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JOHDANTO:
AIKA JA IDENTITEETTI

Laura-Kristiina Moilanen ja Susanna Sulkunen

Tämä artikkelikokoelma pohjaa Jyväskylän yliopiston ja Åbo Akade-
min yhteisen Identiteetin synty, näkyvyys ja muuttuvuus -tutkijakoulun
vuosina 2003–2006 järjestettyihin seminaareihin. Historian, etnolo-
gian ja taidehistorian tutkijoiden kokoontumisissa on tarkasteltu iden-
titeetin käsitettä, siitä esitettyjä tulkintoja sekä käsitteen käyttökelpoi-
suutta menneisyyden ja tämän päivän tutkimisessa.

Yksilön persoonalliseen identiteettiin (self-identity) liitetään ihmisen
käsitys oman itsen kokonaisuudesta ja minuuden samana pysymises-
tä, sen ajallisesta jatkuvuudesta. Identiteetti koostuu yksilön tärkeiksi
kokemista osa-alueista. Näitä voivat olla esimerkiksi sukupuoli, ikä,
siviilisääty, ammatti sekä kansallisuus. Sosiaalinen ja kollektiivinen
identiteetti sisältää ajatuksen ihmisen identifioitumisesta, samastumi-
sesta, toisten kanssa. Tietoisuuteen samuudesta omaan ryhmään kuu-
luvien kanssa liittyy myös käsitys niistä, joiden ei katsota kuuluvan
omaan joukkoon. Itsen kannalta merkitykselliset toiset ovat myös olen-
nainen osa persoonallista identiteettiä. Kulttuurisesta näkökulmasta
tarkasteltuna kollektiivinen identiteetti on tärkein ihmisiä yhdistävä
tekijä. Kulttuuri käsittää jaetut uskomukset, arvot, normit ja käyttäy-
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tymistavat; moraaliskulttuurinen säännöstö luo puitteet inhimilliselle
toiminnalle sekä antaa välineet olemisen käsitteellistämiseen.1

Julkisessa keskustelussa identiteetti esitetään edelleen helposti staat-
tisena, yksilön tai kansan olemukseen luonnostaan ja myötäsyntyi-
sesti kuuluvana ominaisuutena. Akateemisen tutkimuksen konstruk-
tivistinen näkökulma sen sijaan katsoo identiteetin olevan sosiaalises-
ti rakennettu, kaiken aikaa liikkeessä oleva konstruktio, joka määrit-
tyy suhteessa toisiin. Koska identiteetti ei tässä tulkinnassa määrity
olemukselliseksi, vaan se rakentuu jostain, tarvitaan rakennusainek-
sia kuten tekstejä, toimintoja ja tapoja, joilla työstetään ymmärrystä
yksilön ja yhteisön omasta paikasta maailmassa. Tutkijoiden näkemyk-
set eroavat kuitenkin muun muassa sen suhteen, kuinka paljon yksi-
löllä on vaikutusvaltaa omaan identiteettiinsä. Osa katsoo identitee-
tin yhteisölliseksi, kulttuuriseksi ja diskursiiviseksi tuotokseksi, kun
taas postmodernia näkökulmaa edustavien tutkijoiden mukaan yksi-
lö voi pitkälti luoda itsensä omien mieltymystensä mukaisesti. Identi-
teetin tutkimuksen tekee haastavaksi se, että käsite on suhteellisen
nuori (yleistyi 1980-luvulla), eivätkä siitä eri tieteenaloilla tehdyt mää-
ritelmät ja niiden painopistealueet ole yhteneväisiä.

Tässä kokoelmassa identiteettiä analysoidaan humanistisen tutki-
muksen lähtökohdista. Identiteetti on teoksen kirjoittajille ensisijai-
sesti metodologinen väline, jolla tutkitaan ihmisen kokemusta kul-
loinkin vallinneissa yhteiskunnallisissa ja kulttuurissa olosuhteissa.
Monipuolisilla aikalaisaineistoilla selvitetään yksilön rooleja tai mi-
nuutta. Lisäksi kartoitetaan ihmisten ryhmään kuulumisen tunnetta
sekä ennen kaikkea jaetuista samaistumiskohteista ja niiden määri-
telmistä käytävää valtakamppailua. Kokoelmassa kysytään, miten yk-
silön ja tämän identiteettiä muovaavien yhteisöjen välinen suhde on
muuttunut keskiajalta 2000-luvulle. Identiteetti toimii samalla käsit-

1 Ks. esimerkiksi Wagner 2002 ja Hall 1999.
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teellisenä tulkkina menneisyyden ihmisten ja nyky-yleisön välillä sekä
tuo aikaisempien sukupolvien kokemusmaailmaa meitä lähemmäksi.
Vaikka identiteetin ilmentymät ovat aikakauteen ja kulttuuriin sidot-
tuja, pitkän aikavälin tarkastelussa nousee esiin myös ihmisyyden ajat-
tomia peruselementtejä.

Historiaa ei silti ole syytä mieltää lineaarisesti eteneväksi kehitys-
kertomukseksi, ja artikkeleissa osoitetaankin, kuinka keinotekoisia jäl-
kikäteen määritellyt aikakausirajat ovat. Samanaikaisesti läsnä ja ha-
vaittavissa olevat ilmiöt ovat usein muotoutuneet ajallisesti eri tahdis-
sa, eikä siirtyminen esimodernista modernin kautta jälki- tai myöhäis-
moderniin ole ollut suoraviivainen prosessi. Tämän päivän käsitteen
käyttö edellyttääkin tutkijoilta herkkyyttä säilyttää vieraampia element-
tejä tutkimuskohteen maailmasta ja selkeyttää rajaa, josta tutkittavien
oma puhe lakkaa ja josta tutkijan argumentaatio alkaa. Tutkimuskoh-
detta on lähestyttävä sen aikakauden ja kulttuurin omilla ehdoilla.

Seuraavassa kuvataan lyhyesti keskiajan ja uuden ajan alun sosiaa-
lista kontekstia ja yksilön identiteettiä sekä esitellään ensimmäisen
osion artikkelit. Tämän jälkeen perehdytään kansallisen identiteetin
käsitteeseen sekä kerrotaan teoksen toisen ja kolmannen osion artik-
keleista.

Yksilöllisen identiteetin rajat ja mahdollisuudet

Identiteettiä voidaan lähestyä liittämällä siihen käsitys itse (self). Täl-
löin se koostuu kolmesta eri puolesta: fyysinen tai ruumiillinen ole-
massaolo, ihmisen luonne, keho ja perustarpeet; ”suhteellista” (referential)
olemassaoloa määrittää sosiaalinen ja kulttuurinen vuorovaikutus, joi-
den tuotteeksi ihminen voidaan ymmärtää; reflektiivinen puoli ku-
vaa suhdetta omaan olemiseensa ja itsen suhdetta muihin. Viimeksi
mainittuun voidaan liittää ajatus aktiivisesta itsestä, joka tekee itse it-
sensä olevaksi (self-constituting self). Tarkasteltaessa itseyttä onkin olen-
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naista, millainen painoarvo mainituille eri osa-alueille annetaan. Ky-
seinen seikka on ollut keskeinen aihe niin filosofisessa kuin historial-
lisessakin tarkastelussa. Itseä voidaan lähestyä kokonaan autonomi-
sena tai täydellisesti kulttuurisiin vaateisiin kiedottuna. Itsen historia
voisi näyttäytyä ajallisena jatkumona, jossa vähän kehittyneissä kult-
tuureissa tai vaikkapa eurooppalaisten kansojen menneissä vaiheissa
ihmiset olisivat itsejä lähinnä kahdella ensin mainitulla tavalla. Kui-
tenkin vaikka modernin ajan itseyttä tarkasteltaessa reflektiivinen
puoli usein korostuu, ei ole syytä unohtaa tätä puolta historiallisessa
tarkastelussakaan. Yleistyvä kirjoitettu kieli oli väline olemassaolosta
tietoiseksi tulemisessa, minkä myötä myös yhteisöllinen olemassaolo
sai uudenlaisen ilmiasun. Ylipäänsä inhimillisyyteen kuuluu oman
olemisen erottaminen kilpailevista tavoista, joka on ihmisenä olemi-
sesta selviämisen elinehto. Kysymys on aina myös vallasta, joka mää-
rittelee ajattelun ja kaiken olemisen rajat.2

Keskiajan ja uuden ajan alun Euroopassa ihmistä määritti näkyvästi
yhteiskunnalliseen hierarkiaan perustuva status. Ruotsissa yhteiskun-
nan perustan muodostivat neljä säätyä (aatelisto, papisto, porvaristo,
talonpojat). Säätyjako teki luonnolliseksi ihmisten eriarvoisuuden, ku-
hunkin säätyyn sidotun aseman sekä tehtävän yhteiskunnassa. Hier-
arkkisen, koko yhteiskunnan ja kaikki elämänalueet läpäisevän ym-
märryksen lähtökohta oli myös niin kutsutussa kolmisäätyopissa, jon-
ka mukaan elämä määrittyi alamaisuudeksi Jumalaa, hallitsijaa, hen-
gellistä esivaltaa (kirkkoa) kuin perheen sisällä isäntää kohtaan.
Feodaali- ja sääty-yhteiskunta rajasi ihmisen säätynsä mukaiseksi ja
pakotti hyväksymään paikkansa, jota määritti ennen kaikkea synty-
perä. Yhteiskunta oli staattinen jopa jähmeä, mutta ei silti täysin muut-
tumaton.3  Ylhäissyntyinen tausta ei aina ollut menestyksen tae, sillä

2 Seigel 2005, s. 5–7, 11, 18, 24–25.
3 Wirilander 1974, s. 25–32; Karonen 2001, s. 161–170.
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jokainen jalosukuinen ei voinut saavuttaa asemaa hallitsevien joukos-
sa. Ensiarvoista oli kuhunkin arvoasemaan liittyvä kunnia. Se kytkey-
tyi kaikkeen sosiaaliseen toimintaan, ja kunniansa menettäneellä ei
olut enää asemaa yhteisössä. Vanhastaan varsinaiseksi kunniansää-
dyksi nimitettiin sotilassäätyä, aatelia, jonka jäsenistä osa joutui konk-
reettisesti taistelemaan kunniastaan sotakentillä. Samanarvoisilla, sa-
man säädyn sisällä, oli yhtäläinen oikeus vaatia asemansa mukaista
kohtelua sekä kunnioitusta. Aristokraattien elämäntapaa turvasivat pe-
riytyvät privilegiot, jotka olivat keino taata eriarvoisuuden jatkuvuus.4

Kunnia kiinnittyi kulttuuriseen säännöstöön, moraaliseen ymmär-
rykseen hyveistä ja arvokkaasta tavasta elää. Henkilökohtaisen kun-
nian saattoi omistaa, mutta myös kadottaa. Keskiaikaisessa ritarikun-
niassa menetys tapahtui, kun taistelu hävittiin.5  Kunniallisten tai kun-
nianarvoisten lisäksi yhteiskunnassa oli myös kunniattomia: erinäiset
irtolaiset, rikolliset sekä aviotonta syntyperää olevat muodostivat ryh-
män, joilla ei ollut esimerkiksi oikeudellista kelpoisuutta ja joiden hy-
veellisyyskin oli kyseenalaista.6

Niin kaupungeissa kuin maaseudun kylissä ihmiset muodostivat yh-
teisön, jonka arvot tavat, käsitykset ja tottumukset rajasivat yksilön
olemista. Hengellisen ja maallisen vallan keskinäinen taistelu määrit-
teli omalta osaltaan esimerkiksi hallintovirkamiesten menettelyjä. Us-
konnon ja kirkon asema keskiajalla ja uuden ajan alussa oli keskeinen
ja ohittamaton. Kirkkoakin hallitsivat ihmiset, jotka eivät olleet hen-
gellisestä roolistaan huolimatta vapaita maallisen vallan houkutuksis-
ta. Kirkonmiesten valtahalut heijastuivat esimerkiksi keskiaikaisten kau-
punkien arkeen, jota ohjasi muutoinkin monimutkainen etu- ja valta-
pyyteiden ilmasto. Kaupunki oli henkilökohtaisten vapauksien, vel-
vollisuuksien ja mahdollisuuksien tila, mutta samalla siellä vallitsi epä-

4 Powis 1984, 6–12, Wirilander 1974, s. 66.
5 Henderson Stewart 1994, s. 23, 34–35.
6 Henderson Stewart 1994, s. 38.
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tasa-arvo ja painostuksen sekä väkivallan uhka. Henkilökohtaista etua
ajettiin lakia ja epämuodollisia suhdeverkostoja hyväksi käyttäen. Oli
toimittava hallitsijan ylimmän vallan sekä oman harkintakyvyn väli-
maastossa. Kaupungeissa korostui tilan hallinta: missä esimerkiksi kau-
pankäyntiä sai harjoittaa ja mistä lupa piti anoa. Valtaa käytettiin sää-
deltäessä sitä kenelle toimivapauksia annettiin ja keneltä ne evättiin.
Lopputuloksena oli, että ulkopuolisen oli vaikeaa päästä sisälle tähän
monisäikeiseen sosiaalisten suhteiden verkostoon, joka määritti kaik-
kea toimintaa sekä ylipäänsä kaupunkilaisuutta.7

Keskiaikaisilla lähdeaineistoilla on mahdollista tarkastella aristokra-
tian edustajien sosiaalisia rooleja. Niiden avulla voidaan lähestyä ajat-
telumaailmaa, jossa tarinoilla, kertomuksilla ja legendoihin perustu-
valla aineksella oli tärkeä osa kirjoitustaidon ja kirjoitetun tiedon ol-
lessa vielä harvojen ulottuvilla ja kulttuurin rakentuessa eritoten suul-
lisen tiedon sekä kerronnan varaan. Tärkein esimerkkivarasto uskon-
non hallitsemassa kulttuurissa oli luonnollisesti raamattu, josta voitiin
ammentaa esikuviksi kelpaavaa ainesta sekä moraalisia ohjenuoria.8

Kirjapainotaidon levitessä näiden oppien saattaminen mahdollisim-
man monen ulottuville myös luettavassa ja kansankielisessä muodos-
sa oli tärkein tehtävä.9  Ennen painettujen teosten yleistymistä kerto-
mukset, tarinat, sadut ja laulut olivat viihdyttäviä esityksiä sekä väli-
neitä erilaisten yhteiskunnallisten rooliesimerkkien julkituomiseen.
Niillä voitiin ajankuluttamisen lisäksi kertoa, millainen oli kunnialli-
nen aristokraatti, hyveellinen mies tai nainen.

Yksittäinen ihminen edusti olemisessaan ja olemuksessaan säätyn-
sä elämänmuotoa sekä käsityksiä. Puhuttaessa keskiaikaisesta identi-
teetistä se on ymmärrettävä ensisijaisesti samuudeksi. Ihminen oli oman

7 Attreed 2002, s. 571–576, 577–581, 587, 591; Einonen 2005.
8 Immonen 2003, s. 45.
9 Febvre & Jean Martin 1995, s. 252.
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”lajinsa” samanlainen, kaltainen edustaja; yksittäisen henkilön erityis-
piirteistä tai omimmasta olemuksesta ei niinkään ollut kyse. Silti kes-
kiajallakin saatettiin pyrkiä jonkinlaiseen yksilölliseen erottautumiseen
tai erilaisuuteen. Erityisyyttä tai minuutta tuotiin esiin esimerkiksi eri-
tyisen itseen liitetyn (sankari)tarinan kautta, jolloin samastuttiin taru-
henkilön ominaisuuksiin ja ennen kaikkea sen edustamaan yhteiskun-
nalliseen asemaan. Tuo asema oli tietenkin sama kuin itsellä, ja tämä
yksilöllisyyden korostaminen kiinnitti ihmisen omaan säätyynsä. Kui-
tenkin vaikkapa henkilökohtaisen sinetin painaminen kirjeeseen toi
kiistatta esiin henkilön itseyden ja hänen asemansa julkituoden sekä
vakiinnuttaen siihen kuuluvan ikonografian, puvun sekä arvoaseman
muutkin tunnukset.10

Erityinen hovikulttuuri sulki jo lähtökohtaisesti pois alempiarvoi-
set. Sen tavat, arvoasemat sekä kunniakäsitykset puristivat jäsenensä
muotteihin, joiden mukaisina tuli elää ja toteuttaa jo syntymässä sää-
deltyä elämänkulkua.11  Keskiajan (artistokraattinen) ihminen esiintyi
julkisessa roolissa, jonka huolellinen toteuttaminen oli ehkäpä koko
elämän keskeisin seikka. Siihen kuului paitsi moitteeton, säädynmu-
kainen pukeutuminen ja ulkoasu myös huolitellut käytöstavat sekä
hillitty olemus, joka oli tulosta säädynmukaiseksi tähtäävästä kasva-
tuksesta. Sivilisoituminen merkitsi alati lisääntyvää huomion kiinnit-
tämistä käyttäytymiseen, yksityisyyden kätkemistä julkisen roolin taak-
se. Itsen tarkkailua edisti ja siihen kannusti kuvastinten (peilien) yleis-
tyminen. Niiden avulla saattoi sopeuttaa itseään hovielämän käyttäy-
tymissääntöihin ja vaatimuksiin sekä pyrkiä varmistamaan muiden
itseen kiinnittämä huomio, sosiaalinen arvonanto. Se pohjasi vahvaan
omanarvontuntoon, joka peilin edessä voitiin rakentaa. Sen avulla
saatiin myös varhaisimpia kokemuksia itsen olemuksesta. Peili liittyi

10 Bedos-Rezak 2000, s. 1492, 1528–1529.
11 Amey 2004, s. 73, 64.
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näin niin yksityiseen kuin julkiseenkin elämän piiriin. Se edisti kaikin
puolin huomion kiinnittämistä itseen, omaan olemiseen, ruumiillisen
ohella myös henkisiin ominaisuuksiin, joista identiteetti koostui.12

Tapojen ja käytöksen merkitys korostui entisestään uuden ajan alus-
sa. Kirkollisen yhtenäiskulttuurin ja sen hierarkioiden menettäessä mer-
kitystään sosiaalisten ryhmien väliset suhteet mutkistuivat ja eriarvoi-
suus lisääntyi. Vapaammat sosiaaliset suhteet saivat entistä enemmän
merkitystä. Muodollisuus ja kohteliaisuus korostuivat yksilön aseman
kannalta elintärkeissä suhdeverkostoissa. Niin uskonnolliset kuin po-
liittiset yhteisöt sekä oppineet piirit aristokraattisten perheiden ohella
toimivat keskinäisten ystävyyssuhteidensa välityksellä. Erinäiset käy-
tös- ja tapaoppaat ohjasivat ihmiset lapsesta saakka sisäistämään ta-
pojen merkityksen sekä johdattivat alituiseen itsensä tarkkailuun. Kou-
lujen kollektiivisessa kasvatuksessa erityisesti ruumiillisesta ilmaisusta
tietoiseksi tulemisen ihanne johti hyödyntämään sosiaalisen kontrol-
lin mahdollisuutta: siirryttiin tiukasti valvottuun yhdenmukaisuuteen.13

Yhteiskunnan hierarkkisuus oli edelleen lähtöisin uskonnollisen maa-
ilmankuvan jumalallisesta järjestyksestä. Sen mukaisesti kullakin yk-
silöllä oli säädynmukainen paikkansa: velvollisuuksia oli toteutettava
sekä Jumalan että isänmaan (suurvallaksi kohonneen Ruotsin) edun
mukaisesti. Aatelisasema oli turvattava muutoksia kohdanneessa maa-
ilmassa kiinnittämällä huomiota erityisesti kasvatukseen sekä koulu-
tukseen uuden sota- ja valtiomiestaidon hallitsevan, maailmaa näh-
neen aatelismiehen ihanteen pohjalta. Rohkeus, viisaus, itsehillintä ja
oikeudenmukaisuus kuuluivat aatelisen hyveisiin kuten aina kohte-
lias käytöskin.14

Kaikissa yhteiskuntaryhmissä oli edelleen tärkeää ihmisen määrit-
tyminen ensisijaisesti oman yhteisönsä jäsenenä. Sen käsitykset kun-

12 Melchior-Bonnet 2004, s. 146–151, 175–179.
13 Revel 2001, s. 36, 38, 44; Ranum 2001, s. 161–162.
14 Lagerstam 2003, s. 145–149; Nygård 2005.
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niallisesta tai kunniattomasta käytöksestä ja olemisesta olivat ohitta-
mattomia. Sosiaalista identiteettiä määrittivät yhteisöllisessä kanssa-
käymisessä hahmottuvat käyttäytymisen rajat. Ihmisen kunnia ja mai-
ne altistuivat jatkuvasti ja vaarallisesti: kuulopuheisiin perustavassa
julkisuudessa erinäiset tarinat, huhut ja juorut levisivät ainakin kau-
punkien pienissä yhteisöissä sangen tehokkaasti. Ihmisen nuhteeton
tausta ja henkilöhistoria olivatkin hänen yhteisölliselle toimeentulol-
leen olennaisia; asianmukaista sosiaalista roolia saattoi toteuttaa, kun
oli hyvä maine, pysyvä asuinpaikka sekä vielä kuhunkin säätyasemaan
liittyvät symboliset tunnukset paikallaan (emännän avaimet tai papin
kaulukset). Mainetodistus niin hyvänä kuin huononakin seurasi ih-
mistä säätyyn tai varallisuuteen katsomatta.15  Yksilön tuli siis olla sää-
tyasemansa yhtä nuhteeton ja samanlainen edustaja kuin muutkin.16

Yksilöllisen identiteetin rajat ja mahdollisuudet -luvun artikkeleissa poh-
ditaan ihmisen, yhteisön ja aikakontekstin suhdetta. Susanna Niira-
nen tarkastelee keskiaikaisten naistrubaduurien sosiaalisiksi rooleiksi
hahmottuneita identiteettejä. Ennen kaikkea on kysymys tämän ni-
menomaisen ryhmän yhteisesti jakamasta (kollektiivisesta) identitee-
tistä. Artikkelissa pohditaan myös keskiaikaisten lähteiden luonnetta:
kenestä ja mistä ne monen välikäden kautta kulkeneina voivat ker-
toa. Lähteet, naistrubaduurien laulutekstit, tulkitaan artikkelissa nais-
äänisiksi: ne ovat naisten tuottamia, vaikkei niitä suoraan voidakaan
määritellä juuri tiettyjen henkilöiden kirjoittamiksi. Elämäkerrat (vidat)
tuovat lisätietoa ja tarjoavat kiinnostavan mahdollisuuden pohtia nai-
seutta 1200-luvun kontekstissa. Laulut ja vidat kertovat aristokraatti-
sen naisen elämän eräistä mahdollisuuksista ja tuovat esiin puolia,
jotka Neitsyt Mariaa palvoneen aikakauden ihanteisiin liitettyinä ovat
yllättäviäkin. Vaimon ja äidin roolit olivat keskeisessä asemassa, myös

15 Eilola 2003, s. 127, 129, s. 145.
16 Joskin erilaisuutta ja poikkeavuutta kohtaan oli vähitellen niin rahvaan kuin ylempien sääty-

ryhmien keskuudessa alettu tuntea alati lisääntyvää kiinnostusta. Ks. Vilkuna 2003.
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itse trubaduurin ammattiin liittyvät teemat saivat lauluteksteissä oman
tilansa. Lisäksi vertaillaan naisten ja miesten laulujen aiheita. Koska
tekstit olivat julkisesti esitettyjä lauluja, ne edustivat yhteisesti yleisön
kanssa jaettua kertomista tietyissä rooleissa elämisestä. Vaikka ne kir-
joitettiin viihdyttämiseksi, olivat ne myös yhteisen kokemusmaailman
representaatioita. Hyvämaineisuus oli trubaduurinaisille tärkeää: se ta-
kasi työn ja ansiot. Omaan asemaan liittyvä kunniallisuus oli samaten
olennaista.

Pyhimyslegendan maineen vaikutusta Ruotsin valtionhoitajan Sten
Sturen toiminnassa tarkastelee artikkelissaan Marko Lamberg. Hän
pohtii miten taru Pyhästä Yrjänästä, jonka kaltaiseksi valtionhoitaja
itsensä veistoksessa halusi kuvattavan, tuli esiin Sturen toimissa. Oli-
ko kysymyksessä ennen kaikkea julkinen rooli vai saattoiko mies to-
della nähdä itsensä pyhänä soturina, jolla oli moninaisia ritari-ihan-
teeseen liitettyjä ominaisuuksia sekä velvoitteita? Ritarius oli keski-
ajalla aristokratian miehille rooli, johon pyrittiin julkisessa toiminnas-
sa samaistumaan. Omassa käytöksessä pyrittiin tuomaan esiin ihan-
teiden mukaisia puolia. Tämän kaiken tarkoitus oli oman maineen ja
kunnian lisääminen. Lambergin lähteinä on Sturen itsensä kirjoitta-
mia kirjeitä sekä Tukholman raadin pöytäkirjoja. Pohdinnanalaiseksi
tulee näin myös yksilön oman itsekäsityksen suhde hänen toiminta-
ympäristönsä muiden ihmisten näkemyksiin: miten roolin toteutus
käytännössä onnistui, olivatko ritarin jalustalle itsensä kohottaneen
maine ja kunnia ikuisia ja kiistattomia? Valta-asema ajoi keskiajalla-
kin käyttämään kaikkea muuta kuin ritarillisia otteita asioiden hoi-
dossa. Artikkelissa tulee kiinnostavalla tavalla esiin kaupunkiympä-
ristön toimintakulttuuri. Tukholman porvariston käsitykset asettuivat
usein ristikkäin aristokratiaa edustaneen valtionhoitajan näkemysten
kanssa. Tällöin kyseessä oli myös eri yhteiskuntaryhmien omanlaiset
käsitykset hallinnollisten toimien hoitamisesta.

Kunniaan ja valtiollisten asioiden hoitoon paneudutaan niin ikään
Marko Hakasen 1600-luvulla vaikuttanutta klienttijärjestelmää käsit-
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televässä artikkelissa. Heikommassa osassa olleen aatelisnuorukaisen
ei ollut mahdollista edes uneksia yhteiskunnassa eteenpäin pyrkimi-
sestä ilman suosiollisia tukijoita. Korkeammassa asemassa olleilla aa-
telisilla oli palveluksessaan yhteiskunnalliselta statukseltaan alempi-
arvoisia klienttejä, jotka suorittivat suosijansa määräämiä toimia toi-
veenaan saada vastapalvelukseksi tukea oman asemansa parantami-
seen. Hakanen pohtiikin, millainen merkitys näille epämuodollisille,
mutta vakiintuneeksi käytännöksi muodostuneille suhteille annettiin.
Ne määrittyivät vastavuoroisuuden, luottamuksen sekä kiitollisuuden-
velan pohjalta. Lähteinä toimii valtiomies Per Brahen sekä hänen klient-
tiensä välinen henkilökohtainen kirjeenvaihto. Artikkelissa pohditaan,
voidaanko muodollisen kirjeenvaihdon avulla tavoittaa merkityksiä,
jotka henkilö on itse liittänyt näihin hierarkkisiin suhteisiin liittänyt ja
onko kirjeiden avulla ylipäänsä mahdollista lähestyä myös henkilöi-
den omaa identiteettiä vai onko kysymys kuitenkin sosiaalisista roo-
leista. Tarkastelun kohteeksi tulee laajemminkin uuden ajan alun val-
lan käyttö, jossa kaikkea toimintaa sääteli viime kädessä yhteiskun-
nallinen hierarkia, sen määrittämät asemat sekä sosiaaliset suhteet.

Sosiaalista statusta sekä ammattiin kiinnittynyttä identiteettiä tar-
kastelee Merja Uotila. Artikkelissa selvitetään, millaisia määritteitä kä-
sityöläisammattiin sisällytettiin 1800-luvun alkupuolen Hollolassa.
Olivatko ammatinharjoittajat erotettavissa omaksi ryhmäkseen ja mil-
lainen status käsityöläisyys varhaismodernissa maaseutuyhteisössä oli?
Edelleen yhteiskunta perustui säätyihin pohjaavaan hierarkiaan. Se
määritteli ihmisen aseman, kuten lain kirjainkin: elinkeinojen vapaa
harjoittaminen eikä asuinpaikan valintakaan ollut mahdollista. Jälkim-
mäistä rajoitti laillisen suojelun periaate: ihmisen oli oltava joko suku-
laisensa tai työpaikkansa kautta sidoksissa asuinpaikkaansa. Käsityön
tekeminen lisääntyi koko ajan maalla ja kaupungeissa. Taustalla oli
tuotteiden kysynnän kasvu. Ylimääräistä rahaa käytettiin mielihyvin
pukeutumiseen sekä koristautumiseen. Käsityötä tehtiin virallisesti ja
luvanvaraisesti, mutta myös lisäansioksi tehty ja varsinaisen ammatti-
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työn ulkopuolelle jäävän työn määrä kasvoi. Käsityöläiset olivat van-
hastaan ammattiylpeää väkeä, joka kuului omiin ammattikuntiinsa,
kiltoihin, eikä tällaisen ryhmän jäseneksi ollut mahdollista päästä
noin vain. Yleensä käsityöläisyys olikin vankasti suvussa kulkeva am-
matti.17  Myös Uotila pohtii lähteiden, kirkon sekä oikeuslaitoksen tuot-
taman materiaalin, identiteetin tarkasteluun suomia mahdollisuuksia.
Tarkastelluksi tulevat monet käsityöläisyyteen kuuluneet asiat. Erot-
tautumisen ja itseyden esiintuomisen välineeksi nousee muun muas-
sa ammattiryhmän sukunimikäytäntö.

