenmukaanaateloitavantulimaksaa

ritarihuonekassaan2400janeitsytkassaan400,vapaaherraksikorotettavanvastaavasti3200ja800
sekäkreiviksikorotettavan4000ja1200markkaa.

152Aateli1863–64II,628–633.
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Aateliselle identiteetille keskeisen suvun rakenteesta ja hierarkiasta säädettiin
7§:ssä. Suvun kantaisä (stamfader) oli se, jolle hallitsija oli aatelisarvon antanut.
Päämies (hufvudman) oli ensin kantaisä, sitten vanhimman elossa olevan suku-
haaran vanhin miespuolinen jäsen. ”Sukumies” (ätteman) oli suvun jokainen
laillinenmiespuolinenjäsen.Arvossakorotettutuliuudensukunsakantaisäksi ja
päämieheksi, jolloinhänsamalla lakkasiolemastasyntysukunsa jäsen.Vanhempi
sukumies(äldreätteman)olilähempänäpäämiehenasemaakuinnuorempisuku-
mies(yngreätteman).Tämänpykälänsisällöistävallitsitäysiyksimielisyys.153

Suvunjäsenyysoliavainmyösvaltiopäiville.8§:nmukaanensisijainenoikeus
edustaa sukua oli päämiehellä. Jos päämies ei ollut valtiopäiväkelpoinen, lähim-
mällä sukumiehellä oli oikeus valtiopäiväpaikkaan. Jos päämies ei saapunut pai-
kalle,kenellätahansasukumiehelläolioikeuskäyttääsuvunääntä,etusijanollessa
arvojärjestyksessävanhimmalla.Jossuvustaeilöytynythalukasta,päämiesoikeutta
käyttäväsaattoivaltuuttaaedustajaksitoisenaatelissuvunjäsenen,kunhantämäei
edustanutvaltiopäivillämuutasukua.Päämiehenalaikäisyydenaikanapäämiesoi-
keuttakäyttitämänholhooja.12§säätivielä,ettäkullakinsuvullaoliRitarisalissa
oma,suvunjärjestysnumerollavarustettuistuin;tuolienjärjestysnoudattisukujen
arvojärjestystä.154

Suvuttainen edustus ei kaikkien aatelisten valtiopäivämiesten mielestä ollut
enääajanmukaista.8§:nkäsittelynaluksiesitettiin,ettäsääty luopuisi sukuedus-
tuksestajavalitsisikeskuudestaanvaaleilla50–60edusmiestä.Esityksenkannatus
olikuitenkinlaimeaa.155

Ensimmäisillä ja toisilla valtiopäivillä aateli äänesti vielä luokittain. Uuden
Ritarihuonejärjestys-ehdotuksen6§esitti,ettäpieneneviäylempiä luokkiasuosi-
vasta kolmiluokkajaosta luovuttaisiin ajanmukaisemmaksi koetun yksinkertaisen
enemmistönperiaatteenhyväksi.Sukujenkeskinäistä tasa-arvoaedistänytpäätös
hyväksyttiin keskustelutta.Alkuperäinen luokkajako näkyi edelleen istumajärjes-
tyksessä(12§)jaäänestysjärjestyksessä(34§).156

Esityksen9§:ssälueteltiintekijät,jotkaestivätaatelismiestäosallistumastaval-
tiopäiville. Normaalijärjestyksessä esteellisiä olivat maamarsalkka (aatelissäädyn
puheenjohtaja ja valtiopäivien puhemies) ja alaikäinen (alle 25-vuotias). Pykälä
sisälsimyösvahvankunniallisuudenvaatimuksen.Edustajaksieikelvannutvelka-
vankeudessa oleva tai saamamiesten oikeuteen haastama, jos prosessi oli kesken,
epäselvän sukutaustan omaava, kansalaisluottamuksensa menettänyt, häpeälli-
sestärikoksesta tuomittutaisellaisestahyvälläsyylläepäilty.15735§:nmukaanse,
jokayrittiostaaääniä,menettiedustusoikeutensaensimmäiselläkerrallaparhail-
laankäynnissäolevienvaltiopäivienajaksi,toisellaainaiseksi.Korporaatiohengen
keskeisyyttäilmensise,ettäerottamistuomioolipätevävain,josviisikuudesosaa
edustajistasiihenyhtyi.158

153Aateli1863–64II,517–518,530,633–635.
154Aateli1863–64II,518–520,530.
155Aateli1863–64II,635–642.Aateli1867III,391–392.
156Aateli1863–64II,515–517,519–520,525,627,633.
157Aateli1863–64II,518–519,759–762.
158Vuoden1863versiossaajatusääntenostamisestaoliimplisiittinen,”värftellersöktvärfvaröster”,
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Heti9§:neli esteellisyyspykälänkäsittelynaluksipohdittiin lyhyesti,pitäisikö
esteidenluetteloonlisätävanhassahallitusmuodossamukanaollut”muunkuinlu-
terilaisenuskon”tunnustaminen.159Kysymysolisiismuukalaisinapidettyjenpää-
systäritarihuoneeseen.Keskustelunkauttamääriteltiinsiisitseasiassasuomalaisen
aatelismiehenkäsitettä.Esitysmukailivanhaa,hallitsijalletehdynuskollisuudenva-
lanmainitsevaasanamuotoa.

”Frånrättighettillsäteochstämmaåriddarhusetuteslutas:[...]

  4:oAdelsman,hvilkenemotfrämmandeöfverhetmedtro-ochhuldhetsedsigförp-

ligtatellereljestinågothänseendeunderlyderandraänFinlandslagar.

  5:oAdelsman,hvilkenflyttatsittboochhemvistutomFinlandochafannanorsak,

ändensomhärrörafinnehafvandefinsktjenst,utöfversexårvaritfrånlandetborta,in-

tilldesshantillFinlandåterinflyttatochstyrktsighafvaunderdetresenasteåren,förrän

hansigtillsäteochstämmaåriddarhusetanmält,varitsåsomfinskmedborgareilandet

bosattochskatteskrifven.”

Koska perustuslaillinen oikeus päättää itseään koskevista laeista ja veroista kuu-
lui kansalle, kansalainen oli valtiopäiväkelpoinen vain, jos asui maassa. Pykälän
mukaan Venäjällä palveleva ei voinut osallistua, vaikka isänmaan palveluksessa
ulkomailla työskentelevilläyleensäoli tämäoikeus.Tätä tulkintaavastaankolme
valiokunnanjäsentäolijättänytvarauman.Heidänmielestäänkeisarinpalvelemi-
neneivoinutollaesteainakaansellaiselle,jollaoliSuomessakiinteääverotettavaa
omaisuutta ja siten laillinenetuvalvottavana.VapaaherraMunckinperusteluissa
kohtasivat reaalipolitiikka, hallitsijauskollisuus, isänmaallisuus ja palveluvelvoite:
Venäjän maaperällä yhteistä keisaria palvelevien Suomen poikien rinnassa sykki
yhtä isänmaallinen sydän kuin kotimaassa palvelevienkin, eikä näiltä ollut syytä
evätäedustusoikeutta.160

Epäsuoran sanamuodonsuojassaneuvoteltavanaoli suomalaisenaatelin suh-
deuuteenemämaahanjahallitsijaan.Palvellakovaieiköpalvella?Olikokuningas-
uskollisuus käännettävissä keisariuskollisuudeksi vai oliko edellinen päinvastoin
jälkimmäiseneste,kelpuutettiinkokeisariapalvelevatomienriveihinvaiei?Asian
tärkeyttäkuvaa,ettäkeskustelukäytiinkahdessaosassa.Kunensinolipuhuttupit-
kätovi,asiajätettiinviikoksipöydälle,jottakaikkiehtisivättutustuasiihen,minkä
jälkeenkeskusteluajatkettiin.161

Ilmitasolla vastakkain oli kaksi periaatetta, joita voitaisiin nimittää vaikkapa
kohtuullisuus- ja laillisuusperiaatteiksi. Edellisen kannattajat eivät pitäneet koh-
tuullisena,ettäemämaanasevoimissapalveleva,omaakinisänmaataanpuolustava
perinteisen sotilassäädyn jäsenpalveluksensapalkkanamenettäisioikeudenosal-
listuavaltiopäiville.K.AvonBornkaivoiesiinaatelinprivilegiotvuodelta1723ja
siteerasiniistä,mitenaateliasuorastaankehotettiinperehtymäänvieraidenmaiden

 vuoden1867versiossaeksplisiittinen,”medpenningarellergåfvorsöktvärfva”.Aateli1863–64II,
526.Aateli1867III,269–270.

159Aateli1863–64II,642–643.
160Aateli1863–64II,518–519,530–532,535–539.
161Aateli1863–64II,662–664.
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oloihinpalvelemallaulkomailla.Erilaisiaoloja tuntevavakavamielinen isänmaan-
ystäväosaisiparhaitenarvioidasitäkin,mitenkotimaatapitäisikehittää.Isänmaan
etuasaattoisiishyvinkinedistäävierastaherraapalvellen,eikäSuomensuuriruhti-
nasedesollutmikäänvierasherra.Varsinaisillepaluumuuttajillejanaturalisoitavil-
le162hänkuitenkinsuosittiviidenvuodenkarenssia.MyösJ.F.S.Gripenbergkatsoi,
ettäolitehtäväerotilapäisestiVenäjälläpalvelevanjasinnekokonaanmuuttaneen
välillä.VapaaherravonKothenhuomautti,ettäVenäjälläpalvelujohtuipelkästään
olosuhteista.Seeisiisollutvapaavalinta,saatiepäisänmaallisuudenmerkki.163

Laillisuusperiaatteenkannattajiennäkemysolihuolellisestikiedottuperustus-
lain pyhyyteen, mutta taustamotiivina oli pelko Venäjältä saatavista huonoista
vaikutteista.J.U.S.Gripenbergkorosti,etteikeskustelussatullutottaahuomioon
satunnaisia olosuhteita kuten valtioyhteyttä, vaan seurata aksioomaa, jonka mu-
kaanlakiasäätämäänkelpasivain,josjoutuisisitänoudattamaan.vonWillebrand
nostiesiineräänmoskovalaisenlehdenesittämätseparatismisyytteet javaatisää-
tyäpysymääntiukkanasyytöstenedessä.Hänkorosti,etteihalunnutkylvääepä-
luuloaVenäjälläpalveleviensuomalaistenupseerienylle,muttakuvailisiltinäitten
toivorikkaittenviikinkisoturienmotiivejajokseenkinivallisesti,arvellen,etteiheitä
niinkäänajanuthalupalvella isänmaatakuinhalu tehdäkomeampaa sotilasuraa
kuinmikäkotimaassaolimahdollista.164

Jälkimmäinen keskustelurupeama nosti avoimemmin esiin Venäjää koskevan
epäluulon. Päällisin puolin nytkin puhuttiin muotoseikoista. Kreivi Creutz hui-
pensipuheenvuoronsatodisteluun,jonkamukaanVenäjälläpalvelevatuhrivalmiit,
isänmaalliset aateliset ottaisivat ylpeinä vastaan tiedon, että heidän säätyveljensä
määrittelemätöntäuhkaatorjuakseenolivat laillisinperusteinrohkeastievänneet
heiltäoikeudenosallistuakotimaanvaltiopäiville.C.W.Spåremuistutti,ettäval-
tioyhteydet saattoivat muuttua. Tulevaisuudessa suomalainen aatelinen saattaisi
etsiäleipäänsäEnglannistajaYhdysvalloistaasti, jamatkoillaanihastuavieraisiin
tapoihin.165Vaaranaeivätsiismitenkäänolleetpelkästäänvenäläisetvaikutteet!

HuumoriaretoriikkaansekoittivatJ.A.vonBornjaSchatelovitz,jotkatodisti-
vat,ettäsuomalaisetitseasiassajotottelivatvierastalakia,Suomensuuriruhtinas
kunoliVenäjänvallanperimyslainistuimelleenasettama.Puheenvuorossavilahti-
vatmyösvaakunatjaesi-isät.

”Mineherrar!Omförreller sednareenriddarhusdirektionäfvenville skrifvaettblad i

Finlandshistorieochistödafdenlagjagnupåtalarvägradeederallasäteochstämmapå

riddarhuset,dåskullevifinnaidettarumlandtmarskalkenvaradenendasomintagersitt

säte,menframförtomabänkar,ochmåhändasebakomdessavapensköldaredraförfä-

dersvålnadertittaframochomejmedhån,dockmedsmålöjeblickanedpådettomrum

denvisalagenföranledt.”166

162Suomalaisenaatelinjäseniksiotettavilletaustaltaanvierasmaalaisilleaatelisille.
163Aateli1863–64II,644–656,658–660.
164Aateli1863–64II,646–647,656–658,660–662.
165Aateli1863–64II,713–759(käsitellytpuheenvuorot:713–721ja725–727).Creutzinpuheenvuoro

eiilmeisestiollutironiseksitarkoitettu,vaikkasesiltäkuulostaakin.
166Aateli1863–64II,743–744.
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W.Spåretaaskeritaitavastiaukiesilläolevanvillakoiranydintä,purkaenniitä
retorisia koukeroita, joihin venäläisyyttä kohtaan tunnettu epäluulo naamioitiin.
Hänellevaltiopäiväedustusolipikemminperittyvelvollisuuskuinoikeus, jasitoi
niinVenäjälläkuinkotimaassaoleskelevia.Kaikkienosalleeiolluttullutmaaomai-
suutta tai muita rikkauksia, mutta rakkaus ja velvollisuus isänmaata kohtaan ei
syntynytomaisuudestavaanperustuipyhempiinsiteisiin.Yksilönetuolitokipie-
niasia isänmaanedunrinnalla, ja jokaisenhanolioltavavalmisuhraamaanoma
etunsa isänmaanvuoksi,muttamaanomienpoikien taholta tuskinoliodotetta-
vissa sellaista vaaraa, jonka vuoksi edustusoikeus pitäisi evätä. Päinvastoin, pat-
riotismijakiinnostusisänmaatakohtaanolivatvahvojaniidenkeskuudessa,jotka
pitkään olivat emämaan puolella tehneet Suomen nimeä tunnetuksi, eivätkä he
kotimaatakoskevientietojensapuolestajääneetjälkeensäädynmuistaedustajista.
Hän vastusti ehtoa, jonka mukaan vain kotimaassa maaveroa maksavaVenäjällä
palvelevasaisiosallistuavaltiopäiville,tuodensamallaavoimestiilmi,ettähäntäs-
säpuhuimyösomassaasiassaan.Kotimaaolirakasjapyhämyösulkosuomalaisil-
le:heolivatsielläsyntyneetjakasvaneet,heidänesi-isiensätuhkalepäsisiellä,siel-
läoliuseinmyösheidänkotinsajaperheensä.Vainhallitsijankäsky,jotaaatelisen
upseerinoliempimättätoteltava,pitiheidätsieltäpoissa.167

Keskinäisen arvojärjestyksen tarpeellisuutta pohdittaessa vastakkain olivat
tasa-arvoa ja vaalijärjestelmää kannattavat modernistit ja hierarkioihin mielty-
neettraditionalistit.13§:ssäesitettiin,ettämaamarsalkansijaisenatarvittaessatoi-
misivanhimmanjaarvokkaimmansuvunedustaja.Perusteenaanhuolisiitä,että
jäykkäarvojärjestysehkämääräisi tehtäväänsiihensopimattomanhenkilön,von
Weissenberg kuitenkin esitti, että varamarsalkasta äänestettäisiin. Taube vastusti
jyrkästi: vaali oli ristiriidassa aateluuden perustan, sukutraditioiden ja perinnöl-
lisyydenkanssa.TähänvonWeissenbergletkautti,etteivätkellastuneetpergamen-
tittaanneetkykyäjohtaapuhetta,jaJ.A.Schaumantotesiarvojärjestysperiaatteen
keskiaikaiseksi.168

Käsiteltäessä 14§:ää, maamarsalkan seremoniallista vastaanottamista valtio-
päiville, von Bonsdorff ja von Weissenberg esittivät, että vastaanottokomiteana
toimisivaaleillavalitturitarihuone-johtokunta.Taubehalusipitäytyäesityksessä,
jonka mukaan marsalkan vastaanottaisivat arvokkaimmat läsnäolijat.169 Saman
kiistan herätti 23§:n muotoilu, jonka mukaan arvojärjestyksessä korkein joh-
taisi puhetta valitsijamieskokouksissa. Asenteet kuten puhujatkin olivat pitkälti
samat.170 Vastaava yhteenotto tapahtui myös vuonna 1867 valtiopäiväjärjestystä
käsiteltäessä.Traditionalistienmielestäkunkinvaliokunnanpuheenjohtajana tuli

167Aateli1863–64II,747–752.Säätypäätyilopultapäätyikannattamaanväljempäämuotoilua,jonka
mukaanvaltiopäiväoikeusevättiinvainniiltä,jotkaeivätlainkaannoudattaneetsuomalaista
lakiaeivätkämaksaneetmaassaveroa,jolloinsiisVenäjälläpalvelevatsaivatoikeudenosallistua.
Ulkomailtapalaajienjamuuttajienkarenssiaikaapidennettiinkuuteenvuoteen.Aateli1863–64II,
752–758.

168Enemmistöpäätyikannattamaanvaaleillavalitsemista.Aateli1863–64II,679–683.
169Tämänesityksensäätyhyväksyimuuttamattomanatraditionalistisessamuodossa.Aateli1863–64

II,684–687.
170Ehdotusvaaleillavalitsemisestavoittiylivoimaisestijohuutoäänestyksessä.Aateli1863–64II,523,

703–705.
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ollasenkorkea-arvoisinaatelinenjäsen,modernistittaaskannattivatesitystä,jon-
kamukaanvaliokunnatvalitsisivatpuheenjohtajansakeskuudestaanvaaleilla.171

36§:n mukaan aatelissa käytettiin puhekielenä maan virallista kieltä. Kuten
keskustelussa huomautettiin, muotoilu”landets officiela språk” saattoi olla joko
yksikkö- taimonikkomuoto.Aatteellistahehkutustaruotsin tai suomenpuolesta
eilyhyenkeskustelunkuluessakuultu.Kaksikielisyydenkatsottiintosinvaikeutta-
vankommunikointia.Todettiin,ettäaatelissakaikkiosasivatruotsia,muttakovin
moni eiosannut suomeakunnolla.Kuitenkaaneikatsottuvoitavanpäättää, että
ruotsiolisienempäämaankuinsäädynkäänainoavirallinenkieli,kunkerranva-
liokunnissakinsaipuhuamyössuomea.172

Vuonna 1867 hyväksytty versio ritarihuonejärjestyksestä oli pääosin edellisen
kaltainen.173Enitenmuutoksiaolikokenutvaltiopäiväoikeudenrajaamistakoskeva
9§.Muutoksetvahvistivathuomattavasti sekäVenäjälläpalveleviensuomalaisten
että venäläissyntyisten aatelisten asemaa.Vaatimusta siitä, että aatelismiehen tuli
ollamaksanutmaassaveroaviimeistenkolmenvuodenajan,eisovellettuVenäjällä
palveleviin,muttakylläkinsellaiseenkeisariapalvelevaan, jokaeiollut suomalai-
nen virkamies. Uskontokuntaa koskeva rajoitus oli muotoiltu aivan uudelleen:
edustussoikeusevättiinaateliselta,jokaeitunnustanutkristinoppia.Säädöseinäin
käytännössärajoittanutmitään,vaanpäinvastoinsallimyöskatolistenjavarsinkin
ortodoksienosallistumisen.174Keisarinmuodollistaasemaavaltiopäiväkäytännöis-
sävahvistettiinmyöshieman:keisarinpoissaollessamaamarsalkannimittäisikei-
sarinedustaja,eiSuomensenaatti.Lisäksikiellettiinmaanhallitustahalventavatja
muutensopimattomatpuheenvuorot.175

RitarihuonejaSäätytalo

Ensimmäisillä valtiopäivillä käytiin läpi Ritarihuoneen syntyprosessi Porvoossa
1809 tehdystä periaatepäätöksestä tontin lunastukseen, vuonna 1857 aloitettuun
suunnitteluun, seuraavanavuonnaaloitettuunrakentamiseen ja senvalmistumi-
seen vuonna 1862. Todettiin kustannusarvion ylittyneen ja hallitsijan luvanneen
kattaa puuttuvan summan sitä vastaan, että muutkin valtiopäiväsäädyt saisivat
talostatilat.Ritarihuonevaliokunnanesityksenmukaanosarakennuksestatarjot-
taisiin kanssasäätyjen lunastettavaksi, jolloin tuloksena olisi eksklusiivista ritari-
huonettahuomattavastiajanmukaisempisäätytalo-instituutio.Saadullasummalla
maksettaisiintakaisinsaatulaina.176

Keskustelussa talohanketta arvioitiin käytännöllisin, ei aatteellisin perustein.
Osa katsoi lainan kuittautuvan, jos muutkin säädyt saisivat käyttää taloa. Toiset
taaseivätlainkaanhyväksyneetyleisensäätytalonrahoitustavuosikymmeniäaate-

171Äänestyksessävoitti”modernistinen”kanta.Aateli1867II,56–57.
172Aateli1863–64II,526,769–771.
173Aateli1867III,250–275,391–393.
174Aateli1867III,254–255.
175Aateli1867III,257,266.
176Aateli1863–64IV,723–733.
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linkanssaankarttuneistaintroduktiomaksuista.Pääasiaolikuitenkinlainanmak-
saminen.Oliehdottomastivältettävävaikutelmaa,ettäaatelissäätyolisihallitsijalle
kiitollisuudenvelassa.177

Vuonna 1867 hyväksytty nelisäätymuotoinen valtiopäiväjärjestys poisti agen-
dalta sen mahdollisuuden, että Ritarihuone lähiaikoina päätyisi kaksikamarisen
eduskunnankäyttöön.Toisaaltavaltiopäiviensäännöllisyysvarmistui,jotensääty-
taloksilunastaminenoliyhämahdollista.Aatelinkannaltakeskeinenongelmaoli
edelleenkiusalliseksikoetunlainantakaisinmaksaminen.178

Vuonna1872tapetillaolirakennuksensymboliarvontakiaerityisennolotekni-
nenongelma:ritarisalinkattorakenteetolivatpettämässäjajouduttiinuusimaan.
Alkavaapainumaaolihavaittavissapääkerroksenmuissakinhuoneissa.Julkisivun
maakuntavaakunatjalistoituksetolivatrapistumaanpäinjapuistikko,lähikoulu-
jenlastensuosimaleikkipaikka,kaipasikohennusta.Talonjaistutustenkunnosta
kannettiin huolta jatkossakin.Vuosisadan vaihteessa rakennutettiin paloturvalli-
nensäilytystilagenealogisillekokoelmille.179

Säätytalo-kysymystä käsiteltiin aatelissäädyssäkin säännöllisesti aina uudisra-
kennuksenvuonna1891 tapahtuneeseenvalmistumiseenasti.1870-luvunvaltio-
päivillämietittiin,milläehdoillaaateliolisivalmisluopumaanrakennuksesta,poh-
dittiin tilakysymyksiä, mahdollisen uudisrakennuksen tyyliä ja hintaa sekä sitä,
mahtuisikosekapeallenaapuritontille.Vaihtoehtonaväläytettiintalonmyyntiäja
yhteisenneljänsäädyntalonrakentamista.Lainaansuhtauduttiinedelleenkunnia-
velkana,jokaolisijokatapauksessamaksettava.Jälkimmäisillevaltiopäivillesaapui
keisariltavahvistus,etteivaltiovaatisi lainantakaisinmaksua,vaikkaRitarihuone
luovutettaisiinkinosaksisäätytalokompleksia.180

Vuonna 1882 säädyssä keskusteltiin tulevan Säätytalon paikasta ja tyylistä.
Walfrid Spåre esitteli pitkässä avauspuheenvuorossaan innostuneesti eri maiden
vastaavienrakennustenulkoasuajasijaintiapääkaupunkiensakeskeisilläpaikoilla,
muiden arvorakennusten läheisyydessä. Paikaksi ehdotettiin sittemmin toteutu-
nuttasijaintiaSuomenPankkiavastapäätä,Keisarillisenpalatsin(nykyinenpresi-
dentinlinna) taiSenaatinlinnannaapuruutta,Tähtitorninmäkeä jamerenrantaa.
Keskustelussakorostettiin,ettäpaikantulisiollainstituutionarvonmukainen,eikä
sentarvitsisisijaitaRitarihuoneenkainalossavaanseisoaitsenäisenäsiitäerillään.
Tyyliltäänkin talon tulisi olla itsenäinen, ei jäljitellä Ritarihuonetta. Muutamat
puhujat pohtivat hankkeen hintaa. Päällimmäisenä oli kuitenkin innostus yhtei-
seksi koettuun, symbolisesti tärkeään hankkeeseen; esitettiin mm. arkkitehtuuri-
kilpailun järjestämistä. Keskusteluissa ei mitenkään ole havaittavissa sitä kateut-

177Aateli1863–64IV,741–755.Aateli1863–64V,790–796,826–838,849–857.
178Aateli1867I,22–23.Aateli1867II,148,172.
179Aateli1872I,160–161.Aateli1872II,81–85.Aateli1877–78I,53–58.Aateli1882II,865.Aateli

1885I,305.Aateli1885III,1392.Aateli1888I,281–283.Aateli1891I,94–100,146–152.Aateli
1894I,24–29,38–45.Aateli1897I,21–26.Aateli1897II,664–673.Aateli1900I,22–23.Aateli
1904–05I,11–13.

180Aateli1872II,23–24.Aateli1872III,115–116,141–142,356–365,397–402sekä415–418,421,
425–428(pöytäkirjanliitteenäolevaplenumplenorum-istunnonpöytäkirja).Aateli1877–78I,
109–110,126–127,271–272,337,362–375,397–398(lainantakaisinmaksamisesta398).Aateli
1877–78II,902,968–971.Aateli1877–78IV,486.Aateli1877–78V,1023–1024,1357.
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ta ja nuivaa asennetta, joista aatelia muissa säädyissä rutiininomaisesti epäiltiin.
Valtiopäivien lopullaSpårekäytti toisenpuheenvuoron, jonkasävyoliaiempaan
verrattuna närkästynyt ja loukkaantunut, ja ymmärrettävästä syystä. Hän torjui
muissa säädyissä esitetyn ajatuksen, että Ritarihuone purettaisiin yhteisen neljän
säädyntalon tieltä, jamuistutti, ettäRitarihuoneellaoli tärkeäasematoistaiseksi
ainoana säätyvaltiopäiviä varten pystytettynä rakennuksena. Se oli kansanvallan
symbolinenkotiennensäätytalonvalmistumista.181

Seuraavillavaltiopäivillä1885tarkasteltavanaolijosäätytalonkustannusarvio,
jotaaatelissäädyssämoitittiinkalliinpuoleiseksijatyyliltäänkinsuurelliseksi;edel-
lisistä valtiopäivistä asenne oli siis kääntynyt päinvastaiseksi. von Knorring esitti
kritiikkinsä peräti kansan nimissä. Hän muistutti, että kustannukset otettaisiin
kansan selkänahasta, ja epäili, tokko kansa oli oikeasti halukas tuhlaamaan mil-
joonia pelkkään näyttävään symboliin. Vaatimattomampi ja maan voimavaroja
paremminvastaava rakennusolisihänenmielestäänparemmin sopinutmiehek-
käitten, isänmaallisten pohdintojen näyttämöksi ja perustuslaillisen vapauden
kuvastajaksi. Yhden harvoista hanketta tukevista puheenvuoroista esitti Palmén,
jokakatsoi,ettäkansakuntajakansanvaltakylläansaitsivatnäinkinkomeansym-
bolisen ilmentymän.Hänmyös letkauttivonKnorringille, että tämäoli tarpeet-
tomanteatraalisesti lisännyttulevansäätytalonmuurauslaastiinkansanverta,hi-
keäjakyyneleitä.Muissapuheenvuoroissatoistuivatluxuriösitet,fåfängajaslöseri
–ylellisyys,turhamaisuusjatuhlaus,juurineominaisuudet,joistaaateliaedistyk-
sellisessädiskurssissamoitittiin.Aateliolihalukasmyöntämäänhankkeellerahaa.
Ritarihuoneen myyminen ja yhteiseen taloon osakkaaksi ryhtyminen torjuttiin
kuitenkin päättäväisesti jo senkin takia, että aatelille rakkaalla talolla katsottiin
olevankansallisentasonhistoriallistamerkitystä–vaikka,niinkuintaashuomau-
tettiin, vanha velka-asia saataisiinkin myynnillä ratkaistua. Palmén leukaili, että
aatelissääty nähtävästi kuvitteli olevansa vihamielisten mahtien uhkaama, koska
puolustautuiniinraivoisasti.Hänennusti,ettäpiantoteutuisiseluonnollinenke-
hitys,ettäkolmekansanvalitsemaasäätyä–”defolkvalda”–istuisivatomassaseu-
rassaanjaaatelieristettynäjaunohdettunaomassaan.182

Vaakunat,sukutaulut,aateliskalenterit,
maamarsalkkojenmuotokuvat

Ritarisalin paperimassasta valmistetut sukuvaakunat hankittiin yhteistilauksena
Saksasta ja maksettiin aluksi ritarihuonekassasta, mutta jokainen miespuolelta
elossaolevasukuolivelvollinenlunastamaanomansa.Ensimmäistenvaltiopäivien

181Aateli1882I,203–213(Spårenpuheenvuoro203–207).Aateli1882II,665–666,817–837.Aateli
1882III,1241–1243,1339–1342,1455–1468(Spårenpuheenvuoro1457).

182Aateli1885I,225–246,259–266(vonKnorringinpuheenvuoro226,Palméninpuheenvuoro
240–241).Aateli1885II,741–744,790–803,830–841.Aateli1885III,1360–1361,1376–1402
(Palménintoinenpuheenvuoro1386–1389).Vuoden1888valtiopäivillähankeolijopitkällä,ja
suunnitelmatlähinnämerkittiintiedoksi.Aateli1888I,461,471–472,499.Aateli1888II,628,900,
903.Aateli1888III,1143,1148,1519.
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aikaanviitisenkymmentävaakunaaolikuitenkinvielämaksamatta, jatiukimmat
puhujatolivat sitämieltä, ettäne tulisiottaa seiniltäpois.Syiksipaljastuivat tie-
donkulunkatkoksetjaepäselvyyssiitä,kenentuliorganisoidamaksaminen,jossu-
vunpäämiesoleskelitavoittamattomissaulkomailla.Vaakunoihinliittyivoimakas
sukutunne.Omanvaakunanlunastaminenolikunnia-asia.Dramaattisimminpu-
huiSilfversvan,jokakertoi,miksiOlivecreutzienvaakunaolimaksamatta.Suvun
viimeinenelossaolevajäsenolirouvaSilfversvan,muttapäämiestäsilläeienääol-
lut.Kohtalokkuuttapuheenvuoroontoiviittausvaakunansärkemiseensuvunvii-
meisenmiehenhaudalla.

”Redan 1828 dog den sista manliga medlemmen af denna familj och vapnet krossades

vidhansgraf. Jagvet icke,huru riddarhusdirektionenkunnatunderrättadenna familjs

hufvudman,tydetskullehafvaskettgenomenkorrespondensmedandeverlden.[...]Är

det nu emellertid så, att ridderskapet och adeln anser äfven för de utslocknade ätterna

vapensköldarnaböralösasafderasefterkommande,förklararjagmigäfvenvilligattlösa

denifrågavarande.”183

Vuonna1867maksamattomien listallaoli28 sukua, joistakaksi suorittimaksun
valtiopäivien aikana. Ritarihuonevaliokunta esitti maksujen karhuamista vaaku-
nanpoistamisenuhalla;suvuistaosaoliehkävarattomia,muttatoisetvainvälin-
pitämättömiä.Valiokuntatoivoi,ettäniistäsuvuista,joidenpäämieseitehnytasi-
assa velvollisuuttaan, löytyisi joku, joka suvun kunnian tähden ottaisi vaakunan
maksaakseen.Kolmevaliokunnanjäsentävaati,ettävaakunanpoistollauhkailusta
olisiluovuttavahienotunteisuudestavarattomiasäätyveljiäkohtaan.Säätykeskus-
telilähinnämuutamienmaksunsalaiminlyöneidensukujenstatuksesta–elossavai
sammunut – ja päätyi kannattamaan valiokunnan esitystä.184Vielä vuonna 1872
listallaolikuitenkin26sukua,joistaosatosintiedettiinsammuneiksi.Nytesitet-
tiin, että maksamattomien nimet olisi julkaistava lehdissä.Valiokunnan mielestä
tällainen oli sopimatonta, ja sääty antoi asian raueta.185Aatelinen köyhyys ei siis
ollutsuorastaantabu,päinvastoin,joidenkinsukujenköyhyysoliyleisessätiedossa
jajulkisestitodettavissa.Mikäänlehdissämainostettavaasiaseeikuitenkaanollut.

SukutraditioidenkunnioittamiseenliittyimyösE.T.vonKnorringillevuoden
1863–64 valtiopäivillä esitetty elegantin sydämellinen kiitos tämän korvauksetta
laatimastauudestamatrikkelista.186Edellistenvaltiopäivienjälkeenintrodusoidut,
arvossakorotetutjasammuneetsuvutesiteltiinRitarihuone-johtokunnantoimin-
takertomuksessa jatkossakin.187Vuonna 1872 tapetilla oli N. H. Pinellon laatima
aateliskalenteri.Tekijä toivoi senpainatuskulujenmaksamista,mihinmyössuos-

183Aateli1863–64IV,733–737,742,787–791(Silfversvaninpuheenvuoro788–789).
184Aateli1867I,25–26.Aateli1867II,148–150,172–173.
185Aateli1872I,162–163.Aateli1872II,81–82(sitaatti).Myösvuonna1894olimuutamavaakuna

maksamatta.Aateli1894I,30.
186Aateli1863–64IV,739–740,791–792.
187Aateli1867I,27–28.Aateli1872I,163.Aateli1885I,308.Aateli1888I,288–289.Aateli1891I

106–107,152–153.Aateli1894I,31–32.Aateli1897I,28–29.Aateli1900I,25–26.Aateli1904–
1905I,14–16.
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tuttiin.Vastineeksi säätykuitenkinpidätti itselleenoikeuden tarkistaa tekstit en-
nen painamista.188 Myöhemmin käsiteltävänä oli Wasastjernan Ättartaflor, jonka
painattamista sääty myös tuki. Teosta koskevassa keskustelussa tuli liikuttavalla
tavalla esiin huoli sukuvaakunoita koskevan tiedon säilymisestä. Useampi puhu-
ja korosti, että painetun teoksen eri kappaleiden säilyttäminen eri paikoissa tur-
vaisiparhaitensensäilymisentulipalojenjamuidenvahinkojenvaralta.189Uusien
vaakunakirjojenjaaateliskalenterienilmestymisetnoteerattiinmyöhemminkin.190
Maamarsalkkojen, aatelissäädyn kollektiivisten esi-isien muotokuvien maalautta-
minenjatkuikokovaltiopäiväkaudenajan.191Nykyisinkinkokosarjaonnähtävillä
Ritarihuoneellajohtokunnankokoushuoneessa.