Hierarkkiseen järjestelmään alistuminen tuotti sopeutumisvaikeuk-
sia sekä yksilöllisen identiteetin ongelmia jatkosodan vuosina. Niitä
tarkastelee artikkelissaan Sonja Hagelstam. Rauhanaikaisessa yhteis-
kunnassa vallitsi jo periaatteellinen tasa-arvo, jonka 1800-luvun vähit-
täinen kansalaistumiskehitys oli saanut aikaan. Valtiojärjestelmä oli
muuttunut demokraattiseksi ja kansalaisvapaudet tunnustavaksi enti-
sen säätyihin nojautuvan sijaan. Sotalaitos perustui kuitenkin edel-
leen tunnustettuihin hierarkioihin sekä ylempien ehdottomaan kun-
nioitukseen. Nämä muodostivatkin vanhastaan koko sotilaskunnian
perustan.18  Artikkelissa lähdemateriaalina on ruotsinkielisessä jouk-
ko-osastossa palvelleen kersantti Curt Enrothin ja hänen vaimonsa
välinen varsin mittava kirjeenvaihto. Hagelstam pohtii, millainen vä-
line kirje on identiteetin muodostumisessa ja katsoo Bakhtinia mu-
kaillen, että kysymyksessä on erityinen dialoginen tila, jossa kirjoitta-
jan ja vastaanottajan käsitykset itsestä ja toisesta ovat läsnä. Sota-aika
sekä armeijan kuri ja järjestys luovat lisäksi aivan omalaatuisen todel-
lisuuden, jossa ihmisen normaali siviiliminä joutuu koetukselle. Ar-
tikkelissa tarkastellaankin vastahakoisuuden käsitettä hyödyntäen,
miten kersantti näihin olosuhteisiin sopeutui. Kun siviilielämässä läs-

17 Vainio-Korhonen 1998, s. 28–29, 14–15, 134–137.
18 Sarkamo 2005.
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nä oleva tasa-arvoisuus on unohdettava ja alistuttava hierarkiaan, ei
sen hyväkysyminen suju välttämättä ongelmitta. Varsinkin komen-
tajiaan vanhemmalle henkilölle tämä saattoi aiheuttaa varsin ristirii-
taisia tuntemuksia ja halua osoittaa omaa päätösvaltaa kuriin sekä jär-
jestykseen nähden. Näitä Enroth saattoi kuitenkin purkaa kirjeissään.
Tällöin myös vaimo pääsi tutustumaan miehensä elämään sodan ar-
keen ja tukemaan tätä tunteissa, joita rintamaoloissa nousi pintaan.
Vaikka mies koki velvollisuudekseen puolustaa isänmaataan, oli ku-
riin alistuminen ja ylempien ehdoton kunnioittaminen vaikeaa, kun
hierarkkiset suhteet eivät normaalissa elämän arjessa olleet samalla
tavalla läsnä. Siviiliammatti antoi reservistä palvelukseen kutsutuille
tietynlaisen vapauden tunteen. He eivät kuuluneet armeijan vakitui-
seen väkeen, eivätkä jakaneet siellä vallinneita käsityksiä tai tunte-
neet niitä omakseen. Näin he saattoivat myös jopa halveksia pääl-
lystöä (vänrikkejä, luutnantteja), jolla ei ollut muuta kuin sotilasam-
matti. Toisaalta upseerit olivat monesti paremmin koulutettuja, sivis-
tyneitä.19  Tällöin koko sotiminen saattoi kuulua herroille.

Kansallisen identiteetin monet ulottuvuudet

Kokoelman toisessa osassa pureudutaan kansallisen identiteetin prob-
lematiikkaan 1700-luvulta 1930-luvulle ja edelleen sitä käsitellään teok-
sen viimeisessä luvussa nykyhetkessä. Kansallinen identiteetti on yk-
silön identiteettiä kiistanalaisempi käsite. Sillä voidaan tarkoittaa hy-
vin erilaisia asioita:20

19 Pipping 1978, s. 115–119.
20 Saukkonen 2005, s. 90.



20 Laura-Kristiina Moilanen ja Susanna Sulkunen

Kansallisella identiteetillä voidaan viitata jonkin valtion poliit-
tiseen ja kansainväliseen identiteettiin, jonkin kansan tai kan-
sakunnan identiteettiin sekä siihen, millä tavoin yksilöt samas-
tuvat johonkin kansakuntaan tai valtioon tai molempiin.

Näiden keskenään erilaisten näkökulmien vuoksi terminologinen ohi-
puhunta on yleistä. Omat vaikeutensa keskusteluun tuovat myös kä-
sitteiden etnisyys, kansa, kansakunta, kansallistietoisuus ja nationalis-
mi yksiselitteisen määrittämisen vaikeus. Yhdeksi nationalismin mää-
ritelmäksi voidaan hyväksyä näkemys siitä diskurssina ja tapana ra-
kentaa ihmisten kokemusta sosiaalisesta todellisuudesta kansallisella
retoriikalla ja käsitteistöllä21 . Tämän määritelmän löyhyys saattaa tus-
kastuttaa sellaisen lukijan, joka katsoo tieteen tehtäväksi selkeiden ja
yksinkertaisten vastausten tarjoamisen. Runsas ja hajanainen käsit-
teistö ei ole kuitenkaan syy luopua kansallisen identiteetin tutkimuk-
sesta tai siitä keskustelemisesta. Tutkijoiden haasteena on päinvastoin
hyväksyä debatin moniäänisyys ja jopa rohkaista sitä. Parhaimmil-
laan tämä tarkoittaisi keskusteluareenan laajentamista sekä sen kui-
lun kaventamista joka usein esiintyy julkisen keskustelun ja tieteelli-
sen jargonin kansallisesta identiteetistä ja nationalismista tuottamien
merkitysten välillä.

Kokoelmamme artikkelit tulkitsevat kansallista identiteettiä ennen
kaikkea yksilön ja (kansallisen) yhteisön sekä niiden välisen vuoro-
vaikutuksen näkökulmasta. Kirjoittajien tulkinnat nojaavat aikaisem-
paan nationalismin tutkimukseen, jonka pääpaino on viime vuosikym-
meninä ollut kansallisuustietoisuuden ja kansallisuusaatteen synty- ja
kehitysprosesseissa. Erityisesti on väitelty siitä, milloin ja miten kan-
soiksi määriteltyjen ihmisryhmien tietoisuus omasta erillisluontees-
taan sai alkunsa ja kuinka se on sittemmin kehittynyt nationalismiksi.
Joidenkin tutkijoiden mielestä kansallistietoisuus on puhtaasti moder-

21 Saukkonen 2005, s. 40; Özkirimli 2000.
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ni, Ranskan vallankumouksen (1789) jälkeen syntynyt, ilmiö ja tois-
ten mielestä sen juuret ovat jo esimodernissa. Modernistinen tulkinta,
jonka nimekkäimmät edustajat ovat Ernest Gellner, Eric Hobsbawm
ja Benedict Anderson, syntyi primordialismiksi – kansallisuutta luon-
nollisena osana ihmiselämää pitävän – nimetyn suuntauksen kritii-
kiksi. Modernisteille nationalismi on poliittisen eliitin ja valtiokoneis-
ton kansan yhtenäistämiseen pyrkivä projekti, joka tuli mahdolliseksi
vasta nykyaikaisen valtion sekä esimerkiksi joukkoviestinten kehitty-
misen myötä 1800-luvulla22 . Primordialistisen tulkinnan ja moderni-
saatioteorioiden yhdistelijä Anthony D. Smith sen sijaan katsoo, että
modernisoitumisprosessi muovasi kansakuntia ja nationalismia sekä
teki niistä aikaisempaa yleisemmän ilmiön, mutta ei suinkaan synnyt-
tänyt niitä. Smithin mukaan kansakunniksi määriteltäviä yhteisöjä
saattoi olla jo myöhäisantiikin aikana ja poliittisesti tavoitteellista na-
tionalismia jo 1500-luvulla.23

Viime kädessä näkemyserot nationalismin, kansallisen identiteetin
ja vallan välisestä suhteesta voidaan palauttaa esittäjiensä käsityksiin
ihmisluonnosta. Hobsbawmin edustama marxilaisvaikutteinen ja eliit-
tikeskeinen tulkinta katsoo nationalismin väärän tietoisuuden (false
consciousness) tuottamiseksi. Tällaiseksi tietoisuudeksi voidaan ymmär-
tää nationalistinen ihanne etnisesti homogeenisestä ja ikiaikaisesta yh-
tenäisyydestä, joka tuskin koskaan toteutuu käytännössä. Hobsbaw-
mille keinotekoista jatkuvuutta menneen ja tämän hetken välille ra-
kentavat niin sanotut keksityt traditiot ovat ilmentymiä eliittien har-
joittamasta massojen manipuloinnista, ja hän onkin pyrkinyt selittä-
mään nationalismin saaman kaikupohjan pois ihmisten tietämättö-
myydellä sekä näiden kokemana pelkona, ahdistuksena ja päämää-
rättömyytenä24.

22 Hobsbawm 1994 ja 2004 sekä Anderson 1991.
23 Smith 1999.
24 Hobsbawm 1994, s. 186–187, 195.
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Ymmärrykseen kansakunnasta liittyy kuitenkin paljon myönteisiä
tuntemuksia kuten yhteenkuuluvuuden tunne ja ylpeys yhteiseksi miel-
letystä identiteetistä ja historiasta sekä niihin liitettävistä arvoista. Kan-
sallinen identiteetti antaa meille juuret ja koordinaatit: kuulumme jo-
honkin ja tulemme jostain, joskaan emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo
mukanaan. Kansallinen kuvasto pönkittää myös itsetuntoamme ja an-
taa meille sankareita ja ihanteita. Lisäksi tietoisuus historiallisten mut-
kien oikomisesta kansallisessa kuvastossa ei poissulje vahvoja isän-
maallisuuden ja kotiseuturakkauden tuntemuksia. Ylipäätään on mah-
dotonta löytää käsitteellistä vastinparia keksitylle traditiolle; lopulta
kaikki traditiot ovat keinotekoisia historiallisen jatkuvuuden ja autent-
tisuuden illuusiossaan25 .

Myös eliittien valtaa ihmisten (menneisyys)käsityksiin on syytä epäil-
lä. Eliiteillä on enemmän resursseja pyrkiä vaikuttamaan ihmisten nä-
kemyksiin, mutta ne eivät kykene määräämään laajempien väestön-
osien sanomaansa samastumisen astetta. Myös Hobsbawm tunnustaa
tämän, vaikkakaan ei tuotannossaan ole painottanut ruohonjuurita-
son merkitystä samassa määrin kuin esimerkiksi Anthony D. Smith ja
politiikantutkija George Schöpflin. He katsovat, että kansallisen ku-
vaston ja sen sisältämien menneisyyskäsitysten on jollain tavalla pu-
huteltava yleisöään, jotta se voisi saavuttaa normaalilta ja luonnolli-
selta vaikuttavan aseman tapana jäsentää ympäröivää maailmaa. Kan-
sallinen ja kansaan vetoava retoriikka ei puhuttele, jos se ei jollain
tavoin kumpua yleisönsä kokemuksista, tarpeista ja intresseistä. Na-
tionalistit ovatkin poikkeuksetta nostaneet ihanteekseen ”oman kan-
sansa” ja tämän kulttuurin.26

Kokoelman toisen osion, Kansallisen identiteetin monet ulottuvuudet,
aloittaa Pasi Ihalaisen käsitehistoriallinen analyysi isänmaan eri mer-

25 Giddens 1995a, s. 93–94; ks. myös Ankersmit 2002.
26 Schöpflin 2002.
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kityksistä Yhdysvaltain itsenäisyyssotaa ja Ranskan vallankumousta
edeltäneiden vuosikymmenten kansallistietoisuuden tutkimisessa. Iha-
lainen erittelee aluksi kansallisen identiteetin käsitteen 1700-luvun kon-
tekstiin soveltamiseen liittyviä kysymyksiä ja osoittaa, että vuosisadan
ajatusmaailmaa voidaan perustellusti tutkia ja selittää oman aikamme
käsitteen avulla. Ihalaisen lähdeaineisto koostuu protestanttisessa Ruot-
sissa, Alankomaiden tasavallassa ja Britanniassa kansallisten seremo-
nioiden yhteydessä pidetyistä poliittisista saarnoista, joihin aloite tuli
poliittisilta vallanpitäjiltä ja joiden yleisö myös koostui vallanpitäjistä.
1700-luku on usein mielletty maallistuneen valistusajattelun irtiotoksi
keskiajan uskonnollisuudesta, kun taas 1800-lukua on katsottu romant-
tisen kansallistietoisuuden ja -aatteen kaudeksi. Ihalaisen artikkeli muis-
tuttaa, kuinka häilyviä tällaiset jälkikäteen määritellyt aatteellisten ai-
kakausien rajat ovat ja kuinka kansallinen, maallinen ja uskonnolli-
nen sekoittuivat toisiinsa 1700-luvun kuluessa kulminoituen seuraa-
valla vuosisadalla virinneessä ohjelmallisessa kansallisaatteessa. Iha-
lainen huomauttaa, että vaikka kansallista yhteisöä ei suoranaisesti
pyritty määrittelemään, se ei tarkoita, ettei kansallistietoisuutta ja pat-
riotismia olisi esiintynyt jo ennen 1770-lukua. Lähtöoletuksena Ihalai-
sen mukaan oli, että jokainen aikalainen kyllä tiesi, mikä kansallinen
yhteisö oli ja mitkä tämän yhteisön viralliset arvot olivat. Vielä vuosi-
sadan alkupuolella kunkin valtion virallisella kirkkokunnalla oli mer-
kittävä rooli kansakunnan ja isänmaan käsitteiden konstruoinnissa, ja
se hyödynsi tässä tehtävässään lähinnä Vanhan testamentin Israelin
tarjoamaan kansallisen yhteisön prototyyppiä. 1700-luvun lopulle tul-
taessa ei-teologinen klassinen patriotismin kieli oli voittanut alaa mai-
den papiston piirissä, mutta myös itse uskonnollisen keskustelun si-
sällä oli tapahtunut muutoksia.

Nationalismintutkija Aira Kemiläisen mukaan valistus ei ollut kan-
sallistietoisuudelle vihamielinen aate. Isänmaan puolustaminen ja isän-
maallisuus, patriotismi, olivat elinvoimaisia myös Pohjolassa 1700-lu-
vulla. Valistusajattelun tuloksena patriotismi alkoi kuitenkin kohdis-
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tua yhteisöön, jota hyvän kansalaisen tuli aineellisesti ja moraalisesti
edistää. Aikaisempina vuosisatoina ihmisen identiteetti oli sidoksissa
omaan asuinpaikkaan, uskontoon sekä alamaisuuteen hallitsijaa koh-
taan, eikä ihmisiä erottanut niinkään kieli ja kulttuuri, vaan kumar-
rettu kuningas sekä tunnustettu usko.27  Valistuksen kansallisuus ei sil-
ti ollut vielä samalla tavalla ideologisesti lukkoon lyöty kuin 1800-
luvun jälkipuoliskolla, vaan yksilö saattoi valita isänmaakseen sen val-
tion, jossa hänellä oli hyvät olot.28  Siinä missä valistusaate oli tasa-
painoillut isänmaallisuuden ja kosmopoliittisuuden välillä, 1800-lu-
vun romantiikka perusti kansallistietoisuuden ajatukselle, että kansat,
joilla oli sama kieli, yhteinen historia ja traditio, suhtautuivat elämään
samalla tavoin ja kuuluivat yhteen myös itsenäisinä valtioina. Ruotsin
valtakunnassa Suomen kansaa oli pidetty erillisenä osana, eikä yksin
kansoja erottavan kielimuurin vuoksi. Suuriruhtinaskunnan titteli sai
Ruotsin tarkoittamaa suuremman merkityksen lopulta vuonna 1809,
kun Suomi liitettiin tässä asemassa Venäjän yhteyteen.29

Johanna Wassholmin analyysi ruotsinkielisen säätyläismiehen E. G.
Ehrströmin (1791–1835) kansallisen identiteetin siirtymistä Suomen
autonomian ensimmäisinä vuosikymmeninä on kiinnostava paitsi ai-
kakauden aatteellisten virtausten ja geopoliittisten muutosten myös
tämän vaiheikkaan henkilöhistorian vuoksi. Ehrström toimi Suomen
sodan aikana virkamiehenä armeijassa, minkä jälkeen hän opiskeli
Moskovassa ja teki sittemmin uraa venäjän kielen lehtorina Turun
yliopistossa, mistä hän siirtyi lopulta Pietariin ruotsalaisen seurakun-
nan kirkkoherraksi. Hän oli myös innokas suomen kielen aseman puo-
lustaja. Wassholm analysoi Ehrströmin päiväkirjoja kolmelta vuosi-
kymmeneltä ja osoittaa, miten suuresti tämän samaistuminen vaihteli
kolmen kansan välillä. Ehrströmin samaistuminen kiinnittyi Ruotsin

27 Englund 2001, s. 334, Vilkuna 2005, s. 235–239.
28 Kemiläinen 2004, s. 24.
29 Kemiläinen 2004, s. 26.
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historiaan, suomen kieleen ja lopulta suomenmaalaisuuteen (kansa-
laisuuteen). Ehrströmin kansallinen identiteettinsä sisäiset jännitteet
ovat tämän päivän ihmisen näkökulmasta ilmeisiä. Wassholm ei kui-
tenkaan tulkitse, että Ehrström olisi kolmessa vuosikymmenessä ke-
hittynyt ruotsalaisesta suomalaiseksi tai suomenmaalaiseksi. Pikem-
minkin hän toteaa, että tämän kansallinen identiteetti oli kompromis-
si omassa ajassaan ja että se olisi mitä luultavimmin jatkanut muo-
toutumistaan kolmen kansan ja valtion välimaastossa vielä 1830-lu-
vun jälkeen, jos Ehrström olisi saanut elää pidempään.

Laura-Kristiina Moilasen ja Tatu Leskisen yhteisartikkelissa siirry-
tään 1880-luvulle, jolloin suomalaisuudesta oli jo kasvanut merkittä-
vä poliittinen tekijä samalla, kun sääty-yhteiskunnan vanha järjestys
oli murenemassa. Kansalliseen identiteettiin likeisesti nivoutuvasta his-
toriakuvasta ja sen narratiivisuudesta oli tullut osa politiikan tekemis-
tä ja koko (kansallista) olemassaoloa sanomalehdistön ja kirjallisuu-
den kasvun myötä. Julkisuudessa tarjotut mallit ja samastumiskohteet
alkoivat välittyä aiempaa tehokkaammin ja laajemmalle yhteisölle.
Kaupunkien asutuskeskittymät olivat alkaneet kasvaa, teollistuminen
oli käynnistynyt ja oli perustettu suomenkielisiä oppilaitoksia. Maa-
seutuyhteiskunnan työperiodien aikaymmärryksestä oltiin siirtymäs-
sä aikatauluyhteiskuntaan. Siirtymää kuvasi työn muuttuminen aikai-
sempaa abstraktimmaksi ja ulkoa ohjatummaksi osaksi ihmisten elä-
mää samalla, kun työ ja vapaa-aika alkoivat maatalouden ulkopuolel-
ta elantonsa saavien elämässä erottua toisistaan.30  Kansallisesta iden-
titeetistä oli vähitellen muodostunut maallistuvissa länsimaissa uusi
uskonto, jonka avulla valtaa tavoiteltiin, perusteltiin ja oikeutettiin. Se
kytkeytyi instituutioihin, mutta sen tavoittelijat olivat kuitenkin yksi-
lötason toimijoita, jotka katsoivat olevansa oikeutettuja suuremman-
kin yhteisön edustamiseen. Suomalaisuusajattelu liittyi nousevan kult-

30 Ks. esimerkiksi Sarmela 1994.
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tuurieliitin omiin valtapyrkimyksiin, mutta ennen kaikkea sen tarkoi-
tus oli luoda selväpiirteinen ja omintakeinen kulttuuri, johon voitai-
siin yhtä lailla sovittaa Helsingin kulttuuripiirit sekä muu sivistyneistö
ja väestön suuri enemmistö, kansa. Leskinen ja Moilanen analysoivat
1880-luvun suomenkielinen sanomalehdistön ja kaunokirjallisuuden
välittämää kuvaa ihannesuomalaisesta, jonka oli tarkoitus toimia esi-
merkkinä ja roolimallina kaikille suomalaisille. Erityisesti he pohti-
vat, mitä suomalaisen oli arvostettava ja tavoiteltava tullakseen kan-
sallisen yhteisön hyväksytyksi jäseneksi. Molemmilla julkisten pu-
heenvuorojen areenoilla vahva usko kouluttautumiseen ja ylipäätään
sekä yksilön että kansakunnan sivistyksen tarpeellisuus kohosi mui-
den ylitse. Tältä ajanjaksolta periytyy edelleen nykypäivän vahva us-
ko kouluttautumiseen sekä yksilön että kansakunnan arvostuksen ko-
hottajana.

Suomi itsenäistyi ensimmäisen maailmansodan vielä ollessa käyn-
nissä joulukuussa 1917. Suursota päättyi kansallisen itsemääräämisoi-
keuden voittoon: Pariisin rauhankonferenssiin osallistui seitsemän uut-
ta kansallisvaltiota. Lisäksi sodan voittajavaltiot pyrkivät hahmotte-
lemaan keskinäistä yhteistyötä. Pauli Heikkilä erittelee liberaalien ja
fennomaanien Suomessa yleiseurooppalaisesta identiteetistä maailman-
sotien välisenä aikana käymää keskustelua ja osoittaa keskustelulla
olevan yhtymäkohtia tämän päivän Euroopan Unionin ja eurooppa-
laisen identiteetin historiapoliittiseen rakentamiseen. Aikalaiset pu-
huivat identiteetin ja yhdentymisen sijaan eurooppalaisesta tietoisuu-
desta, sivistyksestä ja perinteestä. Liberaalit katsoivat, että tiivis kans-
sakäyminen muiden kansojen kanssa oli edellytys oman kansan edis-
tymiselle, kun taas fennomaanit uskoivat, että oman kansan olemusta
tuli vahvistaa ja suojella ulkopuolisilta vaikutteilta ennen kuin avau-
duttaisiin ulkomaille. Paneurooppalainen liike ei kuitenkaan saanut
laajaa kannatusta vasta itsenäistyneessä, kansalaissodan repimässä Suo-
messa, vaikka tarjosikin, ainakin keskustelijoille itselleen, jonkinlai-
sen pakopaikan sisäpoliittisesti tukalasta tilanteesta. Osapuolten aja-
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tusten hajanaisuus ja selkiytymättömyys ja kansallisuusajattelun vank-
ka asema vähensi yleiseurooppalaisuuden idean suosiota. Heikkilä
kartoittaa eurooppalaisuuteen liitettyjen ajatusten muotoutumista ai-
na 1930-luvulle, jolloin kansallistietoisuus ja rotuajattelu voimistuivat
Euroopassa ja kansallisten identiteettien määritelmät kaventuivat en-
tisestään myös Suomessa.

Näkökulmia oman aikamme identiteetteihin

Teoksen viimeisen osan, Näkökulmia oman aikamme identiteetteihin, tee-
mana on identiteetin rakentaminen ja rakentuminen 1900- ja 2000-
lukujen vaihteessa. Aikaamme on kuvattu postmoderniksi kaudeksi,
jonka radikaalit taloudelliset, tekniset ja kulttuuriset muutokset erot-
tavat aikaisemmasta modernista ja esimodernista ajasta. Ylikansalli-
set verkostot ja toimielimet eivät näytä tunnustavan kansallisia rajoja
ja maailman eri osien keskinäinen riippuvuus on lisääntynyt. Talou-
den ja (viihde)kulttuurin globalisoitumisen ansiosta yksilölle tarjolla
olevat samastumisainekset ovat 2000-luvun alussa moninaisempia kuin
aikaisemmin. Länsimaisen informaatioyhteiskunnan ihanneyksilö on
maailmankansalainen, kosmopoliitti, joka ”surffaa” internetissä ja
”chattaa” eri maista ja kulttuuripiireistä olevien ihmisten kanssa. Yk-
silö pääsee osallistumaan ja kokemaan median välityksellä kaukai-
semmassakin maailmankolkassa tapahtumat reaaliajassa. Kynnys saa-
vuttaa oma viidentoista minuutin kuuluisuus on sekin laskenut. Kuka
tahansa voi pitää päiväkirjaa internetissä ja paljastaa itsestään mitä
ihmeellisimpiä, joskaan ei aina totuudenmukaisia asioita. Ajallemme
ominaiseen ylenmääräiseen tirkistelynhalun tyydyttämiseen kuuluvat
myös arkitodellisuutta parodioivat tosi-tv-ohjelmat. Elämä voidaan
nähdä mahdollisuuksien tilana sekä postmodernit identiteetit nopeasti
vaihdettavissa olevina ja tilannesidonnaisina rooleina. Mahdollisuuk-
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sien ja teknologisten kehitysaskelten kääntöpuolena ovat vapauden
ja vaihtoehtojen loputtomuuden aiheuttama ahdistus sekä turvatto-
muuden tuntemukset. Elämä voi näyttäytyä myös vain sattumanva-
raisena sarjana irrallisia kokemuksia ja elämyksiä.31

Vaikka yksilöllisyyttä usein korostetaan omassa ajassamme, on syy-
tä huomata, ettemme ole edelleenkään irrallaan yhteiskunnallisista
valtarakenteista, instituutioista tai erilaisista ryhmäsidonnaisuuksista.
Ihmisellä on luonteinen tarve ja halu kuulua ryhmään ja olla osa yh-
teisöä. Voidaan myös kysyä, onko perinteisen yhteisöllisyyden myötä
katoamassa yhtenäinen arvo- ja moraaliperusta, jolloin yksilöllinen
ymmärrys ja vastuu korostuvat32 . Samalla kun maailma näyttäytyy
yhä monimutkaisempana paikkana, ihmismieli pyrkii edelleen raken-
tamaan kertomusta itsestään ja omasta paikastaan pirstaleisessa ja kat-
keamattomalla voimalla vyöryvässä informaatiotulvassa. Elämän kiin-
topisteitä etsitään menneisyydestä, omista sukujuurista, muiden ih-
misten elämäkerroista ja vaikkapa oman kodin sisustamisesta. Seka-
sortoista maailmaa pyritään selkeyttämään turvaamalla ”jo tiedettyyn”
menneisyyteen ja turvallisina ja tuttuina pidettyihin seikkoihin. Post-
moderni ei ole niin selkeä ja vääjäämätön irtiotto aikaisemmasta kuin
mitä innokkaimmat yhteiskuntateoreetikot ja taidekriitikot ovat ha-
lunneet tulkita33 .

Paikallistason kokemusmaailmaa kartoitetaan osion ensimmäisessä
artikkelissa. Anna-Liisa Kuczynski analysoi Uudenkaupungin margi-
naalista ruotsinkielistä vähemmistöstä ja tämän kieli-identiteettiä.
Kuczynski erittelee tutkimukseensa haastattelemien ruotsinkielisten
kokemuksia kielen merkityksestä heille itselleen ja pohtii samalla kak-
soisidentiteetin mahdollisuuksia kielellisessä ahtaudessa. Suomen- ja
ruotsinkielisten seka-avioliittojen yleisyys tuo omat haasteensa arkeen,

31 Giddens 1995b.
32 Ks. Sihvola 2004.
33 Ks. enemmän moderni – postmoderni -jaottelun ongelmista Giddens 1995b.
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jossa kaksikielisyys aktualisoituu. Kuczynskin artikkeli on hyvä esi-
merkki oman ajan tutkijan kohtaamista haasteista. Lähdeaineistoa ra-
joittaa viime kädessä vain tutkijan mielikuvitus, ja ihmisen oma ääni
saadaan konkreettisesti kuuluviin esimerkiksi haastatteluissa. Tutkit-
tavat voivat haastaa tutkijan näkemykset, tulkinnat ja ennakkoluulot
ja väittää niitä vastaan. Kuczynski on voinut kaksikielisyyden kritee-
rejä määrittäessään kysyä haastateltavilta itseltään, kuinka he asian
kokevat ja kuinka he itsensä määrittävät. Haastattelutilanteissa tulee
myös esiin tutkittavien maailman moninaisuus ja historiallisesti yhte-
näisenä pidetyn ja sellaiseksi tunnustetun kulttuurivähemmistön he-
terogeenisyys. Tutkijan osaksi jää moniäänisyyden analysointi ja tut-
kittavien kokemusmaailman yksinkertaistamisen välttäminen.

Postmodernistisissa tulkinnoissa painotetaan, että moderniin aika-
kauteen kuulunut kansallisvaltioiden poliittinen ja taloudellinen itse-
määräämisoikeus on sittemmin vähentynyt radikaalisti. Nationalismin
kielteisiä ilmentymiä korostavat tutkijat kuten esimerkiksi Eric Hobs-
bawm ja Richard Kearney myös uskovat, että yksilöä rajoittava natio-
nalismi alkaa olla taakse jäänyttä elämää.34  Tätä näkemystä kritisoi-
daan teoksen kahdessa seuraavassa artikkelissa, jotka luotaavat 1900-
luvun nationalismin seurauksia ja sovelluksia hyvin erilaisissa nyky-
päivän konteksteissa. Hanna Lindberg erittelee kansallisuuden taipu-
mista ruotsalaisen huonekalu- ja sisustusjätin, Ikean, markkinointistra-
tegiaksi, ja Susanna Sulkunen kartoittaa suurikokoisten ja värikkäi-
den seinämaalausten merkitystä kansallisen identiteetin rakentami-
sessa ja ylläpidossa aseellisesta konfliktista toipuvassa Pohjois-Irlan-
nissa. Artikkeleiden sanoma kansallisuuskategorian suhteen on sama:
se ei ole kadonnut ihmisten arjesta, vain sen ilmenemismuodot ja reu-
naehdot ovat muuttuneet35 .

34 Ks. esimerkiksi Hobsbawm 1994 ja Kearney 1997.
35 Ks. aiheesta enemmän Giddens 1995b, Castells 1997 sekä Billig 1995.
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Kansallisesta identiteetistä sekä sen itsepintaisuudesta inhimillisen
kokemuksen jäsentäjänä kertovat myös päivittäismediassa ilmenevät
jopa banaalit käyttöyhteydet, joihin voidaan sisällyttää myös Ikean
keulakuvan, Ingvar Kampradin yhtiön kansainväliseen jäsenlehteen
antama haastattelu. Lindberg pohtii artikkelissaan Kampradiin hen-
kilöityvää ruotsalaisuusdiskurssia ja sitä, miten yhtiö hyödyntää kan-
sankodin positiivisia stereotypioita luoden samalla omannäköistään
diskurssia ruotsalaisuudesta. Ylikansallisilla markkinoilla on erottau-
duttava edukseen kilpailukyvyn turvaamiseksi. Ikean markkinoima
tuoteidentiteetti korostaa luonnonläheisyyttä ja erityistä ruotsalaista
kohtuullisuutta. Mahdollisia asiakkaita ei ärsytetä liian värikkäällä
imagolla, eikä kohderyhmää toisaalta rajata tarpeettoman kapeaksi.
Myönteiset stereotypiat ruotsalaisuudesta vahvistavat yhtiön omalei-
maisuutta, koska ihmiset edelleenkin jaottelevat – niin hyvässä kuin
pahassa – eri maailmankolkista tulevia ihmisiä näiden kansallisuuden
perusteella.

Kaupallisuutta voidaan käyttää hyväksi myös poliittisessa nationa-
lismissa. Pohjoisirlantilaiset seinämaalaukset eli muraalit ovat paikal-
lisia reviirien merkitsijöitä ja jokapäiväisiä muistitauluja. Poliittiset ak-
tivistit käyttävät niitä myös turisteille myymiensä tuotteiden koristei-
na, kansainvälisinä mainoksina omista identiteettivaateistaan. Kau-
pallisuutta keskeisempi teema Sulkusen analyysissä on kahden kilpai-
levan nationalismin paikallinen identiteettipoliittinen kamppailu ja
sen siirtymät rauhanprosessissa. Muraaleja ja niistä tehtyjä tulkintoja
määrittävät katolisten ja protestanttien sosiaalinen ja fyysinen eriyty-
minen sekä heidän kokemuksensa ja muistitietonsa alueen lähimen-
neisyydestä. Yhtäältä muraaleissa toistuva kuvasto heijastaa väestön-
osien kokemuksia ja muistoja, mutta toisaalta niihin pyritään sisäl-
lyttämään vain ne teemat, jotka aktivistit katsovat julkisen muistami-
sen arvoisiksi. Poliittisten aktivistien maalaamat muraalit siirtävät konf-
liktin kuvastoa myös niille, joilla ei ole omakohtaisia kokemuksia konf-
liktin vuosista.
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Tutkijalla on tiedontuottajana erityinen vastuu kirjoittaessaan yksi-
löiden tai kollektiivien identiteeteistä yleisölleen, olipa näiden välissä
ajallista tai kulttuurista etäisyyttä. Julkisessa keskustelussa esimerkiksi
nationalismi saatetaan edelleen katsoa irrationaaliseksi, niiden kau-
kana sotivien toisten ideologiaksi, jonka ilmiasu ei näytä tarvitsevan
syvällisempää kontekstualisointia. Lähempää löytyvät nationalismin
ilmaukset marginalisoidaan nekin joko rasististen ääriliikkeiden ja val-
tioiden globaalia hyvinvointia pilkkaavaksi oman edun tavoitteluksi.36

Tutkijoilta vaaditaan vastuullista kriittisyyttä myös omaa näkökul-
maansa kohtaan. Kokoelman päättävässä artikkelissaan Tuuli Lähdes-
mäki perehtyy tähän teemaan korostaessaan tutkijan valppauden tär-
keyttä erilaisten identiteettikäsityksien keskellä. Tutkijan teoreettiset
ja metodologiset valinnat vaikuttavat siihen, mitä tekijöitä tai keitä
ihmisiä tutkija nostaa analyysissään esiin ja ylipäätään, kuinka hedel-
mällistä tietoa hän kohteestaan tuottaa. Lähdesmäen tutkimuskohtee-
na ovat kansallisille esikuville pystytetyt monumentit ja niistä käydyt
keskustelut. Hän erittelee essentialistisen, konstruktivistisen sekä post-
modernin identiteettikäsityksen antamia näkökulmia monumenttei-
hin ja osoittaa, kuinka erilaista tietoa esimerkiksi Aleksis Kiven mo-
numentista voidaan saada teoreettista näkökulmaa vaihtamalla. Ki-
ven monumentin lisäksi Lähdesmäki luotaa yleisökeskustelua Risto
Rytille ja Tove Janssonille esitetyistä muistomerkeistä ja tuo esiin,
kuinka hajanaisia yhteisöllisyyksiä monumentteihin voi liittyä.

36 Helsingin Sanomat 11.6.2006.
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MUUSA, MESENAATTI JA MUUSIKKO
Naistrubaduurien sosiaalinen identiteetti

Susanna Niiranen

Johdanto

On helppo ymmärtää, miksi naistrubaduurien ”uudelleen löytämi-
nen” 1980-luvulla sai tutkijat innostumaan: keskiaikaisia lähteitä, jot-
ka ovat naisten itsensä tuottamia! Minämuotoiset tekstit tuntuivat avaa-
van keskiaikaisten naisten identiteettiä aivan uudella tavalla ja nais-
trubaduurit nähtiin spontaaneina ja aktiivisina alalla, joka on yleensä
yhdistetty miehiin. Innostus johti ylilyönteihin, mutta tuotti myös suu-
ren määrän hyvää tutkimusta ja keskustelua1  muun muassa keskiai-
kaisista sukupuolirooleista ja keskiaikaisen kirjallisuuden erityispiir-
teistä, jotka ovat olennaisia myös keskiaikaisten identiteettien käsit-
tämisessä. Identiteetti ymmärretään tässä laajasti ihmisen sijoittumi-
sen tarkasteluna osaksi kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä ihmisten tapo-
ja ymmärtää ja määritellä itsensä suhteessa itseensä, sosiaaliseen ym-
päristöönsä ja kulttuuriinsa.

1 Innostuksen aloitti Meg Boginin vuonna 1976 ilmestynyt teos The Women Troubadours, joka

sisälsi naistrubaduurien keskeisimpien laulutekstien englanninkieliset käännökset. Sittemmin

tutkimusta ja keskustelua ovat jatkaneet mm. Rieger 1991, Bec 1995, Gaunt 1995 ja Kay 1990.
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Laulutekstejä on tutkimuksessa usein lähestytty naistrubaduurien
persoonallisuuksien, henkilökohtaisten tuntemusten ja kokemusten il-
mentäjinä. Mikäli persoonallinen identiteetti ymmärretään yksilön mi-
nuudeksi ja siinä koetuiksi jatkuvuuden ja johdonmukaisuuden tun-
teiksi, ei jatkuvuuden tunteita voida välttämättä tavoittaa runokatkel-
man tai edes muutaman kokonaisen laulutekstin perusteella. Siksi tar-
kastelenkin heidän identiteettiään sosiaalisena ilmiönä; sitä, kuinka
naistrubaduurit samaistuivat erilaisiin sosiaalisiin yhteisöihin tai ryh-
miin omaksuen näissä erilaisia sosiaalisia rooleja. Valinta liittyy myös
aikakauden kulttuurin erityispiirteisiin: keskiaikaisen kulttuurin muo-
dot eivät ilmennä niinkään yksilöllisyyttä, vaan pikemminkin yksilön
yhteiskunnassa esitettäviä sosiaalisia rooleja. Nämä roolit vaihtelivat
ennen kaikkea aseman ja sukupuolen mukaan.2

Persoonallista ja sosiaalista identiteettiä ei tietenkään ole aina mah-
dollista erottaa toisistaan keskiaikaisista tai muistakaan lähteistä, sillä
ne muovautuvat suhteessa toisiinsa ja ovat riippuvaisia toisistaan. Jos-
kus on nähty parempana jako yksityisen kokemuksen ja julkisen toi-
minnan välillä,3  mutta nekin ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa kes-
kenään.

Keskityn kuitenkin tarkastelemaan niitä sosiaalisia rooleja, jotka ovat
rakentuneet naistrubaduurien ympärille. Roolien kautta syntyy kuva
naistrubaduurien julkisesta toiminnasta ja sosiaalisesta identiteetistä.
Naistrubaduurien tuotannon eli laulettaviksi tarkoitettujen runojen4  li-
säksi lähteinä on käytetty heistä laadittuja elämäkertoja, vidoja ja ru-
nojen syntyolosuhteista kertovia razoja,5  joita on resitoitu todennä-

2 Beaune 1999, s. 16.
3 Harré 1983, s. 258.
4 Runositaateissa käytän Riegerin editiota (Trobairitz, 1991). Suomenkieliset käännökset ovat

minun.
5 Vidojen ja razojen lähteenä käytän editiota Boutière & Schutz 1964. Suomenkieliset kään-

nökset ovat minun.
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köisesti laulunesittämistilanteessa ja jotka on tallennettu käsikirjoituk-
siin runojen yhteyteen. Näin identiteettiä päästään lähestymään sekä
naistrubaduurien omien tekstien että jonkun ulkopuolisen heistä laa-
timien tekstien valossa.

Samalla pohdin, miksi roolit ovat muotoutuneet tietynlaisiksi. Miksi
esimerkiksi keskiaikaisen kirjallisuuden perinteiset naisille varatut roo-
lit – vaimo, äiti, Eeva ja viettelijätär6  – puuttuvat lähes tyystin ja niitä
korvaavat muusan eli inspiraation antajan, mesenaatin eli suojelijan ja
muusikon eli trubaduurin roolit. Etenkin äitiyden häivyttäminen nais-
joukon identiteetistä voi tuntua ristiriitaiselta aikana, jolloin Neitsyt
Marian – Pyhän Äidin – palvonta oli kristillisessä Euroopassa huipus-
saan ja naisten tärkein tehtävä liittyi perillisten tuottamiseen.

Identiteetin muotoutumisen rinnalle tarkastelun kohteeksi tulee kes-
keisin osin myös keskiaikaisen lähteen lähes tuhatvuotinen muokkau-
tumisprosessi suullisesta esitystilanteesta 1100-luvulta 2000-luvun tutki-
jan pöydälle. Välissä on niin teokset suullisesti välittänyt kulttuuri, kir-
jallisen ilmiasun niille antaneet kopistit ja kirjurit, käsikirjoitusten tilaa-
jat ja omistajat kuin tutkijan valinnat, jotka luonnollisesti kaikki ovat
vaikuttaneet identiteetin ilmenemismuotoihin ja niiden havaitsemiseen.7

Identiteetin pohtiminen oli keskiaikaisen naisen murheista varmas-
ti pienimpiä, eikä sitä tehty ainakaan sellaisin nykyaikaisin käsittein
kuten identiteetti, status, rooli, habitus, minuus, etnisyys, luokka tai
kulttuuri.8  Siinä mielessä koko kysymyksenasettelu lähtee tämän ajan

6 Heng 2003, s. 160. Heng listaa naisen tyypillisiksi rooleiksi keskiaikaisessa kirjallisuudessa

seuraavat: ”mother, Eve, seductress, courtly amie and wife”, joista vain amie esiintyy nais-

trubaduurien tuotannossa.
7 Suhtautumisesta keskiajan kirjallisuuteen ks. Mehtonen 1989.
8 Esimerkiksi termit status, habitus ja cultura tunnettiin kyllä jo antiikin ja keskiajan latinassa,

mutta niiden merkitys on nykyisessä tieteen diskurssissa muuttunut. Esimerkiksi sosiologi

Pierre Bourdieun lanseeraama käsite ’habitus’ koskee koko asenteiden ja suhtautumistapo-

jen järjestelmää kun taas alkuperäisellä latinankielisellä termillä viitattiin lähinnä ihmisen ul-

koiseen olemukseen. Habituksen käsitteestä ks. Bourdieu, 1979; Jargon, 1998.
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tutkimusdiskurssista, mikä ei tietenkään poista sitä todennäköisyyttä,
että 1100–1200-luvulla elänyt ihminenkin on pohtinut kuka ja millai-
nen ihminen hän on, mihin erilaisiin ryhmiin hän kuuluu, ja minkä-
laisista aineksista hänen minuutensa muodostuu. Tässä artikkelissa
olennaisempaa on kuitenkin se, kuinka nuo ainekset esitettiin ulos-
päin ja millaisina ne näyttäytyivät ja näyttäytyvät muille. Laulujen
laatiminen ja niistä kertominen kun oli jo alun pitäen julkinen teko.
Tekstit oli tarkoitettu yleisön edessä esitettäviksi.

Naistrubaduureilla tarkoitan noin kahtakymmentä oksitanialaista lau-
luntekijää, trobairitzia, jotka elivät noin 1150–1250 ja joiden lauluja on
säilynyt keskiaikaisissa käsikirjoituksissa. Huolimatta puutteista mo-
nien henkilötiedoissa, keskiajantutkijat ovat osoittaneet, että trobai-
ritzit voidaan identifioida yhtä luotettavasti kuin miestrubaduurit
heille attribuoituihin käsikirjoituksiin.9  Oksitanialaisten naistrubaduu-
rien yhteiseksi nimittäjäksi on vakiintunut paitsi tekstien naisäänisyys10

myös tietyt yhtäläisyydet laulutekstien kielessä (muinaisoksitaani), tyy-
lilajissa (ns. aristokraattinen rekisteri11 ) sekä käsikirjoituksissa (lähin-
nä italialaiset, katalonialaiset ja ranskalaiset trubaduurilauluja sisältä-
vät manuskriptit 1200–1300-luvulta). Tästäkin syystä on mielekästä
tarkastella naistrubaduuriutta kollektiivisesti, ryhmäidentiteettinä.

Lähtökohtana on moniosaisen identiteetin malli: toisiaan täydentä-
vät sosiaaliset identiteetit, jotka tilanteesta riippuen muuttuvat ja vaih-
tavat tärkeysjärjestystä.12  Sosiaalisen identiteetin moniosaista mallia

9 Margaret Swittenin tutkimusta on siteerattu teoksessa Bruckner; Shepard & White 1995,

s. xxxii.
10 Termiä gender vakiintuneempi käsite ranskankielisessä tutkimuskirjallisuudessa on féminité

textuelle, Bec 1995, s. 23 ja s. 49. Naispuoliseen minäkertojaan viittaavat muinaisoksitaanin

kieliopilliset muodot (substantiivien, adjektiivien ja partisiippien feminiinit) sekä muu puhutte-

lu, jotka paljastavat puhujan olevan naisen ks. Rieger 1991, Sprachliche Identifikations-

kriterien, s. 30–33.
11 Bec on typologisoinut aristokraattisen ja populaarin rekisterin piirteet, Bec 1977, s. 34.
12 Ks. esimerkiksi Eriksen 2004, s. 353.



41MUUSA, MESENAATTI  JA MUUSIKKO

voidaan kuvata vaikkapa seuraavan esimerkin (naistrubaduuri Gar-
senda de Forcalquier) avulla: kristitty, oksitanialainen, provencelai-
nen, Forcalquierin alueelta kotoisin oleva ja Forcalquierin sukuun kuu-
luva. Lisäksi hänellä on muitakin identiteettejä jotka ikään kuin leik-
kaavat edellisiä: hän voi olla 30-vuotias, nainen, ruhtinaan puoliso eli
kreivitär, äiti, trubaduuri ja toisten trubaduurien tukija, eräänlaisen
kulttuurisalongin emäntä. Hän kuuluu moniin ryhmin, joiden jäsenet
eivät ole välttämättä tai ovat vain osittain samoja. Eri tilanteissa eri
ryhmät ja niiden tärkeys nousevat esiin ja vuorottelevat.

Naistrubaduurien sosiaalisen identiteetin tarkastelun yhtenä päämää-
ränä on myös yritys sijoittaa heidät trubaduurien ammatilliseen kent-
tään tilanteessa, missä tietoja naistrubaduurien ammatinharjoittami-
sesta ei juuri ole. Trubaduurina toimiminen ei nimittäin ollut trobairit-
zeille välttämättä jokapäiväisen leivän tuova ammatti. Niukkojen läh-
teiden, joita heistä on sekä runokäsikirjoitusten mukaan he kuuluivat
oksitanialaiseen yläluokkaan, jonka ei tarvinnut laulaa elääkseen. Am-
matin sijaan käyttökelpoisempi käsite naistrubaduurien yhteydessä
on ammattitaito tai yksinkertaisesti lauluntekotaito, joka on luonnolli-
sesti olennainen osa trobairitzien sosiaalista identiteettiä.

Sosiaalista tarkastelukulmaa puoltaa myös tosiasia, että naistruba-
duureja kohdeltiin jonkinlaisena kollektiivisena ryhmänä jo keskiajal-
la. Tutkimuksen kannalta erityisen arvokas on 1200-luvulta peräisin
oleva käsikirjoitus H, jossa naistrubaduurit on paitsi ryhmitelty omaksi
kokonaisuudekseen, myös kuvattu miniatyyrein. 13

Keskiaikaisista käsikirjoituksista trobairitzeille voidaan erottaa kol-
me yhteistä nimittäjää maantieteellisen ja kulttuurisen alueen (Ok-
sitania)14  ja kielen (oksitaani) lisäksi: 1) sukupuoli, naisäänisyys 2) ar-

13 Vat. lat. 3207, Biblioteca Vaticana.
14 Oksitania ei muodostanut valtiollista kokonaisuutta, vaan oli kieli- ja kulttuurialue, joka koostui

muuttuvista, myös keskenään taistelevista poliittisista yksiköistä. Näistä suurimpia ja trubaduu-

rien kannalta keskeisimpiä olivat Toulousen, Akvitanian ja Aragonia-Katalonian ruhtinaskunnat.
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vostettu sosiaalinen asema, aristokraattisuus 3) trubaduurius, taito teh-
dä lauluja.

Naisääninen identiteetti

MUUSAT JA MESENAATIT

Olennainen kysymys naistrubaduureista puhuttaessa on sukupuoli.
Onko se, että laulut ovat naisten tekemiä tai ”naisten suuhun” sopi-
viksi laadittuja vaikuttanut esimerkiksi niiden sisältöön? Eroavatko
ne miesten tekemistä lauluista? Vertailun tekeminen on hankalaa ai-
neistojen suuren kokoeron takia: naisilta tunnetaan laajimpienkin kri-
teerien mukaan n. 40 kun taas miestrubaduureilta n. 4500 lauluteks-
tiä. Naistrubaduurien lauluista löytyy kuitenkin kaikki yleisimmät lau-
lutyypit: rakkauslaulu, canso, vuoro- tai kiistalaulu tenso, yhteiskunnal-
linen, poliittinen tai uskonnollinen sirventes ja surunvalitus, planh. Lau-
lujen aiheissa ei ole miesten ja naisten teksteissä havaittu suuria poik-
keavuuksia, ei myöskään metriikassa. Sen sijaan retoriikasta on löy-
detty eroja: naisten on havaittu käyttäneen enemmän negaatioita se-
kä käsitelleen erityisen runsaasti luottamuksen ja petollisuuden tee-
maa.15  Tämä voi olla heijastumaa heidän asemastaan altavastaajana
parisuhteissa: kaikesta naisen ”palvonnasta” huolimatta miehet kulki-
vat, naiset odottivat.

Teksteissä naisten tärkeäksi rooliksi nousee inspiraation lähteenä toi-
miminen toisille trubaduureille. Naishahmot innoittivat myös nais-
trubaduureja. Naistrubaduuri Bieris de Romans laulaa tuntematto-
malle rouva Marialle:

15 Ferrante 1989, s. 63–72; Bruckner et al, s. xxiii.
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Ihana rouva, jolle kuuluvat hyvä maine, ilo
ja hienostunut puhetapa; teille lähetän säkeeni16

Teksti on innoittanut tutkijoita tulkintoihin naistrubaduurin ja ”Marian”
mahdollisesta lesbosuhteesta. Naistrubaduurien tutkija Angelica
Rieger on kuitenkin osoittanut tekstin kontekstissaan tavanomaiseksi,
naisten välistä tuttuutta ilmentäväksi retoriikaksi.17

”Muusana” toimiminen saattoi toki merkitä jonkinasteista ystävyys-
tai rakkaussuhdetta, mutta usein myös trubaduurien suojelemista tai-
teellisesti ja taloudellisesti, minkä trubaduuri palkitsi ylistävällä lau-
lulla. Muun muassa naistrubaduuri Garsenda de Forcalquier esiintyy
kahdessa trubaduurielämäkerrassa laulujen innoittajana. Garsenda
oli mahtavan Provencen kreivin (joka oli myös Aragonian kuninkaan
veli) vaimo, johon olivat vidojen mukaan ihastuneita täysin eri yhteis-
kuntaluokista tulevat trubaduurit, kauppiaanpoika Elias de Barjols ja
paroni Gui de Cavaillon.18  Koska häneltä on säilynyt Gui de Cavail-
lonin kanssa yhdessä tehty tenso, vida voi ilmentää myös trubaduurien
keskinäistä, onnistunutta yhteistyötä. Tällaisessa tilanteessa jo hovi-
kulttuurin kohteliaisuussäännöt ja retoriikka vaativat Garsendan ylis-
tämistä, olihan hän domna, ylhäinen nainen, kreivitär ja kuninkaan
veljen puoliso.

Naistrubaduuri Maria de Ventadorn puolestaan tuli trubaduureis-
taan kuulusta Ventadornin linnasta. Linnanrouvan kerrotaan toimi-
neen aloitteentekijänä vuorolaulun syntymisessä yhdessä trubaduuri
Gui d´Usselin kanssa.19  Eli tässä tapauksessa, mikäli razoon on usko-
mista, muusana toimi pikemminkin miestrubaduuri. Garsendan ja Ma-
rian esimerkit puhuvat sen puolesta, että trobairitzit toimivat tiiviissä

16 Bieiris de Romans, Na Maria, pretz e fina valors, r.21–22.
17 Ks. Rieger 1989.
18 Vida, Elias de Barjols (5) s. 215 ; Vida, Gui de Cavaillon (3), s. 505.
19 Razo, Maria de Ventadorn (4–9), s. 212–213.
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vuorovaikutuksessa trubaduurien verkostossa. Lisäksi ne kertovat, et-
tei laulujen laatiminen ollut välttämättä yksinäisyyttä tai yksityisyyttä
vaativaa puuhaa, vaan tensojen synty edellytti trubaduurien yhteistoi-
mintaa.

Joka tapauksessa eräät oksitanialaiset hovit, toiset ruhtinaallisia, toi-
set taas vaatimattomampia linnoja, toimivat trubaduurien ja naistru-
baduurien kohtaamispaikkoina. Naisten rooli trubaduurien innoitta-
jina ja heidän suhteittensa laatu on aihe, josta on kirjoitettu hylly-
metreittäin. Mahdollisten ”romanttisten” syiden lisäksi on selvää, että
trubaduurien ylistyslaulut kohdistuivat ennen kaikkea heidän suoje-
lijoilleen, linnanherralle ja tämän puolisolle. Puolison kauneuden ja
muiden ominaisuuksien ylistäminen julkisesti lisäsi myös aviomiehen
kunniaa. Samalla tavoin trubaduurit laativat ylistyslauluja myös mies-
puolisista suojelijoistaan. Mikäli suojelu loppui tai suhteeseen tuli mui-
ta säröjä, ylistys vaihtui pilkaksi. Kuvaavaa on vertaus trubaduureista
osana hovien PR-koneistona. Keskiaikaisen yhteiskunnan perusperi-
aatteen mukaan tässäkin palvelusten oletettiin olevan molemmin-
puolisia. Trubaduurien maine kehittyi isäntien suosion tai sen mene-
tyksen myötä ja sama kääntäen: isäntäparin ja linnan maine riippui
trubaduurin saamasta kohtelusta. Tässä mielessä trubaduureilla oli
jonkin verran poliittista vaikutusvaltaa ja tätä valtaa jotkut myös in-
nokkaasti käyttivät.20

Naistrubaduurit pitivät itse inspiraation antajan roolia yllä. Toisaal-
ta he kuvasivat myös tilanteita, joissa mies löytää uuden ”ystävän” ja
inspiraationlähteen. Tällöin pettymyksen ja petetyksi tulemisen tun-
teet tulevat päällimmäisiksi motiiveiksi. Comtessa de Dia valittaa mi-
näkertojan suulla:

20 Esimerkiksi trubaduuri Bertran de Born vaikutti lauluillaan kapinaan Henrik II:a ja tämän poi-

kaa Rikhard Leijonamieltä vastaan, Goldin 1973, ss. 225–226. Naistrubaduurien yhteiskun-

nallisesti kantaaottavaa tekstiä edustaa lähinnä Gormonda de Monpeslierin sirventes, Greu

m´es a durar, quar aug tal descrezensa. joka käsittelee uskontopolitiikkaa. Ks. Städtler 1989.
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Mikään ei merkitse hänelle mitään,
ei armollisuus eikä hienot tavat,
ei kauneuteni, maineeni tai älyni.
Minua on petetty ja petkutettu
aivan kuin olisin epämiellyttävä.21

Kun domnien inspiraationlähteenä toimimisesta on kirjoitettu tutki-
muskirjallisuudessa paljonkin, naisten ”mesenaattitoiminta” eli truba-
duurien taloudellinen ja taiteellinen tukeminen on jäänyt vähemmäl-
le huomiolle. Naisten merkitys trubaduurikulttuurin tukemisessa on
kuitenkin ollut keskeinen; se näkyy esimerkiksi trubaduuri Guiraut
d’Espanhan tanssilaulussa, jossa hän ylistää ylhäisten oksitanialaisten
naisten mainetta joitakin nimeltä mainiten, yhtenä heidän joukos-
saan naistrubaduuri, domna Tibors Provencesta.22  Käytännössä naiset
olivat mukana järjestämässä vastaanottoja, juhlallisuuksia ja illanviet-
toja, joissa trubaduurit vierailivat. Naisten vieraanvaraisuuden taito
olikin trubaduurien keskuudessa korkealle arvostettua.23

Aatelisnaisten asemasta ja merkityksestä trubaduurikulttuurin suo-
jelijoina kertoo myös se, että laulut on osoitettu usein naisille. Tämä
osoittaminen tapahtui viimeisessä säkeistössä, jota kutsutaan nimellä
tornada. Tornadassa pyydetään joglaria (muusikko/laulaja) tai sanan-
saattajaa toimittamaan laulu tietylle henkilölle. Esimerkiksi naistru-
baduuri Azalais de Porcairagues osoittaa tornadassaan laulun Ermen-
garde Narbonnelaiselle (1143–1197), naispuoliselle lääninherralle ja
tunnetulle trubaduurien suojelijalle:24

21 Comtessa de Dia, A chantar m’er, r. 4–7.
22 Guiraut d’Espanha, Sa gaia semblansa, r. 11–12.
23 Niiranen 1999, s. 79 ja s. 107.
24 Attribuoinnista ks. Bec 1995, s. 70.
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Iloluontoinen joglar,
viekää tuonne Narbonneen
lauluni ja sen loppusäkeistö
rouvalle, jota johdattavat nuoruus ja ilo.25

Naistrubaduurien korkea sosiaalinen asema ja yhteydet miestruba-
duureihin muun muassa sukulaisuussuhtein mahdollistivat heidän toi-
mintansa trubaduurien suojelijoina. Välimerellisessä kulttuuripiirissä
naisten toimiminen kulttuurin suojelijoina ja rahoittajina ei ollut mi-
tenkään epätavallista keskiajalla ja renessanssin aikana.26

Koska trubaduuri ”ihastui” lähes aina naispuoliseen suojelijaansa,
joka taas oli omanlaisessaan riippuvuussuhteessa trubaduuriin, mi-
tään ovelia viettelykeinoja ei tarvittu. Tästä syystä Hengin mainitse-
ma (ks. viite 7), keskiaikaisessa kirjallisuudessa yleinen viettelijättären
rooli puuttuu sekä mies- että naistrubaduurien teksteistä. Trubaduuri-
lyriikkaan eivät kuulu myöskään sadunomainen fantasia tai maagiset
voimat, joita esimerkiksi kelttiläistarinoiden sankarittaret käyttivät vie-
telläkseen ritareita.

Hengin listasta (äiti, Eeva, viettelijätär, hovikulttuurin amie ja vai-
mo) ainoastaan amie (oksitaanin amia), naispuolinen ystävä, kuului
trubaduurilyriikan naisrooleihin. Amia on trobairitzien lyriikassa kes-
keinen, mutta sen merkitys on monitulkintainen. Viitataanko sillä in-
spiraation lähteeseen, suojelijaan, ystävättäreen, rakastettuun, lähei-
seen vai sukulaiseen ei aina selviä tekstiyhteydestä.

VAIMOT JA ÄIDIT

Äidin ja vaimon roolit eivät olleet pelkästään yksityisiä, perheen sisäi-
siä, vaan niillä oli aatelissuvuissa myös julkinen merkitys. Ne kietou-

25 Azalais de Porcairagues, Ar em al freg temps vengut, r. 49–52.
26 Hall McCash 1996; Reiss & Wilkins 2001.
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tuivat suvun merkitykseen (vain aatelisilla oli ”oikeus” menneisyy-
teen, mikä ilmeni genealogioiden, sukuluetteloiden tärkeytenä ja esil-
letuomisena) sekä yleisiin perhestrategioihin. Vaimon valinta oli per-
hestrategia, joka liittyi avioliiton merkitykseen sukujen yhdistäjänä.
Äidin rooliin puolestaan sisältyi paitsi reproduktiivinen tehtävä su-
vun uusien jäsenten tuottajana, myös näiden uusien jäsenten sosiaa-
listaminen sukuun, yhteisöön ja kulttuuriin muun muassa kasvatuk-
sen keinoin.27

Kirkon propagoimaan kristilliseen naiskuvaan kuului itsestään sel-
västi myös äitiyden ja perheen keskeinen rooli, esikuvanaan Maria,
Pyhä Äiti. Marian kultti levisi 1000-luvun lopulta asti voimakkaasti ja
sai ilmenemismuotoja niin uskonelämässä kuin kirjallisuudessa ja tai-
teessakin. Maria toimi paitsi äitiyden, myös neitsyyden esikuvana. Nais-
ten oli siis hyvä valita jompikumpi. Luonteeltaan maallisessa truba-
duurikirjallisuudessa neitsyydellä ei ollut juurikaan arvoa eikä merki-
tystä, suurin osa kuvatuista naisista kun oli naimisissa olevia naisia,
domnia.

Asiakirjat kertovat näillä domnilla olleen lapsia. Lapsista ei kuiten-
kaan juuri puhuta lauluissa eikä naistrubaduurien elämäkerroissakaan
perillisiä mainita. Tarkastelen tätä äitiyden häivyttämistä esimerkin-
omaisesti naistrubaduuri Garsenda de Forcalquierin elämänkulun sekä
erään naistrubaduurien laulun, jossa lapsensaantia käsitellään, kautta.