Lopullisenratkaisunyritys:vuoden1863esitykset
kaikistaprivilegioistaluopumiseksi

Ensimmäisillä valtiopäivilläA. B. vonWeissenberg esitti sukuperusteisesta edus-
tuksesta luopumista jasiirtymistäedustajienvalinnassavaalikäytäntöön.Keskus-
telussavallitsevanjärjestelmänepäajanmukaisuustunnustettiinjaesitystäkanna-
tettiinperiaatteessa.Katsottiinkuitenkin, ettei erillisreformiinollut syytä ryhtyä,
koska lähitulevaisuudessakajasti,niinkuinoletettiin, siirtyminenRuotsinmalli-
seenkaksikamariseenjärjestelmään.192

ToisessaesityksessäänvonWeissenbergvaatikaikkienaatelisprivilegioidenpois-
tamista.Säätyprivilegiotmuistuttivathänenmukaansajokäsitteenäfeodaaliajasta.
Modernissasivistysvaltiossaniitäeipitänytsuvaita,varsinkaan,kuntiedettiin,että
muutsäädytniitäkarsastivat.Monetaatelinperinteiseterioikeudet,kutenvapaus
maaverosta ja säterirälssin omistaminen, olivat jo lakanneet tai lakkaisivat pian,
joten privilegioista voitaisiin saman tien luopua kokonaan. Uhrivalmiudellaan
ensimmäinen sääty näin samalla toimisi hyvänä esimerkkinä muille.193 K. F. von
Willebrand jätti samansisältöisenesityksenprivilegioiden lakkauttamisesta jaaa-
telinsaattamisestasamanarvoiseksimuidensäätyjenkanssa.Vanhentuneetetuoi-
keudettulisimitäpikimminuhrataisänmaanalttarille.vonWillebrandinmukaan
näitävanhentuneitaprivilegioitaolivatmm.vapauskunnallismaksuistakaupun-
kitalojenosalta,oikeuskäydäulkomaankauppaa,varustaalaivojajapitääkrouvia
tiluksillaan, hovioikeus ensimmäisenä oikeusasteena, senaatin toisen puolen ni-
mittäminenaatelisistasekäpatronaattioikeus.194

Kumpikin katsoi privilegioiden paitsi ylläpitävän epätasa-arvoa, myös olevan
aatelille itselleen hyödyttömiä. Jatkopuheenvuorossaan myös von Weissenberg

188Aateli1872I,182–183,195–196.
189Aateli1877–78II,739–741,757–760(tulipalokeskustelu758–759).
190Aateli1885I,309(Kajanuksenvaakunakirja).Aateli1891I,103–106.Aateli1894I,29–30.Aateli

1900I,23–24.
191Aateli1867I,24.Aateli1877–78VI,1865–1866.Aateli1882III,1098–1099.Aateli1885I,306.

Aateli1891I,106.Aateli1904–05I,13–14.Aateli1905–06II,661–662.
192Aateli1863–64II,421–423.
193Aateli1863–64II,423–424.
194Aateli1863–64II,424–425.
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luetteli aatelin voimassa olevat privilegiot niiden vanhentuneisuutta korostaen,
javetosiuudestaansäädynvelvollisuuteennäyttääkansakunnalletietäkohtitule-
vaisuutta luopumalla perinteistä. Myös vonWillebrand selosti motiivejaan. Hän
ei ollut panemassa toimeen vallankumousta vaan korjaamassa vanhaa vääryyttä,
tarkoituksenaan kitkeä aateluudesta siihen feodaaliajalla takertuneet loiskasvit.
Muidensäätyjenprivilegiotolivatoikeutettuakorvaustatehtävistä,joihinkukata-
hansa saattoi ryhtyä,muttaaatelinprivilegioteivätolleetansaittuja,vaanniiden
lähteenäolisyntyperätaihallitsijanoikku.Aateliolihaalinutneitselleenkaukaise-
naaikana,jolloinseoliollutniinmahtava,ettäsaattoisanellaomatprivilegionsa.
Muut säädyt olivat vuosisatoja taistelleet näitä vihattuja etuoikeuksia vastaan, ja
omanajanedistyksellinenyleinenmielipidetuomitsinevääryydeksi.195

Esitysten tekijöiden oletus, että aatelissa suosittaisiin edistyksellisyyttä ja uh-
rivalmiutta, oli jossain määrin oikea. Ensimmäisenä ehdotuksia kommentoineen
Edelsköldin mielestä etuoikeuksiin perustuvasta ”luonnottomasta” järjestelmäs-
täoli luovuttava tasa-arvoperiaatteenhyväksi.Valtiopäiväoikeudestahänei tosin
katsonutvoitavanluopua,muttamuutprivilegiotolisyytäpurkaa.Asiaatulikui-
tenkinvalmistellayhteistyössä.Yksittäisetsäädytsaisivataikaanvainosaratkaisuja,
kuntavoitteenatuliollahuolellisestipohjustettukokonaisuudistus.196

Molemmatehdotuksetjätettiinpöydälleseuraavaanistuntoon,jossaniitäkäsi-
teltiinyhdessä.KeskustelunavasivapaaherraafSchulténintyylipuhdaskonserva-
tiivinenpuheenvuoro,jonkapontiminaolivatperinteinenaatelinenvelvollisuuse-
tiikkajavastuuyhteiskuntarauhasta.

”Jag ber högloflige ridderskapet och adeln ursäkta om jag framställer några gammal-

modigaåsigter,menungdomsfantasiernahafvahosmig längesedanafkylts afdenkalla

verklighten. Jagärnumera,mindreännågonsin,älskareafstörresamhällsförändringar,

tydesynasmigejalltidinnebäraenförbättringafdetbestående,hvilkenjagafallmin

förmågabörochvillbefordradåjagomdennaegenskaphosdetnyaäröfvertygad.”

Puhujamuistutti,ettäyhteiskuntajärjestysolivakaimmillaan,kunse lepäsisyvil-
lä historiallisilla juurilla. Kokemus osoitti, että epäitsekkäät ja hyvää tarkoittavat
–toisinsanoenlapselliset–uudistushankkeetuseinpäättyivätverenvuodatukseen.
Privilegiojärjestelmässäeiollutkysevainaatelinoikeuksista,vaankaikkienneljän
säädynolemuksesta,myösvelvollisuuksista.197

MyösvonKnorringvastustiesityksiäliiantotaalisina.Oikeuskrouvinpitoonja
verovapaaseenulkomaankauppaanolikumottumuissalaeissa,vapauskaupunkien
kunnallismaksuistaolikäsiteltävänä jakumoutumassa,patronaattioikeuskosket-
tienäävainmuutamaa.Vähemmänkiireelliset,kuten forumprivilegiatum,olivat
seuraavienvaltiopäivienasialistalla.Senaatinkokoonpanoakoskevasääntö(puo-
letaatelisia,puoletaatelittomia)taasoli illusorinen,koskahallitsijayleensäaate-
loisenaattorit–eikäkyseistäprivilegiotamuutenkaanollut luotusementoimaan

195Aateli1863–64II,426–428,446–450.
196Aateli1863–64II,425–426.
197Aateli1863–64II,430–431.
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aatelinvaltaa,vaanpäinvastointakaamaanpuoletpaikoistaaatelittomille.Lopuksi
puhujakuitenkin löikovaa,kritisoidenpurkuprojektiaomahyväisyydestä jateat-
raalisuudesta.

”Erkännande att ’privilegium’ är ett ord som bör vara uteslutet från en konstitutionel

statspolitiskaordbok,villjagförmindelgernaafsägamigalladefåverkliga,menmånga

delsinbillade,delsickemeragällandeellerbegagnade,delsvärdelösafriheterochförmo-

ner,blottdetkanskemedlitetmindreståt.Menattgöradet,’såsomettofferpåfädernes-

landetsaltare’,närmanejharmeraatterbjudaändenlillaåterstodadligaprivilegierna

äro ämnade att bibehålla: det vågar jag anse dessa lemningar icke förtjena, isynnerhet

ommanderifrånundantagerenafverkligtvärde,nemligenfrihetenfrånkommunalaut-

skylderfösstadsgårdar.[...][I]fallridderskapetochadelnvillafsägasigdefåännuåter-

stående friheteroch förmånerafnågotvärde, [...] attdesammaantingen ipetitionsväg

ellerefterpropositionaf regeringen,afståshvar för sigochdenenaefterandra,påsätt

meddevigtigasteredanviddennaochnästalandtdagärtillämnad,blottattridderskapet

ochadelnickeuppträdermedanspråkpåattgöraenstorartaduppoffring.”198

Furuhjelm puolestaan katsoi, ettei huomiota herättävän radikaali uudistushanke
tuottaisi toivottuatulosta.Seantaisivainhallitsijallevääränsignaalin jasitenhi-
dastaisikehitystä.Henkilökohtaiseksiulospääsyksiprivilegioidenvastustajillehän
hieman ivallisesti esitti aatelissäädystä eroamista. Useat muutkin puhujat pitivät
tasa-arvohakuisuutta sinänsä ajanmukaisena ja isänmaallisena, mutta vastustivat
siltiesityksiäliiandrastisina.199

Joidenkinpuhujientulkinnatprivilegioidenhistoriallisistajuuristapoikkesivat
kiinnostavastivonWillebrandin javonWeissenberginesittämistä,vaikkapäätyi-
vätkin samoihin johtopäätöksiin. K. J. Jägerhornin mukaan privilegiot oli luotu
tilanteessa, jossa isänmaanhenkinen jaaineellinenkehittäminenoliollutharvo-
jenharteilla.Nytsamatpyrinnötkoskettivatjokaistakansalaista,jotenprivilegiot
kävivät tarpeettomiksi. Ne olivat vain rakennustelineitä, jotka työn valmistuttua
poistettaisiin. Rakentajan tuli kuitenkin ensin varmistua, että talo todella pysyisi
itsekseenpystyssä,jatelineettulipurkaasamanaikaisestikaikiltapuolilta–toisin
sanoen,säätyjenprivilegiotpitipurkaasamanaikaisesti.200

MyösG.Rein201katsoi,etteivätprivilegioidenalkuperäisetperusteetenääolleet
voimassa.Ylempihengenviljelyeiollutenääyhdensäädynmonopoli,vaankehi-
tys kulki kohti mahdollisuuksien, oikeuksien ja velvollisuuksien tasaamista. Hän
muistuttikuitenkinaatelintodellisistahistoriallisistatehtävistä,joistaetuudetoli-
vatolleetkorvauksena.Aatelieimyöskäänollutsuljettusääty,vaanalareunastaan
täydentyvä,koskaansioituneitamiehiäolivuosisatojenkuluessakorotettuaateliin.
Toisenetuoikeusolikuitenkintoisenepäoikeudenmukaisuus,jotenpyrkimyspri-
vilegioidenhävittämiseenoliymmärrettävä. Jägerhornin tapaanhänkehottiete-

198Aateli1863–64II,431–433.
199Aateli1863–64II,433–436.
200Aateli1863–64II,436–438.
201AiemminhistorioitsijanroolissatarkasteltuGabrielReintoimiaatelinvaltiopäiväedustajanavuo-

sina1863ja1867.
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nemäänrauhallisestijapurkamaanprivilegiotyhteistuumin.Hänperäänkuulutti
myöskeskinäistälojaalisuutta:asiassatulikuullakokosäätyä,eivainvaltiopäivillä
läsnä olevia. Lyhyen tähtäimen ratkaisuna hän Furuhjelmin hengessä esitti lak-
kautettavaksi vuodelta 1802 peräisin olevaa säädöstä, jonka mukaan aateluudes-
taanluopuvanolirangaistustavälttääkseenlähdettävämaanpakoon.202

C.vonSchoultzinmielestäratsupalveluksenvastineenasaatuverovapausoliol-
lutansaittukorvaus.Uudenajanalustahallitsijatolivataateloineetansioituneina
pitämiäänhenkilöitä.Niinkauankuinhallitsijaeitätäoikeuttaanmenettänyt,aa-
telikinpysyiolemassa.vonSchoultzyhtyivonWeisenberginjavonWillebrandin
esitykseensikäli,ettäsäätyjentuliitseluopuataloudellisistaprivilegioista.Valtio-
säätyinänelakkaisivatolemastaedustusreforminmyötä.203

ViimeisenvarsinaisenpuheenvuoronasiastakäyttänytArppekannattiprivile-
gioiden purkua ajanmukaisuuden, yhteishyvän ja mieskohtaisen ansion periaat-
teennimissä.204 Silfverswanpalasi asiaanvielähenkilökohtaisestaverovapaudesta
luopumista käsiteltäessä, todeten olevansa halukas purkamaan kaikkien säätyjen
privilegiotkerralla,muttaeiomiaanpalapalalta.205

Esitykset lähetettiin Ritarihuonevaliokuntaan, joka muotoili niiden pohjalta
esityksen kaikkien privilegioiden paitsi edustusoikeuden purkamisesta. Taustaksi
se kartoitti aatelin voimassa olevat erioikeudet. Näitä olivat edustautumisoikeus
valtiopäivillä suvuttain, hovioikeus ensimmäisenä oikeusasteena (forum privile-
giatum),patronaattioikeus,rälssi-jasäteritilojakoskevaoikeussiirtääsäterivapaus
tilaltatoiselle,etuoikeuslunastaarälssiksimyynnissäolevaverorälssitila,erivapaus
tietyistä kaupungin kunnallismaksuista, porvariston privilegioita sivuavat oikeu-
dettiettyjämaksujavastaanharjoittaalaivanvarustustajatuodatavaraaulkomail-
ta omiin tarpeisiin, ostaa ja myydä vekseleitä, perustaa manufaktuureja, palkata
toimihenkilöitäjakäsityöläisiäsekämyydäkotimaassajaviedätullittaulkomaille
omientilojensajatehtaidensatuotteita,oikeusperustaamaalleensahoja,myllyjäja
krouvejaomaanjaväkensätarpeisiin,oikeusulosottaasaatavansarälssitalonpojil-
taan,etuoikeussaataviinohimuidenvelkojien,sukuoikeustoiseltasuvunjäseneltä
takavarikoituihinmaihin,oikeuskurittaa(”agaochnäpsa”)alustalaisiaanjasaada
osuus maillaan tehdyistä rikoksista tuomituista sakoista. Lisäksi tuli yksinoikeus
tiettyihinkorkeisiinvirkoihin sekä se, ettäpuolet senaatin jäsenistä tulinimittää
aatelista.Syntyperäänliittyvätoikeudetohittikuitenkinlakitekstinmaininta,että
ainoathyväksyttävätnimitysperusteetvaltionvirkoihinolivattaitavuus,kokemus
jakoeteltukansalaiskunto.Aatelinyksinoikeudenomistaarälssimaatavaliokunta
totesikumotuksi.206

Valiokunta arvioi, että privilegioiden taloudellinen hyöty oli vähäinen, joten
niidenvoimassapysyttämiselläeiollutsuurtamerkitystä.Sehyväksyikansalaisten
tasavertaisuudenperiaatteen,muttaeikatsonutajanolevankypsäpurkuehdotuk-
senläpimenolle.Koskaprivilegioitaolimuillakinsäädyillä,tasa-arvoaeisaavutet-

202Aateli1863–64II,438–440.
203Aateli1863–64II,441–442
204Aateli1863–64II,444–446.
205Aateli1863–64II,607.
206Aateli1863–64II,451.Aateli1863–64IV,53–56.



352

Kuviteltuaatelismies

taisipelkästäänaatelinetuoikeuksienlakkauttamisella,vaankokojärjestelmäpitäi-
sipurkaayhtaikaa,mikätaastapahtuisiparhaitenedustusreforminyhteydessä.207

Asiantärkeyttäosoittaa,ettämietinnönliitteenäpoikkeuksellisestiolipöytäkir-
ja sitäkäsitelleestävaliokunnan istunnosta.Hylkääväesityseiollutyksimielinen.
Yksimielisyysvallitsiainoastaanprivilegioidentuomanaineellisenhyödynvähäi-
syydestä.KolmannenluokanedustajistaG.Reintoistivaliokunnassaaiemmattee-
sinsä:koskaprivilegiotolivatepäoikeudenmukaisiajamerkityksettömiksikäynei-
tä,niistäluopumineneiollutuhrausvaanvelvollisuus.Vuoden1802säädöspois-
tamallaolisi aluksimahdollistettavaaateluudesta luopuminen.Sittenesitettäisiin
kanssasäädyille privilegioista luopumista ja selvitettäisiin kaikkien aatelissukujen
kantaasiaan.Kaksimuutakinkolmannenluokanedustajaakannattivahingollisina
ja epäajanmukaisina pitämänsä privilegiosysteemin purkamista. Kahdessa ylem-
mässäluokassaenemmistökuitenkinvastustivälitöntäpurkua,jotenvaliokunnan
kantakokonaisuudessaanmuodostuiepääväksi.208

Jatkokeskustelunoudattituttuakaavaa.Periaatteessakannatettiinkaikkienpri-
vilegioidenpaitsivaltiopäiväedustuksenpurkuajamyönnettiinniidentaloudelli-
senmerkityksenvähäisyys.Itseesitystävastustettiinsiltimonestasyystä.Haluttiin
odottaaedustusreformia,neuvotellaasiastasukujenkeskenjakuullaniitäsuoma-
laisia aatelisia, jotka asuivat Venäjällä ja nauttivat aatelin sikäläisiä erioikeuksia.
VapaaherraMunckkäyttipuheenvuoronvainivaillakseenvonWillebrandinnuo-
rekasta intoa.Osakannattivälitöntäpurkua,koskaensimmäisensäädynolinäy-
tettävämuillemallia.Joidenkinmielestäloputkinprivilegiotsaivatmennä,koska
tärkeimmätolijopurettu.Luopuminenolisimyösyleväele.209

Myösesitysten tekijät vetosivat vielä esitystensäpuolesta.Kumpikin toisti tu-
tun näkemyksen, ettei aatelin ja muiden säätyjen privilegioita sopinut rinnastaa,
koskaviimemainitutolivatkorvaustatehtävistä,kuntaasaatelisaietunsaansiotta
ja ilmaiseksi.vonWillebrand lievensikantaansa toteamalla, ettäaatelinkinprivi-
legiot olivat aikanaan olleet korvausta yhteiseksi hyväksi tehdystä työstä, vaikka
aateliolikinmahtiasemansatakiavoinutsanellaniidensisällön.vonWeissenberg
kauhistelioikeuttasirotellamaaseudullekansaaturmeleviakrouvejajabrutaalisti
ominkäsinkurittaaalustalaisia,unohtaen,ettäsamaoikeusolitoistaiseksikaikilla
isännillä. Hänen mukaansa moiset privilegiot loivat varjon säädyn ylle, toteutet-
tiinpaniitätaiei, ja isänmaallaolioikeusodottaa,ettäsäätyoikeudenmukaisuu-
dennimissäniistäluopuisi.vonWillebrandtaasvetosiaatelinkunniantuntoonja
syyttiprivilegioihintakertujiaturhamaisuudesta:

”dåviseattridderskapetochadelnärnäraattgenomderådandeidéernasmaktafklädas

deförnämstaafsinaprivilegier,ärdetdåickemyckethederligareochnoblare(ochfram-

föralltmåsteadelnvaranobel)attafsägasigsinaprivilegier,änattlåtaplockafjäderför

fjäderafsigutafdessaglittrandepåfogelsfjärdar,somännuhäftavidståndet?”210

207Aateli1863–64IV,56–58.
208Aateli1863–64IV,58–63.
209Aateli1863–64IV,396–398,401–410
210Aateli1863–64IV,398–406.
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Säätypäätyikahden luokanenemmistölläkannattamaananomusesityksen lähet-
tämistäkeisarille.Maamarsalkanesityksestämukaanliitettiinvaliokuntakäsittelyä
koskevatpöytäkirjatvaraumineen.211Hallitsijakäyttiveto-oikeuttaan,eikätuonut
esitystäseuraavillevaltiopäiville.

Aatelisprivilegioiden symboliarvo oli 1860-luvun maailmassa huomattavasti
niidentaloudellistaarvoasuurempi.Tämäinnoittiyksiäsanoutumaanniistänäyt-
tävästiirti,kuntaastoisetsamastasyystävastustivatniidensuurieleistäpurkamis-
ta.Kilpasillaoli lopultakaksierilaistaaatelismiehenideaalityyppiä:yhtäältäedis-
tyksellinenjamoderni,muttahiemanmahtipontinenjaylimielinenaatteenmies,
toisaaltarationaalinenjapidättyvä,konservatiivinleimaapelkäämätönkäytännön
mies.Molemmatperustelivatkantaansasamoillaperiaatteilla, isänmaanedullaja
kansalaistentasa-arvolla,muttatoisetpitivätsilmämääränäänaatetta,toisettalou-
dellistahyötyä.

Yksittäistenprivilegioidenpurkamisesta
käydytkeskustelut

Ensimmäisillävaltiopäivilläaateliluopuiyksinoikeudestaomistaasäterirälssiäsekä
henkilökohtaisesta verovapaudesta. Säteriprivilegiosta luovuttiin ennen kaikkea
siksi,ettäsevaikeuttimaaomaisuudenrealisointia,vaikkatasa-arvo jaoikeuden-
mukaisuuskinperusteluinamainittiin.Manttaalirahoja jamuitahenkilökohtaisia
maksuja koskevasta erivapaudesta luopumista perusteltiin ajanmukaisuudella,
tasa-arvollajayksinkertaisemmanjärjestelynkäytännöllisyydellä.Tasa-arvoperiaa-
tettahaluttiinsoveltaamyösomaksihyväksi,poistamallasäätyynperustuvatmak-
suluokat.Niidenmukaanaatelijoutuimaksamaanmuitaenemmän,javarattomil-
leaatelisillekorkeinmaksuluokkaoliepäoikeudenmukainen.Tasa-arvoretoriikkaa
käyttelimm.Silfverswan:

”Detiderärovisserligenförbi,dåadelsmannen i spetsenförsina tjänareuppoffrade lif

ochblodför landetsväl,ochsålundaskullemantycka,attocksådetidervoreförbi,då

hanböråtnjutapersonligtbeskydd,utanattbidragadertill.”

Vahvantasa-arvopuheenvuoronkäyttimyös tasamaksuakannattanutA.Armfelt,
jokavetosisamanarvoisuuteenlainedessä.Äänestyksessävoitti tasaveroaesittävä
kanta.212

Kotikuritusoikeuttakäsiteltiinvuosina1863–64palkollissäännönuudistamisen
yhteydessä.afSchultenväitti,ettäoikeussisältyiyksinomaanaatelinprivilegioihin,
javaatisiitäluopumista.Vääräasiayhteysjakauhistelevasävyilmaisivat,ettäpu-
hujanpäätavoitteenaolituodaesilleomaaedistyksellisyyttään.Muutkeskustelijat
käsittelivät asiaakaikkien ryhmienkannalta.Osapiti kuritusta tarpeellisena,osa
vanhentuneena tapana, joka loukkasi palvelijan ihmisarvoa ja sopi korkeintaan

211Aateli1863–64IV,410–411,567–572.
212Aateli1863–64II,546–550,597–600,606–621.
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alaikäisten isälliseenojentamiseen.Asiaaei ilmitasollakiinnitettysäätyidentiteet-
tiin,muttaimplisiittisestiaatelinenitseymmärrysilmeniyhtäältäritarillisenaheik-
kojensuojelemisena(kurituksenvastustajatjarajoittajat)toisaaltapatriarkaalisena
huoneenhallituksenvahvistamisenajarahvaanhuonotapaisuudenylimysmielisenä
arvosteluna(kurituksenkannattajat).Juopottelevienrenkienkurissapidontarpee-
seenvedonneetkorostivatnäkemyksensäperustuvanyksittäistapauksiin.Kyseessä
ei siis ollut systemaattinen rahvaan halveksunta tai kovuuden ihannointi, vaikka
puhujatmielelläänmuistuttivatkinolevansarealistejaverrattunamaaseutuelämää
tuntemattomiin idealisteihin. Äänestyksessä voitti suurella enemmistöllä alkupe-
räinenesitys,jokasallivainalaikäisiinkohdistuvanisällisenkurituksen.213

Aatelin ja papiston hollikyytiä sekä tie- ja siltamaksuja koskevasta erivapau-
destaluopuminenoliesillälukuisillavaltiopäivilläensimmäisiltäalkaen.Säterien
omistusoikeuden vapautumisen myötä henkilökohtainen erivapaus oli muuttu-
massakaikenprivilegioidunmaanominaisuudeksi.214Ensimmäisillävaltiopäivil-
läkeisariesitti,ettäsäteritvastedesosallistuisivatmaksuihin,muttakorvausluon-
teisestimaksuistavapautetutsotilaspuustellitjaluotsitaloteivät;talousvaliokunta
esitti päinvastaista. Aatelissäädyssä moni oli valmis luopumaan vapaudesta säte-
rienosalta,muttaluotsi-japostitalojenjasotilaspuustellienverottaminennähtiin
epäoikeudenmukaisena, koska ne suorittivat velvollisuutensa eri tavalla. Rasitus
haluttiinulottaakoskemaanmyösruukkeja,myllyjäjasahoja.Yleisemmällätasol-
laetsittiinmaaomaisuuteensidotuillemaksuillevaihtoehtoja.Toisaaltasätereiden
verovapaudenlakkauttamistavastustettiin,koskaselaskisiomaisuudenarvoa.215

Keskustelussaolivatvastakkainkaunopuheisetuudistajat,jotkaeivätnähtävästi
vaarantaneet omaa etuaan, ja kokonaisedun retoriikka, jonka suosijat luultavasti
puhuivatmyösomassaasiassaan.vonKnorringpalasiprivilegioidenyleiseenpur-
kamiseen vaatien jälleen isänmaallista uhrimieltä – kyyti- ja tienpitorasituksiin
suostuminen olisi aito uhraus, toisin kuin näyttävä luopuminen jostain merki-
tyksettömästäprivilegiosta.vonWeissenberg tuomitsi erivapaudenepäoikeuden-
mukaiseksi ja vaati sen välitöntä poistamista.216Vapaaherra Carpelan taas hauk-
kui sosialisteiksi kaikkia, jotka sanelivat, mitä muiden piti maksaa, eli luopuivat
privilegioistatoistenpuolesta.Hänestäsuurimmateroteivätolleetmaaomistusten
vaanseutujenvälillä.Valtateidenhalkomiarintamaidenkuntia,joissasätereitäkin
olipaljon,rasittivatpaitsikorkeatkyyti-jatiemaksut,myösvankikuljetuksetjaso-
taväen majoitusvelvollisuus. Hän pelkäsi, että jos säterien erivapaus purettaisiin,
seuraavaksi niiltä vaadittaisiin täyttä maaveroa, joka taas määräytyisi aikanaan
pelkänkomeudenvuoksimääritetynylisuurenmanttaalinmukaan,jolloinniiden
arvoromahtaisi.Erityisenikäväätämäolisiksi,ettäpienistäsätereistävaltaosaoli

213Aateli1863–64IV,608–632.
214TätäseikkaapainottierityisestikreiviCreutzpitkässäpuheenvuorossaan.Hänmuistuttimyös,

ettävuoteen1848mennessä,jolloinaatelittomiakoskevakieltoomistaasätereitäuudelleenastui
voimaan,lukuisiasätereitäolimyynninkauttajosiirtynytaatelittomiin,jopatalonpoikaisiin
käsiin.MyöhemmässävaiheessavonBornhuomautti,ettäsätereitäolisiirtynytaatelittomillemyös
perinnönkautta.Aateli1863–64V,261–264,777–778.

215Aateli1863–64V,255–299,774–787.
216Aateli1863–64V,264–267,271–272.
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jo talonpoikien omistuksessa. von Essen säesti: asiassa piti tosiaan kuulla myös
talonpoikaisia säterinomistajia.217 Vuonna 1867 viitattiin privilegiokysymysten
herkkyyteen ja verorasituksen noususta seuraavaan myyntiarvon laskuun. Jotkut
intoutuivatpuolihuolimattomastisanailemaansiitä,olikohankekentiesvallanku-
mousvaikoomistusoikeuttavastaankohdennettuattentaatti.Taloudellinenetuoli
tässä jokatapauksessaaatettavahvempi:esityserivapaudesta luopumisestahylät-
tiin.218 Samat argumentit toistuivat myöhemminkin, tosin laimeampina.Vuonna
1888keskustelukoskienääkäytännönjärjestelyjä.219

Vuonna1867ehdotettiinmyösprivilegioitujenmaidensotilaidenmajoittamis-
tajakuljetustakoskevanerivapaudenpoistoa.Osasuosittinytkinomanedunuh-
raamista yhteishyvälle, mutta niin, että köyhimmät säästettäisiin kohtuuttomalta
rasitukselta.Toisetpelkäsivätmaaomaisuudenarvonjyrkkäälaskua.Majoituksen
ja kuljetuksen käytännöistä keskusteltaessa korostui aatelin rooli sotilassäätynä.
Läsnä oli runsaasti virantoimituksessa sotilasmajoitusta nauttineita ja armeijan
logistiikasta vastanneita asiantuntijoita, jotka ymmärsivät armeijan käytännölli-
siä tarpeita,muttamyösmajoituksensiviiliväestölle tuottamiaongelmia.220Sama
kaksisuuntainen myötämieli ja ymmärrys tuli näkyviin seuraavilla valtiopäivil-
lä, keskusteltaessa valtionavuista niille kunnille, joita sotilasmajoitus ja armeijan
käyttööntulevienlaitostenkulutenitenrasittivat.221

Vuoden1867valtiopäivienlakkautuslistallaolimyöskaksioikeustoimenpiiriin
kuulunutta aatelista etuoikeutta. Forumprivilegiatumista luopumistaperusteltiin
sillä, että aateliton tuomarikunta nyttemmin oli aatelisen kanssa samalla tasol-
laniinsivistyksen,laintuntemuksenkuinstatuksenkinsuhteen,eliennenhovioi-
keudestahaettuvertaisuusperiaate toteutuialioikeudessakin.Keskustelussaolivat
enemmänäänessäkonservatiivit.Heidänmielestäänprivilegiostapiti luopua, jos
seloukkasitoistensäätyjenoikeuksia,muttajosseeihaitannutmuita,siitäolipe-
rusteltuapitääkiinnijaturvatasenavullaomaaintressiä.Lakejaeipitänytmuut-
taamuuttamisen ilosta,huomionherättämiseksi taikansansuosion toivossa.Osa
puhujista viittasi tässä ivallisesti ensimmäisillä valtiopäivillä tehtyyn esitykseen
kaikista privilegioista luopumisesta, mihin edistyksellisimmät muistuttivat, että
moniolisilloinkannattanutluopumista.Pääosayhtyivaliokunnannäkemykseen,
jonkamukaanprivilegiovarsinkinsiviiliasioissatuottienemmänkiusaakuinhyö-
tyä.Äänestyksessäprivilegiostaluovuttiinkinsiviiliasioidensuhteen,muttarikos-
asioissasepysytettiinvoimassa.222

217Aateli1863–64V,283–285,775.
218Aateli1867I,248–279.Aateli1867III,93–99,149–171.
219Aateli1877–78I,23–24.Aateli1877–78II,34–65,327–339(pääkeskustelu).Aateli1877–78V,

1141–1144,1399–1400.Aateli1877–78VI,1541–1542.Aateli1888II,529–559,667–669.Aateli
1888III,1091–1097.

220Aateli1867III,454–468.
221Aateli1872I,377–396
222Oikeustullavertaistensatuomitsemaksimerkitsi,ettähovioikeusoliensimmäinenastemm.

aatelistenperintöriitoja,testamenttiasioita,alaikäisenholhousta,konkurssiajaavioeroakoskevissa
jutuissa.Josaatelinenolisyytettynärikoksesta,jostaseurauksenasaattoiollahengen,kunnian,
aatelisarvon,maaomaisuudentaiperintöoikeudenmenetys,alioikeustutki,muttahovioikeus
tuomitsi.Aateli1867I,62–63,72–80.
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Toinen vuonna 1867 tapetilla ollut juridinen privilegio oli henkilökohtainen
jasätereitäkoskevaerivapauslaamanninjakäräjätuomarinpalkoiksikannettujen
käräjäkappojen maksamisesta. Ritarihuonevaliokunta esitti luopumista, koska se
yksinkertaistaisiverotustajakeventäisiköyhimpiinkohdistuvaarasitusta.Tasaver-
taisuusperiaatteenmukaanjokaisen,jokajotaintarvitsi,oliosallistuttavasenkus-
tantamiseen, ja aatelisetkin tarvitsivat lain suojaa. Privilegion säilyttämisen kan-
nattajatesittivätnytkin,ettäprivilegioitaeipitänyt turhaanpurkaa jaettäkoska
sätereitäsaattoinytomistaakukatahansa,aatelillaeiollutoikeuttayksinpäättää
asiassa,eikävaltiopäivilläkoollaolevillasitäpaitsiollutoikeuttapäättääasiaakoko
aatelissäädyn puolesta. Ainakin viimeinen perustelu oli juridisesti tarkasteltuna
pelkkäveruke.Pääosinkeskustelukäytiintaloudelliseltakannalta,pohdittiinköy-
himpien maksukykyä ja mietittiin uudistuksen suhdetta alioikeuksien kokonais-
uudistukseen.Myösomaisuudenarvonlaskustakannettiinhuolta.223

Edistyksellis-kansallista retoriikkaa viljeli pari puhujaa.Vapaaherra S.W. von
Troil totesi, että henkilökohtaiset privilegiot olivat Suomen kansan oikeustajun
vastaisia.Hänvaatiaateliauhraamaanisänmaanalttarillekaikkietuoikeudet,jois-
ta luopumisesta oli jotain hyötyä. Obligatorisen uhrimieli-palopuheen piti von
Alfthán, joka vaati säätyä näyttämään muille luopumisen mallia. Omaisuuden
arvonvaarantumineneihänestäollut riittävä syyvastustaaajanhengenvaatimia
välttämättömiäuudistuksia.

”Jag tror ej att någon större reform någonsin blifvit genomförd, utan att eganderät-

ten blifvit mer eller mindre læderad. Så har det gått vid lifegenskapens upphäfvande

i Ryssland, äfvensom vid upphäfvandet af en mängd andra feodala missbruk i Europa:

alla dessa välgörande reformer, som utgöra tecken på civilisationens segrar, hafva icke

kunnatgenomförasutanuppoffringar.[...]Genom1858årsförordningåladesbackstugu-

sittare,inhyseshjonochannatfattigtfolkatterläggadennaafgift;folk,somickehafödaåt

sigochsinabarn,nödgasattdomarenbetalafyrakapparspannmål,menenförmögensä-

teriegarederemotansersigejkunna,elleråtminstoneickebehöfva,bidragatilldomarens

aflöning!Varedet långt frånmigattvilja förordanågotutjemnandeaf förmögenheten.