Garsendan elämää on dokumentoitu enemmän kuin muiden nais-
trubaduurien, koska hän oli Provencen kreivitär, syntyisin Forcal-
quierin arvokkaasta suvusta. Hän oli syntynyt noin vuonna 1180.
Vuonna 1193 hänet kihlattiin Alfonso II:lle, Provencen kreiville, joka
oli kaksi vuotta morsianta nuorempi. Sulhasen ollessa näinkin nuori,
avioliitto toimeenpantiin myöhemmin. Miehensä kuoltua Garsenda

27 Keskiaikaisen perheen määritelmästä ks. esimerkiksi Bouchard 1998, s. 68 ; Äidin roolista,

Lett 1997 s. 18, 154–160.
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toimi poikansa sijaishallitsijana, mikä kreivikunnan asiakirjoissa il-
maistiin epiteetillä mater et tutrix, äiti ja holhooja. Garsendan julkisen
elämän aktiivista aikaa kesti vuoteen 1220, jolloin hän oli nelissäkym-
menissä ja jolloin hänen poikansa meni naimisiin. Poikansa häiden
jälkeen Garsenda vetäytyi luostariin, minkä jälkeen jäljet hänestä hä-
viävät.28

Garsendan elämänkulku on keskiajan naiselle tyypillinen. Se ra-
kentuu ennen kaikkea neidon, vaimon, äidin ja lesken statuksista ja
niiden mukaisista rooleista. Lisämausteena on sijaishallitsijan tehtä-
vä, joka kertoo äidin roolin ja julkisen aseman tärkeydestä synnyttä-
misen ja kasvattamisen jälkeenkin. Pojan naittamisen jälkeen äidin
rooli perheessä väistyy ja keskiöön astuu uusi aviopari, jolta ryhdy-
tään odottamaan perillistä. Garsendan siirtyminen luostarin seinien
sisäpuolelle ei välttämättä tarkoita, etteikö hän ole voinut jatkaa aktii-
vista elämää siellä, esimerkiksi luostarin kehittämistä lahjoituksin.

Toimiessaan vielä hovissa Garsenda tunnettiin myös trubaduurien
suojelijana hovissaan Aix-en-Provencessa. Trubaduuri Elias de Barjols
omisti hänelle lauluja ja Garsenda itse puolestaan sepitti vuorolaulun
trubaduuri Gui de Cavaillonin kanssa. Garsenda mainitaan molem-
pien trubaduurien vidoissa sekä eräässä novellissa, omaa vidaa hänes-
tä ei ole.29

Garsendan trubaduurivaihe on sattunut oletettavasti vuosien 1200–
1220 välille, jolloin myös edellä mainitut trubaduurit Elias de Barjols
ja Gui de Cavaillon olivat aktiivisia laulujen teossa. Tällöin Garsenda
oli aikuisiässä takanaan hovissa kasvaneen tytön tiedot ja taidot; pe-
ruskoulutus, johon kuului olennaisena osana runous ja musiikki sekä
sosiaaliset taidot, kuten hyvä puhetaito ja miellyttävä olemus, jotka
kaikki olivat olennaisia myös trubaduurikulttuurissa. Hänen synty-

28 Dictionnaire de biographie française, osa 14, 1979 hakusana Forcalquier.
29 La Comtessa de Proença (Garsenda de Forcalquier) ja Gui de Cavalhon, Vos que´m

semblatz dels corals amadors; Vida, Gui de Cavalhon, s. 505 ; Vida, Elias Barjols, s. 215.



49MUUSA, MESENAATTI  JA MUUSIKKO

peränsä sekä avioliittonsa mahdollistivat jatkuvassa kosketuksessa toi-
mimisen trubaduurien ja näiden taiteen kanssa. Sekä lähteet että lau-
luteksti antavat kuvan vahvasta naisesta, joka asemansa turvin pystyi
jättämään jälkensä sekä asiakirjoihin että trubaduurikirjallisuuteen. Kuva
vahvuudesta vielä korostuu, kun lukee hänen laulutekstiään – ei vain
vaativan domnan oikutteluna, vaan myös – ironisena puheenvuorona,
joka leikittelee lajityypin traditionaalisilla asetelmilla. Vuorolaulussa,
jossa Garsenda esiintyy toisena laulajana, hän syyttää ritaria pelku-
ruudesta. Ritarihyveistä tärkein oli rohkeus, joten pelkuriksi haukku-
minen oli hovipiireissä pahinta, mitä miehen kohdalle saattoi tulla.

Naistrubaduurien laulut ovat pääsääntöisesti rakkauslauluja cansoja
ja vuorolauluja tensoja, joiden topiikka niin ikään usein liittyy rakkau-
teen. Tähän lajityyppiin eivät lapset, taloudenhoito ja perhe-elämä
kuuluneet. Koska naistrubaduurit eivät tuo lauluissa esille lapsia tai
perhe-elämää, eivät niin tee myöskään elämänkerturit. Vidojen ja razojen
sekä laulutekstien sisällöillä on usein yhteys, mikä tarkoittaa käytän-
nössä sitä, että paremman puutteessa elämänkerturit ja muut muok-
kaajat ovat käyttäneet laulutekstejä tietolähteenään. Elämäkertojen
laatijat eivät välttämättä tunteneet naistrubaduurien perheolosuhteita
tai ne olivat unohtuneet siihen mennessä kun elämäkerrat saivat kir-
jallisen muodon.

Piirre ei ole ainoalaatuinen, vaan samantyyppistä suhtautumista äi-
tien ja lasten suhteisiin esiintyy muussakin oksitanialaisessa kirjalli-
suudessa. Linda M. Paterson selittää ilmiön johtuvan naisen ensisijai-
sista velvollisuuksista puolisoaan kohtaan lasten tullessa vasta tämän
jälkeen.30  Miestrubaduurit kyllä laulavat joskus lapsistaan ja jälkikas-
vuun viitataan myös heidän elämäkerroissaan.

Sen sijaan ainoa naistrubaduurien lauluteksti, jossa lapsista puhu-
taan, käsittelee aihepiiriä ongelmana. Teksti on 1200-luvun lopulta ja

30 Paterson 1993, s. 293.
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siinä kaksi naista keskustelee; nuoremman kysyessä vanhemmalta neu-
voa, pitäisikö nuoren naisen mennä naimisiin ja hankkia lapsia vai
ei.31  Tekstin tyylilaji on erikoinen sekoitus mystisyyttä ja arkipäiväi-
syyttä. Nuori nainen on kauhuissaan raskauden vaikutuksista, hän tie-
tää synnyttämisen kivuliaisuudesta ja että:

rinnat roikkuvat
ja vatsasta tulee ryppyinen ja epämiellyttävä.

Vanhempi nainen neuvoo häntä ottamaan puolisoksi ”tiedolla kruu-
natun”, jonka on tulkittu olevan pappismies tai itse Kristus, toisin sa-
noen hän neuvoo neitosta menemään luostariin. Tätä tulkintaa tukee
myös puhuttelu ”sisarista”. Tekstin alussa nuorempi nainen pyytää
ikään kuin kysyjiä olisi kaksi:

Antakaa neuvo meille kahdelle sisarelle.

Sisar voi toki tarkoittaa myös sukulaisuutta. Lasten saaminen ei siis
näyttäydy houkuttelevana vaihtoehtona nuorelle neidolle, sen sijaan
ajatus naimisiinmenosta tuntuu hyvältä:

puolison ottaminen miellyttää minua

Neidon pohdinta eri vaihtoehtojen välillä saattaa antaa kuvan, että
hänellä olisi ollut valinnanvaraa päättää naimisiinmenostaan ja puo-
lisonvalinnastaan itse. Silti, naisen suostumus (consensus) avioliittoon
oli suvun sisältä tulleista paineista johtuen yleensä lähinnä muodolli-
nen.32

31 Alaisina Iselda ja Carenza, Na Carenza ab bel cors avenenz.
32 Paterson 1993, s. 229.
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Kaikkein tunnetuin trobairitz on Comtessa de Dia, jolta ainoana nais-
trubaduureista on säilynyt laulutekstiin myös melodia. Aistilliset lau-
lut ovat herättäneet huomiota, niin että häntä on usein verrattu antii-
kin naisrunoilija Sapphoon.33  Eräs siteeratuimmista kohdista on koh-
ta, jossa laulun naiskertoja haaveilee eräästä toisesta miehestä kuin
puolisostaan:

Haluaisin ritariseuralaiseni alastomana yhdeksi illaksi käsivar-
silleni…
…haluaisin niin kovin pitää häntä aviomieheni tilalla.34

Trubaduurirunoutta on pidetty aviorikokseen yllyttävänä keskiajalla
ja sen jälkeen. Emme kuitenkaan pysty osoittamaan, tapahtuiko sen
kuvaamia asioita todellisuudessa. Lisäksi on pidettävä mielessä laulu-
jen sosiaalinen ulottuvuus: suojelijan tai tämän puolison imartelu, mis-
sä saatettiin mennä melko pitkällekin samoin kuin tyhmän tai mus-
tasukkaisen aviomiehen pilkkaamisessa. Epätyydyttävien avioliitto-
jen kuvaamisesta kehittyi populaarilyriikassa aivan oma genrensä ns.
chansons de mal-mariées.

Myöhempinä aikoina naistrubaduurien sensuaalisuutta ja moraalia
on paheksuttu35 , omana aikanaan trobairitzien tekstejä ei kuitenkaan
pidetty liian uskaliaina. Kaikissa säilyneissä keskiaikaisissa lähteissä
heidät kuvataan arvokkaina ja arvostettuina lauluntekijöinä. Laulu-
jen sisältöä ei moralisoitu, vaan niitä kuvattiin yksinkertaisesti ”hyvik-
si” tai ”kauniiksi”. Vaimous ja äitiys saattoivat kuulua trobairitzien elä-
mään, mutta lauluissa ja elämäkerroissa, trobairitzin roolissa, ne eivät

33 Riquer 1983–1989, s. 793.
34 Comtessa de Dia, Estat ai en greu cossirier, rr. 9–10 ja 21–22.
35 Suhtautuminen muuttuu radikaalisti uudelle ajalle siirryttäessä, ns. Béziers’n käsikirjoitukses-

ta (1600-luvun alku) lähtien, missä trobairitzit kuvataan halpoina viihdyttäjinä, Bec 1995, s.

60.
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olleet oleellisia. Piirre saattaa liittyä myös oksitanialaisen aristokra-
tian elämäntapaan: naisilla ja etenkin trobairitzilla oli muitakin vai-
kutuskanavia julkisessa elämässä kuin vaimouden ja äitiyden kautta
toimiminen.

Laulujen naiskuva nauravine, kauniine ja taitavasti puhuvine ja lau-
lavine linnanrouvineen on täysin erityyppinen kuin kirkon kuvaama
Eeva-Maria -dikotomia nöyryys-, vaatimattomuus- ja vaiteliaisuusihan-
teineen. Maallisuus sinänsä ei naiskuvaa selitä, vaan kuvasto on ni-
menomaan aristokraattista, grand chant courtois’n perinteen mukaista.
Se ei käytä populaarimman rekisterin naistyyppejä, joiden keskeinen
hahmo on nalkuttava, laiska ja pahantuulinen vaimo. Naistrubaduu-
rit eivät murra grand chant courtois’n perinteitä, he eivät kuvaa itseään
huonoina vaimoina, ovelina viettelijättärinä, hoivaavina äiteinä tai syyl-
lisinä Eevoina, vaan pitäytyvät genrenmukaisissa rooleissa: tietyillä
ansioillaan, joko hankituilla (hyvä käytös, oppineisuus, puhe- ja lau-
luntekotaito) tai annetuilla (kauneus, syntyperä); huomion ansaitsevia
”ystävinä” ja tukijoina trubaduurien verkostoissa.

Sosiaalinen asema

Trubaduurikirjallisuudessa naistrubaduurien epiteettinä on yleensä
na tai n´ (esim. Na Maria, N´Alamanda), jotka ovat lyhenteitä sanasta
domna, rouva, tarkoittaen paitsi ylhäistä säätyä myös naimisissa oloa.
Alempisäätyisten naisten nimityksillä femna (nainen) tai mulier (vai-
mo) heitä ei kutsuta eivätkä he itsekään käytä näitä nimityksiä. Laulu-
jen henkilöhahmot sijoittuvat hoveihin ja linnoihin: rouvien ja nei-
tojen (donzela) lisäksi niissä esiintyy herroja (senher) ja ritareita (cavalier).
Muut yhteiskuntaluokat esiintyivät lauluissa vain satunnaisesti. Yleen-
sä rahvaan edustaja (vilain) sai kuvata lauluissa kaikkea negatiivista
kuten huonoja tapoja, rumuutta ja löyhää moraalia. Laulujen tekijät
olivat siis vahvasti sosiaalistuneita hovikulttuuriin ja sen arvoihin sekä
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niiden eteenpäin välittämiseen. Lauluihin rakennettu naistrubaduu-
rien identiteetti on selkeästi aristokraattinen, mikä ei ilmene pelkäs-
tään tyylissä, vaan ilmaistaan myös eksplisiittisesti:

Minun täytyy laskea maineeni ja hyvän syntyperäni varaan…36

Sama koskee myös heistä tehtyjä elämäkertoja. Naisten taustat olivat
selvästi homogeenisempia kuin miesten: ilmeisesti naistrubaduureik-
si ei noustu muualta kuin aristokratiasta. Sen sijaan miestrubaduurien
sosiaalinen tausta oli kirjavampi prinsseistä palvelijoihin ja papeista
porvareihin ja sosiaalinen kierto toimi yleensä ylöspäin, mutta myös
alaspäin.

Muiden naismusikanttien kuin naistrubaduurien (ks. seur.luku) syn-
typerä on epäilemättä ollut vaihtelevampaa ja keskittynyt alempiin
yhteiskuntaryhmiin. Naistrubaduurien taustaa selittänee oksitanialai-
sen aatelisnaisen suhteellisen riippumaton asema ja tilaisuudet viet-
tää aikaa yhdessä trubaduurien kanssa sekä seurata näiden työtä. Oma
osansa on kasvatuksella: linnoissa ja hoveissa kasvaneilla tytöillä, jot-
ka olivat saaneet sen verran peruskoulutusta, että heillä oli riittävästi
itseluottamusta ja taitoja tarttua laulujen tekemiseen.

Yläluokan tyttöjen peruskoulutus sisälsi lukemista ja kirjoittamista,
uskontoa, runoutta, musiikkia, puhetaitoa. Lukemisen ja kirjoittami-
sen osuus on ollut viimeaikaisten tutkimusten mukaan jopa yleisem-
pää tyttöjen kuin poikien keskuudessa. Kotioloissa luku- ja kirjoitus-
taidon välittäminen lapsille oli usein äitien vastuulla.37

Laulujen sisältö tukee mielikuvaa emotionaalisesti itsenäisistä nai-
sista, joilla oli auktoriteettia ja mainetta yhteisönsä piirissä. Tunteet
saattoivat olla negatiivisia (suru, tuska, pettymys, epätoivo) tai positii-
visia (ilo, onni, ihailu), ja ne liittyivät rakkauteen ja intohimoon.

36 Comtessa de Dia, A chantar m’er, r. 29.
37 Frugoni 1991, s. 414–415; Lett 1997, s. 154–157.
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Kun modernin ajan kirjallisuushistorioitsijat ovat pitäneet naistru-
baduurien teoksia ”kirjallisina harjoitelmina”38 , ylistettiin heidän tai-
tojaan keskiaikaisessa kirjallisuudessa. Elämäkerroissa heitä kuvataan
ylhäissyntyisinä oppineina naisina, joilla oli hyvä lauluntekotaito. Kä-
sikirjoitusten miniatyyrit tukevat samaa mielikuvaa: Comtessa de Dialle
on erääseen miniatyyriin piirretty jopa kärpännahkaviitta, mikä on
osoitus todella korkeasta sosiaalisesta statuksesta. Muidenkin vaatteet
edustavat ylhäisön pukeutumistyyliä, samoin kuin muu ulkoinen ole-
mus asentoa, väritystä ja koristelua myöten.39

Naistrubaduuri vai muu musikantti?

Vaikka miestrubaduurien sosiaalisen taustan kirjo oli laveampi, hei-
dänkin joukkoonsa kuului runsaasti aristokraatteja, joille laulujen te-
keminen ja mahdollinen esittäminen ei ollut elinehto, vaan aseman ja
koulutuksen suoma etuoikeus, johon tarvittiin myös lahjakkuutta ja
kiinnostusta. Trubaduurien ammatti-identiteetti ylipäätään oli muut-
tuva ja vaihtuva, monilla oli muitakin rooleja ja ammatteja. Truba-
duurielämäkerroissa kerrotaan myös useista ammatinvaihdoksista.40

Ylipäätään mielikuva kokopäivätoimisesta trubaduurista, joka ei teh-
nyt muuta kuin lauloi, vaelsi linnasta linnaan ja oli rakastunut, on
peräisin romantiikan ajan käsityksistä.

Jo vuodenkierto rajoitti kiertelevien trubaduurien ammattia: mat-
kustamista välteltiin talvikuukausina, jolloin elanto piti saada muin
keinoin kunnes trubaduurit lähtivät keväällä taas matkaan. Palkkansa

38 Jeanroy,  (1934) 1973, s. 316–317.
39 Rieger 1985, s. 385–415.
40 Monilla oli takanaan pappisopintoja ja jotkut jopa toimivat pappeina. Folquet de Marseilla

puolestaan oli rikas kauppias, joka omaisuutensa ja lahjakkuutensa turvin pääsi trubaduuriksi

hovipiireihin ja sittemmin jopa Toulousen piispaksi. Vida, Folquet de Marseilla, s. 470–471.
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he saivat linnojen isänniltä tai isäntäpareilta rahana tai luontaisetui-
na; ylläpitona, vaatteina tai eläiminä. Väheksyä ei voi myöskään mai-
neen merkitystä. Hyvä maine poiki arvostusta ja sitä kautta lisätöitä ja
lisää yleisöä. Maineeseen pääsi paitsi ”hyvillä” lauluilla, myös taval-
lista paremmilla esitys- (soitto- tai laulu-) ja tarinankerrontataidoilla
tai trubaduurin henkilöön liitetyillä mielenkiintoisilla anekdooteilla.
”Hyvät” laulut sisälsivät tarttuvia melodioita, kiinnostavia tarinoita
tai olivat todisteita tekijänsä sanankäyttelytaidosta ja muodon, metrii-
kan, eri mahdollisuuksien hallinnasta. Hyvän trubaduurin maine ei
ollut sidoksissa pelkästään sosiaaliseen asemaan, vaan mistä tahansa
yhteiskuntaryhmästä oli mahdollista kohota arvostettujen trubaduu-
rien joukkoon.

Mitään otsikkoa ”naistrubaduurit” ei käsikirjoituksista löydy, esi-
merkiksi käsikirjoitus H:ssa41  naistrubaduurien osuus alkaa miestru-
baduurien jälkeen ilman erityistä otsikkoa tai ilmoitusta. Naistruba-
duuriosio poikkeaa muista ainoastaan siinä, että heidät on kuvattu
käsikirjoituksiin miniatyyrein, miestrubaduureja taas ei. Itse asiassa
koko termiä trobairitz (feminiinimuoto sanasta trobador, trubaduuri) ei
trubaduurilyriikassa ja -elämäkerroissa käytetä. Nimitys esiintyi en-
simmäistä kertaa eräässä 1200-luvun romaanissa, josta se on myöhem-
pinä aikoina otettu tarkoittamaan nimenomaan oksitanialaista nais-
trubaduuria. 42  Naismuusikkoja kyllä oli; heistä käytettiin nimitystä
joglaressa.43

Naismuusikon ammatti tunnetaan mm. pariisilaisessa veroluettelossa
Le livre de la taille de Paris vuodelta 1297. Veroja maksaneista naisam-
matinharjoittajista jugleresse oli 1200-luvun lopulla yhtä harvinainen

41 Vat. Lat. 3207. fol. 43.
42 Romaani on nimeltään Flamenca.
43 Maskuliinimuoto joglar, vrt. latinan jocare, leikkiä, leikitellä; ranskan jongleur; suomen ‘jong-

lööri´, joka vastaa merkitykseltään nykyisin lähinnä temppuilijaa.
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kuin naispuolinen vanginvartija, lääkäri, opettaja tai yövahti.44  Jogla-
rin ja trubaduurin samoin kuin joglaressan ja naistrubaduurin välinen
ero on joskus veteen piirretty viiva, vaikka trubaduurin katsotaan yleen-
sä kuuluvan arvostetumpaan muusikko- ja yhteiskuntaluokkaan. Suu-
rin ero lienee siinä, että joglareiden työnkuvaan ei kuulunut välttämät-
tä laulujen säveltäminen tai sanoittaminen, vaan lähinnä esittäminen
ja tulkitseminen. Lisäksi he ansaitsivat leipäänsä ilveilemällä, tanssi-
malla, soittamalla ja temppuilemalla. Esityksissä saattoi olla mukana
myös eläimiä.

Monista trubaduureista käytetään synonyyminä myös joglar-nimi-
tystä, mikä saattaa viitata siihen, että he paitsi synnyttivät itse lauluja,
myös esittivät toisten tekemää musiikkia. Naistrubaduureista ei jogla-
ressa-nimitystä käytetä. Tämä seikka sen kanssa, että he olivat yläluok-
kaa, liittynee siihen, etteivät he olleet toreilla, kapakoissa ja markki-
noilla temppuilevia esiintyjiä, vaan nimenomaan laulujen tekijöitä,
jotka mahdollisesti esittivät itse omia laulujaan hovien suljetuimmille
piireille. Tätä tukee myös elämäkertateksteistä huokuva suuri arvos-
tus heitä kohtaan. Miestrubaduureja ja joglareita saatettiin nimitellä
pelureiksi, suursyömäreiksi ja juomareiksi; joidenkin laulu- ja soitto-
taitoja vähäteltiin, joidenkin esiintymistaitoa taas pilkattiin, mutta
naistrubaduurien ammattitaitoa yksinomaan kehuttiin, eikä muitakaan
ominaisuuksia moitittu tai saatettu naurunalaiseksi. Vaikka trobairit-
zien kohdalla ei voida puhua varsinaisesta ammatti-identiteetistä, hei-
dän taitojaan kunnioitettiin. Tämä piirre on linjassa korkean sosiaali-
sen aseman ja sen ympärille rakentuvan domna- identiteetin kanssa,
mikä ilmenee myös trobairitzien omissa lauluissa.

Sen sijaan ongelmalliseksi on osoittautunut termi soldadera45 , jota
käytetään eräässä elämäkerrassa kuvaamaan erään trubaduurin vai-

44 Veroluettelo on julkaistu, esimerkiksi Nordberg 1984, s. 94.
45 Galleco-portugalilaisessa lyriikassa soldadera-termi on keskeisempi kuin oksitanialaisessa.

Onkin mahdollista, että vidan soldadera oli muukalainen.
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moa. Soldaderan on arveltu olevan huonomaineinen nainen, viihdyt-
täjä tai prostituoitu. Sen on epäilty tarkoittaneen myös joglaressan ta-
paista muusikkoa. Joglaressojakin oli monenlaisia ja heidän maineensa
vaihteli. Tulkintaa vaikeuttaa myös se, että koko trubaduurielämäker-
ta, jossa soldaderasta puhutaan vaikuttaa parodialta tai ainakin vahvas-
ti liioitellulta ja väritetyltä. Trubaduurin elämänvaiheet noudattelevat
tavallista vidan kaavaa, mutta monet seikat on kerrottu humoristises-
ti. Soldaderaa kuvaava lyhyt kohta kuuluu seuraavasti:

Hän [trubaduuri] nai soldaderan, jota kuljetti pitkään mukanaan
hoveissa, naisen nimi oli Guillelma Monja. Hän oli hyvin kau-
nis ja hyvin kasvatettu ja hänestä tuli yhtä iso ja lihava kuin
miehestäänkin. Hän oli kotoisin rikkaasta Alèsin kaupungista,
Provencen maakunnasta, Bernart d´Anduzen läänityksestä.46

Toisessa tekstissä Guillelmaa ja koko trubaduurin perhettä kuvataan
vielä selkeämmin hupaillen ja pilkaten:

Gaucelm Faidit meni merelle ja otti mukaansa rouva Guillel-
ma Monjan, jonka oli ottanut vaimokseen ja joka oli soudadeira
[soldadeira]. Tämä oli vielä lihavampi kuin miehensä. Truba-
duuri uskoi saaneensa tältä pojan, joka oli kaikessa suhteessa
todella epämiellyttävä mies. Hänestä tuli hyvin köyhä ja hyvin
epätaiteellinen. Trubaduuri Elias Ussel teki hänestä seuraavan
laulun…47

Siteerattu laulu on pilkkalaulu, missä ilkutaan ”jonglöörin ja ilotytön”
liittoa, ja Gaucelmin isyys asetetaan jälleen kyseenalaiseksi. Täten an-
netaan ymmärtää, että soldadera-vaimon moraali oli löyhä.

46 Vida, Gaucelm Faidit A: 3–6, s. 167.
47 Razo, Gaucelm Faidit, F, s.192, kursivoinnit SN.
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Naistrubaduureja ei kohdella elämäkerroissa koskaan kuten vidan sol-
dadeiraa, vaan arvostaen ja ilman parodisia tai humoristisia element-
tejä. Heidän lauluntekotaitoaan korostetaan, samoin hyvää ulkonä-
köä, oppineisuutta, hyviä tapoja ja syntyperää. Sen sijaan sitä ei ker-
rota, esittivätkö he itse laulujaan tai minkälainen laulutaito heillä oli
tai mikä oli heidän soittimensa. Melko tyypillinen kertomus on seu-
raava, Tibors-nimisen naistrubaduurin elämäkerta:

Rouva Tibors oli provencelainen domna linnanherra Blacatzin
linnasta, jonka nimi on Sarenom. Hän oli hyvin hienostunut ja
hyvin kasvatettu, miellyttävä ja hyvin oppinut; hän osasi tehdä
lauluja. Hän rakastui ja rakkaus rakasti häntä. Kaikki merkittä-
vät miehet, joita hän tapasi, kunnioittivat häntä kovasti ja kaik-
ki jalot naiset pelkäsivät ja tottelivat häntä. Hän teki seuraavat
säkeet ja lähetti ne rakastetulleen…48

Tiborsin vidassa korostuvat hyvä kasvatus, oppineisuus sekä hienos-
tunut ja miellyttävä olemus – kaikki yläluokkaisia ideaaleja. Viittaus
rakkauteen oli myös eräs hovikulttuurin normi; usein laulaminen ja
rakastaminen rinnastettiin trubaduureilla samaksi asiaksi. Tibors ei
siis naisena mitenkään poikennut normista. Lisäksi hän pystyi säilyt-
tämään auktoriteettinsa ja maineensa, mikä ei ihmissuhdeverkostois-
sa – todellisissa tai kuvitelluissa – aina onnistunut kaikilta trubaduu-
reilta. Elämäkertaa seuraa Tiborsin ainoa, vain fragmentaarisena säi-
lynyt teksti, rakkauslaulu. Minä-muotoisessa laulutekstissä nainen kai-
paa kiihkeästi rakastettuaan.49

Elämäkertojen tehtävä oli kertoa laulun tekijästä yleisölle. Informaa-
tion lisäksi ne toimivat eräänlaisena ”lämmittelijänä” yleisöä kohtaan,
toivat esille esiintyjän puhe- ja kerrontataitoa ja ikään kuin ajoivat

48 Vida, Tibors, s. 498.
49 Tibors, Bels dous amics, ben vos puosc en ver dir.



59MUUSA, MESENAATTI  JA MUUSIKKO

sisään laulujen aihepiiriin. Elämäkerrat ja laulujen kommentaarit oli-
vatkin luultavimmin laulujen esittäjien, ei laulujen tekijöiden kynästä
peräisin. Mikäli tietoja laulun tekijästä ei ollut käytettävissä, poimit-
tiin tiedonmurut laulusta ja mukailtiin niitä. Tästä johtuu, että monet
elämäkerrat mukailevat laulujen tematiikkaa. Runoilijan tuotanto ja
sen sisältö liitettiin helposti hänen henkilöönsä ja elämäänsä. Samalla
esittäjät – olivat he sitten trubaduureja, naistrubaduureja, joglareita tai
joglaressoja – muokkasivat runoilijan ja lauluntekijän julkista imagoa.
Elämänvaiheista luotiin yleisöä kiinnostavia versioita. Muokkaustyö-
tä ei tehty aina trubaduurin kunniaksi: pääasia oli, että yleisö viihtyi.
Joglarien etu oli saada yleisö kiinnostumaan ja sen myötä palkkio. Mo-
net vidat ovat asiallisia, niissä kerrotaan trubaduurien kotipaikka, am-
matti ja perhesuhteet. Joissakin mainitaan heidän matkareittinsä, so-
taretkensä ja kuolinpaikka. Jäljelle jääneiden vidojen perusteella yleisö
kuitenkin janosi rakkauskertomuksia – suosituimmista trubaduurielä-
mäkerroista on useita eri versioita ja ne ovat yleensä monivaiheisia
rakkaustarinoita. Tässä mielessä esiintyjien ja elämäkertureiden muo-
vaaman naistrubaduurin identiteetin voidaan ajatella kuvastavan myös
yleisön (toivomaa) identiteettiä. Yleisö oli omalta osaltaan rakenta-
massa trubaduurien identiteettiä.