Härärocksåickefrågaomnågotvåld,manbegärblottidefattigesnamnattridderskapet

ochadelnmåttefrånlyftaendelafderasbördorochpåtagasigden.”224

Myöhemminkeskusteltiinilmanaatteellisiapainotuksiaoikeuslaitoksenkokonais-
reformista, johonprivilegionpurkukytkettiin.Esityshylättiinkummallakinker-
ralla.225

Täysintoisenlaista,närkästynyttäretoriikkaakirvoittitalonpoikaissäädyssäteh-
tyesityssäterienkunnallismaksujakoskevanerivapaudenpurkamisestajasäteriti-
loillaolevien torppien,myllyjen jakrouvien saattamisesta tasavertaisiksimuiden
kanssa.PettynytvapaaherraLindersanoitoivoneensa,ettäisäntienvapaaehtoinen
osallistuminenolisipidättänyttalonpoikaistoapakollavaatimastatätäprivilegioi-

223Aateli1867I,63–66,80–96.
224Aateli1867I,86–87(vonTroil),93–94(vonAlfthán).
225Aateli1867II,434–453.Aateli1877–78II,668–674,679–685.Aateli1877–78VI,1605,1622–1623.
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dunmaanomistajille raskaaksikäyvää tulonsiirtoa.L. afForselles vertasimoisia
kommunistisia, omistusoikeutta kunnioittamattomia ajatuksia epideemisiin sai-
rauksiin, jotka ensin esiintyivät yksittäistapauksina, mutta leviäisivät vähitellen
kaikkialle –”när skall detta sluta?” Sääty päätti ilman äänestystä olla yhtymättä
esitykseen,jokasitenraukesi.226

Porvarisprivilegioihinrinnastuvaaoikeuttaviedäomiatuotteitaanilmankau-
punkienkantamiasatamamaksujaeiaatelissajäätykaipaamaan.Elinkeinovapautta
koskevaaesitystäkäsiteltäessänekuitattiinpoistuviksivainmuutamallamainin-
nalla.227

Vuoden1872esityskaupunkienkunnallishallinnonuudistamisestakumosiaa-
telinjapapistonerivapaudentietyistäkaupunkitalojakoskevistamaksuista.Rita-
rihuonevaliokunta vastusti esitystä. Edistyksellisten puheenvuoroissa uudistus
nähtiinajanmukaisena,tasa-arvoisena,yhteisölle lojaalinajataloudellisesti järke-
vänä.Lagerborgmuistutti,ettäuudenlainmyötäaatelisiakinvoitaisiinvalitakau-
punginvaltuustoon,jolloinolisinurinkuristaollaitsemaksamattamaksuja,joiden
käytöstäoltaisiinpäättämässä.Aiheuttaisinärää,kunköyhinkintyöläinenosallis-
tuisimaksuihin,muttavarakasaatelinenei.Edelsköldvaatiylipäänsäkaikkien”vi-
hattujen”erioikeuksienpoistamistaoikeudenmukaisuudenjayhteishyvännimissä.
TilaisuuttakäyttihyväkseenmyösvonWillebrand,jokanousitaasvanhankeppi-
hevosensaselkään,tälläkertaatosinvaltioviisauteenvedoten.

”Adelnharitidengåttutförattkämpaförlandetsrättochlandetsbestånd,mennuär

detalltförändrat;hvarförehardetsinamångaprivilegierkvar?[...]Detärvälmången,

somyttrat,attdetvorebästatt låtaståndetqvarståvidsinaförmoner;detväckerovilja

öfveralltemotsig,ochjumerdenväckerovilja,desssnarareärdesstidute.Dennatanke

har jaghörtuttalas,mendetärenförfärligtanke,detärettgrymtintryckdennatanke

gjortmig från förstastunden, tyomridderskapetochadelnupphörattvarastånd,om

landetsoviljakommerattsamlasigöfverdet,såupphörvårrepresentation,menhvenvet

hvadsomkommersedan?Detärdetdyrbarastearfridderskapetochadelnharattupp-

rätthållaochdetärvärdigtattupprätthållas,sjelfskrifvenheten,somutgörenfjerdedelaf

landetsrepresentation.Manharsagt,attdessaprivilegieråtfölja såmångaandrastånd;

låtdemgåförst–nej!låtridderskapetochadelngåförstochafsägasinaprivilegier.”

Vastustajattarttuivatlähinnälainsäätämisjärjestykseenjaprivilegionnauttimaan
perustuslainsuojaan.CarlEhrnroothsentäänotti ivaillakseenideanakauniinta-
saveroperiaatteen utopistisuutta. Pippingsköld taas letkautti, että aateliset, jotka
halusivatosallistuamaksuihin,saattoivat tehdäniin jonytvain ilmoittautumalla
maistraattiin.Vastustajatjäivätlopultavähemmistöön,jasuhteellisentasaisenää-
nestyksenjälkeensäätypäättiluopuaprivilegiosta.228

226Aateli1867II,246–248.
227Aateli1867III,334–338.
228Aateli1872I,209–212,329–354(mainitutja/taisiteeratutpuheenvuorot:Lagerborg:332–335,

Edelsköld:343–344,vonWillebrand:345,Ehrnrooth:350,Pippingsköld:352–353).Aateli1872II,
209–269(erit.221–227,265–269).
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Samanavuonnaporvaristoesitti,ettäaateli luopuisiulosotto-oikeudestaräls-
sitalonpoikiensasaataviin.Ritarihuonevaliokuntaeikannattanutehdotusta.Esitys
herättilyhyen,intensiivisenkeskustelun,jonkakuluessapuitiinlähinnäsitä,oliko
aatelinenisäntäalustalaisilleenjulmavelkojavaiei.Omakohtaiseenkokemukseen
perustuvat,privilegiosta luopumistavastustaneetpuheenvuorotolivatmaltillisia.
Keskustelun avannut Langenskiöld arvioi, että esityksen taustalla olivat väitteet
Viipurin läänissä (lahjoitusmailla) tapahtuneista väärinkäytöksistä. Hänen mu-
kaansaniilläolitodellisuuspohjaa,muttatoisaaltaolitapahtunutmyös,ettätalon-
poika, jolle isäntä oli katovuosina antanut lykkäystä, olikin myynyt irtaimen ta-
varansa ja poistunut paikkakunnalta, jättäen tilan heitteille ja velat maksamatta.
Itsekin rälssimaataomistavaTh.afForselles rinnastiaatelisen tilanomistajanke-
neentahansavuokraisäntään,jonkaoliitsekoottavasaatavansa.Privilegioolipe-
rustettu turvaamaan isännänoikeuksia, eimahdollistamaan talonpoikien riistoa.
Hänestäolioikeusjärjestelmänhalventamistaväittää,etteitalonpojillamukaollut
lainturvaa.229

Luopumisen kannattajat olivat paljon kaunopuheisempia. von Hellens vetosi
esi-isiltäsaatuunlakiinjavelvoitteeseenSuomenkansaakohtaan, javaati luopu-
maantästäpaljonväärinkäytetystäjarahvaallemurhettatuottaneestaerioikeudes-
ta.Luopumisenkannattajienlähtöoletusolisiis,ettäaatelinenisäntäolitaipuvai-
nenväärinkäytöksiin.Edelsköldlukiprivilegiotaniin,ettäisäntäsaattoitalonkat-
selmuksenpidettyäänesittäätalonpojallemielivaltaisenlaskunjasittenoitisulos-
mitatasen.Björkenheiminperusteluolikäytännöllisempi.Suuretmaaomaisuudet
koostuivatuseinosinvero-,osinrälssimaista,jollointilusteneriosissapätiväteri-
laisetsäännöt.Maanvaihtaessaomistajaaulosottokäytäntöjokojatkuitaimuuttui
senmukaan,olikouusiomistajaaatelinenvaiei,jaalustalaistenoikeusturvantaso
vaihtelivastaavasti.KeskustelupäättyiMontgomerynkaunopuheiseenkuvaukseen
privilegionkeskiaikaisestaalkuperästä.

”Detärfråndentid,dåfosterlandetvardjuptsöndradt,dådengamlajemlikhetenirät-

tigheter,odalrätten,hadeförsvunnit,dennarätt, förhvilkenforntidensstoremänböjde

sig;[...]detärettarffrånunionstider,fråndentid,dådethette,attadelsmannenvarko-

nungöfversinalandbönder.Fråndennatidhardenfortlefvatochäfveningåttideadliga

privilegierna.”

Purkuesitykselläolilaajakannatus:säätyyhtyiRitarihuonevaliokunnanehdotuk-
seenselvällä2/3:nenemmistöllä.Se,ettäaloitetulimuualta,herättikuitenkinpa-
hennusta.230

Seuraavillavaltiopäivilläprivilegiopurettiin.Saatekeskustelussatoistettiinvan-
hatpuoltoargumentit:seolitasa-arvoinenjaedistyksellinenratkaisu, jokayksin-
kertaistikäytäntöjä japoistiväärinkäytöstenvaaran.VapaaherravonBornmuis-
tutti kuitenkin, että kaikkiin oikeuksiin sisältyi väärinkäytön mahdollisuus, eikä
tätä oikeutta hänen kokemuksensa mukaan juuri käytetty väärin. Tähän von

229Aateli1872I,484–486,490.
230Aateli1872I,485–492(vonHellens-sitaatti485–486).Aateli1872III,251–253.
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Haartmanletkautti,ettävonBornilmeisestipitikyseistäoikeuttaesi-isiltäperit-
tynäetuna, jotapitipuolustaa, ja Jägerhornmuistuttimieliin, ettävuonna1863
oltiinoltuvalmiitaluopumaankaikistaetuoikeuksista.231

Lahjoitusmaat,kaksintaistelu,metsästyslaki,
yleinenasevelvollisuus,sukupuolimoraali

Aatelisprivilegioistaolitavallaankysemyöslahjoitusmaitakoskevissakeskusteluis-
sa,jotkajatkuivatvaltiopäiviltätoisille.Ensimmäisillävaltiopäivilläpuheetkulki-
vataatelissasamoja latujakuinmuissakinsäädyissä.Ainoaerooli,ettäaatelisten
donataarien vallankäytön häijyyttä kuvailtiin vähemmän. Moraalisen oikeuden
katsottiin olevan talonpoikien puolella, vaikka isäntienkään oikeuksia ei haluttu
polkea. Vuosisataisen juridiikan ja käytännön detaljien ohella käytiin oppinutta
keskusteluaongelmista, joitatuotti lahjoitusmaidenhistoriallinensijaintikahden
hallintokulttuurinrajalla.232

Useampipuhujavetosihankkeenpuolestainhimillisenmyötätunnonjaoikeu-
denmukaisuudennimissä.K.F.vonBornkatsoi,ettätalonpoikienhuonostakoh-
telusta oli näyttöä ja että maan oloja tuntemattomat isännät eivät noudattaneet
paikallisialakeja.233Asennelahjoitusmaaisäntiineikuitenkaanollutyksiselitteisen
kielteinen.J.A.vonBornsummasiasianjuridisenpuolen:keisariolilahjoittanut
VanhassaSuomessasijainneetmaatvenäläisenlainmukaan,muttahänelläeienää
ollutkaan oikeutta peruuttaa niitä nyt, kun ne sijaitsivat Suomen suuriruhtinas-
kunnanpuolella.Osatalonpojistaolialunperinollutvero-,osakruunun-jasit-
temmin rälssitalonpoikia, eikä jälkimmäisillä ollut maihin mitään vanhempaa
oikeutta.Talonpoikaisiinkäsiinjopäätyneisiinlahjoitusmaihinlunastuspykäliäei
tulisisoveltaa.234J.U.S.Gripenberg,jokakertoiolleensa16vuottalahjoitusmaan
haltijana (förvaltare och arrendator), uskoi donataarien noudattavan Venäjän
maaorjien vapauttamisen esimerkkiä ja luopuvan maista, kunhan asiaa hoidet-
taisiin diplomaattisesti. Schatelovitz arvosteli valiokuntaa siitä, että se tarkem-
min tutkimatta syytti isäntiämielivallasta.Mietinnönepäkohtaluettelo– jatkuva
laiton vuokrien korottaminen, laittomat häädöt, talonpoikien kokema sorto – ja
varsinkinilmiönselittäminendonataarienhuonollamaanolojentuntemuksellaja
piittaamattomuudellaeiväthänenmielestäänpitäneetyhtä todellisuudenkanssa.
Talonpoikienhalusaada lunastaamaatoli luonnollinen,mutta sitäolimyöspa-
pistontaholtatietoisestivahvistettu.Hänvaroittikin,ettämaidenuusjakoavaativa
liikeennenpitkääleviäisiKanta-Suomenpuolelle.235

Toisilla valtiopäivillä sävy oli jyrkempi. Maltillisiakin puheenvuoroja käytet-
tiin, mutta isäntien mielivallasta, absentismista, tilanhoitajien väärinkäytöksis-

231Aateli1877–78I,107–109,113–126(referoidutpuheenvuorot114–117,121).
232Aateli1863–64V,491–555.
233Aateli1863–64V,506–509,517–524.
234Aateli1863–64V,509–516.
235Aateli1863–64V,496–497,498–501,516–517.
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tä ja talonpoikien kärsimyksistä puhuttiin nyt enemmän. Jotkut katsoivat, että
vikaa oli talonpojissakin, toiset taas, että näiden asenneongelmat olivat nurjien
olosuhteiden aiheuttamia. Haastajana oli siis rahvasta puolustava, venäläisiin
isäntiin epäluuloisesti suhtautuva edistyksellis-kansallinen fraktio, altavastaajina
taas suurmaanomistajan ja säätyveljenpuoltapitävätperinteisetkosmopoliitit.236
Myöhemmillävaltiopäivilläsävy jälleenpehmeni,vaikkatalonpoikientaloudelli-
nenasemayhähuolettikin.237

Kaksintaisteluakäsiteltiinensimmäisillävaltiopäivilläosanarikoslainuudistus-
ta.Enemmistöaatelistakannattilopulta–jasäätynsäperinteenvastaisesti–tasa-
arvoalainedessä,jolloinkaksintaistelussatapahtunutsurmarinnastuitavalliseen
tappoon. Valtaosa puhujista tuomitsi ilmiön kristillisiin arvoihin tai kansan oi-
keustajuunvedoten,muttamuutamasamastuikaksintaistelunosapuoliin,eläyty-
enhaasteiden taustallaoleviin loukkauksiin janöyryytyksiin janiidenperustana
olevaankunniakäsitykseen.K.R.C.W.Spårenäkiasiassasekäperinteisenylevän
kunniakoodinmukaisen, toverikuriinpalautuvankäytännönettäkoomisen, jopa
matalanaspektin,japäätyisuosittelemaankaksintaistelustalievempäärangaistus-
takuintavallisestatappelusta.

”Ingenstädes tordedensatsen,att ifråndethögtidliga tilldet löjligaärblottett steg, så

välkunnatillämpassomi fråganomenvig.Ialla tiderochochialla länder, jahosna-

tioner,somicivilisationståvidaframomoss,ochiblanddessasmestupplystamedlem-

mar,hardetgifvits[...]fall,dåpersoner,trotsdenstörstaaktningförsittlandslagar,anse

sinheder,sinäraejtillåtaafslåendetafenutmaningtillenvig,jatillochmedsjelfvabli

deutmanade.Detgifvesnemligenfallafenutomordentlig,enupprörandebeskaffenhet,

dåmanoftanogejanserdenborgerliga lagengifva tillräckligupprättelse, fallafalltför

grannlaga,[...]alltförheliganatur,dåmanhellreänattsepersonersnamn,hvilkaäroen

alltför dyrbara, nedsölande inför domstol, – hellre föredrager sjelfbestraffning, den må

sedangåpålifochdöd.[...]Lagutskottet[...]harförbisettdenofantligaskillnadmellan

motiverna förettmordochenduell. [...]De förra innebäravanligendetdjupastemo-

raliskaförderf,delägstapassioner,desednare–etthögtbegreppomäran,hvilkenman

ställthögreänlifvet;[...]denenaärlåg,afskyvärd,denandraädel,ridderlig.”

A. Grotenfeltillä oli kaksintaistelun kansainvälisestä arvostuksesta päinvastainen
käsitys.Hänsiteerasiranskalaista lausepartta”Lesangtacheetne laverien”–veri
tahraa,eipesepuhtaaksi.Semuutenoliyksiharvojaranskankielisiäpuheenparsia,
joitavaltiopäivilläaatelinsuustakuultiin.238

Toisen kerran kaksintaistelu oli tapetilla vuoden 1888 rikoslakiesityksen yh-
teydessä. Muutama puhuja iloitsi siitä, että aiemman lain häpeällisestä kuritus-
huonerangaistuksesta oli tultu takaisin kohti maltillisempaa rangaistusmenette-
lyä. Muuten asenteet olivat hyvin samanlaisia kuin aatelittomissa kanssasäädyis-

236Aateli1867I,282–303.Keskustelunloppuosa(304–362)jatehdytpäätöksetkoskivatmaanluonto-
jalunastusteknisiäyksityiskohtia;keskustelunsävyolikuitenkinsamakuinyleiskeskustelussa.

237Aateli1885I,280–283,393–397,458–460.Aateli1885III,1002–1023,1303,1306.Aateli1888I,
515–516.Aateli1888II,873–878.

238Aateli1863–64IV,312–321(sitaatit314–316).
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sä.Kaksintaisteluaeipidettyelävänäperinteenäeikäsenuskottuenääyleistyvän,
vaikkarangaistuksetkevenisivätkin.Lyhyessäkeskustelussakuultiinsiltiasiantun-
teviaerittelyjäsekundantinjatodistajaneroistasekäns.amerikkalaisenkaksintais-
telunolemuksesta.239

Vuoden 1867 metsästyslakiesityksen toisen mailla metsästämisen kieltävään
säädökseensisältyipykälä, jonkamukaanmaanomistajasaisitakavarikoidamail-
taan tapaamansa luvattomanmetsämiehenaseet.Syntyneessäkiivaassakeskuste-
lussanousiesiinaatelisenerityissuhdehenkilökohtaisiinaseisiinsa.Arvokkaitaki-
vääreitäeihaluttujättäätaitamattomantakavarikoijanpilattaviksi.Pelättiinmyös,
ettäkukatahansametsässäkulkijasaattaisipykäläänvedotenvaatiatoisenaseita.
Aatelinenkoleerisuuskinnostipäätään:riitatilanteessaasettakantavajoutuisikiu-
saukseenkäyttääasettaanihmistävastaan!Toisaaltakatsottiinherrasmiehenvoi-
van korvata tekonsa paikan päällä, jolloin aseen luovuttaminen ei olisi tarpeen.
Todettiinmyös,ettämaanomistajanoikeusmetsästysmaihinsaoliaikanaanmai-
nittu myös aatelisprivilegioissa. von Willebrand osoitti ehkä enemmän yleiseu-
rooppalaisten mielikuvien kuin kotoisten olosuhteiden tuntemusta esittäessään,
jälleenkerran,ettäkoskalaissaolikyseikivanhanaatelisenerioikeudenjäänteestä,
siitäolisihetiluovuttava.

”[J]agtlagarne i allmänhet utgöra ett aristokratiskt attribut; öfverallt ha de utgått från

adelnsridderligasysselsättningattjagaochdetärförattskyddadettadessnöjesomjagt-

lagarnehafvauppkommit;såär förhållandetäfveniandra länder,hvilket jagerfarit,då

jagderöfvervaratdiskussioneröfverjagtlagar.[...]Detvissaärattjagtlagarne,idenform

denuspökaoss,ickeäroannatängengångarefråndeadligaprivilegierna.”

TähänvonBornkuivastihuomautti,ettäsäädössuojasiyhtälaillaaatelisiajaaate-
littomiamaanomistajia.Pykälähyväksyttiinlopultamuuttamattomana.240

Vuoden1882metsästyslakiesitystäkäsiteltäessäpääpainoolikäytännönasiois-
sa. Aatelinen omanarvontunto pilkahti esiin, kun vapaaherra August Wrede ar-
vosteliesitykseensisältynyttäoikeuttakulkeapetojahdissavapaastimuidenmail-
la:kukatahansasaisisiisvastedeskulkeahänenmaillaanjaesittääolevansamuka
suttaajamassa!Rauhoituskysymyksiinaateliomaksui senmuissasäädyissä itsek-
kääksimoititun,suojeluhenkisenkannan,ettävainkiistattomienvahinkoeläinten
ympärivuotinen vaino tuli sallia. Aatelissäädyn keskustelussakin tehtiin silti ero
henkensäpitimiksimetsästävänrahvaanjahuvimetsälläkäyvänherrasväenvälil-
lä.Ansapyynninsallimistaperusteltiinsillä,ettärahvaallaeiollutvaraaampuma-
aseisiin.Lakitekstinmainitsematmetsästyskoirathaluttiinmyösmuuttaapelkiksi
koiriksi,koskarahvaallaharvoinolierikseenvarsinaisiametsästyskoiria.241

239Aateli1888III,1280–1283.Amerikkalainenkaksintaistelukuvattiinkäytännöksi,jossataistelijat
sopivatkeskenäänratkaisevansaarvalla,kumpiheistäampuuitsensä.

240Aateli1867I,107–108,116–120,131–139(privilegiomaininta118,vonWillebrand-sitaatti
138).Pääosinkeskustelukäytiinyleisellätasolla,rahvaankintarpeisiinpaneutuen.Aateli1867I,
106–143.

241Aateli1882I,428–457(Wredenkommentit432ja442).
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Aatelinenupseeritraditiojasotilasalantuntemusnäkyivätvuosien1877–78val-
tiopäivillä ennenkaikkea siinä,mitenpaljonyleisestä asevelvollisuudesta säädys-
säpuhuttiin:keskustelutäyttäälyhyinkatkoksinnoin700sivuakaikkiaanvajaan
2000sivunpituisistapöytäkirjoista.Vaikkakyseoliaatelisenidentiteetinolennai-
sesta osasta, ideologista vyörytystä ei näkynyt, vaan pääpaino oli käytännön sei-
koissa.

Mielipiteet jakautuivat selvästi kahtia.Vastustajat vetosivat vapaaehtoisuuden
ihanteeseen jahaluunsaadaarmeijaan sinne sopivinaines.Esitettiinmyöshuoli
kasarmielämänturmiollisuudesta.Saatettiinmyösvedotaperinteiseentyönjakoon,
jossayksisäätyhoitaasotimisen.242Pisimmissäjavakavimmissavastustavissapu-
heenvuoroissaolipäällimmäisenähuolirivisotilaidenkohtalosta.

Vähemmistöön jääneen kielteisen kannan ytimessä oli aatelittomissa säädyis-
sä pahaa verta nostattanut varauma. Sen jättänyt Silfversvan perusteli kantaansa
pariinkin otteeseen. Hän piti parhaana, että vain osa kansasta osallistuisi maan-
puolustukseen,jatoivoi,ettämuitatapojaorganisoidapuolustusolisiedesotettu
tarkasteluun. Lopuksi hän kuitenkin totesi, että”Ridderskap och adel, stödjande
sigpåsinagamlaanor,kanvälickeannatänhyllatidensmilitäraåsigter”.243

Silfversvanin varaumaan yhtyi vapaaherra von Born. Hän pelkäsi, että käyn-
nissäolevastaVenäjän-Turkinsodastapäivittäin saadut loistavatuutisetvoitoista
ja sankariteoista sumensivat ihmisten mielen ja saivat heidät katselemaan veri-
kenttienraakojatapahtumiakuinkiehtovaanäytelmää,vaikkavastaavattapaukset
kotoisessaarjessanostaisivatheidänhiuksensapystyyn.Maanpuolustustasinänsä
hänpitivakavanavelvoitteenajakansallisenavälttämättömyytenä,muttaeihalun-
nuttehdäsitäkaikillepakolliseksi.Hänmuistuttisodanväestöätuhoavasta,eloon-
jääneitä raaistavasta vaikutuksesta ja korosti, että maan puolustukseen saattoi
osallistuamuutenkinkuinmiekkamiehenä:kynäkädessäaatteellistatyötätehden
taiaurankurjessaastellen.Hänhuomauttimyös,ettäkoskamaallaeiollutomaa
ulkopolitiikkaa,silläeimyöskäänollutsanansijaasiinä,mihinsensotilaitakäytet-
täisiin.Periaatetasollahänvielämuistutti,ettäaatelinvuoden1723privilegioihin
kuuluivapausväenotosta.244PalménkatsoivonBorninhengessä,ettäsotamerkitsi
ihmishenkientuhlausta.Sitäeipitänytihannoida,eikäketäänpitänytkevytmieli-
sestialtistaasenkauhuille.Kokemattomiennuorukaistensijaanhänpitiparempa-
nalähettääsotaankokeneitaammattisotilaita.245

Enemmistössäolikuitenkinmyönteinenasenne.Yksiperustelulinjapohjasiko-
koelmaan aatelin perinteisiä arvoja: isänmaallisuus, uhrivalmius, palveluvelvoite,
toverihenki ja mieskohtaiset sotilashyveet. Muuten perustelut olivat samoja kuin
aatelittomissa säädyissä. Kansallisen diskurssin mukaan asevelvollisuus kiteytti
kansakunnanideanjatukisenheräämistäpoliittiseenvapauteen; joidenkinmie-
lestäarmeijaolisiperätiitsenäisenvaltiontunnusmerkki.Edistyksellisetkorostivat
hankkeen ajanmukaisuutta ja sitä, että nimenomaan ”kansa” innokkaana odot-

242Aateli1877–78V,1180,1188–1189,1197–1200.
243Aateli1877–78V,1228–1231,1255(sitaatti).
244Aateli1877–78V,1170–1182(vonBorn);vastaavaamiekkaretoriikkaamyös1368.
245Aateli1877–78V,1264–1272.
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ti asevelvollisuuslain läpimenoa. Moderniin sivistysideaaliin liittyi puolestaan se
ajatus,ettäyleinenasevelvollisuusmuodostaisiuudenlaisenkansalaiskasvatuksen
foorumin. Tasa-arvodiskurssi pintautui kahtena varianttina.Yhtäältä maan puo-
lustukseenosallistumisestapuhuttiinoikeutena,jotaeisaanutriistääkeneltäkään.
Toisaaltapelättiin,ettärikkaatsaattaisivatsäästyämaanpuolustuksentaakalta,joka
sälytettäisiinköyhienharteille.Säädynvankkasotilasasiain tuntemusmahdollisti
omanmaantilanteenvertailunkansainvälisessäkontekstissajatuottisuurenmää-
räntulevanarmeijanorganisaatiota,kulupohjaaja logistiikkaa,kasarmienvolyy-
mejä,vaate-jaruokahuoltoa,kurinpitoajasosiaalisiaseurauksiakoskeviakäytän-
nöllisiäpohdintoja.246

SotahistoriaanperehtyneetTaube,Godenhjelm,vonAlfthanjaCronhjelmin-
toutuivatmuistelemaansuomalaistenRuotsinarmeijanosanasaavuttamialoista-
viavoittoja;TaubeviittasihiemanepäselvästimyösFlemingin johtamansuoma-
laisenaatelinhallitsijauskollisuuteen.Heidänmielestäänyleinenasevelvollisuusoli
sankareidenjälkeläisilleainoamahdollinentie.Jälkimmäisessäpuheenvuorossaan
von Alfthan vielä kuvasi sotilaselämää iloisin värein. Vihollisen voittaminen oli
suurtajuhlaa,vaarassaolevaaisänmaatajavaltaistuintaoliilopuolustaa,sotilaalle
kuuluiilollauhratahenkensäjaverensä,toverielämäkomeillakasarmeillaolirie-
mukasta.Cronhjelmtaasihmetteli,miksiimperialistisenRuotsinarmeijassaaika-
naanongelmittasotineidenjälkeläisetnytepäröivätryhtyäsotaanVenäjänimpe-
riuminlippujenalla.247

Myös tasa-arvoeetos tuotti muutaman korostetun aatteellisen puheenvuoron.
Lagerborginmielestäsotaeitosiaankaanollutvelvollisuus,vaanyleväoikeus,joka
oli sallittava kaikille.248 Jägerhorn maalaili tulevaisuutta, jossa yhteistä isänmaata
puolustaisivattasa-arvoisinasenkaikkipojat,ylhäisetjaalhaiset,rikkaatjaköyhät,
samanlainmukaan,samoinoikeuksin.249vonKraemerjavonBornottivattiukasti
yhteentämänmuissakinsäädyissäsuositunretoriikantiimoilta.Edellinenkuvaili
tasa-arvoisenkasarmielämänsivistäväävaikutusta:

”kommernågon,måvaragrefveellerfriherre,isammakasernmedbondensellertorpa-

resson,såskalldetderförickeutbredasignågonosedliganda,utantvärtomskallhvarde-

rapartenvinnapådenömsesidigaberöringen.”

Jälkimmäinenivasiedellisenpuheitalaskelmoiduksi,arvellenhänen

”medengroteskbildomgrefvesonenochtorparesonen,somskulleståisammaledså-

somvärnepligtiga,bo i sammakasernrum,velatgöradennyaanrättningmerasmaklig

246Aateli1877–78I,376–377.Aateli1877–78IV,942–945.Aateli1877–78V,1170–1202,1205–1250,
1254–1286,1290–1323,1325–1350,1358–1390,1400–1445.Aateli1877–78VI,1454–1478,
1481–1505,1594–1595,1688,1772–1782,1834–1869.Tässänootissaonmerkittynäkyviinkoko
keskustelunkattamatsivut,muissanooteissaonesitettytarkemminerikseenkäsiteltyjenpuheen-
vuorojentarkatsijainnit.VertaaVIniteenlopussaliitteenäolevaasiasanahakemisto,36.

247Aateli1877–78V,1194,1215,1224,1255–1256(vonAlfthan-sitaatti),1300–1302.
248Aateli1877–78V,1273.
249Aateli1877–78V,1228.
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påendelhåll,[...]mendetärickeskillnadenirang,utanskillnadenibildning.[...]Det

finnesenmani ivåradagarattdragamedalltingtillenökenaf jemnlighet; jagtroratt

dennamani,äfvenspelatenvissrolidennafråga.”250

Vuonna 1888 keskusteltiin Suomen ratsuväen perustamisesta. Arvomaailma,
jokaaatelissaasiantiimoiltaaktivoitui,olisamakuinedellisessäkeskustelussa,niin
myösasiantuntemuksenmääräjahuolenaiheidenkirjo.Kreivinpoikajatorpparin
poikakohtasivathekinjälleentoisensatasa-arvoretoriikankentällä.Muutamankin
vanhan ratsumiehen sydän läpätti innosta, ja säädyssä kuultiin useita täysverisiä
sotilasromantiikanpurkauksia.Fraserpuolestaankäyttitilaisuuttahyväkseentuu-
lettaakseen turhautumistaanarmeijanhuonoonkuriin.Syypäänä siihenhänpiti
juuri yleisen asevelvollisuuden myötä levinnyttä tasa-arvoa: sotamiehet komen-
sivat nyt päälliköitä, eikä päinvastoin. Hän suri aristokraattisen sotilastradition
kuihtumista.

”Enbedröfligsplittringärrådandeblandvårakrigsmän.Riddareandanharsvunnithän

frånvårafinskatrupper.Arbetsamhetenochrättskänslan,stränghetenochdengladaof-

fervilligheten,själeniettgodtkrigsmanskap,ärdelvisflygtad.”

Kunmieslopuksioikeinäityiherjaamaanarmeijantoimivaajohtoa,koettiinhar-
vinainen ilmiö. Maamarsalkka komensi toistuvin nuijankopautuksin häntä vai-
kenemaan, mitä valtiopäivämiehet vielä kannustivat äänekkäin huudoin – mikä
sekin lienee laskettavissa sotilashengenosoitukseksi.MyöhemminSpåreherätteli
henkiin vanhaa hevosmieskulttuuria, mutta arkisemmassa sävyssä, esittäen, että
ratsuväenperustaminenolitervetullutpiristysruiskemaanhevoskasvatukselle.251

Kaunokirjallisuudessa suositun aviottomien lasten teeman ei aatelissäädyssä
koettujuurikoskettavanitseä–eiainakaanvuonna1872,jolloinkäsiteltiintalon-
poikaissäädyssätehtyäesitystäaviottomanlapsenoikeudestaperintöön.Lyhytkes-
kustelukosketteliainoastaanlakiteknisiäjaoikeushistoriallisiaseikkoja.252

Aatelissatehdytanomusesityksetjaaloitteet

Kaikkienvaltiopäiväsäätyjenjulkilausuttunatavoitteenaoliyleisenedunedistämi-
nen.Talonpoikaistojaporvaristokantoivattätävastuutamyöseturyhmänominai-
suudessa, esittämälläomiinelinkeinoihinsa liittyviäuudistuksia, joidenkatsoivat
hyödyttävän valtakunnan taloutta ja hyvinvointia. Papisto paneutui aloitteissaan
kansakunnan – suuren seurakunnan – moraalin valvontaan ja sen henkiseen ja
hengelliseenkasvuun.Aatelissaammattikuntaistasuuntaustaedustivatvirkakun-
taan,hallintoonjalainsäädäntöönliittyvätesitykset.Muttaesityksissänäkyimyös

250Aateli1877–78V,1259,1319–1320.
251Aateli1888II,662–682(Tigerstedtinpuheenvuoromm.kreivinjatorpparinpojista662–663,

Fraserinpuheenvuoro672–675,Spåren675–677).Aateli1888III,1520–1562.
252Aateli1872III,365–368.
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pyrkimysyleispätevään,ryhmäeduistairrotettuunyhteiskunnallisenvastuunkan-
tamiseen.253

Edistyksellis-isänmaallistaprivilegiontappolinjaaedustiBjörkenheiminvuonna
1863,E.Linderinvuonna1867,vonWillebrandtinvuonna1877jaO.A.Wreden
vuonna 1885 tekemä esitys vanhentuneeksi koetun maaveron poistosta. Sinänsä
ajanmukaisinapidetytesityksettorpedoitiinepärealistisinajaepäkäytännöllisinä:
koskavaltionkuitenkinpitisaadatuloja,olisitilallepitänytluodauusiamaksuja,
jotkapahimmillaansälytettäisiinmyösmaattomille,kuntaasprivilegioidunmaan
huomattavaarvonlaskuedellyttäisikorvaustenmaksamistaomistajille.254Vuonna
1882 L. Mechelin255 esitti maaveron korvaamista rahaverolla, joka koskisi myös
privilegioitujaomistuksia.Keskustelussamainittiinmuutamankerranprivilegioi-
denvanhentuneisuusyleensäsekäprivilegioimattomaanmaahankohdistuvanve-
rotuksenraskaus.Senasiantuntevuudestakävihyvinilmiaatelissamaanviljelystä
kohtaantunnettuharrastus.Tämäkinesityshylättiin.256

Aatelinhallitsijauskollisuudenjaisänmaallisuudenperinteetyhtyivätkauniisti,
kunsäädyssävuonna1882esitettiin(sittemmintoteutunutta)muistomerkinpys-
tyttämistä edellisenä vuonna murhatulle keisariAleksanteri II:lle; vastaava esitys
tehtiin tosin yhteisymmärryksessä kaikissa muissakin säädyissä. Aatelissa tehdyn
anomusesityksen mukaan patsas symboloi kansan kiitollisuutta maata isällisesti
suojelluttaruhtinastakohtaan.Aleksanterinähtiinisänmaankehittäjänäjahyvän-
tekijänä,jokaolivaltiopäivienkokoontumisensallimallaedistänytkansanvaltaaja
kieliasetuksenantamallaolennaisestivahvistanutsuomenkielenasemaa.257

Osa ehdotuksista oli aineellisesti hyödyttömiä, mutta kulttuurisesti tärkeitä.
Tällainen oli mm. Gabriel Reinin toisilla valtiopäivillä tekemä ehdotus muinais-
muistolaista.Suuriosahänenluettelemistaanmuinaisjäännöksistä–linnat,linnoi-
tukset,kumpuhaudat(jordhögarochättebackar),kirkoissaolevatvaakunat,piir-
tokirjoitukset,maalaukset,hautakappelit jamonumentit– liittyiaatelinmennei-
syyteen,muttaesityseisuoraantähdännytvainsenmuistojensuojaamiseen.Rein
uskoi saavansa vastakaikua perinnehenkisessä aatelissa. Eikä hän erehtynytkään:
säätykannatti esitystäyksimielisestikaikissavaiheissa.Laki säädettiin seuraavilla
valtiopäivillä.B.O.Schaumanlausuiviimeisenkäsittelynaluksiesityksentuolloin
joedesmenneenlaatijanmuistosanat,kuvaillen,miten

”enpetition[...]väcktesafenhögtaktadmedlemafridderskapetochadeln,hvarshjerta

ännu i ålderdomens dagar slog lika varmt för Finlands såväl forntid som framtid, och

somkortefterlandtdagensjönkigrafven,begråtenaffosterlandetsåsomenafdessmest

trohjertadesöner.Petitionen[...]kanansessomdenädlefosterlandsvännensochhisto-

rieskrifvarenstestamentetillsittfolk.”258

253Yleiskuvakussakinsäädyssätehdyistäaloitteista:pöytäkirjojenhakemistot,kohtapetitioner/ano-
musesitykset.