Vaikka naistrubaduurien oppineisuutta korostettiin ja he korostivat
sitä lauluissaan kuvatessaan ”itseään” ts. minäkertojaa, ei ole tietoa,
kuinka he oppinsa saivat ja kuinka oppineisuus tarkkaan ottaen mää-
riteltiin. Oksitanialaisessa kirjallisuudessa naisten sivistys on keskei-
sellä sijalla. Kysymys lienee kuitenkin paljolti hyvästä kotikasvatuk-
sesta, hovikulttuuriin kuuluvien tapojen tuntemuksesta sekä aatelin
elämäntavasta.50  Kirjallisen tradition tuntemus on ollut kuitenkin vält-
tämätöntä ja intertekstuaalisten viittausten perusteella naistrubaduu-
rit tunsivat aikansa muuta kirjallisuutta.51  Koska naisrunoilijoiden ru-

50 Niiranen 2005.
51 Ks. esimerkiksi Comtessa de Dia, Estat ai en greu cossirier, r. 14 ja A chantar m’er, r. 10
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not eivät merkittävästi poikkea tematiikaltaan tai muodoltaan mies-
runoilijoiden tuotannosta, kertoo siitä, että genren konventiot ovat
olleet heidän hallussaan ja että he ovat olleet hyvin integroituneita
trubaduurien verkostoon.52  Onkin siis perusteltua olettaa, että oppia
runojen laatimistyössä on saatu hovikulttuurin piirissä sisältä päin. On
myös enemmän kuin oletettavaa, että miestrubaduuritkin ovat saa-
neet oppinsa näin: mitään näyttöä alan ”koulusta” ei ole, vaikka joita-
kin tekstiviitteitä aiheeseen on. Koulu ei ole ollut välttämättä fyysinen
tila, vaan mahdollisesti ryhmä, jossa neuvoa ja opetusta on jaettu ko-
keneempien toimesta. Koska Oksitaniassa miehet ja naiset oleskeli-
vat vapaa-aikanaan paljon yhdessä esim. illanvietoissa, juhlissa ja il-
lallisilla, missä usein oli myös esiintyjiä, on kanssakäyminen mies- ja
naistrubaduurien välillä ollut luontevaa.

Naistrubaduurien taitojen mukanaan tuoma ”ammatillinen” auktori-
teetti on kuitenkin elämäkerroissa korostetusti esillä. Runoissaankin
he tuovat esille laulamisen, joka trubaduureille tyypillisesti yhdistyy
psykologisesti ilon ja surun tunteisiin: esim. ”Laulan siitä, mistä ei pi-
täisi” (Comtessa de Dia) tai ”Teidän takianne olen lakannut laula-
masta” (Maria de Ventadorn) ”Täydellinen onni antaa minulle ilon,
siksi laulan mitä hilpeimmin” (Comtessa de Dia).53  Laulaminen ja
voimakkaiden tunteiden julkinen ilmaisu on yhdistetty vahvoihin,
emansipoituneisiin naisiin. Kysymys on kuitenkin monimutkaisem-
pi; tässäkin naistrubaduurit vain noudattavat genren konventioita: lau-
laminen ja rakastaminen kulkevat käsi kädessä, mikä ei välttämättä
kerro heidän omasta identiteetistään, vaan trubaduurien kollektiivi-
sesta identiteetistä. Trubaduureille rakkaudesta laulaminen oli sallit-
tua ja heiltä suorastaan odotettiin sitä.

52 Bruckner 1995, s. 202.
53 Comtessa de Dia, A chantar m’ er r.1 ja Fin joi me don’alegranca r. 1–2; Maria de Ventadorn

ja Gui d’ Ussel, Gui d’ Ussel be’ m pesa de vos, r. 1–2.
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Tulkintoja identiteeteistä

Koska runot on kirjoitettu laulajan ja yleisön välille intimiteettiä luo-
vaan minämuotoon, monilla on ollut houkutus ryhtyä tulkitsemaan
niitä omakohtaisina kertomuksina. Ylilyönneistä otettakoon esimer-
kiksi tulkinnat Lombardasta54 , joka käyttää laulutekstissään ns. suljet-
tua ilmaisua (trobar clus) hermeettisine metaforineen. Mitä ilmeisim-
min peili ja talo -metaforat viittaavat jonkinlaiseen itsereflektointiin,
mutta tekstin kovin nykyaikaiset tulkinnat antavat aihetta pohtia, ke-
nen itsereflektoinnista lopultakin on kyse. Teksti on nähty niin naisen
identiteetin korostajana kuin tasa-arvopyrkimysten representaatio-
na.55  Joka tapauksessa, Lombardan osuus naistrubaduurien joukossa
osoittaa kuitenkin sen, että naisen (tai naisäänen) oli mahdollista hal-
lita vaikeana pidetty trobar clus-tyyli.

Naistrubaduurien laulutekstit, Lombarda vain yhtenä esimerkkinä,
on usein nähty subjektiivisina ja spontaaneina purkauksina. Maallik-
konaisten äänet kirkon ideologian dominoivassa keskiajan lähteistös-
sä on haluttu tulkita emansipatorisina puheenvuoroina. Ilmiö lienee
seurausta 1970-luvulla alkaneesta ja edelleen vaikuttavasta feminis-
miin liittyvästä naishistoriatraditiosta ja tutkijoiden innosta valtavir-
rasta poikkeavien lähteiden äärellä.56  Yhtä paljon kuin tutkimuskoh-
teensa identiteetistä, kertoo se jotain tutkijoidensa identiteetistä ja hei-
dän aikakaudestaan. Laulutekstien samankaltaisuus miestrubaduurien
tekstien kanssa puhuu kuitenkin sen puolesta, että naistrubaduurit
ovat olleet tiiviisti verkostossa mukana ja tunteneet genren konven-
tiot ja formulat. Poikkeamat kuitenkin todistavat, että eroja eri suku-
puolten välisessä retoriikassa on. Siitä, ovatko ne tietoisia, pystymme
esittämään vain arvailuja.

54 Bernart N’Arnaut ja Lombarda, Lombards volgr’ eu esser per Na Lombarda.
55 Ks. Callahan 1991, s. 495–502; Labbie 1995, s. 18–21.
56 Samaa suuntausta edustaa myös Bogin 1980, esimerkiksi s. 67–68.
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Identiteettien kannalta naistrubaduurit ja miestrubaduurit erottaa
muun muassa suhtautuminen etniseen identiteettiin. Kun miehet nos-
talgisoivat kotiseutuaan ja tuovat omaa kieltään, uskontoaan tai ”kan-
saansa” esiin, etnisen identiteetin korostaminen puuttuu naistruba-
duureilta kokonaan. Se on lähinnä alue, jossa he asuvat ja kieli, jolla
he laulavat ja puhuvat  sekä kulttuuri, jossa he ovat tottuneet toimi-
maan.57 Syynä voi olla paitsi tekstien vähyys, myös se, etteivät naiset
matkustelleet miesten lailla ja näin ollen saaneet läheisiä vertailukoh-
teita omaan etnisyyteensä tai tunteneet koti-ikävää. Lisäksi on huo-
mattava, että naistrubaduureja ei juuri tunneta albigenssisotien (1209–
1229) jälkeiseltä ajalta, jolloin oksitaanien etninen identiteetti koros-
tui ranskalaisvalloituksen myötä.

Aiheiden suhteen löytyy myös eroja: suurin osa naistrubaduurien
säilyneistä lauluista käsittelee rakkaus-topiikkaa kun taas miesten lau-
lujen aihepiirit ovat moninaisempia. Voidaankin ajatella, että aristo-
kraattiset naiset ylläpitivät aristokraattisen grand chant courtois’n perin-
teitä ja ikään kuin erikoistuivat sen motiiveihin ja tyyliin. Syynä poliit-
tisten kannanottojen vähäisyyteen ei välttämättä ollut pelkästään nais-
ten vähäiset vaikutusmahdollisuudet, sillä 1100–1200-luvun Oksita-
niasta tunnetaan monia naispuolisia lääninherroja, joilla oli oikeus
vannoa ja ottaa vastaan uskollisuuden valoja, tehdä sopimuksia ja
käydä sotaa. Naistrubaduureilla ei kuitenkaan ollut tarvetta tai kiin-
nostusta käsitellä tämäntyyppisiä asioita, eikä yleisökään sitä heiltä
ilmeisesti odottanut.

Grand chant courtois palveli sekä yhteenkuuluvaisuuden että erot-
tautumisen tarkoituksia: se edesauttoi naistrubaduurien ankkuroitu-
mista trubaduurikulttuuriin, mutta myös heidän säätynsä, aatelin, ja
sen elämäntavan erottautumista muista yhteiskunnallisista ryhmistä.

57 Kielellä sinänsä on varmasti ollut merkitystä naistrubaduureille: kansankielisyys antoi laajem-

malle joukolle naisia mahdollisuuden tehdä tekstejä kuin latina, jonka taito oli ylimysnais-

tenkin parissa harvinaista.
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Henkilökohtaisen minän tai persoonan ilmentäminen ei tässä kon-
tekstissa ollut kovinkaan olennaista, eihän esimerkiksi moderneja te-
kijänoikeuksia ollut, niin että tekijät olisivat voineet valvoa teostensa
alkuperäisyyttä ja muuttumattomuutta. Silti jotkut persoonalliset piir-
teet tai ”käsiala” (tekninen taitavuus, tietty tematiikka, sävy: moralis-
tinen, humoristinen, sotaisa jne.) tekevät joidenkin trubaduurien tekstit
helpommin tunnistettaviksi.

Traditionaaliset yhteiskunnat nähdään yleensä juuri kollektiivisten
tietoisuuksien näyttämöinä yksilöiden noustessa esille vasta renessans-
sin individualismin myötä. Sosiaalisen identiteetin teoriaan sisältyy
oletus yhteiskunnan rakentumisesta hierarkkisesti eri sosiaaliryhmik-
si, jotka ovat valta- ja statussuhteissa toisiinsa. Hierarkkisesti järjesty-
nyt keskiaikainen yhteiskunta sopii tähän kehykseen loistavasti. Täl-
löin ennen kaikkea sosiaalinen identiteetti on määritellyt yksilölle,
kuka hän on. Sosiaaliset identiteetit ovat määränneet normeja ja ar-
vioineet jäsenyyden merkitystä. Tällöin voidaan puhua trubaduurien
sosiaalisista normeista, joihin kuuluu muun muassa laulamisen ja ra-
kastamisen synergia sekä suojelijan ylistäminen lauluin.

Tähän yhteyteen voidaan soveltaa myös traditionaalisen yhteiskun-
nan ”mekaanisen solidaarisuuden” käsitettä: kun traditionaalisessa yh-
teiskunnassa, jollainen keskiaikainen yhteiskunta on, tarve persoonan
yksilöllisyydelle on lähes olematon, ihmisestä tulee persoonallisen si-
jaan kollektiivinen olento.58  Laulujen ja elämäkertojen kuvastamien
identiteettien samankaltaisuudet voidaan näin ollen tulkita olevan seu-
rausta niiden tekijöiden mekaanisesta solidaarisuudesta toisilleen. Tiet-
tyjä identiteettejä on ”automaattisesti” nostettu esiin ja toisia häivy-
tetty sen mukaan, mitkä ovat parhaiten sopineet kulttuurin muotoon,
tässä tapauksessa trubaduurikulttuuriin. Alun perin tästä valinnasta
vastasivat trubaduurit ja heidän yleisönsä, sittemmin käsikirjoitusten

58 Mekaanisen solidaarisuuden käsitteestä ks. Huttunen 2004, s. 311.
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tilaajat ja tekijät. Koska kysymyksessä ovat kaunokirjalliset represen-
taatiot, tässä tulee esiin identiteetin jos ei täysin fiktiivinen, niin aina-
kin narratiivinen luonne.59  Narratiivisen identiteetin painopiste ei ole
yksilössä, vaan se ymmärretään osaksi julkista diskurssia. Trubaduuri-
laulujen ja elämäkertojen tapaiset kertomukset palvelevat sosiaalisia
tarkoituksia kuten tunnistamista, itsensä oikeuttamista, kritiikkiä ja suh-
teiden lujittamista. Ryhmän normit taas lujittavat trubaduurien yh-
teenkuuluvuutta ja kiinteyttä.60

Tässä mielessä identiteetit ovat pitkälle tuotettuja – naistrubaduurit
omaksuivat mekaanisesti solidaarisina tietyt trubaduurigenren mallit,
koodit ja konventiot, joiden kautta heille muodostui naistrubaduurin
identiteetti ja samalla myös imago, joka ei poikennut miesten vastaa-
vista kuin homogeenisyydellään: miesten identiteetit olivat monita-
hoisempia ja vaihtelevampia. Naisten sosiaalisen identiteetin kapeus
selittynee paitsi suppeammalla aineistolla, myös sillä, että julkisen ku-
van ollessa ehdottoman positiivinen ja genrenmukainen heidän in-
tegroitumisensa miestrubaduurien laajaan verkostoon sekä laulujen
säilyminen oli epäilemättä varmempaa kuin joukkoon sopimattomal-
la. Koska trobairitzien asema ja ammatillinen identiteetti olivat vakiin-
tumattomampia, oli heidän varmempaa olla erottumatta liikaa jou-
kosta.

Naistrubaduurien sosiaalisen identiteetin vahva integroituminen tru-
baduurien perinteeseen teki naisten julkisen toiminnan sydänkeski-
ajalla näkyvämmäksi, mutta toisaalta identiteetin kapeus verrattuna
miesten liikkumavaraan palauttaa mieliin naisten ”toiseuden”.

Kuvatut identiteetit (olivat ne sitten lopulta naistrubaduurien itsen-
sä, heidän musiikkinsa esittäjien tai käsikirjoittajien valitsemia) olivat
tässä kontekstissa tunnettuja, taattuja positioita, joilla sosiaalinen hy-
väksyntä ja menestys (laulujen säilyminen) varmistettiin. Kenen iden-

59 Hall 1999, s. 13.
60 Gergen 1994, s. 188.



65MUUSA, MESENAATTI  JA MUUSIKKO

titeeteistä lopulta siis onkaan kyse, laulajien vai tietynlaista makua
edustavan yleisön? Entä kuinka uskollisia satakin vuotta myöhem-
min lauluja ja elämäkertoja ylöskirjoittaneet kirjurit ja kopistit olivat
”alkuperäisteksteille”? Eri käsikirjoitusversioiden tutkimus antaa tär-
keää tietoa suullisen ja kirjallisen transmission vaiheista. Sen sijaan
naistrubaduurien tapauksessa ei ole varmaa tietoa, onko käsikirjoi-
tuksia tietoisesti hävitetty tai onko osa lauluista hylätty tai hävinnyt
jostain muusta syystä. Mikäli näin olisi, kertoisi se tutkijalle lisää kun-
kin aikakauden ihanteista ja arvostuksista.

Joka tapauksessa pitkä ajallinen etäisyys lähteisiin luo kerrostumia
jatkuvasti lisää, mutta ei ole este nykyaikaisten käsitteiden käyttämi-
selle.
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PYHÄÄ YRJÄNÄÄ JÄLJITELLEN
Myöhäiskeskiaikaisen aristokraatin ritari-identiteetti1

Marko Lamberg

Ritariuden sisintä tavoittamassa

Uudenvuodenaattona 1489 Tukholman porvaristo sai kirkkonsa ko-
ristukseksi todennäköisesti taidokkaimman ja suurikokoisimman veis-
tosryhmän, mitä kaupungissa oli siihen asti koskaan nähty. Yhä tänä-
kin päivänä Suurkirkossa kävijöiden ihastelema veistosryhmä kertaa
keskiajalla laajalle levinneen legendan Pyhästä Yrjänästä eli soturi-
pyhimyksestä, joka surmasi Silenen kaupunkia piirittäneen lohikäär-
meen ja niin tehdessään pelasti Libyan valtakunnan ihanan prinses-
san pedon kynsistä. Veistosryhmässä ovat läsnä kaikki legendan pe-
ruselementit: miekkansa surmaniskuun kohottanut uljas soturipyhi-
mys, ritarin ja hänen ratsunsa alle sortuva hurja lohikäärme sekä tais-
telua sivusta seuraava rukoileva prinsessa, jonka jalusta on veistetty
piiritetyn kaupungin muuria muistuttavaksi.2

1 Artikkeli on syntynyt Suomen Akatemian rahoittaman tutkimushankkeen ”Veljien, naapurei-

den ja ystävien politiikka. Poliittinen kulttuuri ja vaikuttamisen strategiat varhaismodernissa

Ruotsissa n. 1500–1700” piirissä.
2 Yrjänän legendaa ja Suurkirkon veistosryhmää selostetaan teoksessa Svanberg & Qvarn-

ström 1998.
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Yksityiskohtien rikkauden ja huolellisuuden takasi lyypekkiläisen
veistäjämestarin Bernt Notken kädenjälki, mesenaattina esiintyi muuan
myöhäiskeskiajan vaikutusvaltaisimmista ruotsalaisista aristokraateis-
ta. Tukholman porvarit saivat kallisarvoisen veistosryhmän kirkkoon-
sa lahjoituksena, jonka teki Ruotsin silloinen valtionhoitaja Sten Sture
yhdessä puolisonsa Ingeborg Åkesdotter Tottin kanssa. Pariskunta suun-
nitteli itselleen hautapaikkaa monumentin alta, muttei pelkästään kun-
nioituksesta Pyhää Yrjänää kohtaan vaan pikemminkin sen vuoksi,
että legenda oli yhdistettävissä yhteen Sten Sturen tärkeimmistä elä-
mänvaiheista: Tukholman pohjoispuolisella Brunkebergin harjulla oli
käyty 14. lokakuuta 1471 taistelu, jossa noin kolmekymmenvuotiaan
Sten Sturen johtamat joukot olivat lyöneet Tanskan kuninkaan Kris-
tian I:n armeijan.3  Voitosta oli tullut kansallismielisen propagandan
symboli, ja se oli varmistanut Sten Sturelle kannatuksen hänen val-
tionhoitajuutensa alkutaipaleella. Taistelua kuvaavan Sturenkronikan
mukaan kumpikin osapuoli vetosi taistelun alla soturipyhimys Yrjä-
nään: Sten Sture ei joukoilleen pitämässään kannustuspuheessa mai-
ninnut Yrjänää nimeltä toisin kuin kuningas Kristian, mutta ruotsa-
laisten kerrotaan virittäneen heti hänen puheensa jälkeen soturipy-
himyksestä kertovan yhteislaulun.4

Lohikäärmettä surmaavaa Yrjänää esittäviä veistoksia oli valmistet-
tu aikaisemminkin, mutta Tukholmaan tilattua monumenttia voidaan
pitää juuri kahdeksantoista vuotta aikaisemmin käydyn taistelun muis-
tomerkkinä, joka korosti lahjoittajansa ritariutta: miekkansa lopulli-
seen iskuun kohottanut Pyhä Yrjänä on nähtävä nuorena Sten Sturena,
lohikäärme Tanskan kuninkaana ja prinsessa Ruotsina. Prinsessaveis-
toksen jalustana oleva kaupunki toi puolestaan mieleen Tukholman

3 Taistelusta ja sen suhteesta aikakauden valtapolitiikkaan ks. esim. Larsson 1997, s. 318–

328.
4 Nya krönikans fortsättningar eller Sture-krönikorna, s. 75–76.
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tilanteen lokakuussa 1471, kun Tanskan kuninkaan joukot olivat lei-
riytyneet kaupungin lähettyville. Monumentin symbolinen tulkinta
saa vahvistuksensa Yrjänän ratsun varusteista ja vasemmasta kupees-
ta, joissa näkyy Sten Sturen vaakunamerkki, kolme lumpeenlehteä.

Myöhäiskeskiajan katoliseen uskonnollisuuteen kuuluivat paitsi py-
himykset myös imitatio sanctorum, pyhimysten jäljittely: noudattamal-
la pyhien henkilöiden elämäntapaa, jota kuvattiin legendoissa, saar-

Brunkebergin harju, jossa legendaarinen vapaustaistelu käytiin, on sittemmin hävinnyt kaupun-
kikuvasta muun muassa Kulttuuritalon ja Gallerian-ostokeskuksen taakse, mutta sen muistoksi
valmistettu Yrjänän pelastustyötä esittävä veistosryhmä on säilynyt Tukholman Suurkirkossa,
joksi keskiaikaista kaupunginkirkkoa nykyisin kutsutaan. Veistosryhmä on nähtävissä pääalt-
tarin pohjoispuolella; alkuperäinen sijaintipaikka oli keskemmällä kirkkoa ja osien asettelu lienee
ollut erilainen kuin nykyisin. Kuvannut Marko Lamberg.
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noissa ja kirkkotaiteessa, ”tavallinenkin” ihminen saattoi ainakin toi-
voa kohoavansa pyhimyksen vertaiseksi.5  Mutta näkikö valtionhoita-
ja Sten Sture todella itsensä Pyhänä Yrjänänä tai edes Yrjänän kal-
taisena soturina, joka varjeli naisia ja muita hädänalaisia, vai oliko
veistosryhmä pelkkää oman aseman pönkittämiseksi tarkoitettua pro-
pagandaa? Pohjimmiltaan kyse on siitä, voidaanko veistosryhmän sa-
noa heijastavan Sten Sturen identiteettiä vai esittikö hän sen avulla –
sen lahjoittaessaan ja kuvauttaessaan itsensä soturipyhimyksenä – roo-
lia saavuttaakseen haluamansa poliittiset tavoitteet. Minuutta kuvaa-
vina käsitteinä identiteetti ja rooli vaikuttavat eritasoisilta: identitee-
tillä viitataan tavallisesti, niin tässäkin artikkelissa, minuuden syvem-
pään olemukseen eli siihen, miten yksilö ajattelee ja toimii tiedosta-
mattaankin, kun taas rooli voidaan määritellä ulkoiseksi kuvaksi, jon-
ka ihminen antaa itsestään pääosin tietoisesti ympäristön ja itsensä
välisessä vuorovaikutuksessa. Identiteetin ja roolin välistä eroa kaven-
taa kuitenkin ensin mainitun sisällöllinen monimuotoisuus: koska iden-
titeetin käsite voi laajasti ymmärrettynä pitää sisällään myös yksilön
tietoisen itseymmärryksen ja ryhmään samastumisen, identiteettikin
ilmenee tiedostettuina tekoina sekä yksilön ja yhteisön välisenä vuo-
rovaikutuksena. Niinpä tiettyyn ryhmään samastuva tai samastumaan
pyrkivä paljastaa teoillaan jotain identiteetistään.6  Psykologit ovatkin
yhdistäneet identiteetin ja roolin käsitteet puhuessaan rooli-identitee-
teistä, jossa minuus nähdään lukemattomien sosiaalisten roolien hei-
jastumana. Rooli-identiteetit määritellään rooleihin samastumisiksi eli
tilannesidonnaisiksi minäkäsityksiksi, jotka muotoutuvat ihmisten vä-
lisessä vuorovaikutuksessa ja jotka määrittyvät suhteessa vastakohtiin-
sa. Tyypillisiä vastakkaisia perustavaa laatua olevia rooli-identiteet-
tejä ovat esimerkiksi miehen ja naisen tai oman ryhmän jäsenen ja

5 Vauchez 1997, s. 532–533.
6 Brubaker & Cooper 2000, s. 6–8, 10, 14–19.
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ulkopuolisen vieraan roolit. Yhdellä yksilöllä voi luonnollisesti olla
useita osin samanaikaisia ja osin päällekkäisiä eri rooli-identiteettejä.7

Rooli-identiteetin käsite ei tee monisyisen ihmisluonnon tutkimuk-
sesta yksinkertaista mutta soveltuu kuitenkin apuvälineeksi tarkastel-
taessa 1400-luvun pohjoismaisen aristokraatin minäkäsitystä. Sääty-
yhteiskunnassa roolit olivat näkyvämpiä ja säädellympiä kuin moder-
nissa länsimaisessa yhteiskunnassa. Aristokraattisessa kulttuurissa ri-
tari-ideologia muodosti mentaalisen näyttämön, jolla ylimysten oli esiin-
nyttävä ritariuteen liitettyjen rooliodotusten mukaisesti säilyttääkseen
ritarin arvonsa ja kunniansa. Keskiaikainen ritariaate syntyi vanhan
germaanisen soturi-ihanteen, kristillisten ihanteiden ja romanttisten
rakkauskuvitelmien sulautuessa feodaaliylimystön kulttuurissa.8  Ruot-
siin ritarikulttuuri omaksuttiin 1200-luvulla mannermaisten vaikuttei-
den myötä. Ritarillisuus sellaisena kuin me sanan ymmärrämme –
jalomielisyytenä, kohteliaana esiintymisenä sekä naisia kohtaan osoi-
tettuna huomaavaisuutena – ei kuitenkaan ollut keskeinen osa rita-
riuden käsitettä keskiajan Ruotsissa: ritaria tarkoittava muinaisruotsin
sana riddare oli korkea-arvoisille rälssimiehille varattu arvonimi ja ri-
tarilliseksi (riddarliker) kutsuttiin tavallisimmin asiaa tai ilmiötä, joka
kuului ritarin arvoasemaan tai hänen soturin velvoitteisiinsa. Aristok-
raattiseen kulttuuriin liitettiin toki Ruotsissakin mannermaisten esiku-
vien tavoin yleviä ihanteita, joista luettiin yleiseurooppalaisten rita-
rirunoelmien käännöksistä ja niiden kotimaisista mukaelmista. Rita-
riuden henkevöitynyttä puolta luonnehtii parhaiten muinaisruotsin
termi høvisker, joka sanatarkasti pitäisi kääntää hovilliseksi niin kuin
sen ranskan- ja saksankieliset esikuvat courtois ja höfisch mutta joka
tarkoitti myös kohteliasta, kunnioittavaa ja ritarillista sanan nykymer-

7 Burke & Reitzes 1981; Callero 1992; Juuti 1992, s. 118–119.
8 Ritariston synnystä ja kehityksestä ks. Keen 1984, etenkin luvut I–IV ja VIII; Kortüm 1996, s.

53–55, 59–60; Cardini 1997; Gurevich 1997, s. 185–193; Malkki 1997.
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kityksessä. Hovillisuus oli myös aineellisen kulttuurin käsite, joka sul-
ki sisäänsä aristokraattiseen elämäntyyliin kuuluvat juhlat, kalliit vaa-
teparret ja taidokkaat esineet.9  Brunkebergin voiton muistomerkin
teettäminen samoin kuin sen asettamisjuhla voidaan nähdä niin Sten
Sturen henkilökohtaisen mahdin osoituksina kuin halusta toimia ho-
villisen taiteen mesenaattina ja esiintyä hovillisesti julkisuudessa.

Hovillisten kulttuurin ihanteiden mukainen ritarius voidaan tulkita
viiteryhmäksi, kategoriaksi tai rooliksi, johon ylimykset pyrkivät sa-
mastumaan tai jonka kriteerit he ainakin pyrkivät täyttämään ulkoi-
sessa esiintymisessään. Ritariuden luonnetta sosiaalisena roolina ko-
rostaa se, että siihen liittyi runsaasti elementtejä, joiden avulla ritarin
status ja kunnia tuotiin esille ympäristön silmissä. Ritarin ulkoisia tun-
nuksia olivat mm. haarniska, ratsu ja vaakuna; ritarin roolia taas esi-
tettiin julkisissa tilanteissa, joita olivat mm. aristokraattiset juhlat, tur-
najaiset ja sodankäyntiin kuuluvat taistelut. Juuri kysymys siitä, jäikö
ritarius pelkäksi ulkokohtaiseksi rooliksi, jota ylimykset vain esittivät
pyrkimättä tosissaan samastumaan hovillisen kirjallisuuden sankarei-
hin, on askarruttanut historiantutkijoita, jotka ovat usein viitanneet jo
aikalaisten esittämiin pessimistisiin tulkintoihin ritari-ideologian ja to-
dellisuuden välisestä kuilusta.10

Kuitenkaan ritarius ei ollut Ruotsissa eikä muidenkaan germaanis-
ten kansojen parissa pelkkää tuontitavaraa, vaan siitä on löydettävis-
sä aineksia, jotka vastasivat patriarkaalisen sääty-yhteiskunnan arvo-
ja. Tällaisia olivat ennen muuta miehisyyden todistaminen, kunnian
säilyttäminen, yhteiskunnallisessa hierarkiassa alempiarvoisista huo-

9 Söderwall 1884–1973, hakusanat ’hövisker’, ’riddare’ ja ’ridderliker’; Svenska Akademiens

Ordbok (SAOB), hakusanat ’riddare’ ja ’ridderlig’. Hovillisesta kulttuurista ks. Bumke 1986 ja

Bengtsson 1999. Keskiaikaisesta ruotsalaisesta aristokraattisesta kirjallisuudesta ks. Ståhle

1967 ja Lönnroth 1987.
10 Keen 1984, s. 233–234; Duby 1987, s. 169–170; Kortüm 1996, s. 55–57, 73–75; Gurevich

1997, s. 186; Bengtsson 1999, s. 225–230.
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lehtiminen sekä aseman ja vallan esiintuominen vertaisryhmään ja
alempiarvoisiin nähden.11  Voidaan pitää varmana, että ritarin roolis-
sa esiintyvä ylimys jakoi ainakin jossain määrin ne ihanteet, jotka kuu-
luivat teoreettiseen ritari-identiteettiin. Olennaisempi kysymys kuu-
luukin, sisältyivätkö myös ritari-ideologian hovilliset piirteet hänen
rooli-identiteettiinsä. Todennäköisesti tällaisiakin miehiä oli: Olle Ferm
on tuoreessa tutkimuksessaan pyrkinyt piirtämään moniulotteista ku-
vaa 1400-luvulla eläneestä ruotsalaisesta aristokraatista Bengt Jöns-
son Oxenstiernasta. Vaikka edellytykset mentaliteettihistorialliseen sy-
väluotaukseen ovat vähäiset lähteiden asettamien rajoitusten vuoksi,
Bengt Jönsson näyttäytyy soturin ja poliitikon ohella taiteiden suosi-
jana ja miehenä, joka luki hovillista kirjallisuutta ja saattoi jopa am-
mentaa siitä esikuvia.12

Bengt Jönsson oli tuskin ainoa laatuaan. Tässä artikkelissa tarkaste-
lun avainhenkilöksi valittu Sten Sture vanhempi kuului ruotsalaiseen
ylhäisaristokratiaan. Hän syntyi noin vuonna 1440 ja johti Ruotsia
valtionhoitajana vuosina 1470–1497 ja 1501–1503. Hänen pitkä val-
tionhoitajuuskautensa kului suurelta osin taisteluissa Ruotsin valtais-
tuinta tavoittelevia Tanskan kuninkaita ja heidän kanssaan liittoutu-
neita ruotsalaisia ylimyksiä vastaan.13  Sten Sturen ympärille kudottiin
jo hänen eläessään yksi merkittävimmistä keskiaikaisista ruotsalaisis-
ta riimikronikoista, Sturenkronikka (Sturekrönikan). Ainakin neljän eri
kirjoittajan tuotoksista yhteen sovitettu teos kuvaa Ruotsin keskiajan
lopun poliittisia tapahtumia lainaten esitystapaansa aineksia ritariru-
noelmien ruotsinnoksista.14  Ritarius näyttää määrittäneen Sten Sturen

11 Patriarkaalisista arvoista ks. Einonen & Karonen 2002.
12 Ferm 2004. Identiteetti-käsitteen sijasta Ferm operoi melko lailla samansisältöisellä bour-

dieuläisellä habitus-käsitteellä.
13 Sten Sturen elämäkerroista ks. Palme 1950 ja Lundholm 1956.
14 Nya krönikans fortsättningar eller Sture-krönikorna. Kronikkaa koskevasta tutkimuksesta ks.

Hagnell 1941.
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identiteettiä tai ainakin hänen ympäristölle tarjoamaansa roolia koko
hänen valtionhoitajuutensa ajan. Julkisessa kirjeenvaihdossaan hän
mainitsi aina ensiksi itsensä ritarina ja luetteli vasta sitten muut arvo-
nimensä.15

Tässä artikkelissa lähestytään Sten Sturen mahdollista ritari-identi-
teettiä tarkastelemalla hänen pyrkimyksiään toteuttaa ritari-ihanteita
julkisessa esiintymisessään vaiherikkaan elämänsä aikana. Se, että kris-
tillismoraaliset, osin romantisoidut ihanteet eivät aina kestäneet tosi-
elämän raadollisessakin arjessa, ei ole yllätys eikä sitä esitetäkään tut-
kimustuloksena, vaan tutkimuksellisena lähtökohtana. Tarkastelun pää-
huomio kiinnitetään siihen, missä määrin Sten Sture samastui hovil-
lisen ritarin ihanteeseen ja miten hän esiintyi ritarin roolissaan ympä-
ristönsä silmissä. Keskeisiä käsitteitä ovat ritariuteen olennaisesti kuu-
luneet maine ja kunnia, jotka muotoutuivat yksilön ja ympäristön vä-
lisessä vuorovaikutuksessa. Lopuksi keskustellaan siitä, voidaanko ho-
villista esiintymistä pitää myös osana ylimyksellistä identiteettiä, kun
identiteetin käsite mielletään minäkuvaksi tai itseymmärrykseksi, vai
oliko kuitenkin kyse enemmän roolista, imagosta tai julkisuuskuvasta
kutsuttiinpa sitä aikalaisten kielenkäyttöä mukaillen juuri maineeksi
ja kunniaksi.16  Lähteinä käytetään Sten Sturen elämästä kertovia teks-
tejä: niin hänen omia kirjeitään kuin muita kuvauksia, jotka laadittiin
hänen elinaikanaan. Näistä varsinkin Tukholman raadin pöytäkirjat
ovat avainasemassa, koska kaupunginkirjurin laatimat muistiinpanot
ovat muodoltaan arkisempia ja sisällöltään realistisempia kuin Sturen-
kronikan tarkoitushakuiset kuvaukset tai Sten Sturen omat julistukset.

15 Esim. Bidrag till Skandinaviens historia 4, s. 1 (Jach Sten Sture riddare... 4.7.1470), 330 (Jak

Sten Stwre Riddere… 10.8.1502).
16 Ritarin kunniasta ks. Keen 1984, luku IX; Kortüm 1996, s. 57, 61. Kunniaa ja mainetta tar-

koittavista aikalaistermeistä keskiajan ruotsin kielessä ks. Söderwall 1884–1973, hakusanat

’heÞer’, ’rykte’ ja ’ära’;.
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Mainetta rakentamassa

HOVILLISEN ESIINTYMISEN TÄRKEYS ARISTOKRAATILLE

Sten Sturen valta-aseman kannalta valtakunnan tärkeimmän kaupun-
gin hallinta oli elintärkeää. Vuonna 1471 saavutetusta voitosta huoli-
matta Tanska muodosti hänen valtionhoitajuudelleen edelleen uhan,
ja Tukholman hallussa pitäminen edellytti kaupungin porvariston tu-
kea, mikä osaltaan selittää veistosryhmän asettamisen juuri Tukhol-
man kaupunginkirkkoon – Sten Sture tahtoi epäilemättä näyttäytyä
Yrjänän vertaisena pelastajana Tukholman porvareiden silmissä.

Brunkebergin voiton muistomerkin juhlallista asettamistilaisuutta
koskevat tiedot eivät kerro mitään Sten Sturen esiintymisestä arvok-
kaassa juhlassa, mutta hän esitti todennäköisesti samaa hovillisen rita-
rin roolia kuin aiemmin samana vuonna, kun hän oli elokuussa osal-
listunut Vadstenassa Pyhän Birgitan tyttären Katarinan maallisten jään-
nösten siirtämisjuhlaan. Juhlasta on säilynyt Vadstenan luostarin muis-
tikirjaan taltioidun ylimalkaisemman kuvauksen ohella pitempi ja tar-
kempi, jonka laati silminnäkijänä ollut birgittalaisveli Nils Ragvalds-
son.17  Nils Ragvaldssonin mukaan Sten Sture saapui Vadstenan luos-
tarikirkkoon ritareiden ja asemiesten saattamana niin kuin hän oli saa-
punut kaupunkiinkin. Hän oli pukeutunut arvokasta tilaisuutta var-
ten ruskeaan samettiin, joka oli vuorattu kenkiin asti ulottuvalla val-
kealla kärpännahalla. ”Kuin Jumalan enkeli seisoi arvoisa Jumalan
herra vaaleana ja lempeänä” (som een Gudz ængel stodh then ærliga Gudz
herran liuss och mildher), toteaa näystä haltioitunut birgittalaisveli.18

Nils Ragvaldsson oli selvästikin saanut kuvaukseensa vaikutteita maal-
lisesta hovillisesta kirjallisuudesta, sillä hän kiinnitti paljon huomiota
koristelujen yksityiskohtiin, henkilöiden liikuttuneisuuteen, mahtimies-

17 Julkaistu lähde-editiossa Den stora kyrkofesten.
18 Den stora kyrkofesten, s. 44–45.
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ten seurueiden suuruuteen ja tilaisuudessa annettujen lahjojen kalleu-
teen.19  Hän ammensi ehkä Sten Sturen juhlapukeutumisen kuvaami-
seen vaikutteita ruotsalaisen hovillisen kirjallisuuden tyylipuhtaimmas-
ta taidonnäytteestä, 1320-luvulla laaditusta Eerikinkronikasta: myös sen
päähenkilöä, herttua Erik Magnussonia, verrataan kerran nimenomaan
enkeliin. Luonnehdinta Sten Sturesta lempeänä, anteliaana ja hurs-
kaana (milder) saattoi olla vaikutusta samasta kirjallisesta esikuvasta,
sillä samaa adjektiiviä käytetään Eerikinkronikassa kahdesti Erik-hert-
tuan epiteettinä.20  Emme kuitenkaan voi tietää, pyrkikö Sten Sture
todella samastamaan itsensä enkeliin tai Erik-herttuaan, sillä suurmie-
hen tuli joka tapauksessa esiintyä julkisuudessa asemansa mukaisessa
kalliissa puvussa.21  Muutoinkin Nils Ragvaldssonin kuvauksen mu-
kainen esiintyminen sointui yhteen vanhan germaanisen päällikkö-
kulttuurin kanssa – suurmiehet olivat ympäröineet itsensä seurueella
eli hirdillä jo varhaiskeskiajalla, todennäköisesti esikristilliselläkin
ajalla.22

Selvästi ”hovillisimmillaan” Sten Sture on Nils Ragvaldssonin ku-
vauksessa, kun hänelle tarjotaan kunniaa kantaa Katarinan pääkalloa
kulkueessa. Kulkueen yksityiskohdat oli varmasti mietitty ja tiedotet-
tu osallistujille etukäteen, mutta Nils Ragvaldssonin kuvaus antaa ym-
märtää, että Sten Sture sai vasta luostarikirkossa tietää osakseen tul-
leesta kunnianosoituksesta: ”Arvoisalle herra Stenille esiteltiin Pyhän
Katarinan pää kannettavaksi kulkueessa, minkä hän vaivoin tahtoi
tehdä ja sanoi olevansa siihen arvoton” (them værdiga herranom herra
Sten præsenterades S. Catharinæ hufvudt att bæra i processione huilket
nepliga han taga ville sægandes sig vara ther til overdigan). Herra Sten nä-

19 Näistä hovillisen kulttuurin piirteistä ks. Bengtsson 1999, s. 59–70.
20 Erikskrönikan, s. 82, 151, 201; Den stora kyrkofesten, s. 45 viite 38; Bengtsson 1999, s. 240;

Söderwall 1884–1973, hakusana ’milder’.
21 Crane 2002, luku 1.
22 Harrison 2002, s. 125; Harrison 2004, s. 25.
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kyy kuitenkin päässeen kainostelustaan, sillä Nils Ragvaldsson ker-
too hänen astelleen kulkueessa heti arkkipiispan perässä pyhimyksen
päätä kantaen.23  Sten Sture esiintyi siten ainakin tässä suuressa juh-
lassa nöyränä kristittynä ja tahtoi suoda etusijan hengelliselle säädyl-
le, mikä hänen esiintymisestään raportoivan hengenmiehen näkökul-
masta olikin sopivaa.

Sten Sture käyttäytyi samoin lokakuussa 1495 valmistellessaan ve-
näläishyökkäyksen vastaisia toimenpiteitä, joissa haettiin apua sekä
Brunkebergin harjulla voittoon siivittäneeltä Yrjänältä että Suomen
pakanat aikoinaan kukistaneelta Erik Pyhältä. Ennen purjehdusta Suo-
meen Sten Sture pyysi nimittäin Uppsalan arkkipiispalta sotajoukko-
jensa tueksi Ruotsin kansallispyhimyksen Erikin sotalipun, kuljetutti
sen näyttävässä saattueessa Tukholman kaupunginkirkkoon ja asetti
sen ihmispaljouden katsellessa alter egonsa Pyhän Yrjänän alttarille.
Sitten hän polvilleen langeten rukoili Jumalalta ruotsalaisille sotame-
nestystä, nousi ylös ja tarttui lippuun ”mitä loisteliaimmin” (mz storan
staath) ainakin, jos Sturenkronikkaa on uskominen.24

Mahtavan mutta nöyrän ja hurskaan ritarin roolin esittämisestä huo-
limatta Sten Sturen valta-asema oli kuitenkin jo kyseenalaistettu. Kris-
tian I:n poika Hans oli saanut suurmiesten enemmistön tunnustamaan
hänet Ruotsin kuninkaaksi vuonna 1483, mutta Sten Sturen onnistui
jarruttaa hänen pääsyään valtaistuimelle. Yrjänän pelastustyötä esit-
tävä veistosryhmä olikin epäilemättä myös pyrkimystä legitimoida hor-
juva valta-asema elvyttämällä nuoruuden urotyön samoin kuin ruot-
salaisten ja tanskalaisten vihollisuuksien muisto. Samaan pyrki epäi-
lemättä myös se nimettömäksi jäävä oppinut hengenmies, joka laati
hänen julkiseen elämäkertaansa eli Sturenkronikkaan vuosien 1481 ja

23 Den stora kyrkofesten, s. 46–51.
24 Nya krönikans fortsättningar eller Sture-krönikorna, s. 126–127. Sten Sturen arkkipiispalle

esittämä pyyntö on luettavissa mm. lähde-editiosta Bidrag till Skandinaviens historia 4, s.

196.
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1487 välisen osion. Jakso päättyy vuotta 1487 koskevaan kuvaukseen,
jossa ylistetään Sten Sturea ja rinnastetaan hovillisia metaforia käyt-
täen Ruotsin valtakunta kauniiseen ja haluttavaan leskeen.25

Sten Sturen vastustajien leiriin siirtynyt arkkipiispa antoi kuitenkin
sepittää kronikalle kriittisemmän jatko-osan, joka liitettiin osaksi teos-
ta. Kritiikki pujahtaa kuvaukseen hovillisen hienovaraisesti, kun uusi
kronikoitsija selostaa vuoden 1495 venäläishyökkäystä. Arvostelu esi-
tetään alkuvaiheissaan lähes humoristisesti: kronikoitsija muodostaa
säeparin herra Stenin nimen ja myöhäistä ja hidasta tarkoittavan ad-
jektiivin se(e)n kanssa – aikaisemmassa osiossa kun oli samaa riimi-
tekniikkaa ja loppusointua hyödyntäen todettu herra Stenin olleen
”ey seen”, siis nopea liikkeissään. Nyt Sten Sturen kerrotaan olleen jo-
pa ”mykit seen”.26  Pian näiden säkeiden jälkeen kronikoitsija pyytää
”kunnianarvoisaa herraa”, siis Sten Sturea, olemaan vihastumatta, vaik-
ka hän tätä pitkään ylistettyään nyt alkaakin moittia hänen hidasta
sodankäyntiään.27  Vaikka aiemmin mainittu Pyhän Erikin sotalipun
kuljettaminen Uppsalasta Tukholmaan sisältyy juuri kriittiseen jatko-
osaan, kronikoitsija huomauttaa Suomen puolelle valtakuntaa saapu-
neen herra Stenin mieluummin keskittyneen joulunviettoon kuin uh-
ranneen aikaansa viholliselle: ”Hän juo ensin joulua ja tekee itsestään
suopean / ja panee viholliseensa vain vähän intoa” (han drycker først
iull oc gør siik bliidh / och lægger aa sina fiende lythen iidh).28

Sikäli kuin kuvaus sotatoimien viivästymisestä joulunvieton vuoksi
oli totta asian voi selittää niin hovillisella juhlakulttuurilla ja kristillisil-
lä ihanteilla, jotka edellyttivät Sten Sturelta Vapahtajan syntymäjuh-
lan muistamista.  Kronikkaan pujahtanut juhlinnan kyseenalaistami-
nen on kuitenkin osoitus siitä, että sotilaallisen vaaran uhatessa ym-

25 Nya krönikans fortsättningar eller Sture-krönikorna, s. 115–116.
26 Nya krönikans fortsättningar eller Sture-krönikorna, s. 124, 126.
27 Nya krönikans fortsättningar eller Sture-krönikorna, s. 129.
28 Nya krönikans fortsättningar eller Sture-krönikorna, s. 134.
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päristö arvosti ritarilta enemmän sotakuntoisuuden kuin hienostunei-
suuden osoittamista. Todellisuudessa kyse ei ehkä lainkaan ollut saa-
mattomuudesta eikä hovillisen elämäntyylin aiheuttamasta vitkaste-
lusta, vaan pikemminkin suurmiehen tarpeesta tuoda juhlien kautta
esiin valtaansa ja varallisuuttaan – suurmiehethän eivät juhlineet yk-
sin eivätkä vain perhepiirissä, vaan juhlia voitiin käyttää suhdever-
kostojen luomiseen ja jo olemassa olevien vahvistamiseen.29  Siten kro-
nikan kriittisesti kuvaama joulujuhla saattoi olla tarkoitettu myös so-
dankäynnin vaatimaksi resurssien kartoittamiseksi ja vahvistamisek-
si, mutta poliittiset vastustajat jättivät kritiikissään tilaisuuden sisällön
huomiotta. Vanhemmaksi käynyt Sten Sture selvästikin epäonnistui
yrityksessään esiintyä venäläissodassa samanlaisena sankarina kuin
millaiseksi hänet oli kuvattu Brunkebergin harjulla vuonna 1471 saa-
vuttamansa torjuntavoiton ansiosta.

ESIINTYMINEN NAISTEN AUTTAJANA

Sturenkronikka ja sille sepitetty kriittisempi jatko-osa osoittavat, miten
mainetta voitiin tietoisesti rakentaa ja purkaa myöhäiskeskiajan julki-
suudessa. Maineensa rakentamisessa Sten Sture hyödynsi väitetyn ul-
jautensa ohella yhtä ritariromantiikan keskeisimmistä kliseistä, nais-
ten auttamista ja puolustamista. Mutta vaikka tämä propagandaksikin
luettava ajatus on luettavissa Yrjänän pelastustyötä esittävästä veistos-
ryhmästä samoin kuin Sturenkronikkaan sisältyvästä vertauksesta Ruot-
sin valtakunnasta kauniina leskenä, reaalipolitiikassaan Sten Sture käytti
hyväkseen naisia tavalla, joka soti ritareiden naisille periaatteessa osoitta-
maa kunnioitusta vastaan. Tosin hän teki kaikkensa, jotta naisten hy-
väksikäyttö ei tahraisi hänen mainettaan, vaan hän esiintyisi silloin-
kin hovillisten periaatteiden mukaisesti. Niinpä kun hän oli estänyt

29 Parkkonen 1994, s. 31–34; Bengtsson 1999, s. 59–63.
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poliittisen vastustajansa saksalaisen kauppiaan Henrik van Buskenin
vaimon Können matkan miehensä luo Lyypekkiin syksyllä 1492, hän
järjestytti raatihuoneella virallisen kuulemistilaisuuden, jossa hän ky-
syi Könneltä, olivatko hänen miehensä ottaneet tältä mitään noutaes-
saan hänet laivasta. Könne vastasi heidän takavarikoineen hänen vyönsä
ja kukkaronsa, mutta saaneensa ne takaisin ilman, että mitään olisi
viety. Sten Sture piti Können lausuntoa maineensa kannalta niin mer-
kittävänä, että kutsutti sitä todistamaan kaksi porvaria.30

Tapahtumaketju näytti myöhemminkin etenevän Sten Sturen ritari-
imagon kannalta myönteisellä tavalla, sillä Könne pyysi raadin edessä,
että Sten Sture ottaisi hänet ja hänen lapsensa omaansa ja valtakun-
nan suojelukseen. Myös raati yhtyi tähän vetoomukseen, ja Sten Sture
suostui siihen.31  Muutamaa kuukautta myöhemmin Könne kuitenkin
saapui raadin istuntoon ja ilmoitti haluavansa sittenkin matkustaa Lyy-
pekkiin. Kaupunginkirjuri on ikuistanut Sten Sturen hämmästyksen
ja hänen harjoittamansa painostuksen, joka alkoi muuttua aikaisem-
paa avoimemmaksi: Sten Sture muistutti Können itse halunneen py-
syä Ruotsissa ja antoi tälle pari päivää aikaa miettiä kantaansa. Seu-
raavassa raadin istunnossa Sten Sture tivasi Können kantaa kolmasti.
Tällöin Könne lankesi polvilleen ja kertoi olevansa tällaisissa kysy-
myksissä ymmärtämätön. Könne ei kuitenkaan välttämättä ollut niin
avuton kuin antoi ymmärtää – hän saattoi hyvinkin pelata naiseuteen
patriarkaalisissa yhteisöissä liitetyillä stereotypioilla, joihin kuuluivat
heikkous ja miestä vähäisempi ymmärtämys. Könne saattoi pyrkiä
hyötymään siitä, että läsnä oli hänen ja vastapelurin lisäksi kymmen-
kunta pormestaria ja raatimiestä, joiden edessä Sten Sturen oli joko
jatkettava ritarin roolinsa esittämistä tai luovuttava siitä avoimesti. Sten

30 Stockolms stads tänkeböcker 1492–1500, s. 64–65; Stockholms stads jordebok 1472–1498,

s. 225. Henrik van Buskenista ks. Sjödén 1950, s. 100–101, 286–287 ja Wubs-Mrozewicz

2004, s. 60–67.
31 Stockolms stads tänkeböcker 1492–1500, s. 68.
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Stureen naisellisen heikkouden korostaminen ei täysin purrut, sillä
hän katsoi viisaimmaksi ottaa Könneltä vakuutuksen olla matkusta-
matta ilman hänen lupaansa. Könne ei kuitenkaan kohottanut kät-
tään, mikä oli tapana, kun annettiin juhlallisia vakuutuksia ja van-
nottiin valoja, vaan Sten Sture joutui tarttumaan Können käteen ja
pitämään sitä koholla raadin edessä. On selvää, että hän halusi eh-
doin tahdoin hyödyntää Könneä ja tämän lapsia panttivankeina yrit-
täessään painostaa tai rankaista Henrik van Buskenia.32

Könne ilmeisesti uudisti vetoomuksensa, koska asiaa käsiteltiin run-
saan vuoden kuluttua uudestaan Tukholman kaupunginraadin istun-
nossa, johon ottivat osaa myös kaikki Ruotsin valtaneuvokset. Sten
Sture oli edelleen haluton päästämään Können käsistään, mutta val-
taneuvokset ja raadin jäsenet olivat halukkaita sallimaan matkan pe-
rustellen kantansa sillä, että Könne oli kunniallinen nainen ja vaimon
paikka oli puolisonsa luona. Uppsalan arkkipiispa korosti, että muus-
sa tapauksessa Henrik van Busken saattaisi hyödyntää suhdeverkos-
toaan ja valittaa asiasta Roomaan, mikä voisi tuoda kaupunkiin pan-
nakirjeen. Sten Sture ilmoitti ensi alkuun ottavansa kyllä sellaisessa
tilanteessa vastuun kannettavakseen, mutta hän tajusi saaneensa enem-
mistön läsnäolijoista vastaansa. Hän ei kuitenkaan suoranaisesti nöyr-
tynyt pyörtämään aikaisempaa kantaansa, vaan hän otti koko asiasta
muodollisesti etäisyyttä alistamalla sen raadin ratkaistavaksi, mikä
johti siihen, että Könne sai viimein luvan matkustaa miehensä luo.
Sten Sture osoitti hovillisten käytöstapojen vastaisesti mieltään kiel-
täytymällä antamasta Könnelle ystävyyttään.33

Seuraavan vuoden kesäkuussa Tukholman kaupunginraati sai jäl-
leen todistaa, kun valtionhoitaja hoiti asioitaan yksinäisen naisen kans-
sa. Fransiskaanikonventtiin kutsuttu raati kuunteli, kuinka jalosukui-

32 Stockolms stads tänkeböcker 1492–1500, s. 98–99.
33 Stockolms stads tänkeböcker 1492–1500, s. 183–185.
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nen leski Birgitta Olofsdotter Tott todisti myyneensä suuren joukon
maatilojaan Sten Sturelle, jota hän kutsui rakkaaksi langokseen – oli-
han Sten Sture naimisissa hänen serkkunsa kanssa. Kesäkuinen tilai-
suus ei ollut tarkoitettu kaupan tekoa varten, sillä kauppakirja oli laa-
dittu jo kuukausia aikaisemmin samoin kuin kauppahinnan maksusta
kertova kuitti. Se, mitä raati joutui todistamaan, koski Sten Sturen
maineen puhdistamista. Rouva Birgitta kertoi kaupan tapahtuneen
”asiallisesti ja ystävällisesti” (schelige och wenlige) ja myyneensä tiluk-
sensa herra Stenin tai kenenkään muunkaan pakottamatta.34  Sten Sture
hankki kaupunginraadilta rouva Birgitan lausuntoa koskevan todis-
tajanlausunnon kirjallisena ja sai siihen kaupungin sinetin. Asiakirja
kopioitiin myös kaupunginraadin pöytäkirjaan. Paikalle kutsutut yli-
mykset laativat puolestaan kuulemastaan oman samansisältöisen vah-
vistuskirjeensä.35

Ainakin neljä muuta samana vuonna laadittua asiakirjaa esitti, että
tilukset olivat vaihtaneet omistajaa ystävällisessä hengessä. Todelli-
suudessa Sten Sture oli ilmeisesti pakottanut vaimonsa sukulaisen myy-
mään suurimman osan maaomaisuudestaan itselleen ja sanellut kaup-
pakirjaan muodon, joka vastasi aikakauden konventioita. Kauppakir-
ja laadittiin tammikuun 12. päivänä vuonna 1494 ja kuitti Sten Sturen
maksamasta 10 000 markasta 17. tammikuuta, mutta vain kaksi päi-
vää myöhemmin myyjä Birgitta Olofsdotter laati katkerasävyisen kir-
jeen, jossa Sten Sturea ei todellakaan esiinny rakkaana lankona. Rou-
va Birgitta kertoi tehneen kaupat pakon edessä. Sten Sture oli ilmaan-
tunut hänen kartanoonsa Hammerstaan ja vaatinut saada ostaa sen ja
useimmat muutkin hänen Ruotsissa sijaitsevista maatiloistaan; muus-
sa tapauksessa hän sanoisi irti rouva Birgitalle antamansa turvatakuut
ja tuhoaisi kaksi hänen tilaansa. Sten Sture oli vaatinut Hammerstan

34 Ruotsin valtionarkisto, pergamenttikirje Tukholma 3.6.1494.
35 Ruotsin valtionarkisto, pergamenttikirje Tukholma 3.6.1494 (kaksi kirjettä, joista toinen on

raadin ja toinen ylimysten laatima); Stockolms stads tänkeböcker 1492–1500, s. 166.
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avaimia itselleen, mihin rouva Birgitta kertoi vastanneensa kieltäväs-
ti. Hän myös väitti Sten Sturen maksaneen vain 4 000 markkaa, vaik-
ka kuittiin oli kirjoitettu 10 000 markkaa. Siksi rouva Birgitta julisti
tekemänsä kaupan pätemättömäksi.36

Sten Sture oli siis pyrkinyt hoitamaan tilojen anastuksen siten, että
se ainakin kirjallisesti esitettynä näyttäisi lailliselta ja, aikalaisretoriik-
kaa mukaillen, kaikessa ystävyydessä solmitulta. Ritarina ja valtakun-
nan korkeimpana maallisena viranomaisena Sten Sturella ei kuiten-
kaan ollut varaa antaa maineensa kärsiä siitä, että hän oli käyttänyt
hyväkseen yksinäisen naisen puolustuskyvyttömyyttä. Jotain kautta
hän pääsi perille siitä, että Birgitta Olofsdotter oli virallisesti perunut
hänen kanssaan tekemänsä kaupan ja esittänyt siinä yhteydessä ja
mahdollisesti muulloinkin häntä kohtaan vakavia syytöksiä. Siksi hän
– ilmeisesti kulissien takana joko pakottaen tai suostutellen – sai rou-
va Birgitan esittämään ainakin kolmasti julkisen kaupanvahvistuksen.

LAILLISUUDEN VAALIJAN JA ARMELIAAN HERRAN ROOLISSA

Naisten tosiasiallista hyväksikäyttöä käsittelevissä tiedoissa olemme
nähneet taustalla, todistajan roolissa, poliittisesti tärkeän Tukholman
porvariston eliitin eli kaupunkia johtavan raadin jäsenet. Kun Sten
Sture vieraili Tukholmassa, hän oli tavallisesti myös läsnä raadin is-
tunnoissa. Näissä istunnoissa hän menetteli ja esiintyi myös tavoilla,
joita voidaan pitää hovillisina. Useassa oikeudenkäynnissä hän ensin-

36 Ruotsin valtionarkisto, pergamenttikirjeet Hammersta s.d. 1494, Hammersta 12.1.1494 (kol-

mena kappaleena), Tukholma 17.1.1494, Tukholma 19.1.1494, Tukholma 3.6.1494 ja Tuk-

holma 7.10.1494. Birgitta Olofsdotterista ks. myös Palme 1950, s. 126–135; Lundholm 1956,

s. 117–137; Gillingstam 1969–1971, s. 226–227. Tilojen pakkomyyntiä viimeksi tarkastellut

Tuula Hockman pitää mahdollisena, että kyse oli laajasti ymmärrettynä Tott-suvun sisäisistä

omaisuusjärjestelyistä, joilla taattiin, että rouva Birgitan haltuun päätyneet tilat pysyivät Inge-

borg Åkesdotterin kautta suvun hallinnassa. Kiitän Tuulaa siitä, että hän ystävällisesti salli

minun tutustua väitöskirjakäsikirjoituksensa Hammersta-lukuun.
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näkin ilmoitti kantajalle, vastaajalle tai oikeammin tuomareina toimi-
ville raadin jäsenille, että mukautuisi lain kirjaimeen; näin hän teki
selväksi, ettei hän yrittäisi riistää raadilta sen tuomiovaltaa. Toisinaan
hän kuitenkin antoi armon käydä oikeudesta, mutta tällöin esimer-
kiksi kantaja tai raati oli sitä häneltä ensiksi pyytänyt. Vanhemmiten
hän saattoi itsekin pyytää armoa rikollisille tai mennä heidän puoles-
taan takuuseen.37  Jos hän sattui oleskelemaan Tukholmassa silloin kuin
hänen edusmiehensä linnanvouti päätti palveluksensa, hän halusi olla
läsnä tilaisuudessa, jossa vouti esitti raadille ja porvaristolle muodolli-
sen kysymyksen, oliko heillä jotain huomauttamista hänen viranhoi-
toaan vastaan. Sten Sture saattoi myös esittää tämän kysymyksen itse,
voutinsa puolesta, ottaen herran roolissa vastuun alaisensa teoista.38

Sten Sturen esiintyminen raadin istunnoissa kertoo, että hän vaali
mainettaan, mutta ritarin roolin ohella sitä edellytti hänen asemansa
valtionhoitajana. Hän tahtoi selvästikin antaa sen kuvan, että silloin
kun hän poikkesi julkisesti lain kirjaimesta, se ei tapahtunut häikäile-
mättömyydestä tai itsekkyydestä vaan armeliaisuudenosoituksena kuin
hovillisessa kirjallisuudessa ikään. Hänen merkittävin julkinen arme-
liaisuudenosoituksensa kohdistui koko Tukholmaan sen jälkeen, kun
erään porvarin surmasta kiihtyneet kaupunkilaiset olivat sekasortoi-
sessa väentungoksessa tönäisseet hänen vaimonsa kumoon kadulle
keväällä 1483 – myöhempi perimätieto tosin väitti Ingeborg Åkes-
dotterin suurennelleen kärsimyksiään hankaamalla käsivarsiinsa mus-
telmia hopealusikoilla.39  Palattuaan Tukholmaan Sten Sture laaditutti

37 Stockholms stads tänkeböcker 1474–1483, s. 18, 61, 247, 272, 328, 379. Stockholms stads

tänkeböcker 1483–1492, s. 60, 134, 148–149, 190, 239, 259, 317; Stockholms stads tänke-

böcker 1492–1500, s. 23–24.
38 Stockholms stads tänkeböcker 1474–1483, s. 14, 225–226; Stockholms stads tänkeböcker

1483–1492, s. 461.
39 Nya krönikans fortsättningar eller Sture-krönikorna, s. 97; Anekdoter från Sturarnas tid, s.