254Aateli1863–64V,359–377(sitaatti366).Aateli1867I,367–372,448–476.Aateli1877–78II,
686–695.Aateli1885I,99–101,119–127,158–165.Aateli1885III,1334–1335.

255Aateloitu1876.
256Aateli1882II,841–862.
257Aateli1882I,31–36,51–55,73–74,91–93,215–217,226–227,427.Aateli1882III,1097.
258Aateli1867I,159–162,209–212.Aateli1867II,165–169,173–175.Aateli1872II,163–183(sitaatti

163).
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KansakunnanmuinaisenhistoriantallettamiseentähtäsimyösvonWeissenbergin
vuonna1882tekemäesitysViipurinlinnansäilyttämiseksijakunnostamiseksi.259

Oman hyödyn avointa tavoittelua ei aatelissa katsottu hyvällä. Vuonna 1872
tehtiin esitys valtion virassa olevien oikeudesta nauttia virkapalkkaansa lyhentä-
mättömänä valtiopäivien ajan. Silmämääränä oli taloudellinen etu, mutta myös
virkamiesten tasa-arvo: Helsingissä virassa olevan ei tarvinnut antaa palkkaansa
sijaiselle, koska saattoi hoitaa virkaansa valtiopäivätyöskentelyn ohella. Valtaosa
puhujista tuomitsi ajatuksen ahneeksi ja siten aatelille sopimattomaksi. Osal-
listuminenvaltiopäivilleolietuoikeus, jostaolioltavavalmismaksamaan.Mikäli
suvun päämiehellä ei ollut siihen edellytyksiä, hän saattoi aina antaa paikkan-
sa toisellesuvun jäsenelle.Riippumattomuuskinolivaarassa,kunvaltion leivissä
olevanvaltiopäivämiehensaatettiinarvellaedustavanhallitusta.Tähäneiaatelilla
ollutvaraa,olihan,Fr.Pippinginmukaan,kyseessä

”representationssätt,somaftidsandanärheltochhålletutdömdt,synnerligasthvadbe-

träffarlandetsförstastånd,dersjelfskrifvenhetochbördliggatillgrundförrättighetatt

intagasäteochstämma,[ochsom]måsteovilkorligeniensnarframtidersättasgenom

enannorlundasammansattfolkförsamling.”260

Vuonna 1872 tehtyä esitystä naisten tasa-arvoisesta avio- ja perintöoikeudesta
maata omistavissa talonpoikais- ja aatelissäädyssä perusteltiin tasa-arvon ohel-
la ritarillisuudella: aatelin ei sopinut kohdella tyttäriään vähemmän ritarillisesti
kuinporvaris-japappissääty.261Naistenasemanparantamiseenliittyimyösvuon-
na 1877 tehty esitys naissivistyksen edistämisestä. E. Gripenbergin alkuperäises-
sä muotoilussa tavoitteena oli naisten kouluttaminen hyviksi perheenäideiksi ja
uuden sukupolvenkasvattajiksi,muttakeskustelussanousi esiinmyösyliopiston
avaaminennaisille.262

Kieli-identiteettiin liittyviä esityksiä tehtiin aatelissa lukuisia. Niistä käydyt
keskustelutosoittavat,etteisvekomaaninenlinjaollutaatelissalainkaanniinpro-
minenttikuin säädynulkopuolella arveltiin.Suureltaosinaloitteellisuusoli vain
muutamanaktiivisensuomenmielisenaatelisenkäsissä,muttanäidenideoillelöy-
tyikannatustamyösrivijäsentenparissa.

A. Järnefelt263 ehdotti vuonna 1872 Helsingin normaalikoulun suomenkieli-
senosastonlaajentamistaitsenäiseksikouluksi.Edistyksellisyydenjakielipoliittis-
tenseikkojenohellahänvetosimyösaatelinvanhastaanetuoikeutetustaasemasta
kumpuavaankunniavelkaan.AateliolivuosisatojenajankouluttautunutSuomen
köyhänkansanhikeäänjavertaansäästämättäylläpitämissäopinahjoissa.Nytoli
aikavastineenatarjotakansanlapsillemahdollisuuskehittyätiedonvalossajakas-
vaavapaiksikansalaisiksi.HänenmukaansaSuomenaatelieivoisikieltäytyätästä

259Aateli1882I,39.
260Aateli1872I,108–110,246–247,251–259(sitaatti253).
261Aateli1872I,118–120.
262Aateli1877–78I,33–37.Aateli1877–78III,502–511.
263KyseessäontietenkinkirjailijaArvidJärnefeltinisäAlexander.
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ritarillisestavelvollisuudestajasitenlaistaavastuutaankansakunnansivistämises-
sä.Eikävoinutkaan:J.V.Snellmaninvahvankannatuspuheenvuoronjälkeenesitys
lähtieteenpäin.264Vuonna1877esitettiinsuomenkielistenlyseoidenperustamista
OuluunjaJoensuuhun.265

Vuonna 1872 sekä porvaris- että aatelissäädyssä esitettiin myös pohjoismais-
ten kielten professuurin perustamista. Aatelissa syntyi hetkellinen rintamalinja
svekomaanien ja fennomaanien väliin. Esitystä kannatettiin vanhan kulttuuri-
yhteyden nimissä, mutta myös vastapainona militantiksi koetulle fennomanialle.
Kansallismielisettaasvastustivat,pitäenesitystätaisteluhansikkaana,jokaolihei-
tetty haasteeksi kansallisten pyrintöjen silmille. Kaksintaisteluihin assosioituvaan
hansikkaaseen tarttui jatkossa useampikin puhuja. Schauman painotti kunkin
kansakunnan vastuuta omasta, kansallista ominaislaatua kantavasta kielestään.
Olitotta,ettämaassapuhuttiinpaitsisuomalaistarahvaanruotsia,myösGeijerin,
Tegnérin, Franzénin ja Runebergin sivistynyttä äidinkieltä, mutta ruotsin kielen
vaaliminen kuului silti ensisijaisesti Ruotsin valtiolle. Kielinationalistisen argu-
mentin jakoivatuseat suomenkielenasemastahuolestuneet.Maltillisemmat taas
pyrkivätkiistämäänkokovastakkainasetteluolemassaoloa.266

L.Mechelintekivuonna1882esityksen,jokatähtäsisuomenjaruotsinkielen
tasa-arvoisuuteen virkakielinä, ja esitti suomen kehittämistä oikeuslaitoksen tar-
peisiin.Esityksestäkeskusteltiinsäädyssämaltillisesti,ilmankireitäkielinationalis-
tisiaasenteita.267Vuonna1885,kunvastaavaesitystehtiinkolmessaaatelittomassa
säädyssä,senkontekstiolimuuttunut.Aatelissavaltaosapuhujistaolisitämieltä,
ettäesitysoliaiheellinen,muttanoteerasimyöstaustallaolevankiristyneenpuo-
luepoliittisen ilmapiirin. Varsinkin ruotsinkielisen nuorison katsottiin kaivautu-
neentaisteluasemiin.Kansakuntaarepivääkieliriitaapidettiinvalitettavanailmiö-
nä. Sen uskottiin ratkeavan vasta, kun kielten tasa-arvo saavutettaisiin – pienen
vähemmistönpuhumanruotsinkielenylivaltatunnustettiinyleisesti.Ainoansel-
keästiei-fennomaanisen(!)puheenvuoronkäyttivonAlfthan.Hänkinhalusirau-
hoitella riitelijöitä, mutta kehotti samalla malttiin. Suomenkielisellä kansalla oli
oikeuspäästäsiitäpoliittisenjakulttuurisenalaikäisyyden(omyndighetstillstånd)
tilasta,jossaseolipitkäänollut.Asiassaolitapahtunutnopeaajaoikeansuuntaista
kehitystä,muttaoliturhaapitääliikaakiirettä.Tilanneparanisiitsestäänsitämu-
kaa,kunvanhankoulunvirkamiehetvetäytyisivätsivuunjaheidäntilalleentulisi
uusiasuomenkielentaitoisiavoimia.268

Kansallisen kulttuurin merkitys korostui myös tiedeakatemian perustamista
koskeva aloitteen lähetekeskustelussa vuonna 1872 ja ylemmän taidekoulun pe-
rustamiseen tähtäävänesityksenyhteydessävuonna1877.269VapaaherraHisinger

264Aateli1872I,123–125.
265Aateli1877–78I:48–52,73–74.
266Aateli1872I,158–159,165–177.Ehdotustaeipapistossaeikätalonpoikaissäädyssäkannatettu,jol-

loinaatelissäätyottisenhiemanmodifioitunayksinäänajaakseen.Aateli1872II,183–187.Aateli
1872III,111–114,385–386.

267Aateli1882I,41–43,62–66,272–283.Aateli1882II,867–872.
268Aateli1885II,874–900(sitaatti888–889).Aateli1885III,905–906.
269Aateli1872III,209–226,352–353.Aateli1877–78I,82–86.
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ehdottivuonna1882yliopistonkirjastonmäärärahojenkorottamistasekävuosi-
na1888ja1891arkeologisentoimistonperustamista.270vonBeckerehdottivuon-
na 1888 maalaus- ja kuvanveistokoulun perustamista.271 Lindelöf esitti vuosina
1891 ja 1894 tieteellisten seurain talon perustamista Helsinkiin.272Vuonna 1894
Grotenfelt esitti valtion arkeologis-historiallis-etnografisen museon perustamista
ja Järnefelf ja Edelfelt tilojen hankkimistaAntellin taidekokoelman esittelyä var-
ten.273 Nimeään kantavan varhaisen työväenliikkeen isä vonWright teki vuonna
1888työläistenjärjestäytymisenhelpottamista,vuosina1891ja1897näidenopet-
tamista sekä vuonna 1900 työväenkysymystä pohtivan komission perustamista
koskevanaloitteen.Vuosien1904–1905valtiopäivillähänolimukanaesittämässä
äänioikeuttaniille,joiltasevallitsevankäytännönmukaanpuuttui.274

270Aateli1882I,74–75.Aateli1888I,183.Aateli1891I,76–89.
271Aateli1888I,163–165.
272Aateli1891I,74–76.Aateli1894I,122–124.
273Aateli1894I,135–137,190–192.
274Aateli1888I,137–143.Aateli1891I,187–191.Aateli1897III,Petitionno22(aloitteetliitteenä

niteenlopussa).Aateli1900I,99–102.Aateli1904–05I,145–149(esityksenmuutallekirjoittaneet
olivatvonAlfthanjaEhrnroot).
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itseymmärrys:
eliittienkonflikti

Nytkäsilläolevantutkimuksentuloksetedustavatuseaaeriabstraktiotasoa.Konk-
reettisellatasollatutkimuksenikäsitteleeaateluuttakoskevaajulkistapuhetta:sitä
mitenaatelista1800-luvunSuomessapuhuttiinjamillaiseksisenmerkitysymmär-
rettiin. Tapaustutkimuksena työni kuvaa toiseuden ja vihollisuuden tuottamista,
kahdenerilaiseneliitinerilaistamediasuhdettajamedianrooliayhteiskunnallisis-
sa vallanvaihdoksissa. Aateluuskriittisen sanoman eri julkisuusvälineissä saamia
muotojavertaillessaantutkimusvalottaaerijulkisuuskanavienrooliaideologisten
sisältöjenlevittämisessä.

Substanssitasollatutkittavanaonollut1800-luvunjälkipuolensuomalainenaa-
teluusdiskurssi.Sitätuotettiinsekäsäädynulkopuolellanegatiivisenidentifikaati-
ontarpeisiinettäsensisälläosanaomaaidentiteetinrakennusta.Olenanalysoinut
aateluuttakoskevanpuheenmerkitystäkantaviaelementtejä janiiden tarkoituk-
senmukaisuutta kunkin puhetta tuottaneen tahon kannalta. Olen myös tarkas-
tellutdiskurssinläpäisevyyttäjavariaatiota:millaisenaseesiintyyjulkisuudeneri
osa-alueilla, miten yhtenäinen se on, miten se varioi ja mitä logiikkaa variaatio
noudattaa.Edelleenolenselvittänyt,millaisiaideologisiasyvärakenteitadiskurssin
yksittäisistäelementeistämuodostuu.

Tuloksillanionarvoamyös tarkasteltaessaviholliskuvienrakenteluun liittyviä
prosessejayleensä.Symbolisensijaintinsapuolestaaatelioli ilmeinen”vihollinen
ylhäältä”, joten tällä tapaustutkimuksellaonannettavaamyösns.ylhäältäuhkaa-
vanvihollisenteorialle.1

Tarkastellessani sivistyneistön poliittiseksi vihollisekseen tuottamaa kuvitel-
tuaaatelismiestäolentoivoaksenisaanutesiinjotainolennaistamyösnegatiivisen
identifikaation tuottajan omasta itseymmärryksestä. Eliittientutkimuksen näkö-
kulmastakyseonkahdenerilaiseneliitin,aristokratianjameritokratiankohtaami-
sesta1800-luvunuusienaatteiden,nationalisminjademokratian,uudelleenmää-
rittämällä vallan ja politiikan kentällä. Tarkasteltavana on siirtymä koersiivisesta
vallastasuostuttelevaan,mediavetoiseenvaltaan.

Mediatutkimuksenkannaltaolennaisimmattulokseninousevatjulkisuustyyp-
pien keskinäisestä vertailusta. Olen selvittänyt, millaisia sisältöjä kukin julkisuu-

1 Vuorinen2007,249–254.
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dengenremahdollistaataijopakutsuuesiin:mikämerkitysonsillä,ettäerigen-
reissävelvoitetotuudenpuhumiseenvaihteleehuomattavasti,samoinkuintiedon
oletetunvastaanottajankokemuksellinenetäisyysvälitetystä informaatiostavaih-
teleehuomattavastisekäajassaettäpaikassa.Valtiopäiväaineistojamuihinvertail-
taessapuolestaankäyselville,mitenpoliittisenvastuunjaharkintavelvollisuuden
lisääminen yhtälöön oikeasti vaikutti puheenvuorojen sisältöön. Eri julkisuusvä-
lineidenvälilläontoisaaltahavaittavissamyösintertekstuaalistavuorovaikutusta.
Nämäkintuloksetovattoivoaksenisovellettavissa,taiainakinedelleentestattavis-
sa,muitatapauksiakoskevissaaineistoissa.

Tulkintakehys:eliittiydenmurroskohta,
jamitäjäipystyyn

Yhteiskunnallistenilmiöidenmäärittelijöidenpääjoukkojamäärittelynpääfooru-
mivaihtuivat1800-luvunkuluessa.Välittömienjaerillistenpaikallisjulkisuuksien
sfääristä siirryttiin välillisen, yhteisen valtakunnallisen julkisuuden aikakauteen:
suullisesta kirjalliseen, henkilökohtaisesta anonyymiin, lokeroituneesta yleiseen
keskusteluun.Vanhempijulkisuusoliollutvoimakkaastijakautunutkahtaääripää-
täedustaviinjulkisuuksiin.Senyläpäässäolivatvaltakunnallisethovi-,hallinto-ja
yliopistojulkisuudet,alapäässätaaspaikallisetkirkonmäki-jakrouvijulkisuudet.

Paikallisenjavaltakunnallisentasonkeskustelutyhtyivätvähitellenprinttijulki-
suudenäärellä.Tämänprosessinseurauksenaeräsyhteiskunnallinenitsestäänsel-
vyyskorvautuitoisella.Vanhojaajatusmallejakyseenalaistettiinjapurettiin,mutta
samallarakennettiin,levitettiinjavakiinnutettiinuusia.Neitsestäänselvyydet,joi-
taeipurettu,täsmentävätosaltaan,keidenehdoillamuutostapahtui.

Vuosisadan alun valtakunnallisten toimijoiden keskuudessa aatelin valta-ase-
maoliselviö.Valtiollisiaasioitavuosisatojahoitaneidenvanhojenjauudempien-
kin mahtisukujen jäsenet olivat ainoa vakavasti otettava vallankäyttäjien ryhmä.
Valtakunnan kohtalot olivat itsestään selvästi aatelisissa käsissä.2 Kuten tästäkin
työstäkäyilmi,vuosisadanlopulletultaessanousevansivistyneistönäänenvolyy-
mi oli selvästi ohittanut vanhan aatelisen yläluokan äänen. Uudeksi, näihin päi-
viinastivallitsevaksiitsestäänselvyydeksituliperiaate,ettäperinnöllinenstatusei
voitaatayhteiskunnallistaasemaa,vaanasemaonkunkinyksilönitseansaittava.
Valtaa oikeuttaviksi kriteereiksi kelpaavat vain koulutuksen suoma muodollinen
pätevyysjajulkisuuskoneistojenmyötävaikutuksellaylläpidettäväpoliittinenman-
daatti.Sesaatiinaluksiilmoitusluontoisesti,kansanääneksiryhtymällä.Sittemmin
sitäonhaettuvaaleilla.3

Aatelinvalta-asemankyseenalaistajienpääjoukkokoostui1800-luvullaomaan
mieskohtaiseenansioituneisuuteensatukeutuvistamoderninsivistyspääomanhal-
tijoista.Aateluuteenliitetynperitynstatuksen–taioikeamminperittyjenverkos-
tojen ja kotona omaksutun kulttuuriperinnön – mukanaan tuoma etulyöntiase-

2 Esim.Klinge2009passim.
3 Vrt.Mosca1965(1939),292.
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maolikuitenkinyhämerkittäväkilpailuetu.Sen sisällöille aateliton sivistyneistö
eivoinutvälittömästimitään,muttamuotonasesaatettiinkyseenalaistaahenkisen
pääoman vapaan kilpailuttamisen nimissä. Henkilökohtaisen ansioituneisuuden
korostuksessaolienemmänkysemurrosvaiheenlogiikastakuinuudeneliitinole-
muksellisestaerilaisuudesta.Vakiintuessaanseväistämättäloiitselleenylisukupol-
visiaeliittiydenrakenteita.

Statuksenperiytymisenlisäksiolisivoitukyseenalaistaamuitakinitsestäänsel-
vyyksiä,kuten1800-luvunradikaalejaaatteitapaljonpitemmälletoteuttanutneu-
vostojärjestelmäsittemminosoitti.Josaineetontayhteiskunnallistaasemaaeisaa-
nutperiä,miksiasemanperiytyminenomaisuudenvälityksellä–maataomistavan
talonpojan,4kauppiaan,tehtailijanstatus–hyväksyttiin?

Loogisetjäljetjohtavatsuoraansylttytehtaalle.Vallankumoustaoli1800-luvun
jälkipuolella tekemässäsivistyneistönohellamyösryhmiä, joilleuudentyyppinen
omistusolikeskeinenvallanjastatuksenlähde.Julkisenkoulutuksenjatiedonväli-
tyksenavullakasattuuusihenkinenpääomajauusiteollisuuskapitalistinenaineel-
linenpääomaliittoutuivatkeskenäänvanhanaineellisenpääoman(maanomistuk-
sen)javanhanhenkisenpääoman(privaatissavälitetytkulttuuriset,sosiaaliset ja
poliittisetvalmiudet)linnakkeeksikoettuaaateliavastaan.5

Mitennäkymätöneliittioikeuttaaitsensä

Aikalaistenyhteiskuntaansakohdistamakovaääninenkritiikki–vaikkapa1800-lu-
vunnousevansivistyneistönpuhekansanonnentielläolevistaaatelinmuotoisista
esteistä–eikoskaanoleaikakautensaobjektiivisinkuvastin.Senharjoittajatovat
pyrkineet muuttamaan yhteiskuntaa, ja jos he ovat onnistuneet, heidän arvonsa
ovatuudenhegemonianmyötämuodostuneetvallitseviksi.Kriittisetäänenpainot
ovattällöinomanaikammearvojaennakoivaäänimenneenaikakaudenkehykses-
sä.Niidensisältökuulostaatutulta,jotenniihinonhelpposamastua.Siksinemyös
tuntuvaterityisenoikeiltajatosilta.Neovatolleettuottamassamaailmaasellaisek-
sikuinsennykyisintunnemme.Siksiolemmeniidenmerkitsemiä.

Tietynkonfliktinnouseminenkeskustelunalaiseksitaipysyminenpoissaagen-
daltaei selitypelkästäänsillä,mitenpolttavastaongelmastaobjektiivisestiottaen
on kysymys. Poliittista ja/tai median kautta kanavoituvaa valtaa omaava ryhmä
pystyy pitkälti säätelemään sitä, mitä asioita otetaan julkisen keskustelun piiriin.
Tehokas tapaestää itseenkohdistuvakritiikkionkilpistää se jollainmuulla,hel-
pomminkäsiteltävälläjaitsenkannaltamukavamminkohdentuvallakritiikillä.

Aatelin esittäminen kaiken pahan alkuna on hyvä esimerkki savuverhon kal-
taisesta valekonfliktista: strategiasta, jossa pyritään toissijaista ja itsen kannalta
harmitontakonfliktiasetelmaakorostamallapitämäänjokinperustavanlaatuisem-

4 Mielenkiintoistakyllä,aatelilleominainenkartanonomistajanstatuseiideologiantasollasaanut
samanlaistahyväksyntää.Tämänäkyiesim.ArvidJärnefeltinmaareformi-ohjelmassajavaltio-
päivienlahjoitusmaa-keskusteluissa.Aatelissäätypuolestaankäyttiomistusoikeudenpyhyyden
argumenttiamaaverotuskysymys-keskustelussa.

5 Esim.Paavilainen2005.
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pi vastakkainasettelu mahdollisimman kauan poissa poliittisesta keskustelusta ja
päätöksenteosta,taijopayleisestätietoisuudesta.6

KeskiluokanhegemoniankriitikkonatunnettuRolandBarthesonpurkanutse-
mioottisenanalyysinavulla1800-luvunporvarillisenkulttuurivaiheenluomiamy-
tologioitajaniitämerkityksellistämisenprosesseja,joidenavullaporvarillinenkes-
kiluokkamuunsihistoriallisenluokkakulttuurinsauniversaaliksi.Tämänprosessin
erässeurausolisiirtyminenns.näkymättömieneliittienvaiheeseen.7Helppotapa
kiistääomaeliittiysonsanoutuairtioletetustieliittiyttäilmaisevistaerottautumis-
käytännöistä.Aluksisaattaaollatarpeenmääritellä–toisinsanoen,itsetuottaa–
ne”vanhentuneet”käyttäytymismuodot,joistasittenvoidaanjuhlallisestiluopua.

Ryhmäidentiteetin ylläpito edellyttää rajan rakentamista ryhmään kuuluvien
jasiihenkuulumattomienvälille.PierreBourdieunkehittelemässädistinktionlo-
giikassapyrkimyssekäerottautuaettäsamastuaoikeinonnimenomaanylöspäin
liikkeellä olevan keskiluokan strategia. Oikeiksi arveltujen mielikuvien tuottami-
nenopetelluinkeinoinontarpeenensisijaisestiniille,jotkakokevat,ettäheidänon
tapakulttuurisillataidoillaanostettavapääsyjonnekin,minneeivätlähtökohtaises-
tikuulu.Vastaavahuolekkuuseioleominaistaniille,jotkaeivätpyrilähtökohtiaan
ylemmäs,eikämyöskäänniille,jotkaovatsyntyneetyhteiskunnanylimmillepor-
taillejasielläkasvuvuosinaanomaksuneetsekätietynkulttuurinettätietoisuuden
senneuvoteltavissaolevasta luonteesta.Paradoksaalistakyllä, juuri tietoinen,ah-
distunutpyrkimyskäyttäytyäoikeinpaljastaatulokkaan,eimikääntiettykäytös-
tapasinänsä.Yläluokkaista tapakulttuuriasiiskentiespitävätkinylläensisijaisesti
ns.nousukkaat.8

Tyypillinen1800-luvun taustaltaankeskiluokkaisen sivistyneistönedustajaoli
sosiaalinen nousija – itselleen vieraaseen ympäristöön joutunut tai joutumassa,
huolissaansosiaalisestaselviytymisestään,epävarmaidentiteetistään,paikastaanja
roolistaanvuorovaikutustilanteissa.Hänpyrkitoimimaanjakäyttäytymäänniin,
ettänäyttäisikuuluvanjoukkoon,saisikunnioitustajatulisihyväksytyksisaman-
arvoisena, oikeutettuna, vakiintuneena jäsenenä ryhmässä, johon oli tosiasiassa
liittynytvastaaivanäskettäin.

Eri vaiheissa tämä kuvio toteutui kolmella eri tavalla. Kun perinteinen ylä-
luokka vielä hallitsi vallan käytäviä, siirtyminen keskiluokasta ylöspäin tapahtui
yksilö kerrallaan. Suodattumisen kokeneet henkilöt kärsivät mahdollisen sopeu-
tumisvaiheensa itsekseen ja pyrkivät omaksumaan uuden ympäristönsä sosiaali-
setkäytännöt.Seuraavassavaiheessa,kunitsensäedistykselliseksimääritellytkes-
kiryhmä eteni laajana rintamana, sosiaalisena ja kulttuurisena liikkeenä, se alkoi
vaatiaitselleenoikeuttamääritelläyhteistätilaauudelleen.Näintehdessäänsekri-
tisoi voimakkaasti edeltäjänsä ”taantumuksellisia” arvoja, koodeja ja käytäntöjä.
Hegemonia-asemansaavutettuaanseasettiomankulttuurinsayhteiskunnankes-
kiöön,muttaylläpiti siltiedelleenperustamismyyttinääntarinaaomastakansan-
omaisuudestaan ja ei-eliittiydestään. Seuraava sykli käynnistyi, kun porvarillisen

6 Lukes2005,6–7,11,25–28,45–49.
7 Barthes1994,erit.197–200ja206.MyösVainikkala1989,87.
8 Bourdieu1984.Vrt.Lukes2005,51–52.
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sivistyneistönvakiinnuttamistakäytänteistävuorollaantuliseuraaviensosiaaliseen
nousuunpyrkiviensisäänpääsynehto.

Edeltäjänmustamaalaaminenontehokasvälinesekävaltahakuisuudenkätke-
miseenettäomanvaltaannousuyrityksenperusteluun.9Senavullasaadaantarpeel-
lista nostetta. Päästään myös aloittamaan puhtaalta pöydältä, kun siihenastinen
syntipukki on tiedossa. Oman eliittiaseman kieltäminen ja eliittiyden sijoittami-
nen itsen yläpuolella voidaan jopa nähdä yhtenä välttämättömänä etenemisen
vaiheena, yhtenä astimena modernin vallan portaikossa.Anton Blokin vähäisten
erojennarsisminteesinmukaanitsenjakilpailijanerilleenmäärittelyonjopasitä
raivokkaampaa–toisinsanoensitävälttämättömämpää–mitäpienempiäerotitse
asiassaovat.10

Toiseuttamisprosessinkulkujalogiikkaovatsamatsosiaalipsykologisessa,kult-
tuurisessa japoliittisessanarsismissa.Hyvänitsenosaksikelpaamattomathuonot
piirteetulkoistetaanpahaantoiseen,jolloinitsenäyttäytyyihannekuvanmukaise-
na.Psykologiseennarsismiinkuuluvatgrandiöösit fantasiat itsenmuita suurem-
masta tärkeydestä, suuresta tehtävästä ja etuoikeutettuudesta sen toteuttamisessa
sopivatmyöspoliittisennarsisminkuvaan.11

Aatelijasivistyneistö:kaksierilaistaeliittiä

Skandinaavisenaatelinalkumuoto syntyikeskiajalla,kunaseistetun ratsumiehen
kuninkaanarmeijaanvarustamallasaivapautuksenkruunullemaksettavistamaa-
veroista.UudenajanalussaRuotsinvaltakunnanaatelimodernisoituiperinnölli-
seksi.Senjälkeenverovapaudetyms.edutolivatvirallisestivastikkeettomia,vaikka
äänetön sopimusedelleen sitoikinaatelistavalmentautumaanhallitsijansapalve-
lukseenjokosotalaitoksen,siviilihallinnon,hovipalveluksentaidiplomatianalalla.
KunSuomiliitettiinsuuriruhtinaskuntanaVenäjänkeisarikuntaan,säätyjenprivi-
legiotsäilyivät.Keisaritmyösedelleenaateloivatansioituneitajaloivatnäinuutta
suomalaistaaatelia.

Sivistyneistö–älymystö,intelligentsia,sivistysporvaristo12–olieliitintyyppinä
paljonaatelianuorempi.Senedeltäjäoli lähinnäpapistostakoostunutoppisääty.
Sivistyneistönnousuaeurooppalaistenyhteiskuntienkeskiöönsiivitti1800-luvulle
ominainen rakennemuutos, jonka aineksia olivat kaupungistuminen ja teollistu-
minen,teknologianjalogistiikankehityssekäihmistenjatiedonnopeampiliikku-
vuus.Niidenseurauksenaperinteisetyhteisötjapaikallisetyhteisöllisyydetmuut-
tuivat epävakaiksi sekä maalla että kaupungeissa, ja uudentyyppisille maailmaa
hahmottavilleteksteillesyntyikysyntää.Uudessatilanteessamediajulkisuustarjosi
uudenlaisiamahdollisuuksiajatuottiuudentyyppistävaltaa.13

9 Vrt.Bramsted1964,136.
10 Blok2001,115–135.
11 Esim.Peck1983,73–77,136–137jaLowen1997(1985),6–8,51,94.MyösVuorinen2010.
12 Näidenkäsitteidensävyeroista,muttamyösviimekätisestärinnakkaisuudestaesim.Eyerman-

Svensson-Söderqvist1987,2–9jaLevy1987,155–162.
13 Briggs-Burke2002,188–190japassim.
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Nousevaälymystöloijamiehittipainetunsananjulkisuudeninstituutiot.Nii-
denavullaseedistiedistyksellistäpoliittistakeskustelua.Ohessavälittyimyössen
käsitys itsestäänkansan– sekä rahvaanettäkansakunnan–hyväntekijänä.Edel-
täjästään ja kilpailijastaan se muokkasi kansakunnanvihollisen, jolle kirjoitettiin
keskeinenavainroolikehkeytyvänkansallisenmenestystarinanroistona.

Kun tutkimus käsittelee niinkin vanhanaikaista kohdetta kuin aatelia, oli-
sihelppoolettaa, että tutkijaaon innoittanut ensisijaisesti antikvaarinen tiedon-
intressi: että menneisyyttä olisi tutkittu menneisyyden itsensä tähden, että olisi
haluttutietää,millaistaoliennenvanhaan–toisinsanoen,millainenilmiö1800-
luvunsuomalainenaatelioikeinoli,millaisen julkisenkuvankansallinen,porva-
rillinensivistyneistösiitälaati, jamitenkyseinenkuvasuhteutuiaatelinjulkiseen
omakuvaan. Siitä tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan pohjimmiltaan ole kysymys,
vaikkajuurisitäonkinsubstanssitasollaselvitetty.Enmyöskäänviritteleaateluu-
denapologiaakuinkorkeintaantuottamuksellisesti.Tarkoituksenieisiisoletodis-
taa,että1800-luvunsuomalaisetaatelisetehkäolivatenimmäkseensittenkinihan
kunnonväkeä,vaikkaenpanekaanpahakseni,joslukijatällaistaajatustaharkitsee.

Tapauksena1800-luvunaatelinjaeliitintulehtunutsuhdepaljastaajotainylei-
sempäävakiintuneiden janousevieneliittienkonflikteista.Niissäkiteytyymonia
yhteiskunnalliseenvalta-asemaanliittyviäperuskysymyksiä:poliittisenvallan,eri-
tyisesti valtaan nousun legitimointi, hyvää itseä huonon toisen avulla rakentava
aggressiivinenidentiteettipolitiikka,ideologisenvallankäytönluonnejakeinot,me-
dian rooli verettömissä vallankumouksissa, konfliktin eskaloitumiseen tai lienty-
miseenliittyvättekijätsekäpoliittisestiaktiivisensukupolvenjauudenjulkisuus-
teknologianilmeisenelintärkeäsuhde.

Aatelinkäyttämävaltaolityypillisestiinstituutioihinsitoutuvaa,jossainmäärin
myöstaloudellista.Sivistyneistönomintavaltaaoliideologinenvalta.Diskurssien
välityksellä operoivan vallankäytön mahdollisuudet muokata ihmismieltä ja si-
ten yhteisöjen toimintaa ovat rajalliset. Jotta se onnistuisi, ideologisille sisällöille
onoltava jonkinlainentilaus.Valtiaitakritisoivallepuheellevoikuitenkinolettaa
suhteellisenpysyvän,suorastaanikiaikaisenkaikupohjan,jonkamuodostaahallin-
tojärjestelmienreunoillakukoistavaepäluuloinenasennekulloinkinvallanpitäjiksi
luokiteltujakohtaan.14

Sanan ja kuvan avulla käytetty ideologinen valta on pohjimmiltaan ikivanha
ilmiö.15Seonollutkäytössäsilloinkin,kunensisijaisestionvieläturvauduttufyy-
sisestävoimastajataloudellisistasuhteistanousevaanvaltaan.Viimeistäänmoder-
ninmediajulkisuudenvarhaisimpieninstituutioidenmuotoutuessakaikentyyppi-
seninformaation–faktojen,määritelmien,argumenttien,aatteiden,mielikuvien,
narratiivien, myyttien ja fantasioiden – julkaiseminen ja levittäminen kasvoi te-
hokkaimmaksi välineeksi ohjailla ihmisten ajatuksia ja sen kautta yhteiskuntien
liikkeitä.

14 Vrt.Hietikko2008,11.
15 Ihmismieliinvaikuttamisenvuosituhantisentienerilaisiaetappejaennenlehdistöäjasähköistä

mediaaedustavatvaikkapaantiikinoraattorienjulkisetpuheet,hallitsijoitajajumaliaesittävät
patsaat,kirkkojenseinämaalaukset,mysteerinäytelmät,saarnat,seremoniat,propagandistiset
painokuvat,poliittisetpilakuvatjapamfletit.
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Jokainen uusi julkisuusväline tarjoaa toimijoilleen uudenlaisen julkisen tilan
ja mahdollisuuden täyttää se halutunlaisilla, tarkoituksenmukaisesti säädetyillä
sisällöillä.16 Mediahistoriallisesti tarkasteltuna sivistyneistön ja printtijulkisuuden
yhtäaikaisessanousussaonkysesiitä,mitentietyssähistoriallisessavaiheessatietty
uusivälinetuottietulyöntiasemantietylleryhmälle,jokaensimmäisenäoivalsisen
mahdollisuudetjaomaksuisenkäyttöönsä.

Tiedonvälityksenjaopetuksenkeskeinenroolipoliittisenosallistumisenlaajen-
tamisessaoli1800-luvunsivistyneistölleselviö.Riittävänfilosofisennäkemyksenja
faktatiedonvälittäminenlaajoillekansalaispiireilleoliaikalaiskatsannossaedellytys
sille,ettänämäsaattoivatmielekkäästiosallistuakeskusteluun.Samallasemahdol-
listijaoikeuttimyöspropagandanjademagogian.17 

Välittömänkontekstinsuomalaiselle1800-luvuneliittiydenmurroksellemuo-
dostivatkaksitoisiinsakytkeytyvääyleiseurooppalaistaideologistauutuutta.Natio-
nalistinenjademokraattinen,kansojenitsemääräämisoikeuttakahdessaerimerki-
tyksessäpropagoivaaatesuunta tarjosiuusillekansallisen tason toimijoillemallia
javertaistukea.Painetunsananavullalevitettydemokratianihannemuodostikan-
toaallon, jonka harjalla uusi yhteiskuntaluokka purjehti vaikuttamisen keskiöön.
Vallanpainopistesiirtyikäskyvallastasuostutteluun,kunkoersiivinen,taipumaan
pakottava valta väistyi kulttuuriseen hegemoniaan perustuvan, herkkäviritteisen,
näkymättömän ohjailun tieltä.18 Jumalalta saaduksi väitetyn oikeutuksen sijaan
ainoaksihyväksyttäväksivallanlegitimoijaksitulikansaltademokratianrituaalien
avullasaatulupavaltaan.Aikalaisdiskurssinmukaankyseessäoliperustavanlaatui-
nen siirtyminen harvainvallasta kansanvaltaan. Vallankäytön moninaisten muo-
tojen tutkijaeivoiollaaivanyhtäoptimistinen:yhteiskunnaksi järjestäytyminen
tuottaa aina rakenteita, joiden puitteissa valtaa käyttävä organisoitunut vähem-
mistötavallataitoisellaohjaasuurenenemmistöntoimintaajaajattelua.

Poliittisen murroksen taustalla vaikutti monia konkreettisia, ei-aatteellisia il-
miöitä. Aikakauden yleiseurooppalaiselle kehitykselle leimalliset piirteet ilmeni-
vät Suomessakin. Teollistumisen ja kaupungistumisen käynnistyessä työ- ja va-
paa-aikaalkoivateriytyätoisistaan.Vapaa-ajanjaostovoimanlisääntyminenkas-
vattivat kirjojen ja lehtien kysyntää ja siten niiden vaikutusta yhteiskunnassa.19
Yhteiskunnallisentyönjaonedetessäjahallinnonmonimutkaistuessakoulutuksen,
erityisesti korkeamman koulutuksen tarve lisääntyi ja sen valtiollinen kontrolli
vahvistui.Muodollisenkoulutuksenjatutkintojenmerkityksenkasvumuuttieri-
tyisestiyhteiskunnanylimpienkerrostumienammatillisenharjaantumisenraken-
teita.20Sesyrjäyttivanhemmanoppimistavan,jokaperustuikotona,suvunpiirissä
jamuissahenkilökohtaisissaverkostoissavälittyvänhiljaisentiedonomaksumisel-
lejakäytännönharjoittelulle.

16 Vrt.Anderson1991.
17 AikalaisistaerityisestiSnellmaninnäkemykset(sit.yllä).Vrt.Briggs-Burke2002,1–5,72–73,

76–77,83,112,118.Gellner1984(1983),31,127.Mills1972(1956),222–223,298–324.Mosca
1965(1939),271–279.Hardt2004.

18 AntonioGramscinhegemonia-käsitteestäesim.Burke2005(1999).
19 Nieminen2006.MyösBriggs-Burke2002,188–190.
20 Gellner1984(1983),27–87,138–143.Klinge2009,188–189,196,201–202,276,428,434.
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Suomessa tämä kehitys oli eliittien uudelleenjärjestäytymisen kannalta erityi-
sen merkittävä, koska 1800-luvun alussa perustettua autonomista suuriruhtinas-
kuntaavarten täytyikasvattaakokonainenuusikeskushallinto.Opiskelunkautta
asemiin nousemisen seurauksena vahvistui myös toinen paikallinen erikoisuus,
jokakansallisuusaatteen läpitunkemassaeurooppalaisessaaateilmastossaheikensi
vanhanaateliseneliitinasemaa:uusikoulutettueliittirekrytoituiyhäsuuremmas-
samäärinpaitsiaatelittomalta,myössuomenkieliseltäpuolelta.21Enemmistöltään
suomenkielisen uuden valtiomuodostelman sisälle, kansakunnan ytimeen aukesi
samallakieliraja,jokatarjosisuomenkielisellesivistyneistöllekasvavanaatteellisen
kilpailuedun.

Tutkittavanaolevaeliittiydenmurroskohtaontietenkinmyössinänsäkiinnos-
tava. Aatelin ja sivistysporvariston keskinäinen siirtymävaihe on ymmärrettävä
osana isompaa yhteiskunnallista rakennemuutosta, jonka kautta vallan luonteen
muutos toteutui. Tutkija on aikakaudelle tyypillisten, uudentyyppisten painettu-
jen keskusteluaineistojen äärellä todistamassa aikakauden olennaisinta murrosta:
miten ”vanhanaikaisesta” yhteiskunnasta alettiin siirtyä ”nykyaikaiseen”, miten
kehittyivätmonetniistä instituutioista, jotkanykyisinkinovatolemassa ja joiden
erinomaisuutta pidämme itsestäänselvyytenä. Kyseessä on myös poliittisen julki-
suudenmurros,tiedonvälityksenhistorianeräskäännekohta.Painetunsananjul-
kisuuden nuoruusvaihetta, nykymuotoiseen massajulkisuuteen johtavan kehitys-
kulunhidastaalkua,seurasikerrannaisvaikutuksenayleisenäänioikeudenperiaat-
teenläpilyömiseenkulminoituvapolitiikanrakennemuutos.

Eliittien konfliktin kummankin osapuolen sisäisen järjestäytymisen kehitystä
olisiolluthoukuttelevaatarkastellaklassiseneliittiteoriankuvaamandynamiikan
avulla.Tällöinolisiedettymotivoituneenydinryhmänsynnystäsanomanlevittä-
miseen ja liittolaisten(rahoittajien jasotilaitten)rekrytointiin, liikkeenvahvistu-
miseen,nousukiitoon,tasannevaiheeseen,kaaderiensisäiseenklikkiytymiseen,rii-
taanjahajaannukseen.22Kyseinenprosessionkuitenkinkokonaanomatutkimuk-
sellinenteemansa,eikäsiihentässäenempääpuututa.

Myös nyt tutkitun ideologisen sanoman vastaanoton – saati sen vaikutusten
–tutkiminenjäämahdolliseenmyöhempäänajankohtaan.Tässätyössäanalysoin
nimenomaanideologisenvallankäytönyritystä.Aateluuskriittisendiskurssintuot-
tajat näyttäisivät kuitenkin saavuttaneen tavoitteensa. Aatelia yhteiskunnallisena
instituutionaeienääole,vaikkasenjälkeläisetsosiaalisenaryhmänäedelleenovat-
kintunnistettavissa.

Tutkitunilmiönomakohtainenkansanvälinenvertailuaineistotasollaolisiollut
kiehtovaa,muttajääajanjatilanpuutteentakiatuonnemmaksi.Jonkinlaistaver-
tailuaineistoasisältyyAnthonyTaylorinbrittiläisenjulkisuudenaristokratiakuvaa
tarkastelevaan teokseen Lords of misrule: hostility to aristocracy in late nineteenth
andearlytwentiethcenturyBritain(2004).Taylorinaineistoonomaanisuppeampi
jakäsittelytapavähemmän jäsentynyt.Hän tekeemonia samojahavaintoja, joita
itse tein jo aatelin julkisuuskuvaa kaunokirjallisuudessa käsitelleessä lisensiaat-

21 Peltonen1990.
22 Mosca1965(1939),166–198,410.
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tityössäni (2001) ja edelleen nyt käsillä olevassa tutkimuksessa, mutta ei järjestä
niitäsystemaattisesti.Taylorinesiinsaamaaateluudenkriittinenkielioppisisältää
mm.oletuksetaatelinmuukalaisestaalkuperästäsekäsenharjoittamastaalempien
luokkientaloudellisesta jasukupuolisestariistosta.Myöshänpäättyyesittämään,
ettäaatelioli1800-luvun lopunBritanniassakeskiluokan itselleen identifikaatio-
mielessälaatimapseudovihollinen,jokaesitettiinedistyksen,demokratianjakan-
sakunnanedunvastavoimana.23ToisestasuunnastatyönituloksiamyötäileeErnest
K. Bramstedin alunperin jo vuonna 1937 julkaisema Aristocracy and the middle-
classesinGermany:socialtypesinGermanliterature1830-1900.24

Propagandanlogiikka,toiseudensemiotiikka,
vihollisuudendiskurssi

Tämän työn tarkoituksena on ollut erästä menneisyydessä tapahtunutta yhteis-
kunnallista murrosta tarkastelemalla saada selville ideologisen viestinnän pysy-
vämpiäkäytäntöjä.Tavoitteenanionollut analysoida,millaisista elementeistä te-
hokas yhteiskunnallinen suostutteluteksti yleisesti ottaen muodostuu. Erityisesti
olenpyrkinytselvittämäännäennäisenharmittomienfiktiivistentekstienmahdol-
lisuuksiapoliittisenpropagandanlevittämisessä.

Propagandan käsitehistorian alkupiste on vastauskonpuhdistuksen aikainen
ohjekirjanenDepropagandafide(1622)elisananmukaisesti”Uskonedistämisestä”.
Oikeanapidetynajattelutavanedistämisestäontyypillisestiollutkyseniinsitävar-
haisempien kuin myöhempienkin ideologisten vaikuttajien toiminnassa. Sanaan
1900-luvulla liitetty disinformaation lisämääre korostaa propagandan luonnetta
nimenomaantarkoituksenmukaisestipainotettunajaväritettynäsanomana.Näin
määritellen myös 1800-luvun suomalaisen sivistyneistön luomassa aateluusku-
vassa oli kyse propagandasta. Tietoisella ideologisella vaikuttamisella on käyttöä
kaikissa konflikteissa, joissa osapuolet ovat tarvinneet väestön tukea. Erityisen
vahva rooli propagandalla on kuitenkin ollut sodissa.Asevelvollisista koostuvien
armeijoidenaikakaudellavälttämättömäksimuodostuikokonaistenkansakuntien
sitouttaminen yhteiseen sotaponnistukseen. Se hyötyi suuresti tehokkaan propa-
gandakoneiston läsnäolosta. Rauhan kannalla pysytteleville massayhteiskunnille
tyypillisiä propagandan rinnakkaisilmiöitä ovat kaupallinen ja poliittinen mai-
nonta,lobbausjaPR-toiminta.25

Propagandistisenpuheentavoitteenaonyleensämyydäjotain,siissuostutella:
ohjatahaluttuunsuuntaan,ehkäistä jotainei-toivottua, suunnatamassojenhuo-
miojonnekinjasamallakätkeänäkyvistäkaikkise,jonkailmituloeiolesuotavaa.
Keskeinentoimintatapaonviestiensisällöntarkoituksenmukainenvalikointi,jol-
loin kerrotaan tosia detaljeja mutta ei koko totuutta. Teho maksimoidaan paitsi
toistamalla,myösviestimälläsopivanepämääräisesti,jolloinväitteidenkumoami-
nenkäyvaikeaksi.

23 Taylor2004,53,109,115–128,144–145,157.
24 Bramsted1964.
25 PropagandankäsitteestäjahistoriastaMiller2005jaBernays2005.
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Ideologisille kertomuksille ovat ominaisia mustavalkoisuus ja kaksijakoisuus:
jakohyviinjapahoihin,meihinjaniihin.Jaotteluilmaistaanuseinarkkityyppisten
dikotomioidenavulla,joissavastakkainovatkiistattomathyvätjapahat:elämäja
kuolema,terveysjasairaus,hyvinvointijanälkä,kohtuusjayltäkylläisyys,oikeusja
vääryys.Kunakinaikanaonkäytössämyösvalikoimahistoriallisiakauhutarinoita,
joiden avulla tietyt vääryydet sijoitetaan tiettyyn menneisyyden vaiheeseen. Julki
lausututepäkohdatpeittävätnäkyvistämuitaepäkohtia.Sovinnainenvääryyspuhe
toimiitodellistenvääryyksiennaamiona.

Ideologiset selitykset ovat helppoja, yksinkertaisia ja iskeviä. Niihin ei liitetä
monimutkaistataustoitustataitoisaalta/toisaalta-pohdiskeluja.”Hyvän”osapuo-
len kokemukset, näkökulma, arvot ja tavoitteet ovat vallitsevina. ”Pahan” osa-
puolennäkökulmaa,motiiveja ja tavoitteitaei selitetäeikäpyritäymmärtämään.
Kokonaisuuttaeiavata, rakenteitaei tarkastella, syitäei etsitä, rationaliteettejaei
oleuseita.Vastustajastakerrotaan liioiteltujakauhutarinoita.Heidät redusoidaan
negatiivisiapiirteitähenkilöiviksistereotyypeiksi.Omattaasovatuhreja,tailiitto-
laisiajataistelutovereita.Tarinaontunnistettavissaideologisestimotivoituneeksi,
josseonehdotonjamoralisoiva,sanallasanoen:josseonliiantarkoituksenmu-
kainen.

Aateli näyttäytyi sivistyneistön tuottamassa hahmotuksessa sekä toisena että
vihollisena. Toiseuttaminen oli itsemäärittelyn sivutuote, joka syntyi kun omaan
hyväksi määriteltyyn ryhmään sopimattomat ominaisuudet projisoitiin toisiin.
Vihollisuus palveli astetta aktiivisempaa tavoitetta: oman toiminnan motivointia
ja oikeuttamista toisten huonoudella, syyllisyydellä ja yleisellä vääränlaisuudella
sekä ennen kaikkea”niiden” taholta koetulla uhkalla. Kummassakin tapauksessa
onkysediskursiivisistajasemioottisistakonstruktioista.

Olen tarkastellut 1800-luvun aatelin ja sivistyneistön välisen konfliktin sisäl-
löllistä järjestäytymistä ja ilmiasua identiteettitutkimuksen kehyksessä, kulttuu-
risemioottisinjadiskurssiteoreettisinvälinein.Päättynyttähistorianvaihettaedus-
tavan tapauksenavullapyrinvalaisemaanyleisempää ja ikuisempaaasiaa, vihol-
liskuvan logiikkaa. Purkuprojektin ajatuksellisina työkaluina on ollut kaksi me-
todi/teoriaa, semiotiikka jadiskurssiteoria.Haluankaksoisnimetänenäin,koska
molemmatkertovat sekä siitä,mitenmaailmakulttuurisesti jakognitiivisesti ra-
kentuu,ettäsiitä,mitentätärakennettavoidaananalysoida.Esillesaaduistamer-
kityksellistämisen tavoista rakentuu 1800-luvun aatelin julkisen kuvan tuottanut
aateluusdiskurssi.

Semioottisessamielessäolenselvittänyt,millaisiaolivatnemerkitystäkantavat
elementit,joistaaateluustoiseutena,vastakuvanajaviholliskuvana,muttatoisaal-
tamyösitseytenämuodostui.Varsinkintoiseuttamistaonluontevaatarkastellase-
mioottisenaprosessina,koskasiinäonkysemerkitystentuottamiseneräästäkes-
keisestäaspektista,erontekemisestäjaerilleenmerkitsemisestä.

Aatelieiollutklassisessamielessähuono-osainen,syrjäytynyttaialempiarvoi-
nentoinen.Sen1800-luvullavakiintunutjavallitsevaksijäänytkuvaonkuitenkin
ilmeisen toiseuttamisprosessin tuotetta. Kyseessä on puhdaspiirteinen projektio,
jossaryhmäAmääritteleeryhmänBniin,ettäsesenavullavoimääritellä itsen-
sä kyseisen ryhmän vastakohdaksi. Itseen kiinnitetty hyvän eliitin kuva kirkaste-
taantarkoituksenmukaisenvastakohdanavulla,sijoittamallasiihenkaikkihuonon
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eliitinominaisuuksiksiajatellutelementit.Ryhmienvälisensuhteen logiikka, sen
tuottanutyhteiskunnallinenmurros jakontekstinaollutaikakausi tulevatmonin
tavoinnäkyviintämänkahtiamäärittelynsisällöissä.

Diskurssianalyyttisessämielessätavoitteenanioliensivaiheessakuvatatarkasti,
millaisinkäsittein ja epiteeteinaatelistanimenomaan senulkopuolellapuhuttiin
–mitensitämääriteltiin,kuvattiin,tyypiteltiinjaselitettiin,mitensiitäkerrottiin,
miten se sijoitettiin, mihin se yhdistettiin, miten sen suhteen argumentoitiin ja
mitensitävastustettiin.26Samallatuliosoitetuksidiskurssinolemassaolo,suhteel-
linenyhtenäisyysjaläpäisevyystutkituissajulkisuusgenreissäsekäse,ettäsevarsin
useinoliaidostivihamielinenkohdettaankohtaan.Diskurssinnoudattamalogiik-
kapuolestaankasvoisensyntykontekstista.

Vertailemalla eri julkisuustyyppien toisistaan eroavia hahmotuksia analysoin
edelleen, millä ehdoilla aatelia käsittelevien kuvausten kirjo kussakin genressä
muodostui. Lopputuloksena hahmottui ensimmäinen moderni mediavälitteinen
poliittinenjayhteiskunnallinenviholliskuva.Vertailunvuoksiselvitinmyös,miten
aatelistasenomassakeskuudessajulkisestipuhuttiin:missämäärinkriittinendis-
kurssiläpäisisäädynomanpuheen,missämäärin,miltäosinjamilläkeinoinsitä
taasvastustettiin.

Sivistyneistöntuottamanapoliittisenaviholliskuvanaaatelionhelpostisijoitet-
tavissaviholliskuvienteoreettiseenkenttään.Tällöinsenkauttavoidaanhahmot-
taamyösvihollisuudenyleisempääolemusta.Vertauskuvallisensijaintinsapuoles-
taaateliolivihollinenylhäältä:ylivoimainenmuttasamallakuitenkinvoitettavis-
sa oleva, laadullisesti määrittelevää”meitä” huonompi ja määrällisesti pienempi,
mutta paremmassa asemassa anastettuaan menneisyydessä meille kuuluneet re-
surssit jaoikeudet.27VilhoHarlen terminologianmukaanaatelioliomanyhteis-
kunnansisällämuttamäärittelevänkeskiönulkopuolellasijaitsevaläheinenviholli-
nen,28tehtävänsäpuolestataasCarlSchmittinhahmottamakonstituoivavihollinen,
jonka poliittinen liike perustamisvaiheessaan havaitsee tai laatii motivoidakseen
järjestäytymisensäjamääritelläkseentavoitteensa.29Tällöinryhmänitseymmärrys
onsuhteellisensuoraanluettavissasenitselleenräätälöimästäantagonistista.

Greimasinnelikenttäämukaillenvoisisanoa,ettäsivistyneistönluomassaase-
telmassa olivat vastakkain ei-hyvä aateli ja hyvä ei-aateli. Näiden vastapuolten
ominaisuudet järjestyivät siistiksi dikotomioiden sarjaksi. Ei-hyvä aateli oli sul-
jettu, hierarkkinen ja vallanhimoinen, sen jäsenyys perustui eksklusiivisesti syn-
typerään, se oli epäkansallinen, harvainvaltainen ja monarkistinen, vanhoillinen
(konservatiivinen)taijopataantumuksellinen(reaktionäärinen),jasekänais-että
työväenemansipaation vastainen. Hyvä ei-aateli eli sivistyneistö puolestaan oli

26 Haluanerityisestikorostaa,ettätässätyössäeitutkitajonkinennestääntunnetun,aiemminkuva-
tundiskurssinesiintymistäjailmentymiäkotimaisissaaineistoissa,vaandiskurssintarkkakuvaus
onjosinänsäuusitieteellinentulos.

27 Vuorinen2007,250–253.
28 Harle2000,35.Harlenalkuperäisessäenglanninkielisessätermistössä”läheinenvihollinen”on

intimateenemy,jonkaolenaiemminkääntänytmyös”intiimiksiviholliseksi”.
29 Schmitt1996,26–39,46–47,54,64–68,74,79(erit.30,37,54,65,79).MyösOjakangas2002,

17–20.
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avoin ja tasa-arvoinen, pyrki valtaan vain vastentahtoisesti ja velvollisuudentun-
nosta, yhteistä hyvää ajaakseen, perusti jäsenyytensä mieskohtaiseen ansioon eli
mitattavissaolevaankoulutukselliseenpätevyyteen,olikansallinen,kansanvaltai-
nen, moderni ja edistyksellinen, ja liittoutui kaikkien emansipaatiota kaipaavien
tahojenkanssa–tosinomillaehdoillaan.Suurinosaylläkuvatuistahyvänei-aate-
lin piirteistä on kuitenkin tyypillisiä vastasyntyneen ensipolven eliitin piirteitä.
Seuraavissasukupolvissakansallinensivistyneistöeliittikinsaattoijoavoimestihyö-
dyntääjatkuvuudensuomiaetuja.

Ideologiseenkutenmuuhunkinvallankäyttöönkietoutuuainamyösniinsanot-
tujaodottamattomiaseurauksia.Kunitsensäkansalliseksijakansanomaiseksimää-
ritellyt sivistyneistö maalasi aatelisherroja mustalla värillä, sen pyrkimyksenä oli
vainerotellauudethyvätvaltiaatvanhoistahuonoista–varmastiainakinrahvaan
silmissä, mutta luultavimmin myös omissaan. Kyse oli siis vähäisten erojen nar-
sismistapuhdaspiirteisimmillään.30Täytyitullakiusallisenayllätyksenä,kunkohti
vuotta 1918 mentäessä sama, luonteeltaan edelleen varsin kaunokirjallinen”pa-
han herran” hahmo löytyikin, vielä astetta karkeammaksi muokattuna, uudeksi
edistykselliseksivoimaksi järjestäytyneen työväenluokanretoriikasta, jakohteena
olikinnytoma sisäryhmä.31Vuoden1918 sodassakaikkiyhteiskunnanylätasolla
1800-luvullaviritellynkonfliktinosapuolet–aateli(mitäsiitäolijäljellä),sivisty-
neistö, porvarit, herätysliikkeiden radikaalit uskovaiset32 sekä kansallisen sivisty-
neistönkeskeinenliittoutumisenkohdeelitalonpoikainen”kansa”–yllättäenoli-
vatkinsamallapuolella,punaisiatyöläisiävastaan.

Viholliskuvinaaatelillajavalkoisellaporvarillaoliyllättävänpaljonyhteisiäpiir-
teitä.Topeliaanis-goottilaisessahengessävoisikärjistää,ettäfennomaaninensivis-
tyneistölaskiliikkeellepedon,jokamyöhemminuutenaversionapurisitäomaan
nilkkaan.Seuraavaaikakausieksyiverisiinunelmiinsajalöysiitsensätaistelutante-
relta,muttajonkinyhteiskuntaryhmänlähtökohtaistapahuuttavakuuttavanideo-
logisenusvannousuolialkanutjoaiemmin.Ajanmittaansevääristikanssaihmi-
senkasvotepäihmisennaamioksi.

Aateluusviholliskuvana
erijulkisuusgenreissä

Etäisyydenkasvaessavastuuvähenee

Aateluuskriittinen puhe läpäisi kaikki 1800-luvun julkisuustyypit. Aatelin kuva
esiintyierigenreissäkuitenkinerilaisinavariantteina,joidenolemusheijastikulle-
kinjulkisuustyypilleominaisiarajoituksiajamahdollisuuksia.

Alaotsikossa esitetty lopputulema etäisyyden ja vastuun suhteesta hahmottui
mielessäni ensin humoristisena kehäpäätelmänä ”vastuun vähetessä vastuutto-
muuslisääntyy”.Senperustanaonkuitenkinvakavastiotettavateesi.Mitäkauem-

30 Blok2001,115–135.
31 Ehrnrooth1992.
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panakuvattavailmiöonaiotustayleisöstä–toisinsanoen,mitäpienempionriski,
ettävastaanottajavoivertaillaannettuatietoamuistalähteistäsaatuihin–jamitä
heikompitoimijaasitovatotuudenkertomisenvelvoiteon,sitävapaampihänon
esittämään näkemyksensä tarkoituksenmukaisesti painotettuna ja väritettynä.
Vastuullisuuden määrä on suoraan verrannollinen vastaanottajan oletettuihin
kiistämisen mahdollisuuksiin tai haluihin, joita taas voidaan sopivilla keinoil-
laheikentää.Etäisyysajassa (kaukaisiavuosisatojakoskevahistoriankirjoitus) tai
paikassa (kaukaisista maista kertovat lehtijutut) samoin kuin ylipäätään etäisyys
niin sanotusta totuudesta (fiktio) antavat kirjoittajalle oivan tilaisuuden sijoittaa
ideologinensanomansalukijanulottuville,muttakritiikinulottumattomiin.

Kyseinen havainto on niitä oivalluksia, jotka näyttävät itsestään selviltä heti,
kunneontehty.Toisaaltaseonmyössyvällisestitotta,niinkuinnäennäisetbana-
liteetit toisinaanovat.Nytkäsilläolevassa tutkimuksessaniolenmielestänimyös
pystynytnäyttämäänesittämäniväitteentoteen.

Asiastaonsiisevidenssiäainakinyhdentapaustutkimuksenverran.Senekspli-
kointi mahdollistaa oletuksen myöhemmän testaamisen muissa samantapaisissa
aineistoissa.

Kaunokirjailijanvapaudet:
fiktiokerrontatulkintamatriisina

1800-luvunaateluudiskurssiolisikälierittäinyhtenäinen,ettäkaikkikeskeisettee-
matesiintyivätsamanlaisinauseammassakuinyhdessäjulkisuustyypissä.Käytössä
olikokoajansamapaletti–samatvärit,muttahiemanerisuhteissavalikoituina,ja
levitettyinäerivahvuisillapensseleillä.Muttavainkaunokirjallisuudessamaalattiin
kokoasteikolla.

Fiktiogenreantoikirjoittajillevapaatkädetsommitellajuonikuviotjahenkilö-
asetelmat sekä laatia henkilökuvat ja kirjoittaa dialogit optimaalisen tehokkaiksi
sanomankuljettimiksi.Kaunokirjallisetkuvaukset teki erityisen tehokkaiksi tun-
teisiinvetoaminen,jotamustavalkoinenstereotyypittelytuki.33

Nationalistisen sivistyneistön samastuminen kansaan ja samanaikainen oma
konfliktiaatelinkanssayhdistettiinkääntämällävastakkainasetteluaatelinjarah-
vaanväliseksi.Kuvaaatelistakansanvastavoimanajavihollisenaesiintyitäyteläi-
simpänä 1800-luvun jälkipuolen kehittyvässä kaunokirjallisuudessa, joka inhi-
millistäelämäämonipuolisestikuvaavana tekstityyppinä tarjosiparhaanareenan
viholliskuvanesittelylle.Samaanaikaanosunutlukemisenkulttuurinmuutosvar-
mistisanomallelaajanlevikinjavastaanottavaisenyleisön.34

Aatelittomien tulokkaiden establishmentin parissa tuntema arkuus ja epävar-
muusmuunnettiinkirjallisuudessarahvaanominaisuudeksi.Aatelisetjaaatelitto-

32 Heränneetedustivatsivistyneistön1800-luvunlopunrintamakartassavielä”vihollistaalhaalta”.
Huhta2001.

33 Vrt.Moretti1999,105–107.
34 Mäkinen1997.
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matyksilöt–viimemainitutsaattoivatollajokorahvastataikeskiluokkaa–esitet-
tiinsosiaalisissatilanteissaryhmiensäedustajinajaasemoitiintoistensaantagonis-
teiksi.Tyypillisessäluokkienkohtaamisessaälykäsjaherkkäaatelitonnuorukainen
haastoirappeutuneenaatelismiehenmoraaliseenkamppailuun,jostaselviytyivoit-
tajana.

Vahvinideologinenviestisisältyihenkilökuviin.Uudeneliitinedustajaolivoi-
makas,suurpiirteinenpersoona,jollaolilujaluonne,puhtaatelämäntavat,terveet
arvot,hyväkäytösjajalosydän.Aatelinedustajataasnäyttäytyipahimmillaanheik-
kona, moraalittomana, aggressiivisena, röyhkeänä, pikkumaisena, epäkohteliaana
jatyhmänylpeänä.Kaunokirjallisuudenansioksionkuitenkinluettava,ettäsenaa-
teluuskuvienkirjoolimuitagenrejäselvästilaajempi.Mustaolimustempaakuin
muissatekstityypeissä,muttamyösvalkoistajaharmaansävyjäesiintyi.

Kaunokirjallisessa aateluusdiskurssissa on eroteltavissa kaksi alatyyppiä. Ro-
manttisen kaunokirjallisuuden usein historiallisen romaanin kontekstissa toteu-
tunut,aatelillemyönteisempijasitenenemmänaatelinomansisäisenitseymmär-
ryksen mukainen aateluusdiskurssi kumpusi vielä säätyerotuksen leimaamasta
todellisuudesta. Se tarkasteli aatelia kaukaa, osin moralisoiden, osin ihannoiden.
Aateluuteen oli mahdollista kiinnittää myös ideaali-ihmisyyden piirteitä. Realis-
tinenkaunokirjallisuustarkasteliaateliapaljonlähempää.Tämätulinäkyviinmm.
siinä,ettäalemmansäätyläistönkuvattiinmallioppimisenavullaomaksuvanaate-
listatapakulttuuria.Aateliinyhteiskunnallisenailmiönäkohdistuvajyrkempi,tuo-
mitseva asenne puolestaan todistaa säätyjen enenevän sosiaalisen sekoittumisen
mukanaan tuoman yhteiskunnallisen kilpailutilanteen ja eturistiriidan aktivoitu-
misesta.Kontaktivahvistikonfliktia.

Aateluudensemioottinenkarttasaattaanykylukijansilmissävaikuttaatoivotto-
manromanttiseltajavanhanaikaiselta,jasiksiniinnaiivilta,ettäsyvempienmerki-
tystenhakeminensiitänäyttäätarkoitushakuiseltaylireagoinnilta.Harmittomaan
kaapuunkätkeytyikuitenkinvakavayhteiskunnallinensisältö.1800-luvunmerk-
kikieli ei ole meille velkaa sitä, että se meidän silmissämme näyttäisi kypsältä ja
järkevältä.Senkoristeellinenominaislaatuonhyväksyttävä,jossitähaluaaymmär-
tää.35Kuvan leikkisyyteen japinnallisuuteenkätkeytyymyösviesti: aateli se vain
leikkiitanssiaisia,hienosteleejapuhuuranskaa,jaohimennessäänsortaatalonpoi-
kia,vaikkavaltakunnanhallitseminenonvakavaasiajayhteiskuntaelämäkaikki-
nensaihanmuutakuinleikkiä.

Aatelin semioottinen kartta järjestyy syvätasolla erilaisten merkityskehysten
rajaamiksi,erilaisiinvallantyyppeihinkiinnittyviksiosioiksi.Kunkinkehyksensi-
sällä, yksittäisten merkkien tasolla kriittisten kirjoittajien päästrategiana on ollut
aatelin sisäiseen perinteeseen pohjautuvien merkitysten vähättely tai mitätöinti
(nontekstualisointi), omien niille vastakkaisten merkitysten rakentelu tai niiden
näyttäminenomiinarvoihinnähdenvastakkaisina(antitekstualisointi)sekäniiden
jakokoilmiöntuhoamiseentähtäävienmielikuvien(negaatiotekstien)rakentelu.

Kun valtaan viittaavien merkityskehysten taso ja detaljitason painotukset las-
ketaanyhteen,saadaansaldoksisinänsäkovinvähänyllättäväsyvämerkitys.Aateli

35 Vrt.Kalela2000,passim.
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määrittyi1800-luvunyhteiskunnassakeskeiseksi tai jopaainoaksi valtaryhmitty-
mäksi,jaarvomaailmaltaan,asenteiltaanjaelintavoiltaanvanhakantaiseksijaajas-
taanjääneeksi–mikäolikintodistettava.Aateluuteenviittaavamerkkijärjestelmä
eisiisviitannutainoastaanvaltaan,vaan”vanhaan”ja”pahaan”valtaan.

Nousevan porvarillisen eliitin luomassa hahmotuksessa pintatasolla aateliin
viittaavatmerkitosoittivatsiissyvätasollaaatelinohisenkeskeiseenyhteiskunnal-
liseenfunktioon.Näintehdessäännesamallarakensivatkuvaaaatelisestavallasta,
jasitenaatelisenvallanmyyttiä.Valtiollistavaltaaalaspäinkanavoivajasitähenki-
löiväaateluusoliyhteiskuntaryhmiensuhteissarealisoituvankonkreettisenvallan
merkki.Hallitsija,kruunu,vallankeskus,henkilöivainabstraktiavaltaaelivaltiota
itseään.

Aateluuteenviitanneetyksittäisetmerkitryhmittyiväterilaisiavallantyyppejä
ja lähteitäedustavieninstituutioidenympärille.Aateliinkiinnittyivallantyypeis-
täerityisesti sotilaallista ja taloudellistavaltaa.Luonteeltaanseoli jokosuoraa ja
henkilökohtaistataiinstitutionaalista,jokoautoritaaristakäskyvaltaataidiffuusia
arvo-javaikutusvaltaa.36Vallanlähteinänäyttäytyivättaloudellisenohellasosiaali-
nenjakulttuurinenpääoma.Ideologista,julkiseensanaanperustuvaamielikuvien,
määrittelynjaargumentoinninvaltaataaskäyttelivastapuoli.

Osalleromantikoistaaatelinvaltasaattoipoikkeuksellisestiollamyöshyvääval-
taa.Hyvienjapahojenaatelistenhenkilöhahmojenavullakäytiinkinuseinhyvänja
pahanvallanrajaa.ToisaaltavaikkapaTopeliuksenkuningasjakansa-pohdiskelut
rakensivatjoaateluuskielteistähahmotusta.Realisteille–ainakinyhteiskunnallis-
tenolojenkritisoimiseenerikoistuneilletendenssirealisteille–aateliedustikäytän-
nössäainaepäoikeutettua,vääryydelläotettuajapidettyäpahaavaltaa.37

Ensimmäinen, soturiuden merkityskehys, viittasi aatelin valta-aseman ajassa
kaukaisimpaanperustaan:heimoyhteiskunnansisäistäjaulkoistapuolustustahoi-
taneenaseistetunsoturikastinjäsenyyteen.Tämävallantyyppiedustiprimitiivis-
tä alistavaa valtaa suorimmillaan ja yksinkertaisimmillaan. Se oli fyysistä, henki-
lökohtaista, aseenkäyttöön ja väkivallan monopoliin (aikana ennen valtiota) pe-
rustuvaamahtia, tai aseistuksenparemmuuden ja senammattimaiseenkäyttöön
harjaantumisentuomaaetulyöntiasemaa,joistasyntyiautoritaarisen,suorankäs-
kytyksen mahdollistava valta.Asemieheyteen liittyi myös yksilön viitekehyksessä
esitelty kiivas aatelinen temperamentti ja koleerinen persoonallisuustyyppi, joita
toisaaltatasapainottiaatelinkäytöskoodiinkuuluvaitsehillinnänvaatimus.Suora,
henkilökohtainenaseellinenylivoimasaattoitokirealisoitua,ainakinuhantasolla,
myös järjestäytyneemmissä olosuhteissa. Symbolisemmalla tasolla se ilmeni vas-
taansanomattomanahenkilökohtaisenaauktoriteettina.