126–127; Hagnell 1941, s. 285–286; Palme 1950, s. 114, 270, 289; Sjödén 1950, s. 125;

Gillingstam 1952, s. 523–524; Ahnlund 1953, s. 366–367.
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kirjeen, joka on sävyltään anteeksiantavainen: Sten Sture vakuuttaa,
etteivät hän, hänen vaimonsa, tämän veljet eivätkä avioparin ystävät
ja sukulaiset koskaan kävisi sukusotaa, kantaisi vihaa eivätkä kostaisi
kaupunkilaisille tapausta, vaan suhtautuisivat heihin vastaisuudessa
suopeasti, rakastavasti ja auttavasti kaikissa heidän oikeissa ja oikea-
mielisissä asioissaan. Aikakauden retoriikan mukaisesti tärkeän va-
kuutuksen ilmoitettiin sitovan myös tulevia sukupolvia. Herra Stenin
ohella asiakirjan vahvisti sineteillään arkkipiispa, Strängnäsin piispa,
ritari Nils Sture ja Ingeborgin neljä veljeä ja setä.40

Sovintokirjeessä esiintyy myöhäiskeskiaikaiselle ruotsalaiselle po-
liittiselle ja yhteiskunnalliselle kulttuurille keskeisiä käsitteitä kuten
rakkaus ja auttaminen. Hovillisessa kirjallisuudessa rakkaudella oli ro-
manttinen ulottuvuutensa, mutta tässä siitä ei ollut kysymys. 1400-
luvun poliittisessa kulttuurissa rakkaus tarkoitti suopeuden ja yhteen-
kuuluvaisuuden siteitä, jotka perustettiin julkisesti. Rakkaus oli syno-
nyyminen rauhan ja ystävyyden kanssa; ystävyys puolestaan oli yh-
teiskunnallinen resurssi, jota voitiin tarpeen tullen hyödyntää omien
pyrintöjen edistämiseen.41  Sten Sturen sovintokirje antoi siis sen ku-
van, että sen oli laatinut sellainen mahtimies, joka saattoi antaa ystä-
vyys- ja avunantovakuutuksen niin oman kuin vaimonsa suku- ja ys-
tävyysverkoston nimissä. Siten se palveli hänen pyrkimyksiään esiin-
tyä armeliaana hovillisena suurmiehenä.

Sten Sturella näkyy kuitenkin olleen myös käskevä, ehkä kärsimä-
tönkin luonteenpiirre, joka työntyi ajoittain esille myös julkisuudessa.
Halu saada omaksi arvokas kaupunkikiinteistö sai hänet vannomaan
”Jumalan kuoleman kautta” (om Gudhs dødh), että hän halusi saada
asian päätökseen ennen kuin poistuisi Tukholman raatihuoneelta. Täl-
lainen vala oli tietysti raadille osoitettu vaatimus saattaa asia nopeasti

40 Bidrag till Skandinaviens historia 4, s. 100–101.
41 Reinholdsson 1998, s. 129, 147–148, 150–158.
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hänen kannaltaan suotuisaan päätökseen niin kuin tapahtuikin.42  Hän
osasi myös tarvittaessa käyttää karskia retoriikkaa. Kun hän ilmeisesti
tulipalon vaaran vuoksi määräsi esikaupunkialueilla sijaitsevat saunat
lämmityskieltoon ja purettaviksi, hän tehosti käskyään uhkaamalla
käydä raadin ja rahvaan kanssa purkamassa ne perustuksia myöten.43

Hänen tahtonsa uhmaaminen oli alempisäätyiselle vaarallista. Aina-
kin kaksi tukholmalaista raatimiestä joutui eri aikoina lyhyeksi aikaa
niin vakavaan välirikkoon valtionhoitajan kanssa, että miesten asema
raatimiehenä oli uhattuna – toisessa tapauksessa raatimiehen henki-
kin näyttää olleen vaarassa. Kummassakin tapauksessa tilanne ratkesi
kuitenkin hovillisen sopuisasti: epäsuosioon joutunut raatimies sai Sten
Sturelta tämän ystävyyden ja kehotuksen astua takaisin istuimelleen
virkaveljiensä joukkoon.44

Köyhän ritarin kunnia
ymmärtämättömien porvareiden silmin

Sten Sturen ja Tukholman porvariston polut kohtasivat myös raha-
asioissa, sillä valtionhoitaja rahoitti sodankäyntinsä osaksi lainarahoil-
la. Rahapulassaan Sten Sture joutui panttaamaan jopa niinkin keskei-
sen symbolin kuin valtakunnanmiekan kahdelle porvarille heiltä lai-
naamiensa varojen takuuksi. Tukholmalaisten kauppiaiden kannalta
juttu kuitenkin päättyi ikävästi, sillä he tulivat uskoneeksi miekan kah-
delle raatimiehelle, jotka molemmat olivat olleet Sten Sturen luotet-
tuja miehiä ja jotka palauttivat miekan tälle, vaikkei tämä ollut vielä
maksanut velkaansa porvareille. Kun juttua puitiin raatihuoneella jou-

42 Stockholms stads tänkeböcker 1474–1483, s. 227–228.
43 Stockholms stads tänkeböcker 1492–1500, s. 25.
44 Stockholms stads tänkeböcker 1474–1483, s. 268, 271–272; Stockholms stads tänkeböcker

1483–1492, s. 392–393.
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lukuussa 1491, Sten Sture saapui oikeudenistuntoon ja lupasi velko-
jilleen vastata itse omasta velastaan ja maksaa sen takaisin. Antaes-
saan lupauksensa hän vetosi kunniaansa toteamalla olevansa ”kun-
nian mies” (dandeman). Vaikka Sten Sture ei tällä kertaa maininnut
itseään ritarina, hänen käyttämänsä termi tarkoitti porvarillisessa ja
talonpoikaisessa kielenkäytössä kunnialliseksi tiedettyä hyvämaineis-
ta miestä.45   Sten Sture pyrki selvästikin samastamaan itsensä katego-
riaan, joka oli yhteinen niin aristokraateille kuin porvareille. Vakuu-
tuksesta huolimatta velka oli kuitenkin maksamatta vielä heinäkuussa
1499, jolloin molemmat lainanantajat ja toisen leskikin olivat jo kuol-
leet.46

Sten Sture maksoi hitaasti velkojaan myös kaupungille, joka oli jou-
tunut osallistumaan mm. venäläisiä vastaan käytyyn puolustussotaan
vuonna 1495. Kun pormestari Bengt Smålänning muistutti valtion-
hoitajaa lupauksesta korvata tukholmalaisten sotaretkeen osallistumi-
sesta aiheutuvat kulut, Sten Sture antoi hyvin samantapaisen vastauk-
sen kuin velanperimisen onnistumisesta huolestuneille porvareille –
hän sanoi haluavansa maksaa ilman viivästystä.47  Kaksi vuotta myö-
hemmin hänellä olisi taas ollut käyttöä Tukholman porvareille ja hei-
dän rahoilleen. Ennen nousemistaan arkkipiispaa ja muita kuningas
Hansin kannattajiksi siirtyneitä ylimyksiä vastaan Sten Sture kutsui
raadin neuvonpitoon kaupunginkirkon sakaristoon – oltiinhan kir-
kossa lähellä hänen pystyttämäänsä Brunkebergin taistelun muisto-
merkkiä. Lavastuksesta huolimatta hänen aikeensa saivat nihkeän vas-
taanoton porvarieliitiltä. Kaupunginraadin pöytäkirjoihin ei ole mer-
kitty keskustelujen kulkua muutoin kuin että herra Stenin kerrotaan

45 Stockolms stads tänkeböcker 1483–1492, s. 597–598. Dandeman-termistä ks. Söderwall

1884–1973, hakusana ’donde man’ ja SAOB, hakusana ’danneman’.
46 Stockolms stads tänkeböcker 1492–1500, s. 444.
47 Stockolms stads tänkeböcker 1492–1500, s. 261.
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heristäneen nyrkkiä pormestari Bengt Smålänningin posken edessä.48

Kriittisessä tilanteessa torjuttu Sten Sture ei siis kyennyt ylläpitämään
hovillisten ihanteiden mukaista hillittyä julkisivua niin kuin havaittiin
jo hänen murjottavasta esiintymisestään sen jälkeen, kun kauppiaan-
vaimo Könne oli saanut luvan purjehtia Lyypekkiin.

Hävittyään Tanskan kuninkaan kannattajia vastaan käymänsä sota-
retken Sten Sture joutui neuvottelemaan sovinnon ehdoista valtaneu-
voston kanssa Tukholman raatihuoneella joulukuussa 1497. Tuolloin
pormestari Erik Jensson tiedusteli herra Steniltä, miten korvattaisiin
hänen edelliskesäisen sotaretkensä aiheuttama ”vahinko ja hävitys”
(scada och forderff) – olihan hän ottanut kaupungilta käyttöönsä väkeä,
ruutia, nuolia ja aseita ja polttanut taistelujen edellä esikaupunkialuei-
ta. Sten Sture lupasi kruunun korvaavan porvareille heidän mene-
tyksensä, mutta pormestari muistutti ”rakasta herra Steniä”, ettei kruu-
nu korvaisi Tukholman porvareille niitä vahinkoja, jotka hän oli heil-
le aiheuttanut. Sten Sture vastasi korvaavansa menetykset omasta maa-
omaisuudestaan ja lisäsi tarjonneensa tätä ratkaisua jo aikaisemmin-
kin. On kuitenkin todennäköistä, että Sten Sturen lupaus korvata va-
hingot omasta omaisuudestaan kuultiin nyt ensimmäisen kerran, sillä
kaupunginkirjuri on merkinnyt Sten Sturen antaneen sitoumuksensa
”kaikkien hyvien herrojen läsnä ollessa ja kuullen” (j alles the gode herres
nerwaren ok a høren) ikään kuin haluten antaa lupaukselle lisää uskot-
tavuutta. Lupaus oli Tukholman raadin ja porvareiden kannalta niin
tärkeä, että kaupunginkirjuri merkitsi sen muistiin kahdesti peräkkäin.49

Mielialojen muuttumiseen Sten Sturen vastaisiksi myötävaikuttivat
epäilemättä taloudellisten rasitteiden ja Sten Sturen häikäilemättömien
tekojen ohella tiedot hänen sotajoukkojensa mielivaltaisuuksista: kun
humaltuneet ulkomaiset palkkasoturit surmasivat joukon porvareita

48 Stockolms stads tänkeböcker 1492–1500, s. 331.
49 Stockolms stads tänkeböcker 1492–1500, s. 342–343.
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kiltajuomingeissa syksyllä 1495, kaupunginkirjuri katsoi asiakseen ko-
rostaa Sten Sturen osallisuutta merkitsemällä erityisesti muistiin, että
ratsusoturit oli ”tänne maahan palkannut meidän herramme ja pääl-
likkömme, herra Sten Sture” (hjt jn vtj landit sollereth ware aff war herre
och høffuitzman, her Sten Sture).50  Seuraavan vuoden huhtikuussa hän
kirjasi pöytäkirjaan tiedon siitä, että herra Stenin soinit olivat mur-
hanneet ”häpeällisesti ja arvottomasti” (skammeliga och oærliga) erään mie-
hen Suomessa.51  Vaikka Sten Sturella ei ollut suoraa osallisuutta näi-
hin veritekoihin, hän oli patriarkaalisten ajattelumallien mukaisesti isän-
tänä vastuussa palkollistensa teoista ja veti näiden häpeän päälleen.52

Sten Sturen maine oli siis kärsinyt Tukholman porvareiden silmis-
sä, vaikka hän oli pyrkinyt esiintymään ritari-ihanteen mukaisesti ja
vaikka hän oli juuri heidän kirkkoonsa pystyttänyt ritari-ideologiaa
huokuvan kallisarvoisen muistomerkin. Herra Stenin maineelle ei var-
masti myöskään tehnyt hyvää kaupungin pohjoispuolella sijaitsevan
lepraa ja muita tarttuvia tauteja sairastaville tarkoitetun sairaalan eli
Örjansgårdenin polttaminen sotaisuuksien alkaessa – olihan Örjans-
gården nimetty juuri hänen samastumiskohteensa Pyhän Yrjänän mu-
kaan.53  Mielialojen muutoksesta saattaa kertoa sekin, että kaupungin-
raadin pöytäkirjoissa Sten Sturea luonnehdittiin 1480-luvun lopulle
asti ritarin ja kaupungin läheisyyttä korostaen tavallisesti ”rakkaaksi
herra Steniksi” (kære her Sten), mutta sen jälkeen useimmiten vain her-
ra Steniksi.54  Sten Sture saattoi nähdä itsensä Pyhänä Yrjänänä, mut-

50 Stockolms stads tänkeböcker 1492–1500, s. 262.
51 Stockolms stads tänkeböcker 1492–1500, s. 362.
52 Reinholdsson 1998, s. 163.
53 Stockolms stads tänkeböcker 1492–1500, s. 399.
54 Valtionhoitajan epiteetin lyheneminen voidaan panna myös kaupunginkirjurin vaihtumisen

tiliin: Helmik van Nörden alkoi hoitaa tehtävää edellisen kirjurin Ingevaldin kuoltua vuonna

1487 eli sattumalta juuri ajankohtana, johon Sturenkronikan myönteinen osuus päättyy. Kau-

punginkirjurin merkityksestä raadin pöytäkirjojen sisällön vaihtelulle ks. Lamberg 2001, s.

198, 201–203.
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ta hänen varjelemassaan kaupungissa oli monia, jotka valitsivat lo-
pulta mieluummin lohikäärmeen kuin rasitteeksi käyneen suojelijansa.

Vuosilta 1500–1503 ei ole säilynyt raadin pöytäkirjoja, mikä vai-
keuttaa Sten Sturen ritariuden tutkimista Tukholman paikallisyhtei-
sön perspektiivissä hänen elämänsä viimeisinä vuosina. Kun Sten Sture
kuoli joulukuussa 1503, hänen arkkunsa kuljetettiin Tukholmaan ja
asetettiin Pyhän Yrjänän pelastustyötä esittävän veistosryhmän alle.
Pian se kuitenkin siirrettiin ja haudattiin Mariefredin luostarikirkkoon,
joka sijaitsi Mälarjärven etelärannalla. Siirtopäätöksen täytyi heijas-
taa Sten Sturen vähälukuisemmiksi käyneiden kannattajien huolta hau-
tarauhan säilymisestä ja sielunmessujen jatkumisesta, jos herra Stenin
jäännökset olisivat pysyneet Tukholmassa. Valtionhoitajan maksamat-
tomia velkoja käsiteltiin aika ajoin vielä hänen kuoltuaankin, ja vuon-
na 1511 raati julisti hänen kaupungissa olevan omaisuutensa takava-
rikoiduksi siihen saakka, kunnes porvarit saisivat korvauksen hänen
perillisiltään.55  Komea monumentti siirrettiin kirkossa syrjäisemmäl-
le paikalle vuonna 1528 – uskonpuhdistaja Olaus Petrin mukaan sen
vuoksi, että se vei alkuperäisellä paikallaan liikaa tilaa.56

Rooli vai identiteetti?

Jos tarkastelemme edellä esitettyjä hajanaisia tiedonmurusia valtion-
hoitaja Sten Sturesta, havaitsemme, että meidän on paljon helpompi
tehdä päätelmiä hänen esiintymisestään kuin hänen ajattelustaan. On
selvää, että hän vaali mainettaan eli ritarillista imagoaan ja oli halukas
antamaan itsestään ulospäin kuvan uljaana, hurskaana, jalona ja nöy-

55 Stockolms stads tänkeböcker 1492–1500, s. 50, 124, 230, 257; Stockolms stads tänkeböcker

1514–1520, s. 150.
56 Svanberg & Qvarnström, s. 188.
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ränäkin ritarina. Vaikeampaa on vastata siihen, oliko hänen identi-
teetissään todella myös hovillinen puoli eli näkikö hän itsensä aristo-
kraattisten ihanteiden mukaisena sankarina. Pyhän Yrjänän tai yli-
päänsä hovillisen ritarin esittäminen omana samastumis- tai rinnas-
tuskohteena saattoi olla Sten Sturen taholta laskelmoitua propagan-
daa, siis sekin pelkkää sosiaalisen roolin esittämistä – tällainen tulkin-
ta voidaan esittää varsinkin, jos tarkastellaan Tukholman kaupungin-
kirkkoon asetettua muistomerkkiä Sten Sturen horjumaan alkanutta
valta-asemaa vasten. On myös muistettava, että monet hovillisilta vai-
kuttavat piirteet Sten Sturen julkisessa esiintymisessä kuten häntä ym-
päröinyt seurue, edustava pukeutuminen ja oman kunnian korosta-
minen olivat kuuluneet soturiyläluokan kulttuuriin jo ennen kristilli-
sesti sävyttyneen ritari-ideologian leviämistä Ruotsiin. Sten Sture kiel-
tämättä raamitti julkista esiintymistään katolisilla myyteillä, kristillisil-
lä rituaaleilla ja sakraaleilla tiloilla, mutta tämä piirre ei ehkä kerro
niinkään hurskaasta mielenlaadusta kuin pyrkimyksestä muokata ym-
päristön mielialoja omille tavoitteille suosiollisiksi hyödyntämällä us-
konnollisten arvojen auktoriteettia ja kirkon levittämää yhteistä kult-
tuuripääomaa, jonka alemmatkin yhteiskuntaryhmät tunsivat. Rita-
rin roolin esittäminen oli maineen rakentamisen kannalta edullista
siksikin, että kunnialla ja maineella oli suuri merkitys myös talonpoi-
kien ja porvareiden kulttuurissa. Sten Sturen toiminta julkisuudessa
näyttäisi siis olevan helppo selittää poliittiseksi roolipeliksi.

Tekisimme kuitenkin Sten Sturen hahmolle vääryyttä, jos väittäi-
simme, että hän oli pelkästään omia etujaan ajava reaalipoliitikko,
joka vain esitti ritarin roolia pelkästään siksi, että se palveli hänen
tavoitteitaan. Tällaista tulkintaa ei oikeuta edes se, että hän selvästikin
menetteli aika ajoin tieten tahtoen tavoilla, jotka eivät olleet ritari-
ideologian mukaisia ja että ympäristö kuten ajan mittaan kriittisem-
mäksi käynyt Tukholman porvaristo pani tämän ristiriidan merkille.
Vaikka Sten Sture ei näy omaksuneen ritari-ihanteita täydellisesti tai
ei aina piitannut niistä intressejään ajaessaan, ritariuteen liittyvää ima-
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gon eli maineen rakentamista voi joka tapauksessa pitää enempänä
kuin roolina. Valtionhoitajuus, ritarin arvonimi ja ennen muuta aika-
kauden kunniakäsitykset sitoivat ritariuden osaksi hänen identiteet-
tiään, jota voidaan perustellusti pitää rooli-identiteettinä, koska se muo-
toutui osaksi hänen asemaansa, siis osaksi ritarina ja valtionhoitajana
elämistä. Useimpien 1400-luvun ylimysten tavoin hän ei kyennyt elä-
mään täysin hovillista elämää, mutta hänellä oli pakonomainen, ehkä
osin tiedostamatonkin tarve esiintyä julkisuudessa kunniallisen ja ja-
lon ritarin roolissa. Hovillisen kulttuurin tarjoamat ihannoidut esiku-
vat samoin kuin myöhäiskeskiaikaiseen kulttuuriin sisältyvät käsityk-
set kunniallisuudesta ja hyvämaineisuudesta loivat fiktiivisen, ihan-
neritareista ja kunniallisista suurmiehistä muodostuvan viiteryhmän,
johon hänen oli maineensa ja auktoriteettinsa säilyttääkseen käytän-
nössä pakko pyrkiä samastumaan ainakin julkisuudessa. Tämä piirre
tulee havainnollisesti esille paitsi hovillisen ritarin roolin esittämisestä
myös niissä tapauksissa, joissa hän yritti ympäristönsä silmissä kau-
nistella totuutta menetellessään tosiasiassa tyystin hovillisten ihantei-
den vastaisesti – esimerkiksi käyttäessään hyväksi naisia vastoin rita-
riuden ihanteita tai kuitatessaan velanmaksuvaateet kunniaansa sido-
tuilla mutta porvareiden näkökulmasta epämääräisillä ja katteettomilla
takaisinmaksulupauksilla. Sten Sturen ritari-identiteetti oli rooli-iden-
titeetti, joka perustui viime kädessä pyrkimykseen säilyttää henkilö-
kohtainen kunnia ja maine ympäristön silmissä. Sama lienee pätenyt
moneen muuhunkin, tutkimuksellisesti huonommin lähestyttävään
myöhäiskeskiaikaiseen aristokraattiin.
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KLIENTTIJÄRJESTELMÄROOLIT
IDENTITEETTIEN MUOKKAAJINA
1600-LUVUN RUOTSIN VALTAKUNNASSA

Marko Hakanen

Identiteetin rakentuminen uuden ajan alussa

Identiteetti käsitteenä on modernin tuote1 , ehkä juuri siksi sitä on ol-
lut haasteellista käyttää varhaisemman historian tutkimisessa. Niklas
Luhmann on esittänyt, että eri elämänalueiden eriytyminen ja laajen-
tuminen (työ, perhe, uskonto, vapaa-aika) on muokannut ihmisten
omakuvaa. Esimodernissa yhteisössä yksilöllä oli vähemmän sosiaa-
lista tilaa: sääty, ikä, sukupuoli, sukulaisuus ja syntyperä muodostivat
selkeitä sosiaalisesti rajattuja tiloja, jotka muokkasivat yksilön oma-
kuvaa. Modernissa maailmassa yksilöt eivät voi enää tukeutua vastaa-
viin tukirakenteisiin vaan tarvitsevat yhtäaikaisesti useita päällekkäi-
siä sosiaalisia rooleja selviytyäkseen arjesta.2  Tässä artikkelissa tarkas-
tellaan mahdollisuutta soveltaa identiteetin käsitettä varhaisemman
ajan historian tutkimukseen. Avainsanaksi nousevat roolit, sillä esi-

1 John Lyons väittää, että itseys (omakuva, minuus) luotiin modernin aikakaudella täyttämään

sielun konseptin häviämisen jättämän tyhjiön. Lyons 1978, s. 11–12.
2 Luhmann 1986.
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modernin ihmisen sosiaalinen asema ja sen kautta muodostuvat roo-
lit määrittelivät hänen identiteettiään enemmän kuin modernissa yh-
teisössä.

Vahvasti ihmisen identiteettiin vaikuttanut tekijä 1600-luvulla oli kol-
lektiivisuus, sillä yksilöllisen identiteetin / subjektin katsotaan synty-
neen Suomessa ja Ruotsissa vasta 1700-luvun jälkipuoliskolla.3  Iden-
titeetti rakentuikin ennen tätä muutosta enneminkin erilaisten ryh-
mien4  ja sosiaalisen statuksen kautta. Henkilön status, arvo ja asema
rakensivat identiteettiä enemmän kuin ajatus itsenäisestä yksilöstä.5

Henkilökohtaiset suhteet ja ryhmään kuuluminen olivat peruselement-
tejä, joiden kautta henkilö identifioi itseään jatkuvasti.6  Erityisesti aa-
telisto ajoi arvon (rank) merkityksen korostamista ja vaati virallisia
statuslistoja tukemaan sosiaalisia käytäntöjä.7  Hierarkkinen yhteiskun-
ta perustui eriasteisille sosiaalisille statuksille, jotka määrittelivät yksi-
lön paikan yhteiskunnassa. Identiteettiä muovasi se mihin säätyyn tai
niiden ulkopuolelle henkilö kuului ja jokaisen säädyn sisällä jakau-
duttiin edelleen uusien arvonormien mukaisesti eriarvoisiin asemiin,
jotka rakensivat yksilön identiteetin perustan.

Erilaisten ryhmien lisäksi identiteettiä muokkasivat erilaiset organi-
saatiot ja instituutiot. Kuuluminen Ruotsin valtakuntaan, kuninkaan
tai kuningattaren alamaisuuteen rakensi identiteettiä, vaikka emme
voi puhua vielä kansallisidentiteetistä. Tosin ihmisellä ei tarvinnut ol-
la ”ruotsalaisen” identiteettiä käyttäytyäkseen kunnon kristityn tavoin.8

3 Yksilöllisen subjektin synnystä katso Vilkuna 1996, s. 71–93.
4 Sosiaalisten ryhmien lisäksi identiteettiä määrittivät myös erityiset ammattiryhmät tai vaikka-

pa etninen tausta. Etnisyydestä katso esimerkiksi Lamberg 2004.
5 Hall 1992, s. 281.
6 Brubaker ja Cooper 2000, s. 15.
7 Inkinen 1953, s. 209–214; Karonen 1999, s. 165.
8 Gustafsson 2000, s. 329. Gustafsson nostaa sukupuoli-identiteetin merkittävämmäksi selittä-

jäksi kuin kansallisidentiteetin selittäessään poliittisen kulttuurin kehitystä, jossa miehet oli

pääasiallisina toimijoina.
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Käytännössä abstraktin valtion toi lähemmäksi ihmistä sen organi-
saatiot, kuten hallinto ja armeija, jotka ohjailivat arkista elämää. Jo
1500-luvulla alkanut ja 1600-luvulle jatkunut hallinnon ja sotalaitok-
sen uudelleen järjestely viimeistään sitoi sen asukkaat9  tiukemmin laa-
jempaan ryhmäidentiteettiin. Erityisesti laki oli instituutio, jonka kautta
ihmiset identifioituivat samaksi yhteiseksi ryhmäksi. Vaikka lainsää-
dännön soveltaminen muuttuikin voimakkaasti 1500- ja 1600-luvulla
niin sen pohjalla oli keskiaikaiset maan- ja kaupunginlait. Samaan
aikaan lakia ei kuitenkaan luettu kirjaimellisesti, vaan tuomioihin vai-
kutti myös tapakulttuuri.10  Kirjoitettu laki ja vanhat tavat olivat osana
muodostamassa raameja kollektiivisen identiteetin synnylle.

Ruotsin ajautuminen sotien kierteeseen 1600-luvulla johti sen sa-
malla valtiollisen infrastruktuurin pakonomaisen kehittämisen tarpee-
seen. Hallintokoneistoa oli muokattava tehokkaammaksi, jotta valtio
olisi selvinnyt sotien aiheuttamista suurista kustannuksista. Usein teh-
dyt ratkaisut eivät olleet täysin harkittuja vaan tilanteen mukaisia. Muu-
tokset hallinnollisissa rakenteissa johtivat myös sosiaalisten rakentei-
den muutoksiin.11  Aatelisto oli varmistanut privilegioin itselleen oi-
keudet tärkeimpiin hallinnollisiin virkoihin. Kuitenkin varsin no-
peasti osoittautui, että viranhoitajista alkoi olla pulaa. Kun armeija
vaati osansa suppeasta aatelisnuorukaisten joukosta, ei heitä riittänyt
alati kasvavan virkakoneiston tarpeisiin. Syntynyttä tyhjiötä oli järke-
vintä täyttää ns. luotettavilla miehillä, klienteillä, jotka olivat kiitolli-
suudenvelan kautta tiukasti sidottu isäntiinsä, patronuksiin. Klient-
tien määrän kasvaessa sosiaaliset verkostot levittäytyivät yhä laajem-
malle yhteiskuntaan. Vähitellen toiminta normittui ja se sai systemaat-
tisia muotoja. Klienttijärjestelmästä tulikin juuri suurvalta-ajan ilmiö.

9 Tässä kohden tarkoitetaan emämaata, jolloin valloitetut alueet jätetään pois laskuista.
10 Matikainen 2002, s. 36, 156.
11 Klienttijärjestelmästä syntyi mainio työkalu kontrolloida ja keskittää valtaa yhteiskunnan eliit-

tien haltuun. Ks. muun muassa Jutikkala 1978, s. 43–44, Englund 1993, s. 94–95, 382–383,

Karonen 1999, s. 182–187, Fagerlund, Jern &Villstrand 2000, s. 195.
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Patronusten, klienttien ja vähäisessä määrin välittäjien muodosta-
mista verkostoista rakentui informaalinen instituutio12 , joka toimi val-
lankäytön kanavana. Hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa oleva pat-
ronus värväsi tai otti huonommassa asemessa olevia henkilöitä klien-
teikseen ja rakensi verkoston valvomaan sekä omaa että edustamansa
ryhmän etuja. Klienttien toiminta verkostossa perustui kiitollisuuden-
velan, vastavuoroisuuden, velvollisuuden, ystävyyden ja luottamuk-
sen kaltaisiin määreisiin. Patronuksen ja klientin välinen suhde oli
vuorovaikutteinen, jossa kummankin osapuolen resurssit yhdistyivät
yhteisen tavoitteiden muodossa.13  Äärimmilleen yksinkertaistettuna
voidaan ilmiötä kutsua haluksi menestyä yhteiskunnassa. Aikakaute-
na, jolloin yhteiskunta asetti sosiaalisia rajoja, oli klienttijärjestelmän
kaltaiset informaaliset instituutiot ihmisille tärkeitä kanavia, joiden kautta
yksilöillä oli mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä.

Tässä artikkelissa keskitytään patronus – klientti -suhteisiin ja sii-
hen, kuinka ne vaikuttivat henkilöiden identiteetin muodostumiseen.
Vaikka klienttejä tai patronuksia voi heidän roolinsa mukaisesti kut-
sua ryhmäksi, ei kyse kuitenkaan ollut ammattiryhmistä. Päinvastoin
kuin niissä, klienttien joukko pysyi tietyllä tasolla tuntemattomana toi-
silleen. Toisaalta jokainen klientti tiesi, ettei hän ollut ainoa vaan yksi
muiden joukossa. Vastaavasti patronuksena esiintyneelle henkilölle
rooli oli osa hänen erityistä identiteettiään. Silti on oleellista kysyä
oliko klienteillä tai patronuksilla yhteistä ryhmäidentiteettiä vai muo-
dostuiko heidän identiteettinsä muuta kautta?