Toinen, univormun symboloima merkityskehys viittasi järjestäytyneen valtion
tuottamaaninstitutionaaliseenvaltaan.Luonteeltaanseolisiltiedelleenautoritaa-
ristaelikäskyttävää.Univormuoliviran javirkahierarkian tunnus.Sen ilmentä-
mävaltaperustuiyksilönasemaaninstituutiossa.Ajallisestisiirryttiinuudenajan

36 Mann1993,6–9.
37 Valtasinänsä,ainakinavoimestinäkyvä/näytettyvalta,olitässähahmotuksessapahaahieman

samaantapaankuinkaikenomaisuudenonsanottuolevanvarkautta.



384

Kuviteltuaatelismies

keskitetyn valtion ja kehittyvien organisaatioitten kontekstiin. Pohjimmiltaan
kyse oli edelleen pakkovallasta, mutta vähemmän henkilökohtaisessa puitteessa.
Määräysvallan lähde ei enää ollut yksilön konkreettinen tai symbolinen aseistus.
Yksilön kanavoima valta kumpusi häntä suuremmasta järjestelmästä, jolle hän
itsekin oli alisteinen ja jota hän palveli. Siviili- ja oikeusvirkojen tuottaman val-
lanohellamyösuudenajanmuodollisiinkomentosuhteisiinperustuvaupseerius
mahtuitämänkehyksensisään.

Kolmas merkityskehys, kartanotalous, viittasi vallan suhteen kahtaalle, omai-
suudentuomaanvälilliseentaloudelliseenvaltaanjasuoraanautoritaariseenisän-
tävaltaan.Maaomaisuusoliaatelilletyypillinenomistamisensfääri.Ennenteollis-
tumisenjatäydenrahataloudenaikaaseolikeskeisinomaisuudentyyppi,jokavä-
hitellen menetti merkitystään. Toisaalta aatelinen maanomistus tarjosi resursseja
teollistumisen tarpeisiin. Kaunokirjallisuudessa maanomistuksella viitattiin silti
yhäaatelintaloudelliseenjasosiaaliseenylivoimaanpaikallisyhteisössäjasitäkaut-
tayhteiskunnassa.Kaunokirjailijoitaeikiinnostanutesittäämaaomistuksentuot-
tamiatulojavaltionvirkakoneistossatyöskentelevienhenkilöidenelatusmuotona,
vaanheesittivätvero-javuokratulojanauttivanaatelinharjoittavantaloudellista
riistoa.

Rakenteellisen, yhteiskuntaryhmien välillä toteutuneen taloudellisen vallan
ohellakuvattiintaloudelliseneriarvoisuudensynnyttämäähenkilökohtaistatalou-
dellisen vallan tyyppiä. Aatelinen isäntävalta taas esitettiin vaihtoehtoisesti joko
(useinvoutienvälitykselläharjoitettavana) julmana riistona tai lempeänpatriar-
kaalisena, vaalivana asenteena. Häikäilemättömän mielivallan mahdollisuus ja
alustalaistenoikeudettomuudenjaarmoillaolonvaikutelmaväikkyivätkuitenkin
ainakuvaustentaustalla.

Neljäsaateluuttamäärittävämerkityskehys,suku,oliaineellisen,kulttuurisenja
sosiaalisenpääomanleikkauskohta janiidenvälittymisenväylä.Aatelintaloudel-
lisenpääomanperustyypin,”kansaltariistetyt”maat,erityisestiläänitykset,todet-
tiinperiytyvänsuvussa.Epädemokraattisestiprivaatissavälittyimyöskulttuurinen
pääoma, kaunokirjallisena tunnuksenaan kotiopettajan hahmo. Sosiaalinen pää-
omaeliylisukupolvisetsuhdeverkostotjaniihinkanavoituvaluottamus(sukulai-
suus- ja tuttavuussuhteet,vaikkapa isänvirka- taiopiskelutovereidenpanos seu-
raavanpolvenuranjanaimakauppojenedistämisessä)perittiinnekinensisijaisesti
sukuyhteisönkautta.

Tällainen epätasa-arvoinen välittyminen on luonteenomaista kaikille etabloi-
tuneilleeliiteille, jollaiseksimyösnousevasivistyneistöaikanaanmuodostui.Siir-
tymävaiheessa,vastatekeytymässäolevaneliittimuodostumanensimmäisensuku-
polvenaikana, sekuitenkinvielä tarjosivanhaneliitin jäsenille etulyöntiaseman.
Demokraattiselleeetoksellemieluisammanvastakohdanpääomienprivaatillevä-
littymiselle muodosti julkisuudessa välitetyn informaation paisuva virta: valtion
tuottamakoulutus,painettuunsanaanperustuvajulkinentiedonvälitys,kansanva-
listus.Senperustallevoitiinrakentaamitattavan,mieskohtaisenansioituneisuuden
ensisijaisuuttakorostanutideologinenohjelma.

Viides merkityskehys, sosiaalinen näyttämö, sulki sisäänsä seuraelämän valtaa
synnyttävät käytänteet, suhdeverkot ja tapahtumapaikat ja niissä realisoituvan
diffuusin vaikutusvallan. Suhteiden hyvä ylläpitäminen edellytti kontaktien jat-
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kuvuutta. Myös aateliskulttuurille leimallinen representaatio, oman olemuksen
jakulloisenkinasemanesiintuominen,edellytti sekäkulissejaettäyleisöä.Seoli
oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja oikeassa seurassa näyttäytymistä. Sosiaalisen
pääoman(luoton)jasentuottamanarvovallanrealisoiminenjauusintaminenta-
pahtuisosiaalisissasuhteissa.Seuraelämäolisiissuhdetoiminnanpörssi.

Tasa-arvon/epätasa-arvonkaunokirjallisellaakselillatässäkinolikyseinformaa-
tion privaatista välittymisestä. Tilaisuudet, joihin pääsy oli rajattu, muodostivat
suljetunosajulkisuuden.38Seoliporvarillisen(sala)seurajulkisuudenjakahvilajul-
kisuudensekäetäisenaristokraattisenhovijulkisuudenvälinenpuolimatkankrou-
vi.39 Olemalla läsnä siellä, missä vaikutusvaltaiset henkilöt keskustelivat tärkeistä
asioista, pysyi selvillä siitä, mitä tapahtuu, pystyi luomaan uusia käyttökelpoisia
kontaktejajasitenparhaitenedistämäänomaajayhteisönsäetua.

Kuudesviitekehys,yksilö, toiaateluudenkäsitteen lähimmäsmodernia ihmis-
käsitystä. Suvun jäsenyys tarjosi aateliselle yksilölle tukevan ponnistusalustan.
Kulttuurinen pääoma uusinnettiin silti joka sukupolvessa erikseen, eri variaa-
tioin; kaunokirjailijat kuvasivat näitä pyrkimyksiä antaumuksella. Seuraelämässä
keskeinenrepresentaatioedellyttitaloudellisenlisäksikulttuuristapääomaa.Suh-
deverkkojen kukoistus riippui sekin yksilön taidoista. Epävirallisissa suhteissa il-
menevä diffuusi vaikutusvalta, erityisesti kyky synnyttää ikonista, jäljittelevää
käyttäytymistä, kiinnittyi yksilönominaisuuksiinhyvinkinprimitiivisellä tavalla:
olenvoimakas,komea,tyylikäsjaitsevarma,jotensinäihailetminuajatahdotolla
niinkuinminä,jotenjäljitteletminua,myösmielipiteidensuhteen.Aatelisenmie-
hen fyysiseen olemukseen ankkuroitunut henkilökohtainen vaikuttavuus kum-
pusi paitsi oletetusti hyvistä geeneistä, myös varakkuuden takaamasta riittävästä
ravinnosta,sotilasammattiinkuuluvistaruumiinharjoituksistajaulkoilmaelämäs-
täsekätaloudellisenjakulttuurisenpääoman(ns.hyvämaku)avullasuoritetusta
tarkoituksenmukaisestaesillepanosta.Tämänvaikuttavuusoli luonteeltaanmyös
ilmeisen seksuaalista. Taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman jatkoksi
kaunokirjalliseenvallanlähteidenluetteloonvoisiisliittäävieläseksuaalisenpää-
oman.Häveliäidensanakäänteidentakaakintämäpääomanlajituleeselkeästiesiin
mm.TopeliuksenkoleerisensankarinJaakkoKeithintaiantisankariStenJungarin
hahmoissa.

1800-luvunkaunokirjailijatesittivätaatelinmielelläänryhmänä,jokakuuluijo
menneillevuosisadoille.Samanaikaisestisekuitenkinkuvattiinomanaikakauden
aristokratiaksi, joka hallitsi kaikkia keskeisiä vallan tyyppejä ja lähteitä, joitakin
niistä vieläpä yksinoikeudella. Muitakin valtaa omaavia ryhmiä (ideologista val-
taakäyttävääpapistoa, taloudellista valtaaomaavaaporvaristoa ja industrialiste-
ja)kuvattiin,muttaniidenasemaperustuivainyhdentyyppiseenvaltaankullakin.
Mediavälitteistäideologistavaltaa,jotakirjoittajatitsekäyttivät,tuskinmainittiin.

Aatelismiestentyylitellytkaunokirjallisethenkilökuvat,ns.ideaalityypit,kuvas-
tivat1800-luvunaatelintilannettaastettasävykkäämmin.Kilpailevaneliitinhah-

38 Tanssiais-japäivällisjulkisuudenmahdollisuuksista1800-luvunreaalimaailmassa:Klinge2009,
177–180,410–414.

39 Habermas1989.
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motuksessavanhoillisiajasiksituomittaviaaatelisiaperushahmojaolivatensinnä-
kin upseerit, joko vanhat ja taantumukselliset jäärät tai pax Russican aikakauden
nuoret, koreissa univormuissa tepastelevat seurustelu-upseerit, joiden pääasial-
linen toimiala oli everstintyttärien tanssittaminen. Muita aateluuden huonoja
puolia kuvittavia romaanihenkilöitä olivat kansaa sortava aatelinen virkamies ja
erityisesti 1700-luvun kuvauksiin olennaisena kuuluva juonittelevan hovimiehen
hahmo.

Säädynmukaisesta elämäntavasta luopuvia, myönteisesti kuvattuja tyyppe-
jäesiintyimyös.Tärkeinniistäoliaatelinenmaanviljelijä, jokoedistyksellinen ja
menetelmiään aktiivisesti kehittävä suurtilallinen tai talonpoikaista elämäntapaa
tavoittelevasosiaalireformisti.Hankkeissaanonnistuvaaatelinenyrittäjäsaatettiin
esittääedistyksellisenähahmona,muttamyösriistäjänä.Epäonninenyrittäjähah-
mohenkilöiaatelinrappiotajakyvyttömyyttä.Muitaedistyksellisiäaatelishahmo-
jaolivatharvoinesiintyvätkoulutetutammattilaiset,kuten lääkäri, juristi tai leh-
timies.Aatelinväitetystäsisäsiittoisuudestajohtuvandegeneraationideaapuoles-
taankuvittielämäntaidotonluuseri.

Edistyksellistäohjelmaarakensivatmyöskokoaateluudenideaavastaansuun-
natut kertomuselementit (negaatiotekstit). Perustavanlaatuisin näistä oli kuole-
mantanssi-aihelma.Senesikuvanaolikeskiaikaisenkirkollisenmaalaustaiteenker-
tovakuvatyyppi,jossaKuolemaviearvoonkatsomattakaikkisäätyryhmätmuka-
naan.Muitaaateluudenperustuksianakertaviateemojaolivatajatuskaikkienih-
mistentasa-arvostaJumalanjalainedessä,näkemyskaikistaihmisistäAataminja
Eevansamanarvoisinajälkeläisinä,fyysisentyönihannointi,epäsäätyisenromans-
sinteemanavullaesiintuotutunteidentasa-arvosekävertauskuvallisetviittaukset
Ranskanvuoden1789vallankumoukseenjasenpoliittisiinihanteisiin.

Historiakirjatjasanomalehdet:vastuuttomien40
faktagenrejenpoliittisuus

Fiktiiviseen kertomakirjallisuuteen verrattuna faktagenren toimijoita sitoi aivan
toisenlainen lukusopimus. Päällisin puolin katsottuna kansalliset historioitsijat
olivatottaneetkertoakseen totuudenkanssayhtäpitävän tarinan”meidänmaan”
ja kansan menneisyydestä. Omaksumansa piilo-opetussuunnitelman mukaan he
kuitenkinkertoivatmyössiitä,mitenmenneisyystuottinykyhetkeä–taivaihtoeh-
toisesti,nykyhetkestähuonoonsuuntaanpoiketessaan,toimivarottavanaesimerk-
kinä.Sanomalehtimiehettaasolivatsitoutuneetraportoimaantotuudenmukaisesti
omanajanjuoksevistatapahtumista,aatteista,hankkeistajaprosesseista,kotonaja
muualla.Räikeimmätaatteellisetsisällötolikinmolemmissafaktagenreissäsijoitet-
tavajokoajassataipaikassariittävänetäällelukijasta,tämänomakohtaisenkoke-
muksen,asiantuntemuksenjaperehtyneisyydenmahdollisestituottamansuhteut-
tavantiedonulottumattomiin.

40 Käsitysmedian”vallastavaltanailmanvastuuta”:Curran-Seaton1981.
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Kansallisen historian kokonaisesitykset koostuivat yhtenäisen kertomuksen
muotoa tavoittelevista aikakausi- ja tapahtumakuvauksista. Lukijalle kerrottiin,
miten asiat menneisyydessä olivat olleet.Varsinaisen historiankirjoituksen kans-
sa kilpaili tai neuvotteli jonkin aikaa kirjalliselle kentälle sitä aiemmin ilmaan-
tunut historiallisen romaanin genre. Keinoiltaan ja mahdollisuuksiltaan histo-
riallinenromaanijahistoriankirjoituskuitenkinerosivatselkeästitoisistaan.His-
torioitsijoiden arsenaalissa eivät olleet ainakaan päällimmäisinä kaunokirjailijoi-
denepäsuoratviittaustavat,jotkaperustuivattarkoituksenmukaisiksimuovattujen
juonikuvioiden, henkilöhahmojen, symbolisten esineiden ja miljöiden vyörytyk-
seen, vaikka niihinkin toki oli mahdollista turvautua. Toisaalta historian esityk-
sissäkin oli mukana arvottavaa ja eläytyvästi kuvailevaa, varsinaisen faktatiedon
joukkoonkuulumatontaainesta.

Historioitsijalla oli suojanaan oppineen rooli. Faktagenrelle ominainen luku-
sopimusasemoihänetauktoriteetiksi, jonkaei tarvinnuterikseenvietelläketään
uskomaan kertomukseen, vaan lukija lähestyi häntä jo valmiiksi halukkaana us-
komaan.Siltiviettelyäkinkäytettiin.Nationalistinenpuhesitouttilukijaamieluus-
ti me-henkisellä, muut kansallisuuden ja tietyt yhteiskuntaluokat ulos sulkevalla
”meidänmiehet”-retoriikalla.

Auktoriteettipositionkääntöpuoliolise,ettäkirjoittajatolivatlähteidenjanii-
hinsisältyvientapahtumatasontosiasioidenvankeja.Vaikkaopettajanjaasiantun-
tijanasemanostihistorioitsijattietäjinätavallisenlukijanyläpuolelle,yleisönjou-
kossaolipakkoolettaaolevanmyösasioihinmuutakinkauttaperehtyneitä,joille
ei voinut tarjoilla mitä tahansa. Jossain määrin kyseeseen tuli myös konsensusta
vaalivan tiedeyhteisön sisäinen kontrolli. Faktoina esitetylle informaatiolle oli
osoitettavamateriaalistaevidenssiä,jonkakokoajinavanhemmanhistorianosalta
useinmainittiinruotsalaisettutkijat.41

Historioitsijat eivät siis olleet läheskään yhtä vapaita luomaan merkityksiä
kantavia ja sanoman iskevyyttähuipentavia tekstikokonaisuuksiakuinkaunokir-
jailijat. Heillä ei ollut edes täyttä tulkinnan vapautta. Silti heillä oli oikeus, jopa
velvollisuusvalita ja tulkita.Historioitsijoidensanomaeivoinutollayhtä runsas
ja täyteen ladattukuinkaunokirjailijoilla.”Totuuksina”sensisällötolivatkuiten-
kin painavampia. Niitä saatettiin tuoda esiin vaikkapa osana vakavaa poliittista
argumentointia.Kaunokirjallisuudensisällötmuokkasivatpikemminkinyksityisiä
asenteita.

Kansallisenhistoriankokonaisesitystenosanakerrottiinmyöstotuudenmukai-
seksitarkoitettuaaatelissäädyntarinaa.Kuvattiinaatelinsyntyä,olemustajaroolia
menneisyydenyhteiskunnissa.Aateluuttakäsiteltiinmyösyksittäistenhenkilöku-
vien kautta. Historiankirjoituksen esiin nostamat aatelismiehet olivat ihmisinä
paljonmonimutkaisempiajasitenvähemmänraflaaviakuinkaunokirjallisuudes-
sa.Heolivatmyöspaljonvähemmänsidoksissakonventionaalisiintyypittelyihin,
ilmentäensekaisineripersoonallisuus-jaammattityyppienpiirteitä.

41 Kansainvälinenkonsensuseisuinkaanollutrikkumaton,vaansekäruotsalaisten(Geijervs.
Fryxell)ettäkotimaistenhistorioitsijoidendebattejauutisoitiinjajopakäytiinlehtienpalstoilla
(s.208–210).
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Kuvaukset historiallisista aatelisista olivatkin suhteellisen realistisia. Aateliset
toimijat esiintyvät upseereina ja siviilivirkamiehinä, erityisesti lainvalvojina. Ku-
vattiinsekäonnistujiaettäepäonnistujia,arvostettujaettäpaheksuttuja,kuitenkin
niin,ettävalta-asemanväärinkäytönmahdollisuuttahiemanpainotettiin.Aatelin
kuvaan ilmestyi siis harmaasävyjä. Varsinaisen sovittavan kolmannen ilmaantu-
misestakaunokirjallisuudentapaaneinähdäksenikuitenkaanollutkysymyskuin
joissain harvoissa tapauksissa. Aatelisten toimijoiden rinnalla historiankirjoituk-
sessanostettiintietoisestiesiinns.tavallisia(toisinsanoen,ei-aatelisia)ihmisiä.

Erityisestifennomaaniseksikatsottavassahistoriankirjoituksessaeriaikakausien
olemustaarvotettiinvahvastisenmukaan,nähtiinköniidenedistäneentasa-arvoa
ja kansanvaltaa vai päinvastoin haitanneen näiden universaaleiksi määriteltyjen
arvojen toteutumista.42 Tämä pohdiskelu ankkuroitui valtasäädyksi ymmärretyn
aatelin kuvauksiin. Keskiaikaa kuvatessaan historioitsijat selostivat positiivisessa
sävyssä turnajaisia ja kuninkaan aatelisten seurueiden loistoa, jotka 1800-luvun
kaunokirjallisuussivuutti.Kuvaustenpunaisenalankanakulkiajatuskeskiaikaisen
rälssinansioperusteisuudesta javerovapaudensaavuttamisentasa-arvoisesta,kai-
kille–ainakinvahvoillejavarakkaille–avoimestaluonteesta.

Uudenajanalussaaatelistatulikansallis-edistyksellistenhistorioitsijoidenmu-
kaanns.vapaantalonpoikaisenkansantärkeinvastavoima.Moralisoivimmatkan-
nanotot koskivat 1500–1600-lukua. Uskonpuhdistus oli hävittänyt katolisen kir-
konmahdin ja jättänytkentänvapaaksimaallisenrälssinvahvistumiselle.Kustaa
Vaasankuolemaaseurannutkruununperimyskiistojenkausiesitettiinvaalikunin-
kuudesta perinnölliseksi muuttuvan kuningasvallan kanssa liittoutuneen aatelin
nousukiitovaiheena. Perinnölliseksi muuttuminen irrotti aatelin tasa-arvoiseksi
katsotustaansiomekanismista.Se,ettäaatelinroolisamallamuuttui,eihistorioit-
sijoita juurikiinnostanut.Nuijasodanajan”suomalaisenaatelin” ja”suomalaisen
kansan”vastakkainasettelunongelmallinenkaksoissidosratkaistiinniin,ettäkan-
sallisestimotivoituneenakinaatelioliväärässä, jossekävivarsinaistakansaavas-
taan.

Aatelin vallan kasvu kulminoitui Kristiinan hallituskaudella. Tällöin saavutti
lakipisteensä kuningattaren isän, Kustaa II Adolfin aikana käynnistynyt 30-vuo-
tisen sodan aatelisten päälliköiden palkitseminen läänityksiä antamalla. Kuvaus
1600-luvunlääninherruudestahuipensiahneenjaväkivaltaisen,sotaisan,rahvasta
riistävänaatelinsaagan.Uudenajankahdenensimmäisenvuosisadanaatelinkuva
maalattiinsiismustalla,jossaolipaljonverenpunaistaseassa.

Myöhemmillä vuosisadoilla kansalliset, ei-aateliset toimijat muodostivat jo
historian kuvausten henkilögallerian pääjoukon. 1700-luvulle – ja miesmuistin
piiriin, olivathan monet 1800-luvun jälkipuolenkin aikuiset tunteneet edellisellä
vuosisadallaeläneitä– tultaessakuvatasapainottuihuomattavasti,vaikkasotain-
toisenhattupuolueenepäonnisetrevanssihankkeetjavapaudenajansekasortoinen
puolue-elämäesitettiinkinsurkuhupaisina.Omanvuosisadanaateliakoskevatku-
vauksetolivatniukkojajapidättyviä.

42 Vrt.Klinge2009,325,351.



389

Aatelinjulkisuuskuvajasivistyneistönitseymmärrys:eliittienkonflikti

Toinen käsitelty faktagenre, sanomalehdistö kohdisti huomionsa aikalaistodelli-
suuteen.Poliittisestimotivoituneetlehtitekstitsisälsivätperiaatteessarunsaastikin
aatelilleavoimenvihamielisiäsisältöjä.Koskajournalistioletetustiargumentoire-
aalimaailmassa,hänensanomansanojautuitodellisiintaiainakinsellaisinapidet-
tyihinilmiöihin,mikärajasisisältöjä.Lehdistönantamakuvaaatelistaolikinsuh-
teellisenyksioikoinenjakapea,ainakinverrattunafiktiivisengenrenperiaatteessa
rajattomiinmahdollisuuksiin.

Etäisyydenjavastuunkäänteinenverrannollisuusnäkyilehdistössäkin.Monien
räikeimpienaateluuskriittistenviestienjulkaisumotivoitiinsijoittamallanerapor-
toidun maailman etäisimpiin kolkkiin. Toisaalta monet 1800-luvun lehdet olivat
avoimestipuolueidenäänenkannattajia.Siitäseurasi,ettätuolloisiasanomalehtiä
koskevalukusopimussisälsiainamyöspoliittisenaspektin.Senturvinaatelinkri-
tiikkisaatettiintuodaesiinmyöserilaistenpakinoitsijanimimerkkienjakronikoit-
sijoidenteksteissä.

Aatelin kuvauksissa oli havaittavissa useampia päälinjoja. Sitä koskeva varsi-
nainenuutisointijakautuikahtia.Kotimaanaatelistakirjoitettiinseikkaperäisem-
minmuttaharvemmin,kuntaasulkomaidenaatelitmainittiinuseamminmutta
lyhyemmissäjutuissa.Mitäkauempaauutisettulivat,sitäavoimemminpainottui-
vatkielteisetsisällöt.Koska1800-luvunlehdilläeiollutkäytettävissäänpysyviäul-
komaankirjeenvaihtajiaeikäuutistoimistoja,ulkomaitakoskevauutismateriaalioli
auttamatta satunnaista javain laikukkaastimaailman ilmiöitäkattavaa.43Tällöin
kiusaus tarkoituksenmukaiseenvalikointiinkasvoi. Saattoimyös sattua, ettäpai-
kallisiin tarpeisiin tuotetut ideologiset tekstit naamioitiin uutisiksi tai reportaa-
seiksi, taikotimaanolosuhteitakoskeviakommenttejaympättiinpäällisinpuolin
muitamaitakuvaaviinaineistoihin.

Ulkomaisiakinaateleitakuvattiintoisinaanmyöspitemmissäteksteissä,erityi-
sesti silloin kun kotimaan aatelia verrattiin muiden maiden aateliin hyvässä ja
pahassa.Venäjänsiivosti ja innottomastikäsiteltyäkeisarillistaaatelia lukuunot-
tamattakaikki lähialueidenaatelitsaivat lehdistöltäerityistehtäviä–jokonouda-
tettavantaivarottavanesimerkinominaisuudessa.Vahvimmatsaagattulivatnaa-
purimaista ilmeisesti henkilökohtaisten kontaktien siivittäminä. Maiden olojen
keskinäinen vertailu oli mielekästä, koska olosuhteet ja poliittiset tavoitteet sekä
historialliset kontekstit olivat pitkälti yhtenäiset, joskin niissä oli myös vertailun
kannaltahedelmällisiäeroja.

Baltianaateliohittikotimaisensekäetnis-kulttuurisessamuukalaisuudessaettä
sorronhalussa. Itämerenmaakuntien aatelit saivat toki osakseen maltillista ja ar-
vostavaakinuutisointia.PäätrendiolikuitenkinViron”saksalaisen”aatelinja”kan-
sallisen” maarahvaan välisen aatteellisen ja elintasojyrkänteen esittely.Virolaisen
aatelinpikimustaksimaalaaminenolianomaliamuutenyleensäystävätläheltä,vi-
hollisetkaukaa-periaatettanoudattaneessauutisoinnissa.Liberaalitskandinaaviset
aatelitpuolestaannostettiinesiinmyönteisinäesimerkkeinä.Ruotsinaatelinroolia
sikäläisenvaltiopäiväreforminyhteydessä–ensinuudistuksenvastustajana,sitten

43 Vastaavaakritiikkiäontosinesitettymyösomanaikammelehdistöstä.Davies2008.
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kannattajanataiainakinsuopeanamukautujana–jännitettiinSuomenlehdistössä
lähesreaaliajassa,jaTanskanjaNorjanaateliensisällöllinenlakkauttaminenmai-
nittiinarvostavassasävyssä.

Keskeiseteurooppalaisetkertomuksetaatelinvallanmurtumisestaolivatnekin
mukana.KunniasijallaolivatRanskanvallankumouksenihanteetjaUnkarin,hei-
mokansan, asemastaan luopunut aateli. Kauemmas etelään, erityisestiVälimeren
maidenjaBalkaninaateleihinprojisoitiinosoitteleviakielteisiäsisältöjä:mielisai-
rautta,uhkapeliä,dekadenttiahienostelua,köyhtymistä,rikoksia,itsemurhia,sek-
suaalistahurjastelua,taloudellista japoliittistaopportunismiajakarkeaarahvaan
riistoa.Kaukaisimpiamaitakoskeviinkuvauksiinsaatettiinsuruttasijoittaasisäl-
töjä,jotkaolisimuutentäytynytuittaasatiirisiinsatuihin.

Kotimaanaatelisaiuutisteksteissärauhanomaisen,korkeintaanhienonhienol-
la ironian terällä viimeistellyn käsittelyn. Sen sijaan poliittiset kiistakirjoitukset
erityisesti säätyvaltiopäivien kypsemmillä vuosikymmenillä vaihtoivat piirtimen
lihakirveeseen.Aateliamanattiinpoisedistyksentieltäjasensynnitmaalattiinsyn-
kinvärein.TämäntyylinhuipentumanavoidaanpitääUudenSuomettarenjasen
hengenheimolaisten”Aatelipois!”-kirjoittelua,jokainnoittimyösvastapuoltaan-
tamaansamallamitallatakaisin.Aateluuskritiikinhuipensiblaseeratturesignaatio:
raukeaihmettelysiitä,miksiasemansamenettänytaateliyhävainjaksoitakertua
olemattoman valtansa surkeisiin rippeisiin. Ruotsinkielinen lehdistö ei sekään
suuremminhellinytaatelia.Todennäköisestikielinationalistisistasyistäsvekomaa-
nipuolella kuitenkin miekkailtiin hienoin pistoin banaaleinta aateluusvihamieli-
syyttävastaan.

Ritarihuoneen rakentaminen ja sisustus oli erikoisteema, joka sai lehdistössä
selkeänaatteellisenkäsittelyn;aiheeseenpalattiinvieläSäätytalo-hankkeenyhtey-
dessäkin.Aateliseenrekvisiittaankutenvaakunakilpiinkohdistunutvilpitönkiin-
nostus tosin taittoi hetkittäin kritiikin terää. Lehdistössä aatelia menneisyyteen
kiinnittävätjututnoudattivathistoriastajahistoriallisistaromaaneistatuttuakaa-
vaa.Senmukaanvanhataateliskartanotsiirtyivätedistyksenedetessätalonpoikai-
seenomistukseenjaaatelistajäilopultajäljellevainhautakiviäjakiiltonsamenet-
täneitävaakunoita.Toisaaltauteliaisuuskinnostipäätään.Pienempiennousukas-
herrasväkienyletöntäkopeuttajahienosteluasaatettiinmyöskontrastoidavanhan
aatelinarvokkaaseenesiintymiseen.

Vastuullinenpoliittinengenre:valtiopäivät

Valtiopäiväkeskusteluissaargumentoitiinvoimakkaastipuolestajavastaan.Puhu-
jatesittivätyhtäältähenkilökohtaisiahavaintojaanjaarvostuksiaan, toisaaltaaat-
teellisesti motivoituneita, kulttuurisen ehdollistumisen ohjaamia kannanottoja.
Parhaimmillaankeskusteluolitasapainottuvaajaitseäänkorjaavaa,koskaideolo-
gissävytteistäylimalkaistaargumentointiavastaanuseinnousiomakohtaiseenko-
kemukseen perustuvia puheenvuoroja. Viime kädessä oma henkilökohtainen tai
ryhmäetu saneli sen, miten puhuttiin ja mitä kannatettiin, mutta koska periaate
olikirjoitettusisäänkokokeskusteluun,seoliitsestäänselväsekäosallistujilleettä
kuulijoillejamyöhemminlukijoille.
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Pääosa valtiopäiväpuheenvuoroista oli sävyltään selvästi maltillisempia kuin
lehdistössäkäytetyt.Jofooruminarvovaltaisuus javaltiopäivämiehiltäedellytetty
arvokkuuskarsivatylilyöntejä.Erisäätyjenedustajat tulivatmyöshenkilökohtai-
seenkosketukseenkeskenään,jatuttavuusyleensätasoittaakannanottoja.Puhujat
olivatmyösvastuussasanomisistaanaivantoisella tavoinkuinvaikkapa lehdistö.
Vastuutatunnettiinpaitsisuoraanomiavalitsijoitajatukijoita,myöskansakuntaa
jasentulevaisuuttakohtaan.

Valtiopäiväkeskusteluissa oli kyse neuvottelusta, jonka tavoitteena oli oman
mielipiteen saattaminen vallitsevaksi perustelemalla se mahdollisimman hyvin.
Käytettyjenpuheenvuorojenpohjalta tehdyillepäätöksilleolinähtävissä suhteel-
lisenvälittömiäkonkreettisiaseurauksia.Tosielämänverrokkeinaprinttijulkisuu-
dellevaltiopäiväkeskustelutnäyttävätkin1800-luvunaateilmastostapaljonmaltil-
lisemmanpuolen.

Aatelia sivuavien valtiopäiväkeskustelujen tärkein juonne olivat privilegiokes-
kustelut.Aatelinkutenmuidenkinsäätyjenprivilegioistamuissa säädyissäkäyte-
tyt puheenvuorot noudattivat ainakin pintatasolla jokseenkin totaalista vääryys-
diskurssia.Muidensäätyjenprivilegioitavastustettiinperiaatteessaaina,kuntaas
omiamielelläänpuolustettiin.Käytännöntasollaoltiinkuitenkinvalmiitapohti-
maankunkinjärjestelynetujajahaittoja.Näyttäisikinsiissiltä,ettävakiintuneen
aateluusdiskurssinkatkeruusnäkyipuhetavoissa,muttaargumenttitasollanojau-
duttiinvelvollisuudentuntoisestisitäpaljonlaajempaan,todellisuuspohjaiseenha-
vaintoaineistoon.Päätöksenteossaedettiinuseinjälkimmäisenmukaan.

ToinenolennainenteemaoliRitarihuoneenjaSäätytalo-hankkeenvastakkain-
asettelu,jossapuheenaolleetrakennuksetsuoraanilmensivätjakoaaatelisiinjaaa-
telittomiin.Puhesiitä,mitenRitarihuonettarahoitettiinyhteisistävaroista,miten
aateliolianastanutyhteiselletalollevaratuntontin,mitensekeinottelitalonsalu-
nastuskysymykselläjamitensepyrkiohjailemaanaatelittomiensäätyjenomaata-
lohankettasaihuomattavanepäluuloisia,katkeriasävyjä.Aivansäätyvaltiopäivien
kaudenlopullaRitarihuonejaSäätytaloseisoivatkuitenkinjokansallisessayhteis-
rintamassavenäläistä”sortovaltaa”vastaan.

Voimakkaimmin aateluusvastaiset puheenvuorot sisältyivät lahjoitusmaita ja
kaksintaisteluita koskeviin keskusteluihin. Niissä kuului päällimmäisenä demok-
raattisen eetoksen mukainen ideologinen traditio, jota omakohtaisten kokemus-
ten ääni ei pystynyt vaientamaan. Lahjoitusmaita koskevat puheenvuorot ottivat
kimmoketta vuosisataisista aateliin kiinnittyneistä sorron ja riiston mielikuvista.
Myöspahanvoudinteemakertautuitässäyhteydessä.Aatelittomienpuhujienkak-
sintaistelujakoskevatietonäyttääymmärrettävistäsyistäolleenperäisinenemmän
kansainvälisestä tarinaperinteestä kuin kotoisesta todellisuudesta, samoin jotkut
aateliinliitetytmetsästystäkoskevatkäsitykset.

Ideologisetviestiterijulkisuustyypeissä:
demagogianlyhytoppimäärä

1800-luvunaateluudiskurssiakoskevantapaustutkimuksenpohjaltavoimuodos-
taamuutamanhypoteesinsiitä,mitenerijulkisuugenrettaipuvatpoliittisenvihol-
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liskuvan esittelyyn. Ensinnäkin näyttäisi, että diskurssi on eri julkisuustyypeissä
jokseenkin yhtenäinen. Vain harvat teemat jäävät yhden genren erikoisuudeksi.
Strategiat japainotuksetovatkuitenkineri julkisuusgenreissä selvästierilaiset, ja
vainfiktiokäyttääilmaisunkokoskaalaa.Eräätmerkityksiäluovatstrategiat,ku-
tenstereotyyppistenihmiskuvienluominen,ovatominaisiaainoastaanfiktiolle.

Fiktiivisenägenrenäkaunokirjallisuusantaakirjoittajillemaksimaalisenliikku-
matilan,koskakerrotuntarinaneitarvitseollatosi.Henkilöt,tapahtumatjadialo-
gitvoidaanhaluttaessalaatiajopapelkästäänideologisensanomanperillemenoa
silmälläpitäen.Erityisestitendenssirealistisentyyliohjelmanpuitteissakaunokirjal-
lisuudellaonpyhätehtävätäytettävänään.Seonavointayhteiskunnallistajulistus-
ta,jotaeivätsidomitkäänmuutvelvoitteetkuinne,jotkaseitseitselleenmäärit-
telee.Kerrotuttotuudetovatyleensäpoliittisia,eivätobjektiivisia.Mustavalkoiset
tyypittelytjatunteisiinvetoaminenovatkeinoinatäysinluvallisia.

Fiktiiviseen kertomakirjallisuuteen verrattuna faktagenren toimijoita sitovat
aivantoisenvahvuisetulkoisetvelvoitteet.Tietokirjailijoiden julkilausuttunateh-
tävänä on kuvata todellisuutta relevantisti ja totuudenmukaisesti.Vaikka kirjoit-
taja voikin jossakin määrin valikoida, mitä ottaa esitykseen mukaan, käsiteltävät
ilmiöt,olosuhteet,henkilöt jatapahtumatovatainakinjollakintasollaolleetole-
massajoennenkuinniistäkerrotaan.Vakiintunutkaanonyleensäohjaamyössitä,
mikä on tarpeeksi merkittävää mukaan otettavaksi. Erityisesti oppikirjoiksi tar-
koitetuissateoksissarajojaasettaajapainotuksiaohjaamyöskulloinkinvallitseva
akateeminenkonsensus.

Tieto-jaoppikirjallisuudenpiirissäavoinemotionaalisuusjamoralisointiovat
periaatteessa kiellettyjä, vaikka niitä käytännössä saattaakin esiintyä. Sävykirjon
mustavalkoisimmatääripäätkinovatvainrajallisestikäytettävissä.Nykyisenkuten
menneenkin,lähteidenkauttaesilläolevantodellisuudenmonimuotoisuusvastus-
taatehokkaastimyösjäykkäästereotyypittelyä.Asioidenyhdistelynjaniitäkoske-
vanargumentoinninonmyösmielelläänoltavarationaalistaarkijärjentasolleasti,
taiainakinnäytettäväsellaiselta.

Ideologiselle viestille on kuitenkin tilaa tosikertomuksenkin reunoilla. Esitel-
lessäänkuvaamiensailmiöiden,tapahtumienjaprosessiensyitä,kontekstejajaseu-
rauksiasekähenkilöidenmotiivejafaktakirjoittajavoipainottaajayhdistelläasioi-
tahaluamallaantavalla.Näinilmiöidenmerkitysvoidaannäyttäähalutunkaltai-
sena.Vihollistahoksi määritellyn tahon motiivit samoin kuin omienkin motiivit
voidaanesittääsopivastipainottaen.Mitäkauempanaajassaja/taitilassakuvattava
ilmiö sijaitsee, sitä vapaampi kirjoittaja on muokkaamaan sen kuvaa haluamak-
seen,koskasitäharvemmillalukijoillaonsiitäomakohtaistatietoa.

Sanomalehtimiehet puolestaan ovat sitoutuneet raportoimaan totuudenmu-
kaisesti oman aikansa juoksevista tapahtumista, merkkihenkilöistä, olosuhteista,
aatteista, hankkeista ja prosesseista, kotona ja muualla. Räikeimmät aatteelliset
sisällöt on tässäkin julkisuustyypissä sijoitettava etäälle lukijasta, omakohtaisen
kokemuksen,asiantuntemuksenjaperehtyneisyydentuottamansuhteuttavantie-
donulottumattomiin.Lehdistönkohdallatämätapahtuuvaivattomimminfyysis-
täetäisyyttäkasvattamalla.Kaukaisiamaita,joissakukaanlukijaeiluultavastiole
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käynyt,onmahdollistakäyttääomanpaikallisenja/taiaikalaistodellisuudenetään-
nytettyyn,satiiriseentaimetaforiseenkuvaukseen.44

Sanomalehtientekstiainesonlähtökohtaisestipaljonmonimuotoisempaakuin
muissa julkisuustyypeissä: pääkirjoituksia, pikku-uutisia, reportaaseja, pakinoita,
ilmoituksia, lukijakirjeitä.Viholliskuvan rakentelun kaltainen viestintäkin jakau-
tuusiksiuseisiinalatyyppeihin.Poliittistadebattiakäydäänpääosinkotoperäisin
aineistoin.Taustallaonkuitenkinmyöskansainvälisiämallejajakirjoittamisentra-
ditioita.Lehdenavoinpoliittisuusluoodotuksenkantaaottavuudesta,jollointeks-
tienpoliittinenpainottuneisuusonperiaatteessa läpinäkyvää.Vaikuttamaanpyr-
kivättyylitjasisällöt,joidentuottajallaonvalistajanuskosanomansaoikeellisuu-
teen,voidaankuitenkinmuokatasävyltäännäennäisestihyvinkinneutraaleiksi.

Uutisointi voi olla hyvinkin valikoivaa, ja mitä kauempaa uutiset ovat, sitä
avoimemmin negatiiviset tai ihannoivat ideologiset sisällöt on mahdollista nii-
den suojassa tuoda esiin. Pitemmissä artikkeli- tai reportaasityyppisissä teksteis-
säkäyttökelpoinenkeinoonomanmaanolojenosoittelevavertailumuihin,joko
edistyksellisempiintaitaantumuksellisempiinmaihin.Naapurimaihinkohdistuva
vertailusaalisäponttaolosuhteidensamankaltaisuudestajaaateveljienvälilläval-
litsevista henkilökohtaisista kontakteista. Uutis- ja reportaasipuheen naamioon
voi myös kätkeytyä tavoitehakuisuutta, varsinkin jos näennäiset uutiset koskevat
kaukomaita.

JohdannossaesittelemäniVilfredoParetonnäkemys jälkikäteenrationaalisesti
oikeutettavista tunnepohjaisista vaikutelmista inhimillisen toiminnan käyttövoi-
mana kuvaa hyvin eri julkisuustyyppien toisiaan täydentävää roolia. Kaunokir-
jallisuus tarjoaa tunnepitoisia kuvia vääryydestä, historialliset kuvaukset vakuut-
tavatniidenolevan totta ja sanomalehdistö tarjoaa aatteellisen tuohtumuksen ja
toimintamallitulospääsyyn.

Modernisaation,kansakunnan,
demokratianjaemansipaation
”hyvävihollinen”

1800-luvun jälkipuoliskon nouseva aateliton sivistyneistö määritteli itsensä mo-
derniksi, kansalliseksi, demokraattiseksi ja sosiaalisesti liberaaliksi, siis rahvaan,
työvoimanjanaistentaloudellisenjapoliittisenemansipaationkannattajaksi.Vas-
tavoimaksisetarvitsiriittävänvaikuttavanviholliskuvan.”Pahaa”vastaannouse-
minenoikeuttaisiradikaalitkinmuutokset.Tarkoituksenmukaisestiitsenvastakoh-
daksimääriteltyvihollinenvahvistaisi samallauudistajienomaapelastaja-identi-
teettiä.Semyösperustelisiniille, joidenkanssaoliaikomusliittoutua,miksiuusi
liittoolinäillekinaidostiedullinen.

44 Ajassaetäännytetyssähistoriallisessafiktiossasekäkaukaisilleseuduillesijoitetuissautopioissa
toteutuukaksois-etäännytys,sciencefiction-kirjallisuudessaperätikolmois-etäännytys:fiktiivises-
tikuvatuissakaukaisissagalakseissatuhansienvuosienjavalovuosienpäässäasuukansoja,jotka
oudostimuistuttavatkirjoittajanaikalaismaailmaa.
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Ulkopuolelta katsoen aateli oli helppo määritellä kaikkien yllä mainittujen
hyvien asioitten vastavoimaksi. Se suorastaan tarjoutui siihen virkaan. Aateli oli
vakiintunut ja perinteikäs valtaryhmittymä, joten se ei voinut olla moderni eikä
ajaauudistuksia.Koskaseoliruotsinkielinen,seeiollutainakaanfennomaanien
yksikielisen nationalistisen ohjelman tarkoittamassa mielessä kansallinen voima.
Instituutiona aateli perustui syntyperälle ja pääomien privaatille välittymiselle,
kun taas uuden eliitin mukaan demokraattista ja tasa-arvoista oli julkisuudessa,
eli koulutuksen ja painetun sanan välityksellä leviävä informaatio ja niistä nou-
sevamieskohtaisenansioitumisen ihanne, jolle tosineiaivanvieläollutnäkyvis-
säaidosti tasa-arvoisiaedellytyksiä.Aatelinenkartanonherraolimonen tuntema
isäntätyyppi,aatelisnaisenkohtalonaoliollaavioliittopoliittistakauppatavaraa ja
palkollisnaisenelämäävarjostimahdollisuusjoutuaaatelisenisäntävallanväärin-
käytönuhriksi.Siispäaatelistasaatiinvaivattamaaseuduntyöväestönjakaupun-
kienpalveluskunnanjanaistenalistaja,janäidenemansipaationvastustaja.Jossiis
kannatit yhteiskunnallisia ja poliittisia uudistuksia, tavoittelit sosiaalista nousua,
olit suomenkielinen, kouluttautunut mutta vaatimatonta syntyperää, tai peräti
maatyöläinen,palkollinentainainen,aateliolijuurisinunvihollisesi.

Aatelinhahmossaesiintyvilleepäkohdilleolitosinolemassahistoriallisiasyitä,
tai ainakin lieventäviä asianhaaroja. Ensinnäkin aateli näyttäytyi kiinteärajaisena
”vanhana”valtaryhmittymäainoastaansiksi,että”uusi”olihaastanutsen.Aiem-
minseoliollutyhteiskunnanylinkerrostuma,javieläpäalareunastaantäydentyvä.
Seoliruotsinkielinenvanhastamuistista,koskaentinenemämaaoliassimiloinut
itäistenprovinssiensahallintoeliitin.Aatelinprivaatissatapahtuvakulttuurisenpää-
omanvälittymisenperinnepohjasi siihen, ettei julkinenkoulutusaiemminollut
tarjonnutkorkeimmalleeliitilleolennaisia taitoja,kuteneläviäkieliä taikansain-
välisilläfoorumeillatarpeellistatapakulttuuria.Sosiaalisenpääomanprivaattivä-
littyminentaasolijaonominaistakaikillekohesiivisilleeliiteille.Mitätaasperin-
nöllisyyteentulee,niinuusikaaneliittieipyrkinytestämäänaineellisenpääoman
jasiihenkiinnittyväntalonpoikaisentaiporvarillisenasemanperiytymistä.Sevas-
tusti ainoastaan aineettoman statuksen siirtämistä samassa suvussa sukupolvelta
toiselle. Isäntävaltaakäytti torppareitaan japalkollisiaankohtaanmyös talonpoi-
kainenisäntä,taloudellisiataimuitahyötynäkökohtiasilmälläpitäväavioliittopo-
litiikkaeiolluttuntematontatalonpoikaisissa,porvarillisissataisivistyneistöpiireis-
säkään.Alempiensosiaaliluokkientyövoimanjaniihinkuuluviennaistenseksuaa-
lisenpääomanriistokaaneitäysinrajoittunutaatelinpiiriin.

Pintatasolla tarkasteltuna 1800-luvun sivistyneistön tuottama aateluuskriitti-
nenjulkisuususeinironisoijakritisoiyksittäisiäjakonkreettisiaaateliseenelämän-
tapaan ja arvomaailmaan liittyviä ilmiöitä. Aateluuden määritteleminen uuden
eliitinajamienhyvienasioidenviholliseksialkoisiisdetaljitasolta.Erityisestikau-
nokirjallisuus operoi yksittäisten merkkien avulla.Aatelisten arvojen, koodien ja
merkitystenasettaminenvastakohtasuhteeseenuusiinmoderneihin,kansanvaltai-
siinsisältöihinnähdentähdensiaatelinepäajanmukaisuutta.Vallankumouksenkal-
taisetvastateemattähtäsivätaatelintaiainakinsenyhteiskunnallisenmerkityksen
hävittämiseen.Aateluudenkäsitteenlaajentuminenjainflatoituminenheikensivät
käsitettä edelleen. Kansallisen historian esitysten menneitä vuosisatoja kuvaavis-
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sa epäkohtavyörytyksissä ja poliittisen lehdistön räväköissä ohjelmakirjoituksissa
säätyävastaanhyökättiinmyöskokonaisuutena.

Syvätasollaaatelinjaaatelittomansivistyneistönvastakkainasetteluakorostava
viholliskuva palautuu arkkityyppisiin dikotomioihin. Modernisaation vastaisuu-
teenkiinnittyvätmerkityksetrakentuivatpohjimmiltaanvanhanjauuden,mennei-
syydenjatulevaisuuden,taantumuksenjaedistyksenkaltaisillevastakohdille.Monet
toimijat erityisesti lehdistössä ja valtiopäivillä totesivat aivan eksplisiittisestikin,
etteiaateluuseienääkuulunutmoderniinaikaan,vaanuuttayhteiskuntaaraken-
tamaantarvittiinuudet toimijat.Toinen tapaolikiinnittääaateluutta ilmentävät
taisilleominaisiksikoetutyksityiskohdatmenneisiinaikakausiin japäättyneisiin
kulttuurivaiheisiin.

Paxrussicanjaevp-upseerienleimaamalla1800-luvullaeräställainenmennyt
ilmiö oli perinteinen sodankäynti. Soturiuteen ja upseeriuteen liittyvät yksityis-
kohdat esiteltiinkoomisina (univormut,miekat, kunniamerkit) tai väärää etuoi-
keutta (metsästysaseet) ilmentävinä jäänteinä menneiltä ajoilta. Joihinkin niistä
(ratsastus,metsästys,vaunut)liitettiinvarmemmaksivakuudeksiepätasa-arvoisen
varakkuudenkin leima. Taisteluun osallistuva aatelisupseeri oli romanttisen his-
toriallisen romaanin keskeinen sankarihahmo, joka vilahti näkyviin myös histo-
riankirjoituksenpuolella.Aikalaiskuvauksiahallitsivatkuitenkin joäärikonserva-
tiiviset evp-upseerit. Aktiiviupseerinkin kuvaan hiipi seurustelu-upseeriuden ja
korean tyhjäntoimittamisen piirre. Historiankirjoituksen puolella sotilasuran ja
aateluudenyhteydennähtiinheikenneenratkaisevastiuudenajanalussa,kunpe-
rinteinenratsupalvelusmenettimerkityksensä.1800-luvullakehityksenviimeisteli
teknisten erikoisaselajien nousu. Aatelisten upseerien vanhanaikaiseksi leimattu
sodanjohdonasiantuntemusnollautui,ainakinulkopuolistensilmissä.Yleisenase-
velvollisuuden säätämisestäkäyty, tasa-arvoretoriikan saattelemakeskustelu riisti
lopunkinaatelisensoturikunnian.

Myösmonetsuvunviitekehykseenkuuluvataateluudenpiirteetkantavatkoros-
tunuttavanhakantaisuudenleimaa.Hyväesimerkkiovatvaakunoinajamuotoku-
vinaläsnäolevatesi-isät,jotkaaivankonkreettisestikinkiinnittävätaatelinmennee-
seen. Edistyksellisessä katsannossa traditiot koituivat painolastiksi, kestämättö-
mäksi perustaksi, jolle yhteiskunnallista asemaa ei enää voinut rakentaa.”Vanha
verenperintö”kääntyidarwinistisessahengessärappionkuvaksi.Keskiöönastuivat
edellisiädikotomioitaväkevämmätjaottelutpilaantuneeseen jatuoreeseen,sairaa-
seen ja terveeseen, rappioon ja kehitykseen. Sukuperintöjen kategoriaan kuuluivat
luonneviat,erityisestimielisairaudet,jasisäsiittoisuudenaiheuttamaperimänhei-
kentyminen. Kaunokirjailijoiden ohella monet lehdetkin kirjoittivat suorasukai-
sestiaatelinsisäsiittoisuudestaseuraavastamielenvikaisuudesta.Topeliuskiinnitti
sekäkirjailijanaettäsanomalehtimiehenäaatelinrappeutumistamyöskartanoiden
–Linnainen,Rautakylä,Letto,Raseborg,Vironkartanot– janiiden interiöörien
rappioon. Aateluuden degeneraatiota kuvitti myös aatelisen yksilön moraalinen,
erityisestiseksuaalimoraalinenrappio,jotakaunokirjailijatkuvasivathenkilöhah-
mojenkauttajasanomalehdistöaivansuoraan.

Viime kädessä aateluuden ja ei-aateluuden eroa määritti kuoleman ja elämän
dikotomia.Lopullisinsairauden,rappionjakuolemantunnus–tuoreen,raikkaan,
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versovan elämän syvä vastakohta – oli aateluuteen kaunokirjallisuudessa liitetty
pelko suvun sammumisesta.Toinenaateliakuolemanajatukseenkiinnittävä tee-
maoli säädyn itsearvostuksenkorostunutassosioiminenhautamuistomerkkeihin
ja hautajaisseremonioihin, joka nousi esiin sekä fiktiossa että historiateoksissa ja
lehdistössä.Javaikkakuolemaolikinsuuridemokraatti,aihelmanadansemacab-
re vahvisti nimenomaan aateluuden ja kuoleman keskinäistä merkitysyhteyttä.
Ruumiillisentyönetiikka,aatelisen joutilaisuudentasa-arvohenkinenvastakohta,
vilahti järnefeltiläisenohjelmanmukaisena lääkkeenä tiedostetunrappionuhkaa
vastaan.Tärkeinpoikkeusrappionretoriikasta(sepoikkeus, jokavahvistaasään-
nön)olivatkaunokirjailijoidenkuvaamatuudistuvatkartanotjaniidenmodernia
maanviljelijänideaalityyppiäkuvittavataatelisetisännät.

Aatelikansallisenyhtenäisyydenvihollisenakiinnittyikansa-alkuisensanaper-
heenkahteen lähtökohtaan:yksikielisenkansallisuusohjelmanvallitessakeskeise-
nä kielikansallisuuden määritelmänä toimineeseen suomen kieleen sekä rahvaan
käsitteeseen.Ensimmäinendikotomiaasettuikohtaankansaa vaiei-kansaa.Tätä
määriteltäessäkieliolinimenomaanfennomaaneillekeskeinenkriteeri.Sekäfen-
nomaanisessa fiktiossa, historiankirjoituksessa että lehdistössä aateli merkittiin
suomalaiseen kansaan kuulumattomaksi ensisijaisesti ruotsinkielisyytensä, tois-
sijaisesti ranskan ja muiden keskieurooppalaisten kielten harrastuksensa vuoksi.
Ruotsinkielisille kirjoittajille jäi mahdollisuus pilkata aatelin puhumaa huonoa
ranskaa.

Rahvaantalouspoliittiseksivastavoimaksiaatelimäärittyiriistäjänä,siistalou-
dellisen vastakkainasettelun kautta. Keskeinen tapahtumasarja tässä yhteydessä
oli Nuijasodan eri genreissä yhtä kärjistetysti kuvattu asetelma. Rajaa aatelin ja
rahvaan välille rakensivat kuitenkin kaikki muutkin kansan kukkarolla käymistä
edellyttäneet valtiolliset aktiviteetit kuten sodat, läänitykset ja ”turhien” aatelis-
tenvirkamiehienylläpito.Kaikkipainetunsanangenretmäärittivätaatelinroolin
yhteiskunnallisessatyönjaossaei-tuottavaksi;varsinaiseksituottavaksityöksimää-
riteltiinvainruumiillinentyö.Kartanotalouteenkiinnittyitalonpoikientyönhyö-
dyntämisenajatus,jaaatelinjatalonpoikaistonvälisetelämäntapa-javarallisuus-
erotolivatsuuret.Kansanjaaatelinäärimmäistävierauttatoisilleenkuvittikauno-
kirjallisuudessahovimiehenideaalityyppi.Järnefeltiläinenanti-ideaalityyppi,työ-
mies, toimi sääntöävahvistavanapoikkeuksena.Tässähahmotuksessakiteytyivät
joutenolonjatyönteonsekäkuluttamisen/tuhlauksenjatuottamisendikotomiat.

Aatelinja,ainakinomissasilmissään,kansankeskuudestanousseensivistyneis-
tönerilaistasuhdettakansaankuvittimyöshiemanfalski,muttakovastitunteisiin
vetoava dikotomia kansan hyötykäyttö vastaan rakkaus kansaa kohtaan – kansan
riisto vastaan kansan vaaliminen. Hieman paradoksaalisestikin jälkimmäistä il-
mensiparhaitenaatelisenJärnefeltintuotannossatoistuvademokraattisenpoikke-
usaatelismiehenhahmo.

Seuraava dikotomia asettui kohtaan omaa vai vierasta. Aatelin olemuksellista
vierauttakansasta–niinkotimaisessakuinvaikkapavirolaisessakontekstissa–ko-
rostisennäyttäminenalkuperältäänvierasmaalaisena(Suomessaruotsalaisenatai
keskieurooppalaisena,Virossasaksalaisena)väestönosana.Teemakorostui lehdis-
tössä,muttapintautuimyöshistoriakirjoissa.Kliseisestikäsitetystä suomalaisesta
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ihmistyypistäaateliaerottimyöskaunokirjallisuudensuosimaanoletettuunaateli-
seenulkonäköönliitettyetelämaalainentummuus.

Aatelin oletetun vieraan alkuperän ikävin seurannaisvaikutus oli sen oletettu
välinpitämättömyysSuomenmaatajakansaakohtaan.Tällöinvoimakkaaksimo-
raalista valintaa tähdentäväksi vaihtoehtopariksi muodostui lojaalisuus vastaan
epälojaalisuus. Tämä aihelma liittyi sekä kaunokirjallisuuden, erityisesti Fredrika
Runebergin,ettänationalistisenhistoriankirjoituksenkuvaamaaneliittienison-ja
pikkuvihankinaikaiseenmaastapakoonRuotsiin.Lojaalisuudenepäilyliittyimyös
realististenkirjailijoidenjavaltiopäivienkinesilläpitämäänaatelinliiallisenvenä-
läismyönteisyydenteemaan.

Demokratianjatasa-arvonarkkiviholliseksiaatelinmäärittiseneksklusiivisuus
ja sisäinen koheesio, johon liittyi privaatissa välittyvän informaation keskeisyys
säädynolemassaololle.Ensimmäinendikotomiaolitässäyhteydessäprivaattivas-
taanjulkinen,jossajulkineninformaationvälitys–valtiollinenkoulutus,painettu
sana,kansanvalistus–edustidemokraattistamallia.

Aatelille ominaiseksi oletetun privaatissa välitettävien pääoman lajien välitty-
misenkeskeisetkanavatolivatsukujaseurapiiri.Sukuedustipuhtaastiyksityistä
välittymisenkanavaa.Senkauttakulkisekäaineellinenperintö(kartanotjamuu
varallisuus),aineetonkulttuurinenpääoma(kotiopetus,vieraisiinkieliinharjaan-
tuminenjakäytännössäopittavatsosiaalisettaidot)ettäsosiaalinenpääoma(ver-
kostot).Aatelindominoimayksityinenpienjulkisuus,säätyeksklusiivinentaiaina-
kinsellaisenanäytetty seuraelämä(”tanssiaisjulkisuus”) taasmahdollisti sekä in-
formaationettäpalvelustenepävirallisenvaihtamisen.Aikaisempienvuosisatojen
kontekstissatämäsuhdetoimintanäytettiinkaunokirjallisuudessajahistoriateoksis-
samoraalisesti tuomittavana, itsekkäänä juonitteluna.Aikalaiskuvauksissakoros-
tuijoaatelisensisäpiirinkeskenäänjakamantiedonjaarvonannontavoiteltavuus
–vaikkakaaneiainasaatavuus–myösaatelittomilleulkopuolisille.

Toinendemokratiaanliittyvädikotomia,vähemmistövastaanenemmistö,kiin-
nittyi valtaakoskevan ideologian ja sittemminmyöskäytäntöjenmuuttumiseen.
Koersiivisestataipatriarkaalisestavallastaedustukselliseensiirryttäessäavoimesta
vähemmistönvallastasiirryttiintilanteeseen,jossauusivähemmistöedelleenkäyt-
tivaltaateoriassaenemmistöltäsaadullamandaatilla.Uudeneliitinliittolaisekseen
omima”kansa”muodostisuurenenemmistön,johontaasaatelieliittinäeimääri-
telmän mukaan kuulunut. Itsensä uusi sivistyneistöeliitti taas määritteli osak-
sikansaataiainakinsenpuolestapuhujaksi, jaomaksuisitensanomalleen lavean
kaikupohjan.

Kolmas tähän yhteyteen kuuluva dikotomia sijoittui kohtaan valtakunta vas-
taankansakunta.Kosmopoliittisenaatelinhallinnointitapanäytettiinvaltakunnan,
kruunun tai imperiumin etua puolustavana. Uusi kansallinen eliitti taas ilmoitti
katsovansakansakunnanparasta.Historiakirjoissajapoliittisissasanomalehtiteks-
teissätämäjulistettiinsuoraan,muttahahmotustaalleviivasivatmyösmonetkau-
nokirjallisuudessaesiintyneetaatelinjahallitsijanläheistäyhteyttäkorostavattee-
mat: hallitsijan aatelisille myöntämät kunniamerkit ja muistolahjat, hovielämän
kuvaukset, hovimiljöön varaaminen eksklusiivisesti aatelin toimintakentäksi ja
hovimiehenideaalityyppi.
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Demokraattista kritiikkiä välittivät myös erityiset aateluusvastaiset demokra-
tiateemat, joitanousiesiinkaikissa tutkituissagenreissä.Niihinsisältyvänperus-
dikotomianvoikiteyttääerilaisuuden jasamanlaisuudentaiylemmyyden jaalem-
muudenkäsitteisiin.Useatnäistä teemoistaolettivatomanylemmyydenylläpitä-
misenaatelisellementaliteetilleolennaiseksipiirteeksi,japyrkivätvastaavastikoh-
takohdaltakumoamaansenperusteita.

Aateli määrittyi myös kaikenlaisen emansipaation viholliseksi, erityisesti työ-
väestönjanaistenyhteiskunnallisenemansipaation.Talonpoikaisenkansanohel-
la aateliton sivistyneistö pyrki liittoutumaan näiden kahden keskeisen sorretuksi
määritellyn ryhmän kanssa. Tuloksena olisi ollut sivistyneistön johtama uljas
uuden ajan koalitio. Kaikissa tutkituissa osajulkisuuksissa esillä pidetty kartano-
talous,kaunokirjallisuudessamyösaatelisetkaupunkikodit, tarjoutuivataatelisen
isäntävallan konteksteiksi. Aatelisen ja ei-aatelisen elämäntavan suhdetta kansaa
edustaviinpalkollisiin jaalustalaisiin(historiallisissayhteyksissämyös läänitysta-
lonpoikiin ja valtiopäivillä lahjoitusmaatalonpoikiin) hahmotettiin voimakkaasti
tunteisiin vetoavan sorron ja vapauden dikotomian avulla. Hahmotukseen hiipi
toisaalta myös harmaasävyjä. Talonpoikaisen isäntävallan ainakin satunnaiseen
kovuuteenviitattiinniinkaunokirjallisuudessakuinvaltiopäiväkeskusteluissa.

Naistenerityisroolihahmottuikahdenteeman,taloustyönjarakkaudenkaut-
ta. Erityisesti kaunokirjallisuudessa aatelisnaisetkin osallistuivat kartanotalouden
arkiseentyöntekoon.Naistentyönteonkuvauksetkontrastoituivataatelismiehelle
varattuunasetelmalliseenjoutilaisuuteen.Kyseolipaitsins.todellisuudenkenties
oikeastakuvauksesta,myöskädenojennuksestaalistetuksikanssaryhmäksikoetulle
potentiaaliselleliittolaiselle.Edistyksellisilläeiollutvaraaeikähaluakohdistaakri-
tiikkinsäkärkeänaisliikkeenmihinkäänosaan,vaannaisethaluttiinnäyttääaate-
linsisälläkindemokraattisenaetujoukkona.

Erityinennaisiinkiinnittyväaatelisensorronmuotooliepäsäätyistenavioliit-
tojenkieltäminen,johonkylläkinväitetystiosallistuivatmyösväärätvanhatarvot
sisäistäneetaatelisetmatriarkat.Teemaolivallitsevaromantiikanaateluuskuvauk-
sissa javaihtui realisteilla fennomaanien suosimiinohjelmallisiin rahvaannaisten
kanssaavioitumisiin.Valtiopäiväkeskustelujenyhteydessäsenousiesiinmuitakin
säätyjäkoskevanaasiana.Tämänteemanavullaaateluus saatiinnäyttämäänsor-
roltajopamoniensäädynjäsentenkannalta.

Aatelisensuvunotejäsenestäänjavastaavastiuudendemokraattisenmaailman
aateliselleyksilölletarjoamaemansipaationjarakkaudenmahdollisuusjäsentyivät
viimeintraditiontuottamanepävapaudenjamoderninyksilöllisyydendikotomiaksi.
Suvunmerkitystäyksilöllisyydenuhkana ja rajoittajanaalleviivasivat suvunvan-
hempienjäsentenmääräysvallan,esim.juurinaittajavallan,jonkasenkinhavaittiin
valtiopäivilläkoskevankaikkia säätyjä,ohellamm.kaunokirjallisuudenharrasta-
miensukunäköisyyden–”etoleomaitsesivaanvainkokoelmamuidenihmisten
piirteitä”–jasukukohtaloidensekäesi-isienvelvoittavankatseenteemat.
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Aatelinjulkinenomakuva

Aatelin oma käsitys roolistaan modernisoituvassa ja demokratisoituvassa maail-
massa ei ollut lainkaan yhtä synkkä kuin sivistyneistön esittämä kuvaus. Sillä ei
ollutkovinsuuriailluusioitaomastamerkityksellisyydestään,muttaeimyöskään,
muutamaa kovaäänistä poikkeusta lukuun ottamatta, mitään polttavaa tarvetta
oma-aloitteisesti lakkauttaa itseään tai hävittää sisäisiä traditioitaan. Poliittisilta
kannoiltaan aateli oli toisaalta myös paljon heterogeenisempi kuin siitä laadittu
stereotyyppinenkuvaantoiymmärtää.

Aatelissäädynsisällävallitsi,ainakinmitä julkisuudessaesitettyihinkannanot-
toihintulee,laajakonsensussiitä,ettäaateluuspoliittis-yhteiskunnallisenailmiö-
näoliväistymässä.TämätuliilminiinprivilegioitakuinRitarihuonettakoskevissa
keskusteluissakin. Kulttuurisena ja identiteettiä luovana ilmiönä aateluuden toi-
vottiinsäilyvän,tokiriisuttunaniistäpiirteistä,jotkamerkitsivätepätasa-arvoaja
epäoikeudenmukaistaetua.Omansäädyntaloudellinenetukinolitapetilla,myös
saavutettujenetujenvarjelemisennäkökulmasta.

Kielinationalismistanousevakansallinenretoriikkaeiollutaatelilleyhtäluon-
tevaa kuin hallitsijauskollisuutta, isänmaallisuutta ja kansakunnan palvelemisen
velvollisuuttakorostavapuhe,muttakansallis-isänmaallineneetosolisiltisäädys-
sävahva.Toisaaltaruotsinkieleenkiinnittyväkielipolitiikkakaaneiollutsille täy-
sinvierasta.Isänmaallis-kansallisetnäkökannatnousivatkorostetustiesiinRitari-
huonejärjestyksenuusimisenyhteydessä.



Lopuksi

Ylläolevantutkimuksenperusajatuseiolese,ettäaateliolisiollutolennaisestipa-
rempivaltiollineneliittikuinsenaatelitonseuraaja–vaanse,etteimonopolisoiva
ideologinenkiinnittyminenmoderniteettiin,kansaan,demokratiaanjavapauteen
automaattisesti tehnyt seuraavaa eliittiä yhtään paremmaksi. Eliittiryhmä tai yk-
sittäinen eliitin jäsen, joka tuudittautuu omaan aksiomaattiseen hyvyyteensä ja
vieläpäuskottelee itselleen, etteioikeastiomaakaanmitäänvarsinaistavaltaa,on
pysyvässävaarassatehdäpahempiavirheitäkuinsuurenvaltansajasiihenliittyvän
yhtäsuurenvastuuntiedostanuteliitinjäsen.

Uusieneliittienretoriikkaonyleensäainasama:nytlopultakinsyrjäytetäänpa-
hatvallanpitäjätjakorjataanniidentahallaanaikaansaamatvääryydet.Vääryydet
eivätkuitenkaanmaailmastanäytäloppuvan.Realistisempaalieneekinarvella,että
epäkohtasyntyyvastakunsehavaitaan,toisinsanoen,kunolosuhteetsallivatsen
tullahuomatuksi,tailaadituksi.

Vanhatvääryydetkumoutuvat lähinnäsiksi,ettäseolosuhde, jokanesynnyt-
ti jaylläpiti, rakenteellisista syistä johtuenheikkenee jakatoaa.Hyväänsaumaan
osuusilloinseryhmä,jokaensimmäisenähavaitseekäynnissäolevanmuutoksen.
Se voi ilmoittautua uudistuksen arkkitehdiksi, vaikkei olisikaan itse aiheuttanut
niitä ilmiöitä, joka toteutuessaan hävittävät jonkin aikaisemman elämäntavan ja
silleominaisetepäkohdat.Menneisyydenjatkuvallademonisoinnillataasonmah-
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dollistaainakin jonkinaikaa legitimoidakulloistakinvallitsevaakäytäntöä, jasa-
mallaestääihmisiähavaitsemastasenepäkohtia.

1800-luvunjälkipuoliskonjulkisen,massamittaisen,painettuunsanaanperustu-
vantiedonvälityksen–sanomalehdistön,tieto-jakaunokirjallisuuden–toimijois-
ta valtaosa kuului moderniin aatelittomaan, professionaaliseen eliittiin, joka ko-
rostiohjelmassaansivistyksenmerkitystä,kansallistayhtenäisyyttäjademokratian
ihannetta. Uuden median synnyttämä uudentyyppinen valta muodostui pitkälti
tämänryhmänyksityisomaisuudeksi.Julkisensananvaltiaanasekäyttitehokkaasti
määrittelijän valtaa, määritelläkseen sekä itseään että kilpailijaksi kokemaan-
sa edeltäjäänsä.Yhdentyyppistä valtaa siis käytettiin peilaamaan toisentyyppistä.
Eksplisiittisestivallaksimäärittyitässäprosessissatosinvainniistävanhempi.

Kuten jokainenuusi ilmiö, joka tietoisestipyrkiikorvaamaan jonkinvanhan,
uusi eliitti omaa asiaansa edistäessään maalasi edeltäjänsä kohtuuttoman synkin
värein.Voitaisiin jopasanoa,ettävanhaneliitinhuonousoli taannehtivaseuraus
uudeneliitinesiintulosta–sensijaan,ettävanhanhuonousolisiollutuudenelii-
tinesiinmurtautumisensyy,45kutenasiauudeneliitinohjelmassahaluttiinnäh-
dä.Määritellessäänedeltäjänsähuonoksiuusieliittisamallasanoutuiirtiaiemman
hallinnonvirheistä,löysiniillesyntipukinjasaattoialoittaayhteiskunnallisentoi-
mintansapuhtaaltapöydältä,esiintyenkaikenhyvän,kauniinjaoikeanedistäjänä.

Itseään määritellessään uusi eliitti otti käyttöön negatiivisen identifikaation.
Aatelisia emme ole, aatelin kaltaiseksi emme tahdo tulla, olkaamme siis – niin,
mitä? Samalla tuli kuin vahingossa määritellyksi suomalainen demokratia, sen
omakuva, itseymmärrys ja rajat. Muodolliset hierarkiat, seremoniat, miljöiden
loistokkuus,ulkoiseenvaikutelmaanperustuvarepresentaatio, formaalipukeutu-
mis- jakäytöskoodi, ruotsinkielisyys,patriarkaalinensuojelu- jahuolenpitoasen-
ne, avoin eliittipositio ja vallan olemassaolon välttämättömyyden hyväksyminen
kuuluivatvanhallepahalleeliitille,jotenniitäeiotettumukaan,eivätkäneoikeas-
taanolemukanavieläkään.Tarvittaessakyseisetpiirteet jopatoimivatei-demok-
raattisuuden automatisoituneina tunnuksina. Suomalaisen demokraattisen elii-
tin itseymmärrys määrittyi ja määrittyy siten negaatioista ja kiistämisestä käsin.
Pahimmillaan vallan olemassaolon kiistäminen ja sen muotojen ja tunnusten
samanaikainen lakkauttaminen voi johtaa sisällöttömään, kontrolloimattomaan
epävaltaan.Vallankäyttökätkeytyyvallattomuudenkulissintaakse.

Kutenuuttavaihtoehtoaedustavalleryhmällehyvinsopi,1800-luvunnouseva
eliittikiinnittyimodernisaationjaedistyksenideaanjaomikaikkienalojenjärki-
peräisen kehittämispolitiikan omaksi monopolikseen. Tällaiselle edistykselliselle
ryhmällekaikkiperinteinen,saatilähtökohdiltaanmenneisyydenhämäräänkatoa-
va, oli jo sinänsä pahan synonyymi. Negatiivisen identifikaation tarpeisiin aateli
määritettiinsiispahaksieliitiksimyösjaennenkaikkealeimaamallaseyksiselittei-
senkonservatiiviseksiryhmäksi.Aateliolimääritelmänmukaisestiedistyksen,sekä
senetujoukon,sivistyneistöntiellä.

Sivistyneistönousisankoinjoukoinkeskiluokkaiseltapohjaltajasäilyttiyhtei-
sestätaustastakumpuavankollektiivisenidentiteettinsävieläeliitiksitultuaankin.

45 Vrt.Anderson1991,xiv.
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Tästä elävästä paradoksista, keskiluokkaisesta eliitistä, tuli piiloutuva eliitti. Se oli
valmis–kentiespitkinhampain,muttakuitenkin–ottamaanyhteiskuntavastuuta,
mutta kieltäytyi ehdottomasti ottamasta päälleen avoimen eliittiaseman tuomaa
epäsuosittuutta.Tässäprojektissavanhaaatelineneliittivaljastettiinnäppärästiai-
noaneliitinepäkiitolliseenrooliin.

Säätyläistönsisältäkatsoenaatelinolemassaoloolivarmastiräikeinhavaittavis-
sa oleva epätasa-arvon merkki. Koko yhteiskunnan näkökulmasta sen määrittely
ainoaksieriarvoisuudenlinnakkeeksivaikuttaasiltikohtuuttomalta.

Kun näkymätön keskiluokkainen eliitti kohtasi näkyvän yläluokkaisen eliitin,
jonka olemukseen vieläpä kuului aseman esiin tuominen, erotteleva merkkikieli
olihelppotunnistaa.Uudeneliitinpysyväväiteoli,ettäaateli itsekäyttimerkki-
kieltäänerottuakseenmuista,teoriassarahvaasta,muttakäytännössävarmaankin
lähinnäuudestaaatelittomastaeliitistä.Muttaerottelevamerkkionyhtähyvinvoi-
nut olla myös enemmistöön kuuluvan, aateliin nähden ulkopuolisuutta kokevan
katsojan silmässä. Nousevan eliitin tuntema mielenkiinto aateluuteen viittaavaa
merkkijärjestelmääkohtaanjavahvaperehtyneisyyssensuhteenonmyösmetata-
sonmerkkilisääntyneestäkanssakäymisestänäidenryhmienvälillä.

Pohjimmiltaan aatelin toiseuttamisessa oli kyse modernisaation retoriikasta.
Koskayhäelämmesenehdollistamassayhteiskunnassa,sensanomasaattaanäyt-
täämeistänytitsestäänselvältä.Sitäseeikuitenkaanollutennenkuinsentiettysi-
sältö1800-luvullaluotiinjapantiinuuden,painettuasanaavälineenäänkäyttävän
julkisuuskoneiston avulla laajaan jakeluun. Tämän prosessin tuloksena syntynyt
merkitysten kenttä näytti ja näyttää kyseisen ilmiön oikealta, normaalilta, luon-
nolliseltakuvalta.

Distinktioprojektitovat,ilmiönsisäisenlogiikanmukaan,ainatärkeämpiäniil-
le, jotkaovatvastamenossakohti jotakintavoiteltuaasemaa,kuinniille, jotkajo
ovat”siellä”,taijopa”sinne”syntyneitäja”siellä”kasvaneita.Alemmuudentunnon
kulttuurin näyttää Suomessa aloittaneen 1800-luvun jälkipuolen fennomaani-si-
vistyneistö–eikätyöväestö,jotaporvarillinenvalkoinenpuolimyöhemminsyytti
systemaattisista yhteiskunnallisista kaunoista. Se, että kaunan oppi, kerrannais-
vaikutuksenaanvaikkapajuurivuoden1918tapahtumat,meniniinhyvinperille,
kertooehkämyösvalistusprojektinpitkäjännitteisyydestä.

Suomalaisensivistyneistönvallankumousaateliavastaansaavuttitavoitteensa.
Kuitenkin se säilyi verettömänä, eskaloituen pitemmälle vasta seuraavan, työvä-
estönjaomistavienluokkienvälillemuodostuneenkonfliktinosana–toisinkuin
Virossa, jossa nimenomaan tämä konflikti vuonna 1905 räjähti väkivaltaiseksi ja
manifestoituiaateliskartanoidenpolttamisena.

Suomessa sivistyneistön jaaatelinvälinenkonflikti alkoikirjallisena.Onneksi
semyöspysyipaperilla,kansienvälissä.
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Valtiopäivät Ritarihuone-
instituutio

Genealogia Rakennus Tapahtumat Kortteli Venäjänaateli Ruotsinaateli Tanskanja
Norjanaateli

Muidenulko-
maidenaateli

Omahistoria Oma
yhteiskunta

Hyve-ja
tosiaateluus

Kuvaannol-
linenkäyttö

Fiktio Vuodessa
yhteensä

1848 (-) 16 0 (-) (-) (-) 0 1 0 5 0 3 5 2 5 37

1849 (-) 13 0 (-) (-) (-) 0 2 0 8 0 1 1 0 6 31

1850 (-) 1 0 (-) (-) (-) 1 7 0 5 0 2 1 0 3 20

1851 (-) 0 0 (-) (-) (-) 1 9 0 7 2 0 5 1 4 29

1852 (-) 3 0 (-) (-) (-) 0 1 1 11 0 3 0 0 5 24

1853 (-) 0 0 (-) (-) (-) 0 2 0 5 0 0 0 0 4 11

1854 (-) 11 2 (-) (-) (-) 12 22 1 15 2 8 1 0 3 77

1855 (-) 12 0 (-) (-) (-) 2 6 0 14 1 11 2 1 20 69

1856 (-) 3 7 (-) (-) (-) 49 4 0 15 0 20 0 0 5 103

1857 (-) 10 0 1 (-) (-) 6 15 0 20 4 18 1 0 7 82

1858 (-) 1 10 0 (-) (-) 13 6 0 12 3 5 1 0 7 58

1859 (-) 4 4 1 (-) (-) 8 6 0 25 1 15 1 0 8 73

1860 (-) 18 6 1 (-) (-) 8 39 0 42 3 14 0 0 1 132

1861 21 5 4 1 (-) (-) 16 13 1 32 8 9 1 0 12 123

1862 43 5 0 8 30 0 20 28 0 10 3 8 1 0 21 177

1863 315 0 6 0 18 0 15 20 0 43 2 11 3 0 14 447

1864 272 3 8 0 8 0 6 4 2 14 0 25 1 1 11 355

1865 10 1 3 0 8 0 8 58 2 32 2 10 4 0 21 159

1866 13 3 5 1 3 0 17 36 0 17 0 8 2 0 24 129

1867 195 4 3 1 4 0 2 2 0 8 1 3 1 1 6 231

1868 4 1 3 0 8 0 1 2 0 11 0 1 0 2 8 41

1869 9 1 4 2 0 0 3 4 0 7 0 4 0 1 10 45

1870 0 1 3 1 1 0 6 0 0 4 1 2 2 2 2 25

1871 12 3 2 1 1 0 2 2 0 14 4 3 1 3 16 64

1872 526 0 7 1 2 4 3 4 1 29 0 2 0 4 19 602

1873 12 0 19 1 3 4 0 3 0 20 4 6 2 6 22 102

1874 5 0 5 1 1 2 21 9 3 18 4 4 1 4 25 103

1875 2 0 5 0 8 0 6 8 0 28 0 1 2 4 17 81

1876 6 0 5 0 8 7 12 4 0 18 10 3 2 4 48 127

1877 71 0 7 0 2 1 14 2 0 36 0 1 4 0 33 171

1878 179 5 12 0 29 10 3 7 0 41 3 8 0 5 27 329

1879 7 5 22 0 23 13 12 1 0 27 0 6 0 1 13 130

1880 7 1 18 0 6 9 20 8 0 15 6 8 1 3 24 126

1881 16 0 15 0 3 15 28 8 0 24 1 47 5 4 17 183

1882 539 0 13 0 0 9 10 8 2 18 1 0 3 6 27 636

1883 39 0 25 0 1 12 97 8 2 42 3 11 1 10 30 281

1884 34 3 20 0 0 1 21 7 3 54 7 5 7 6 25 193

1885 804 0 11 0 7 1 23 8 4 30 4 18 3 0 19 932

1886 45 0 7 0 52 0 18 6 2 27 5 9 0 2 28 201

1887 40 0 8 0 2 0 8 3 0 15 5 8 2 1 24 116

1888 728 0 9 0 0 0 33 4 0 32 5 3 1 5 24 844

1889 11 2 11 0 3 0 19 5 3 27 7 18 5 4 13 128

1890 22 0 9 0 0 2 22 14 1 40 9 28 3 19 20 189

Yhteensä 3987 135 298 21 231 90 566 406 28 917 111 370 76 102 678 8016

Liite1.Aateliakäsittelevätlehtijututsuomalaisessasanomalehdistössä1848–1890.
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1848 (-) 16 0 (-) (-) (-) 0 1 0 5 0 3 5 2 5 37

1849 (-) 13 0 (-) (-) (-) 0 2 0 8 0 1 1 0 6 31

1850 (-) 1 0 (-) (-) (-) 1 7 0 5 0 2 1 0 3 20

1851 (-) 0 0 (-) (-) (-) 1 9 0 7 2 0 5 1 4 29

1852 (-) 3 0 (-) (-) (-) 0 1 1 11 0 3 0 0 5 24

1853 (-) 0 0 (-) (-) (-) 0 2 0 5 0 0 0 0 4 11

1854 (-) 11 2 (-) (-) (-) 12 22 1 15 2 8 1 0 3 77

1855 (-) 12 0 (-) (-) (-) 2 6 0 14 1 11 2 1 20 69

1856 (-) 3 7 (-) (-) (-) 49 4 0 15 0 20 0 0 5 103

1857 (-) 10 0 1 (-) (-) 6 15 0 20 4 18 1 0 7 82

1858 (-) 1 10 0 (-) (-) 13 6 0 12 3 5 1 0 7 58

1859 (-) 4 4 1 (-) (-) 8 6 0 25 1 15 1 0 8 73

1860 (-) 18 6 1 (-) (-) 8 39 0 42 3 14 0 0 1 132

1861 21 5 4 1 (-) (-) 16 13 1 32 8 9 1 0 12 123

1862 43 5 0 8 30 0 20 28 0 10 3 8 1 0 21 177

1863 315 0 6 0 18 0 15 20 0 43 2 11 3 0 14 447

1864 272 3 8 0 8 0 6 4 2 14 0 25 1 1 11 355

1865 10 1 3 0 8 0 8 58 2 32 2 10 4 0 21 159

1866 13 3 5 1 3 0 17 36 0 17 0 8 2 0 24 129

1867 195 4 3 1 4 0 2 2 0 8 1 3 1 1 6 231

1868 4 1 3 0 8 0 1 2 0 11 0 1 0 2 8 41

1869 9 1 4 2 0 0 3 4 0 7 0 4 0 1 10 45

1870 0 1 3 1 1 0 6 0 0 4 1 2 2 2 2 25

1871 12 3 2 1 1 0 2 2 0 14 4 3 1 3 16 64

1872 526 0 7 1 2 4 3 4 1 29 0 2 0 4 19 602

1873 12 0 19 1 3 4 0 3 0 20 4 6 2 6 22 102

1874 5 0 5 1 1 2 21 9 3 18 4 4 1 4 25 103

1875 2 0 5 0 8 0 6 8 0 28 0 1 2 4 17 81

1876 6 0 5 0 8 7 12 4 0 18 10 3 2 4 48 127

1877 71 0 7 0 2 1 14 2 0 36 0 1 4 0 33 171

1878 179 5 12 0 29 10 3 7 0 41 3 8 0 5 27 329

1879 7 5 22 0 23 13 12 1 0 27 0 6 0 1 13 130

1880 7 1 18 0 6 9 20 8 0 15 6 8 1 3 24 126

1881 16 0 15 0 3 15 28 8 0 24 1 47 5 4 17 183

1882 539 0 13 0 0 9 10 8 2 18 1 0 3 6 27 636

1883 39 0 25 0 1 12 97 8 2 42 3 11 1 10 30 281

1884 34 3 20 0 0 1 21 7 3 54 7 5 7 6 25 193

1885 804 0 11 0 7 1 23 8 4 30 4 18 3 0 19 932

1886 45 0 7 0 52 0 18 6 2 27 5 9 0 2 28 201

1887 40 0 8 0 2 0 8 3 0 15 5 8 2 1 24 116

1888 728 0 9 0 0 0 33 4 0 32 5 3 1 5 24 844

1889 11 2 11 0 3 0 19 5 3 27 7 18 5 4 13 128

1890 22 0 9 0 0 2 22 14 1 40 9 28 3 19 20 189

Yhteensä 3987 135 298 21 231 90 566 406 28 917 111 370 76 102 678 8016

Liite1.Aateliakäsittelevätlehtijututsuomalaisessasanomalehdistössä1848–1890.
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Englishsummary

Animaginednobleman
Nobilityasanenemyimageandin-groupidentity
innineteenth-centuryFinland

Twodifferentelites

The focal point of this study is the difficult relationship between two seemingly
very different 19th-century Finnish elite groups, the upwardly mobile bourgeois
intelligentsiaand the slowlydeclining traditionalnobility. In the thinkingof the
bourgeoiscontenderthetwoemergedasexactopposites,styledasconflictingideal
types:anoutdated,exclusive,degeneratehereditaryaristocracyversusadynamic
and progressive new force in society, recruited solely on the basis of personal
merit,originatingfromthecommonpeopleandrepresentingthenation.

The bourgeois stratum benefitted from the overall European process of
modernisation.Thedevelopmentoftechnologybroughtonindustrialisationand
urbanisation, followedbyan increase in leisure timeandpurchasingpower.The
specialisation of administration and its growth in volume resulted in a growing
needforqualifiedindividuals,whichinturnintensifiedthesignificanceofformal
education. There was a new market for educated professionals: lawyers, doctors,
teachers, academics,writers and journalists.Thenobilityon theotherhandwas
slowlylosingground,surrenderingtotheself-samemodernisingforces,butatthe
sametimekeepingintactmostofitsoldeconomic,socialandculturalcapital.

Theappearanceofanother19th-centurynovelty,printpublicity,coincidedwith
theappearanceof thebourgeois intelligentsia.Thisaspiringnewgroup founded
andmannedtheinstitutionsoftherapidlydevelopingpublishingindustry.Fora
while the readershipconsistedmainlyofmembersof themiddleclass itself,but
themessagewas,fromthestart,aimedatalargeraudience.Thestrengtheningflow
of progressive, democratic, nationalist ideas distributed via the printing presses
carriedwithitanundercurrentofself-promotion.Ittransmittedtothedeveloping
nationalreadershiptheself-imageofthenewculturalbourgeoisieasthedefender
andbenevolenteducatorofthelowerstrata.

Havingwon thecontestover themedia, the intelligentsiawas free topresent
itspredecessorandrivalasanenemyofthenation.Initsworld-viewandensuing
politics the nobility emerged as a public enemy. It turned out to be an ideal
scapegoat, represented as the sole source of and explanation for existing social
evils,allifwhichwouldpromptlygoawayafteritsdisappearance.Itcouldalsobe
usedasablackbackcloth,againstwhichthenewdemocratic,national,progressive
bourgeoiseliteorratherthedemocraticnon-elite,wouldshinemorebrightly.
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Fourtypesofpublicity

Inorder toshed lighton the19th-centuryprocessof (re)modelling the imageof
nobility as an enemy of the people I have used four different source materials,
representing four different types of publicity. I started with three types of
print publicity, ranging from popular historical and contemporary fiction
to nonfictional presentations of national history and the news and political
commentariespublishedinthedailypapers.TocomplementtheseIusedanother,
originallyoraltypeofpublicitylaterpublishedinprint:thediscussionprotocols
oftheFinnishfour-estateparliament.

Thesefourgenresrepresentfourdifferentinterpretationsofthesameagenda:
to prove that the nobility was an unnecessary feature of the developing society.
Thefirstthreehaveincommonthenarrativeform.Thefictionwriterenjoysthe
freedom to design characters, situations, plots and dialogues to convey his or
hermessageoptimallyandcolour it emotionally tomake itmorepalatable.The
historian only has the relative freedom of inclusion and exclusion, emphasis,
combinationandinterpretation.Heorsheisrestrictedbytheobligationtopresent
rational arguments and stick to the so-called facts, and is bound to academic
consensus. Newspaper material is far more fragmented in form. Particularly the
19th-century newspapers were also openly political in their content, allowing
journaliststodisplaytheirhostileattitudestothefull.

InordertoanchormyresearchtheoreticallyIrefertotheconceptofideological
elites put forth by Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca and C. Wright Mills, to
theorists in theareasofhegemonyandhiddenpower suchasAntonioGramsci,
RolandBarthesandMichelFoucault,andtothecriticaltheoryofthemedia.My
researchtoolkitcomprisedcriticaldiscourseanalysiscomplementedwithcultural
semiotics. In the Foucauldian tradition I have reconstructed a discourse from
fragments, found scattered within seemingly innocent texts; such items include
semioticsigns,connotations,images,metaphors,fixednarrativesandidealtypes.
Anotherlineofresearchwastoanalyseargumentsandattitudesthatwereopenly
expressedasapartofpoliticaloridentity-relatedspeech.

Fiction

In order to reconstruct the semiotic and discursive image of the nobility I have
analysed the novels, plays and epic poems written by what might be called
the canonised set of national authors: Elias Lönnrot, J. L. Runeberg, Fredrika
Runeberg, Pietari Hannikainen, Z.Topelius, Pietari Päivärinta, Aleksis Kivi, J. J.
Wecksell, Minna Canth, K. J. Gummerus, Juhani Aho and Teuvo Pakkala. From
theirwritingsemergesasemioticmatrixofthenobilityasapowerelite,repeated
with variations in other genres. Underneath the seemingly naïve, even quasi-
haphazardnarratinglurksamessagethatisquiteuniformincontent.Analysedin
detailandclassifiedintocategoriesinordertoreconstructtheunderlyingsystem
itrevealsthe19th-centurysemioticsofpower.
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Themostancientnoblepowerbasewasthatofthemilitary,thecorresponding
frameofreferencebeingthatofawarrior. Itwasastraightforwardandpersonal
image of power. The signs belonging to this category included the sword, “the
weaponofhonour”,oftenmadefunofbyprogressives; lesshonourablefirearms
condemnedassignsofdeathanddestruction;theduelasanoutmodedpractice;
horsemanship, referring to the noble cavalry tradition; the horseman’s spurs,
inescapably embodying the idea of “earning one’s spurs” and therefore rarely
mentioned; hunting, signifying the un-democratic inequality of hunting rights;
andfinecarriages,asignofwealthandexclusiveness.

The second, more modern source of power was the formal hierarchy of
organisedarmiesandcivilbureaucracies.Itscorrespondingframewasoffice/officer,
whichembodiesinstitutionalasopposedtostraightforwardpowerandthesignsof
whichincludecivilandmilitaryuniformandcourtdress.Auniformsoiledinbattle
wasaseparatecase,theoppositeofthehierarchy-relatedimageandinaccordance
with the democratic ethos. Decorations and titles were condemned as signs not
onlyoftheundemocratichierarchy,butalsoofservilitytowardsaforeignlord.

Thirdly, there was the manor, representing land ownership as the most
important pre-industrial source of wealth. The manor was primarily a sign of
great, if old-fashioned, economic power. It also signified the straightforward
personalpowerofthemaster,andhishighstatusintheruralsociety.Thebuilding
oftensymbolisedthenobleestate, itscrumblingwallssignifyingthemoraldecay
of the nobility. Manor lifestyle, signifying haughty exclusion, was divided into
sub-categories. Ladies were pictured as the prime carriers of the democratic
ethos, attending to household duties and conversing with the staff, whereas the
tradition-observinglordofthemanorwasshowntoleadalazylife.Accentuating
thisundemocraticstateofaffairs,therewasanother,progressivekindofnoblelord
whohimselftilledthesoilandsharedthetrueagrarianvaluesofthepeasants.

The family, the exclusive keeper and distributor-in-private of many kinds
of capital represented the fourth noble power base. The sign of cultural capital
privately transmitted was the private tutor. The social capital of relations and
networkswaspresentintheembodimentoftheideaoffamily:intraditions,such
as the story of their ennoblement and the family name, in emblematic objects
such as the coat-of-arms and portraits of ancestors and the family estate, in
dynasticpoliticsofmarriage, inheritanceandadoption toprevent extinction, in
themysteryofthe“blue”nobleblood,andinceremonies,thefuneralinparticular
that combines the undemocratic pomp and circumstance with the inescapable
nemesisofdeath.

Thefifthpowerbaseofnoblepowerconstitutedtheexclusivehighsociety,the
medium of cultural and social capital. The type of power wielded on the social
scenewasdiffuse innature: influence,not authority.Typical aspectsof thehigh
life, such as balls and parties, along with the social hierarchies present in them,
were pronounced exclusive and undemocratic. The attitude to noble behaviour
inromanticfictionwasmoralistic:itwasseenasstiff,over-courteous,dishonestly
flatteringandendlesslyintriguing.Intherealisticperiodthisdistrustwasreplaced
byanhonest,ifsometimesbitter,admirationofthefreeandself-confidentmanner
ofmembersofnobility,andtheirabilitiesinexploitingtheirsocialnetworkstothe



422

Kuviteltuaatelismies

full.Theuseofthenon-nationalSwedish–letalonetheevenmoreforeignFrench
–innoblecircleswaseitherdisapprovedoforridiculed.

Thesixthsourceofnoblepowerwasthenobleindividual.Personalattraction
greatlyaddstotheamountofdiffusepoweranindividualhas.Someofthesignsof
thiscategorybuildonpositivetraditionssuchasgallantry,theconceptofhonour,
thevirtuesofasoldier,andahottemperlinkedwiththerespectiveidealofself-
restraint.Othershaveamoreseriousfunctionindefiningthenobilityasanenemy
of thepeople, including thealleged tendencyofnoblementosexuallyexploitor
even rape commoner maidens, and the legendary noble pride that is associated
withridiculousdisputesandsordidduels.

Fictional nobility also reflected the supremacy of the equality principle. The
mostancientofthesedemocracythemeswasthedancemacabre, thenotionthat
deatheventuallytakesusall,regardlessofoursocialstanding.EqualitybeforeGod
andbeforetheLawpointedtowardsequalityasasocialandevenheavenlystateof
affairs.Theethosofphysicallabourandthepromotionofromanceandmarriage
between unequal persons pointed towards natural and emotional equality. The
most tentative theme to the progressive mind, and the most dangerous in the
eyesofthecensor,wasrevolution,usuallyquasi-hiddenbehindimagessuchasa
decapitateddoll,abottleofFrenchwinefrom1789,ortheexecution-likefallingof
gianttreeswhoseroots,i.e.popularsupport,haddecayed.

Booksonnationalhistory

ThenonfictionalpresentationsofFinnishhistorybyGabrielRein,YrjöKoskinen
and Julius Krohn recount the story of the local nobility as part of a broader
view of the history of the nation. Their overall lines of interpretation are fairly
similar,eventhoughReinwrotethehistoryofFinlandbefore1809morefromthe
perspectiveoftheSwedishempireandpointedlyrefusedtorevelinpastatrocities,
whereastheothertwotendedtoemphasisethesufferingsofthecommonpeople
intheclutchesofthelawless,cruelandgreedynobility.

The early tribal society is depicted as a golden age of democracy, with no
hereditary nobility but only chiefs and elders appointed by vote from among
equals. The mediaeval conflicts between rulers and noblemen are seen mainly
fromthepointofviewoftheruralpeople:whenkingsruledthelivingwasgood,
when thenobility ruled itgotworse.On theotherhand, themediaeval cavalry-
service-basednobilityishonouredasmeritocratic,evendemocratic:anybodywith
properresources(horseandhorsemanship,weaponryandphysicalfitness)could
enterserviceandgaintaxexemption,andtheexemptionlastedonlyaslongasthe
servicelasted.

The nobility of the modern era is depicted as antagonistic to the people.
The establishment of the hereditary nobility is never properly explained, but
is treated as the work of 16th-century kings aimed at gaining support from the
aristocracy.The17th-centurymilitarynobility,particularlythemanyennobledby
Queen Christina, are depicted as exploiters and oppressors of people.Atrocities
aredescribedwithgusto,andtheproblemscausedtothepubliceconomybythe
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granting of land and fiefs to the military nobility emphasised. The 18th-century
nobility is criticised for its frivolous lifestyle and greed for power, whereas
contemporarynobilityisonlytouchedupon,givingthereaderthebareminimum
offacts.Atthatpointthemoreprogressivehistoriansalreadypreferredtodiscuss
thedoingsof“ourmen”–thatis,commonfolkandcommoner-bornintellectuals,
whoseroleinsocietywasconstantlybecomingmoreprominent.

Newspapers

I traced nobility-related newspaper articles through the online DigiLib search
engineprovidedbytheFinnishNationalLibrary,complementedwithathematic
cardindexandfollowingtheleadsfoundinthearticles.

The daily media typically discussed nobility in short fragments. News from
homeandabroadkeptaliveitsimageastheformal“firstestate”,relatingittoroyal
courts,highliving,wealthandprivilege.

Apartfromthislatentcriticismitwasopenlydepictedasadegeneratingclass,
blighted by mental illness caused by inbreeding, along with social vices such as
snobbery,compulsivegamblingandsexualpromiscuity.Ontheotherhand,stories
about the Swedish and other Scandinavian nobilities renouncing their political
andotherprivilegeswereparadedinthepressasgoodexamplesforthedomestic
nobility.

From time to time some moderate writers attempted to make sense of the
nobility as a phenomenon by discussing its history or explaining its role in the
contemporarydomesticsociety.Openlypoliticalcommentsrangedfromnagging
about noble privilege to aggressive outbursts of “Away with the nobility”. The
HouseofNobles,completed in1862,wasavisiblepowerbaseof thenobility in
thecapital,andreceiveditsfairshareofcriticism–particularlyasitwasbuiltona
propertyoriginallyreservedforaHouseoftheFourEstates,andwaspartlyfunded
by the state.Another tirade was aimed at the collection of the coats-of-arms of
eachFinnishnoblefamily,hangingonthewallsofthehouse.

Progressive-style descriptions of country villages point out the many noble
graves in the cemetery. They also note how the local manor houses and noble
estates usually belonged to a wealthy peasant family, and that the old noble
familieshadimpoverishedordiedout.Ontheotherhand,therearealsoglimpses
ofgenuinecuriosityabouttheoldmonumentsrelatedtothenobility.



Parliamentarydiscussionsofthethree
commonerestates

The first level of comparison comprises the protocols of the three commoner
estates.Theywerepublishedfirst inpart, in thenewspapers,and laterasbound
volumes containing all the discussions, votes and decisions. The discussions
includepreparedstatementsaswellasspontaneouscommentsandreactions.They
differfromtheothertypesinthattheywereoral,directandinteractive.Another
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bigdifferenceisthatthespeakerswereanswerablefortheiropinionsanddecisions
totheirelectorsandthenation,andtoposterity.

Discussionsconcerningthenobilityarefewandfarbetween.Comparedtothe
attitudes prevalent in print, the general tone is moderate and they concentrate
on real, contemporary issues. Even though the commoner estates supported
the abolishment of noble privilege and firmly believed in the democratisation
of the army, routinely accusing the nobility of selfishness, greed and a general
unwillingness to share the public duties and expenses, they rarely attacked the
nobleestatetothesamedegreeasinprint.Themostheatedcriticismconcentrated
onissuesconcerningprivilegedlandownership.

Thenobilityasaself-image

Anotherlevelofcomparisonisprovidedbythenobilitythemselvesintheformof
publiclyexpressedideasabouttheirroleinamodernisingsociety.Thebigsurprise
isthatthey,too,almostunanimouslyprofesstosupporttheprogressiveidealsof
equalityanddemocracy–nodoubtpartlyaslipservice,butalsoinreality:whenit
cametodismantlingtheireconomic,juridicaland,eventually,politicalprivileges.

Amongthe19th-centuryFinnishauthorsoffictionwere twonoblemen:K.A.
TavaststjernaandArvidJärnefelt.Bothadoptedtheprogressiveidealsofequality
anddemocracy,but todifferentdegrees.WhereasTavaststjerna fondlydescribed
thefadinggloriesandcurrentdownwardmovementofhisclass,Järnefeltpreached
anultra-democraticTolstoyanprogramme, inwhichnobilityconstantlyfeatured
asthemainsourceofsocialevil.

Mostof thenewspapercommentscontributedbynoblemenconcentratedon
theissueofwhowastopayfortheconstructionoftheHouseofNobility,which
ended up in a stalemate. There were three options, none of them acceptable.
Taking a state loan as a gift would make the nobility unduly dependent on the
Emperor,payingthebalancethemselveswasimpossible,andtheoffertosellthree
quartersofthehousetotheotherestateswasrepeatedlyturneddown.

The noble estate continued the discussion in parliament. Another significant
identity-relatedquestionwasthatofthenationalstatusoftheestate:whetherornot
thosewhoservedinRussiaproper,undera“foreign”ruler,couldbegivenaseatin
parliament.Theissuewaswrappedinconstitutional jargon,butat thecoreofthe
dilemmawasanationalistethos:apassionatedesiretobelongtotheFinnishnation.
The nobility had obviously taken the frequent accusations of being cosmopolitan
anddisloyaltoheart,andwaswillingtotakeactiontodispelsuchdoubts.

The discussion about noble privilege followed two different paths. Several
progressive idealists first proposed total abolition and when that was turned
down they suggested separate abolition one by one. Their pompous and self-
satisfiedrhetoric–obligingtheestatetosetachivalricexampleandimmediately
giveupoutmodedandgrosslyunfairrights–wasnotalwaystothelikingofthe
more moderate members, who sarcastically noted that in principle they had
nothing against the abolition, but they disagreed with the flowery democratic
style. Economic factors took priority among those who wanted to maintain the
privileges.Allinall,mostofthenobleprivilegeswereabolishedbythe1880s.
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Conclusion

AnenemyimageisoftenmodelledasaninversionoftheGoodSelf,allowingthe
in-group todefine itselfbyprojectingallunwanted featuresontoanOther.The
19th-centuryintelligentsiasawitselfasademocraticgroup:progressive,generous,
pro-equalityandpopular-national.Conversely,itpictureditsrivalandpredecessor,
the nobility, as the“actual” power elite: reactionary, oppressive-exploitative and
cosmopolitan-disloyal.

Themediawasandisindispensableindisseminatingsuchpicturestoawider
audience. However, just as different media genres represent different levels of
responsibility, they also occupy different roles in pushing the message through.
Fictionoffersadelicatemeansofsuggestingthings,plantingimagesandengaging
in emotional persuasion. History books are the rational medium of arguments
based on alleged facts, telling the truth about past matters, pointing out their
consequences in the present, and giving ideas about how to deal with them in
thefuture.Newspaperspresentafragmentedoverallpictureandgiveaforumfor
purposefulpoliticalpersuasion.Asanopenlypoliticalmediumtheyoftenconvey
avery forcefulwhilemaintaining its transparency.Thepersuasioninfictionand
non-fictionfollowshiddenpathsisperhapsthemorepowerfulforit.

Practically all of the themes and examples used in criticising the nobility
appear inallormostgenres, therebyshowingevidenceofapervasivediscourse.
Nevertheless,thesharpestcriticismisdifferentlyallocatedinthedifferentgenres.
The history books stress the cruel, exploitative behaviour of the allegedly semi-
feudal 17th-century nobility towards the peasants. The fiction writers’ favourite
era was the 18th century, with its decadent, snobbish, silk-clad Swedish court,
accentuatedbytheoccasionalFinnisharistocraticmilitaryofficer,weather-beaten
andfreshfrombattle.Thenewspapersconcentratedoncontemporaryissuesand
thecontemporarynobility,asdidthecommonerestatesofParliament.

Certain historical themes permeate all print genres however: the late-16th-
centuryClubWar, featuringa conflictbetween rebelliouspeasantsand the local
nobility who in enforcing the law acted against the will of the people, thereby
making themselves guilty of treason in the eyes of the 19th-century progressive
fraction. The democratic ethos proved stronger than the nationalist, as most
writers sidedwith the rebels andnot theproto-national, anti-Swedish separatist
nobility. The over-liberal 17th-century ennoblement policy of Queen Christina
wascondemnedbyallandsundry.The third favouritenobility-relatedhistorical
theme concerns the 18th-century Anjala League. The noblemen involved are
eithercondemnedfortheirdisloyaltytotheSwedishkingorcelebratedasproto-
nationalists,dependingonthepreferenceofthewriter.

Fortunately, the 19th-century conflict between the Finnish nobility and the
intelligentsia remained in literary form, without becoming explosive in real life.
Inthecivilwarof1918nobilityandbourgeois intelligentsiawerealreadyonthe
sameside.

The enemy image created by the Red proletariat, portraying the propertied
classesasthesourceofallevil,hadalotincommonwiththepreviousone,created
bytheintelligentsiatoportraynobility.
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