Koska identiteettiä lähestytään henkilöiden roolien kautta, tarkas-
telun ulkopuolelle jää pysyvän identiteetin, jokaiselle ominaisen per-
soonan analysointi. Jokaisella ihmisellä on kautta aikojen ollut aina-
kin jossain määrin mahdollisuus tehdä valintoja. Roolien kautta muok-

12 Klienttijärjestelmäkäsitteistä katso Hakanen 2005.
13 Kettering 1986, s. 13–18; Norrhem 1993, s. 73.
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kautuvaa identiteettiä voi lähestyä tarkastelemalla niitä tekijöitä, jot-
ka vaikuttivat henkilön aseman määrittymiseen yhteiskunnassa. Toi-
mimalla tiettyjen yhteisön hyväksymien roolimallien mukaan oli yk-
silön mahdollista vaikuttaa myös omaan asemaan yhteisössä.

Roolit ja identiteetti

Arnold Johan Messenius (s. 1608) ei syntynyt onnellisten tähtien alla.
Osan lapsuudestaan hän eli ankeissa olosuhteissa Kajaanissa, jossa
hänen isäänsä Johannes Messeniusta14  pidettiin poliittisena vankina.
Lopulta hänet vuonna 1621 erotettiin vanhemmistaan katolisten vai-
kutteiden pelossa ja lähetettiin opiskelemaan Upsalan yliopistoon. Opin-
not keskeytyivät loppuvuodesta 1622 kun hän riitautui toverinsa kans-
sa ja surmasi tämän.15  Paettuaan surmapaikalta Puolaan 14-vuotias
Arnold Johan oli täyttänyt kohtalonsa useiksi vuosiksi eteenpäin, sillä
palattuaan takaisin Ruotsiin vuonna 1624 hän sai kuolemantuomion,
joka muutettiin elinkautiseksi vankeudeksi Käkisalmen linnassa.16  Näin
isä ja poika kärsivät yhtä aikaa tuomioitaan Suomen linnojen kurjissa
olosuhteissa.

14 Johannes Messenius (n. 1580–1636) oli vuonna 1616 tuomittu maanpetoksesta kuolemaan.

Tuomio muutettiin elinkautiseksi vankeudeksi Kajaanin linnassa. Vuonna 1635 hänelle

myönnettiin lupa muuttaa Ouluun. Taustalla vaikutti Messeniuksen avoin katolilaisuus ja tuki

Sigismundille puhdasoppineisuuden aikakaudella. Ks. Nuorteva.
15 Lönnroth ja Linna 2004, s. 15.
16 Palattuaan Ruotsiin Arnold Johan toimitettiin Svean hovioikeuden kuultavaksi. Hänen rikos-

listaansa lisättiin nyt myös vakoileminen, sillä paluumatkallaan hän oli lupautunut toimitta-

maan tietoja Liettualaiselle sotapäällikölle, herttua Radzivillille. Hovioikeutta kiinnosti eniten

hänen tietonsa ja yhteydet katolilaisiin. Kuulusteluissa Arnold Johan kertoi avoimesti tietonsa

ja lopulta ilmiantoi kaikki mahdolliset tuntemansa henkilöt, mukaan lukien omat perheenjäse-

net. Jo aikaisemmin samana keväänä hovioikeus oli tuominnut kuolemaan neljä katolisuu-

desta epäiltyä henkilöä, joten Arnold Johanin kuolemantuomion muuttaminen vankeusran-

gaistukseksi oli varsin poikkeava tuomio. Lappalainen 2006, s. 54–57.
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Kuudentoista vuoden vankeuden jälkeen Arnold Johanin pelasta-
jaksi ilmestyi Per Brahe nuorempi. Suomen kenraalikuvernööri oli
kahdesti tavannut Messeniuksen tarkastusmatkojensa yhteydessä ja
kohentanut hänen vankilaolosuhteitaan17  ennen kuin esitti kuninga-
tar Kristiinalle tämän vapauttamista.18  Brahe ei toiminut täysin omas-
ta aloitteestaan, sillä Arnold Johan oli lähestynyt Brahea ja pyytänyt
tämän apua oman tilanteensa parantamiseksi.19

Arnold Johan Messeniuksella ei ollut mitään virallista koulutusta,
kun hänet Per Brahen vaikutuksesta vapautettiin vuonna 1640. Silti
vuosi vapautumisensa jälkeen hänet nimitettiin kuninkaalliseksi kans-
listiksi. Professionaalisten meriittien merkitykseen tottuneelle historia
näyttää tässä kohden oudolta. Koulutuksella ei ollut 1600-luvulla yhtä
suurta merkitystä virkanimityksiä annettaessa kuin nykyään. Meriit-
tejä oli monenlaisia ja Arnold Johanin tapauksessa yhtenä meriittinä
oli hänen isänsä niin positiivisessa kuin negatiivisessa mielessä. Poika
kärsi isänsä synneistä. Kuitenkin samasta syystä saattoi Per Brahe kiin-
nittää häneen huomiota tarkastusmatkoillaan: isän maine oppineena
henkilönä aukaisi pojalle mahdollisuuden päästä valtakunnan drot-
sin ja kenraalikuvernöörin, korkeasyntyisen kreivi Brahen suuren vii-
tan alle. Arnold Johanista tuli Brahen klientti, ja tuo meriitti oli enem-
män kuin tarpeeksi hyvän uran luomiseksi. Klienttijärjestelmä nykäisi
yhteisön ulkopuolelle ajautuneen hylkiön takaisin näyttämölle, jossa
hänen omasta mielestään alun perinkin olisi pitänyt olla. Suuren isän
pojalla oli suuri kiitollisuuden velka maksettavana.

Arnold Johanille Brahen tuki merkitsi käännekohtaa. Nimitykset
seurasivat toisiaan: kuninkaan kanslistiksi vuonna 1641, valtakunnan
historiografiksi vuonna 1645 ja aatelisarvon suku sai vuonna 1647.

17 Hytönen 2004, s. 9–41. Brahe pysähtyi Käkisalmessa 7.–10.3.1638 ja 22.–25.2.1639.
18 HRM, 736–737. Per Brahe Kristiinalle 16.11.1639.
19 HRSH, del 9, s. 182–185. Messenius Brahelle 4.3.1639.
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Huikaisevan nopea urakehitys kurjasta vangista ritarisäätyyn katkesi
melkein yhtä nopeasti kuin miehen kaula mestauslavalla 22.12.1651.
Kaksi päivää aikaisemmin oli Arnold Johan Messenius ja hänen poi-
kansa Arnold Messenius tuomittu majesteettirikoksesta kuolemaan.
Samalla Messeniuksen aateliskilpi poistettiin ritarihuoneesta ja aate-
liskirje revittiin. Messeniusten suvun sammumista ei pystynyt estä-
mään edes heidän tukijansa, Per Brahe, jos edes tätä halusikaan.20

Retoriikka ja identifikaatio

Valistuksen aikakaudella syntyi käsitys, että ihminen on eheä koko-
naisuus, joka toimii rationaalisesti. Se johti ajatukseen, että ihmisellä
on erityinen identiteetti, joka perustuu itse kunkin omaan persoonal-
lisuuteen. Identiteettiä onkin kuvattu mm. sanoilla henkilöys ja omin
olemus. Toisaalta identiteetti on nähty myös samuutena, jossa ihmi-
nen saa jatkuvasti vaikutteita ympäröivästä kulttuurista.21

Ihminen itse kuitenkin luo oman kulttuurinsa, joten voimme puhua
identiteetin kehittymisestä vuorovaikutussuhteessa ihmisen ja kulttuu-
rin välillä. Varsinkin pohdittaessa klienttijärjestelmän vaikutusta ih-
misen identiteetin rakentajana, koska kyse on järjestelmästä, joka pe-
rustui sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Se hierarkkinen yhteiskunta,
joka vallitsi 1600-luvun Ruotsissa, ei ollut syntynyt sattumalta vaan
oli rationaalisen ihmisen toiminnan tulosta. Patronus – klientti -suh-
teet olivat yhtä aikaa sekä luonteva keino korostaa ihmisten välistä
sosiaalista eroa että luonnollinen kulttuurillisen toiminnan muoto, jo-

20 Arnold Johanin ja hänen poikansa kohtalon sinetöi pojan kirjoittama häväistyskirje kuningatar

Kristiinaa ja samalla hänen holhoojinaan toiminutta ylhäisaatelia kohtaan. Arnold Johan kiisti

osallisuutensa häväistyskirjeen laatimiseen, mutta myönsi sen taustalla olleen hänen aja-

tuksiansa. Lappalainen 2006, s. 64–65.
21 Hosiaisluoma 2003, s. 332–333.
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ka omana osanaan muokkasi henkilöiden identiteettiä. Näkyvästi
klienttijärjestelmäkulttuuri tulee esiin kirjeretoriikassa. Sen kautta on
mahdollista tarkastella, miten kirjoittajat identifioivat itsensä sosiaa-
listen suhteiden kautta ja millaisiksi heidän roolinsa muodostui.

Klienttijärjestelmän juuret ovat antiikin Roomassa22  ja keskiajalla
patronus termiä käytettiin lähinnä kirkon piirissä puhuttaessa suoje-
luspyhimyksistä.23  Vasta 1500-luvun lopulla termin käyttötarkoitus al-
kaa laajentua,24  silti se esiintyy erittäin harvoin verrattaessa seuraa-
vaan vuosisataan. Jan Samuelson kirjoittaa törmänneensä tutkimas-
saan lähdemateriaalissa, joka sijoittuu pääasiassa 1500-luvulle, ainoas-
taan kerran sanaan patron.25  Kyse ei kuitenkaan ole poikkeuksellises-
ta ilmaisusta, sillä viitteitä klienttijärjestelmästä on nähtävissä vuodel-
ta 1596, kun Henrik Jobin kutsuu Arvid Henrikinpoika Tawastia pat-
ronukseksi.26  Vasta 1600-luvun puolella sanat patronus ja klientti mur-
tautuivat käyttökieleen.27  Lisäksi patronus- ja klientti -sanojen rinnal-
la käytettiin yleisesti korvaavia ilmaisuja. Varsinkin sanan klientti käyt-
täminen oli harvinaista, koska klientit harvoin kutsuivat kirjeissään
itseään klientiksi.

Käsitteenä klientti periytyy antiikista. Latinan kielessä sana on ta-
vallisempi kuin ruotsin kielessä. Esimerkiksi Mikael Wexionius–Gyl-
denstolpen kirjoittaessa Brahelle latinaksi28  käyttää hän itsestään al-
ku- ja lopputervehdyksessä klientti-sanaa, esimerkiksi ”Humilimus et

22 Strömholm 1988, s. 7–10.
23 Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, band XIII, s. 145–147.
24 SAOB, hakusana patron.
25 Samuelson 1993, s. 231. Kirjeessään Abraham Persson kutsuu Axel Ryningiä termein

”Minom patrono och synnerlige forfordrare”. Kirje on päivätty 12.9.1595.
26 RA, Arvid Henriksson Tawasts samling, vol.1, Henrik Jobin Arvid Tawastille 8.3.1596. Kirje-

kuoressa Henrik Tawastin asemaa kuvaillaan sanoin ”…ganstigen herre Vnd Patron…”
27 Droste 1998, s. 33–34.
28 Tyypillinen Wexionius–Gyldenstolpen käyttämä alku- ja loppulause: Illustrissime Comes,

Academiæ hujus Stator, Patriæ columen et patrone clementissime.  (Tässä alkulauseessa
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offciosissimus clientulus”.29  Vastaavasti ranskaksi tai ruotsiksi kirjoi-
tetuissa kirjeissä ei klientti sanaa esiinny kertaakaan. Tämä mahdolli-
sesti johtuu siitä, että latinan sana klientti käsitettiin palvelijaa tarkoit-
tavaksi sanaksi. Tähän viittaisi saman kirjoittajan kirjoittamat omis-
tukset ruotsin ja ranskan kielellä, joissa sana klientti korvautuu sanak-
si palvelija. Esimerkiksi ranskaksi Wexionius–Gyldenstolpe kirjoitti
seuraavasti: ”le plus humble et tres obligé Serviteur”30  ja vastaavasti
ruotsiksi ”ödmiuke vnderdånige och Trooplichtige Tienare”.31  Koska
kirjeet on kirjoitettu lähes yhden vuoden sisällä, viittaisi termien käyt-
tö juuri latinan sanan klientti käsittämiseen palvelijaa tarkoittavaksi
sanaksi. Tämä on luontevaa: klienttinä olemisen perusedellytys oli
palvelusten suorittaminen patronukselle. Se ei kuitenkaan tarkoita sa-
maa kuin palveleminen.

Edellä mainitussa tapauksessa kyseessä oli akateeminen henkilö, jo-
ka hallitsi useita kieliä. Mielenkiintoista on, kuinka Arnold Johan Mes-
seniuksen kielenkäytössä klienttiin viittaavat sanat alkavat muista kie-
listä sekoittua ruotsin kieleen.32  Lähestyessään Brahea vuonna 1639
hän lopetti kirjeen seuraavasti: ”Armbe, doch in vthj dödhen ödmiu-
keste Serviteur”.33  Melkein kaksi vuotta myöhemmin hän kutsuu it-
seään klientiksi allekirjoittamalla kirjeen sanoilla: ”E. G. Ex:s Tacks-
kyldige aller ödmiukaste Client”.34

 selkeästi tuodaan esiin Brahen asema patronuksena sekä Stator sana saattaisi viitata Bra-

hen asemaan akatemian johtajana.) Illustriss:æ T:æ Excellentiæ Humilimus et offciosissi-

mus clientulus. 27.7.1642 PBB II:1 1932, s. 22.
29 27.7.1642 PBB II:1 1932, s. 22. Vrt. 20.5.1945 PBB II:1 1932, s. 28. Myös Terserus vanhempi

käytti cliens sanaa kirjoittaessaan Brahelle latinaksi, mutta palvelija sanaa kirjoittaessaan

ruotsiksi. Vrt. 21.1.1647 Terserus vanhempi Brahelle PBB II:1 1932, s. 38.
30 19.7.1641 PBB II:1 1932, s. 19.
31 5.11.1641 PBB II:1 1932, s. 21.
32 Erityisesti saksasta ja ranskasta.
33 HRSH, del 9, s. 185. Arnold Johan Messenius Per Brahelle 4.3.1639.
34 HRSH, del 9, s. 195. Arnold Johan Messenius Per Brahelle 12.1.1641.
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Pääsääntöisesti klientit kutsuivat itseään palvelijoiksi (tjänare) ja va-
kuuttivat uskollisuutta kuolemaan asti. Harvemmin he kutsuivat it-
seään klientiksi. Sana ei ollut kaikille tuttu ja siihen liittyi osittain ne-
gatiivisia tunnelatauksia. Tämä on nähtävissä esimerkiksi siitä, että
mieluummin muita kutsuttiin klienteiksi kuin itseä.35  Oli luontevampaa
ajatella itsensä palvelijaksi kuin klientiksi. Arnold Johan Messenius
oli kärsinyt vankeuden rasituksista 16 vuotta, joten kiitollisuuden vel-
ka Brahea kohtaan tuntui varmasti ylivoimaiselta. Ehkä juuri tämän
vuoksi hän kutsui itseään klientiksi. Ehkä hän halusi olla  kiitollisuu-
denvelkansa takia hyväntekijälleen jotain enemmän kuin palvelija.
Se millaisella nimellä Arnold Johan kutsui itseään, ei ollut merkittä-
vää, sillä hän oli vihdoinkin vapaa. Tärkeintä oli se millaisen vaikutel-
man hän antaisi Brahelle, se oli hänen elinehtonsa.

Sana ”patronus” yleistyi 1610-luvulta lähtien. Erityisesti sanaa käy-
tettiin kirjeiden titteliosuuksissa ja kirjekuorissa, minkä voi havaita ver-
tailemalla Per Brahe nuoremman (1602–1680) ja hänen isänsä Abra-
ham Brahen (1570–1630) vastaanottamia kirjeitä. Abraham Brahelle
kirjoitettaessa sanaa patronus ei esiintynyt hänen arvoaan esittävien
titteleiden joukossa, sitä vastoin hänen pojalleen Per Brahelle kirjoi-
tetuissa kirjeissä se oli pikemmin sääntö kuin poikkeus. Usein hänen
tittelikseen mainittiin ainoastaan ”korkeasyntyinen kreivi ja mahtava
patronus”.36

Yksinkertaisin ilmaisu oli aloittaa kirje mainitsemalla patronuksen
asema heti aluksi. Johan Adler Salvius aloitti 15. lokakuuta 1646 päi-
vätyn kirjeensä Per Brahelle sanoilla ”Korkeasyntyinen kreivi, mah-

35 Esimerkiksi kun Axel Kempe tavoittelee Turun akatemiassa ollutta avointa virkaa hän huo-

mauttaa Per Brahelle, että kilpahakija käyttää hyväkseen klienttejä ja sukulaisiaan. Axel

Kempe Per Brahelle 24.9.1657 PBB II:1 1932, s. 87–88. ”Dessföruthan hwadh oredha och

Splijt in Senatu will fölia der Swärfadhren sitter medh sin mågh, Brodheren medh sine

Swåghrar och deres clienter, hahr man allaredho hört af en part beklagas;”
36 RA Rydboholmsamlingen E7450–7454, sisältää 91 henkilön kirjeet Per Brahelle (d.y.); RA

Skoklostersamlingen E8134, sisältää 82 henkilön kirjeet Abraham Brahelle.
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tava patronus”. Kirjeen loppuun oli vielä lisätty normaali ilmaisu ikui-
sesta palveluhalukkuudesta.37  Myös Clas Rålamb 5. syyskuuta 1660
päivätyssä kirjeessään Per Brahelle aloitti ilmaisulla ”Korkeasyntyi-
nen kreivi ja valtakunnan drotsi, suosiollinen patronus”, lopettaen sen
palveluhalukkuuden ilmaisuun.38  Joskus kirjeiden alkuun kirjoitettiin
mahdollisimman paljon ylistäviä sanoja kuten teki Samuel Enander
kirjoittaessaan Per Brahelle joulukuussa 1664. Hän aloitti ilmaisulla
”Korkeasyntyinen herra kreivi Ruotsin valtion drotsi armollinen her-
ra ja mahtava patronus ja hyväntekijä”. Hän jatkoi kirjeen loppuun
samoin ilmaisten nöyryyttään ja mukautumishalukkuuttaan palvelija-
na.39  Joissakin tapauksissa klientti saattoi käyttää jatkuvasti hyvänte-
kijästään nimitystä patronus. Esimerkiksi Axel Oxenstiernan klientti
Lennart Torstensson, joka loi mittavan uran armeijassa, käytti kirjeis-
sään Axel Oxenstiernalle säännöllisesti sanaa patronus kirjeet aloit-
tavassa ylistävässä tervehdyksessä.40

Suuressa osassa kirjeitä ei patronus – klientti -suhteita ilmaistu yhtä
suorasanaisesti vaan kiertoilmauksina käytettiin kuvailevia ilmauksia
kuten ystävä/ystävyys, uskollisuus, luotettavuus, kiintymys, arvostus,
kunnioitus tai antaumus. Patronus vakuutti klientilleen ystävyyttään,
arvostustaan, suojeluaan ja kiitollisuutta niitä palveluksia vastaan, joi-
ta klientti suoritti hänelle. Klientti sitä vastoin vannoi uskollisuutta ja
kiitollisuuttaan patronustaan kohtaan ja lupasi pyyteettömästi sekä luo-
tettavasti palvella häntä.41

Klienttijärjestelmään kuuluvan retoriikan käyttäminen ei aina mer-
kinnyt suoranaista patronus – klientti -suhdetta. Samoilla retorisilla
ilmauksilla oli mahdollista korostaa kirjeen vastaanottajan erityistä ase-

37 HRSH del 5, s. 161–164.
38 HRSH del 9, s. 235–236.
39 HRSH del 9, s. 240–241.
40 AOS 2:8 s. 325–565.
41 Kettering 1986, s. 12–13.
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maa ja korostaa hänen informaalista valtaansa, erityisesti silloin kuin
vastaanottajan apua tarvittiin.42  Hämeen ja Uudenmaan maaherraksi
nimitetty Ernst Johan Creutz lähetti kiitoskirjeen Per Brahelle uuden
virkansa johdosta, vaikka Brahe ei ollut hänen tärkein patronuksen-
sa.43  Kirjeessä puhutellaankin Brahea muodollisesti virka-aseman mu-
kaisesti ”korkeasyntyiseksi kreiviksi, Ruotsin valtion drotsiksi ja ken-
raalikuvernööriksi”.44

Ääni kellossa muuttui, kun Creutz tarvitsi esimiehensä apua virka-
asuntonsa kunnostamiseksi. Creutz puhutteli Brahea ”jaloksi ja hyvä-
syntyiseksi herra valtionhoitajaksi, huolehtivaiseksi hyväksi ystäväk-
si”.45  Ilmeisesti kirje ei ollut tarpeeksi vakuuttava, koska Creutz kir-
joitti uudelleen asiasta, mutta tällä kertaa kutsui Brahea tittelillä ”Kor-
keasyntyinen kreivi valtakunnan drotsi ja kenraalikuvernööri, suo-
siollinen patronus”.46

Tämän jälkeen Ernst Johan Creutz palasi takaisin virallisen muo-
dolliseen ilmaisuun kirjoittaessaan Brahelle. Heidän välinsä eivät kos-
kaan olleet erityisen lämpimät ja lopullinen välirikko tapahtui vuon-
na 1655 aristokratian koettaessa viimeisin voimin ponnistella alem-
man aatelin valtapyrkimyksiä vastaan.47  Edellinen on hyvä esimerkki
retoristen keinojen vaihtelevasta käyttämisestä pyrittäessä vaikuttamaan
henkilöihin, joilla oli valtaa. Korostamalla vastaanottajan sosiaalista

42 Lappalainen 2005, s. 55 ks. erityisesti viite 100.
43 RA Skoklostersamlingen E8140 Ernst Johan Creutz Per Brahelle 21.1.1653. Per Brahe ei

ollut merkittävä patronus Ernst Johan Creutzille, hän oli lähinnä esimies drotsin ja kuvernöö-

rin viran puolesta. Ernst Johanin tärkein patronus oli Magnus De La Gardie. Lappalainen

2005, s. 177.
44 RA Skoklostersamlingen E8140 Ernst Johan Creutz Per Brahelle 21.1.1653.
45 RA Skoklostersamlingen E8140 Ernst Johan Creutz Per Brahelle 1.9.1653.
46 RA Skoklostersamlingen E8140 Ernst Johan Creutz Per Brahelle 21.11.1653.
47 Ernst Johan Creutz oli kritisoinut aristokratian etuoikeuksia. Luonnollisesti Per Brahe ei kat-

sonut asiaa suopeasti. Kiistasta tarkemmin ks. Runeby 1962, s. 501–504; Lappalainen 2005,

s. 188–190.
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merkitystä ja henkilöiden välistä hierarkkista eroa pyrittiin vaikutta-
maan itselle suotuisten päätösten syntymiseen.

Kirjeretoriikka kietoutuu identiteettiin kahdella tavalla. Kirjoittajan
identifioituminen alempiarvoiseksi vaikuttaisi negatiivisesti hänen iden-
titeettiinsä, kun taas vastaanottajan kohdalla vaikutukset olisivat posi-
tiivisia. Asia ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen: koska yhteiskunta
oli 1600-luvulla erittäin hierarkkinen, oli kaikille itsestään selvää, että
ihmiset ovat eriarvoisia. Creutzille oli täysin luonnollista korostaa Bra-
hen asemaa, koska tämä oli korkea-arvoisempi, ja taas Brahesta oli
täysin luonnollista, että Creutz nosti hänet itseään korkeammalle. Muun-
lainen käytös olisi ollut poikkeavaa ja mahdotonta hyväksyä. Itse asias-
sa epätavallinen käytös kertoisi henkilöiden identiteetistä paljon enem-
män.

Avainasemaan nouseekin Creutzin tapa hetkittäin muuttaa tyyliään,
kun hän kirjoittaa Brahelle.  Kuuliaiset, omaan rooliinsa tyytyneet
klientit osoittivat jokaisen kirjeensä ”patronukselleen”,48  mutta Creutz
kutsui Brahea yksityisesti patronukseksi, vasta kun hän todella tarvitsi
tältä palvelusta. Rooli, joka oli yhteiskunnan puolesta annettu Ernst
Johan Creutzille, ei häntä täysin miellyttänyt, ja se varmasti oli vai-
kuttamassa siihen, kuinka hänen identiteettinsä lopulta rakentui.

Identifikaation merkitys identiteetin rakentumisessa

Yksityisesti Ernst Johan Creutz ei kirjeissään kutsunut Brahea pat-
ronukseksi, silti hän kirjekuorien päälle lisäsi Brahen tittelien jouk-
koon maininnan ”gunstige Patron”.49  Tällainen ero yksityisen ja jul-
kisen käyttäytymisen välillä antaa pieniä vihjeitä pohdittaessa henki-

48 Esimerkiksi Henrik Corte, joka oli yksi Brahen luotettavimmista klienteistä. RA Rydboholm-

samlingen E7451 ja Skoklostersamlingen E8161 ja E8165 (yhteensä 92 kirjettä).
49 RA Skoklostersamlingen E8140 Ernst Johan Creutz Per Brahelle 19.12.1653
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löiden yhteiskunnallisia rooleja ja niiden vaikutusta henkilöiden iden-
titeettiin. Sosiaaliset erot aateliston sisällä oli suuret, vaikka usein hei-
dät on säätynä nähty yhtenäisenä. Vanha aristokratia oli ylpeä syn-
typerästään ja katsoi olevansa etuoikeutetummassa asemassa verrat-
tuna nuorempiin aatelissukuihin.50  Aristokratian ja alemman aatelis-
ton välien kiristyminen onkin luettavissa Creutzin lähettämistä kir-
jeistä. Julkisesti hänen oli vielä vuonna 1653 korostettava Brahen eri-
tyistä asemaa, vaikka aristokratian alamäki oli jo alkanut. Yksityisesti
hän kuitenkin pystyi olemaan korostamatta Brahen merkitystä.

Hierarkkisessa yhteiskunnassa jokaisen oli pyrittävä esittämään sitä
roolia, jota yhteiskunta odotti. Jokaisen oli pyrittävä elämään oman
asemansa mukaisesti. Ernst Johan Creutz pystyi taiteilemaan ylem-
män ja alemman aateliston välillä, ja välillä esiintymään ”oman ar-
von tunnossa” myös julkisesti.51  Hänessä on nähtävissä ristiriitaisuuk-
sia, jotka vaikuttivat hänen identiteettiinsä, ja päinvastoin osa hänen
toiminnastaan johtui siitä kuinka hän identifioi itsensä suhteessa mui-
hin ihmisiin ja yhteiskuntaan.

Arnold Johan Messeniukselle ei ollut epäselvää, mikä hänen ase-
mansa suhteessa Per Braheen oli. Kuusitoista vuotta vankilassa opetti
nöyräksi. Kirjoittaessaan Brahelle puoli vuotta vapautumisensa jäl-
keen hän vakuutti kiitollisuuttaan vuolaasti ja toi esille toivonsa hy-
västä klienttisuhteesta.52  Samalla hän kuvaili itseään köyhäksi ja vä-
häpätöiseksi henkilöksi, jolle Brahen kaltaisen miehen tuki tarkoitti
ikuista kiitollisuutta. Vielä allekirjoittaessaan kirjeensä hän korosti juuri
näitä ominaisuuksia kutsumalla itseään kiitollisuudenvelkaiseksi ja ai-
na nöyräksi klientiksi.53

50 Jutikkala 1930, s. 42.
51 Lappalainen 2005, s. 166–172, 184–185.
52 HRSH del 9, 193. Arnold Johan Messenius Per Brahelle 12.1.1641 ”…, E. G. Ex:æ sin fattiga

ringa Clientz goda förhållan till täckeliget nögie fallet hade.”
53 HRSH del 9, s. 195. ”E. G. Ex:s Tackskyldige aller ödmiukaste Client”
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Messeniuksen kirje on tyypillinen klientin ja patronuksen välisen
suhteen retorinen kuvaelma. Klientti korosti omaa vaatimattomuut-
taan ja toi samalla vuolaasti esille patronuksen aseman mahtavuu-
den. Vaikka kyseessä on äärimmilleen viety retorinen ilmaisu, puhuu
teksti kuitenkin puolestaan. Sosiaalisen aseman ero Brahen ja Mes-
seniuksen välillä oli suuri. Brahen asema valtakunnan drotsina takasi
hänelle valtahierarkiassa paikan heti kuninkaan jälkeen. Lisäksi Bra-
he-suvun kreivin arvo oli ensimmäinen laatuaan valtakunnassa54 , mi-
kä pelkästään takasi hänelle arvostetun aseman suhteessa muihin hen-
kilöihin. Vastaavasti Messeniuksen sosiaalista statusta painoi alas van-
keuden lisäksi suvun huono poliittinen maine.

Edellä mainituista lähtökohdista tarkasteltuna kummankin henki-
lön asema on perusta, jota he käyttävät identifioituessaan omaan so-
siaaliseen ryhmäänsä. Brahen maine, joka Suomessa on suhteetto-
mankin positiivinen, konservatiivisena ja välillä suoranaiseen pöyh-
keyteen asti menevänä oman arvon korostamisena on helposti luetta-
vissa kirjeiden rivien välistä. Brahe tunsi oman arvonsa ja siten oman
roolinsa yhteiskunnassa ja käyttäytyi sen mukaisesti. Vuosisatoja ra-
kentunut aatelisideologia oli hänen identiteettinsä perusta, ja jos alem-
piarvoinen henkilö ei olisi korostanut asiaa, se olisi loukannut häntä.

Kutsuessaan Brahea jalosyntyiseksi kreiviksi ja patronukseksi kir-
joittaja korosti hänen valtaansa kulissien takana. Valtaa, joka oli har-
vojen etuoikeutettujen käsissä. Vastaavasti Messenius kutsuessaan it-
seään Brahen klientiksi, mikä oli harvinaista, paljasti jotain myös hä-
nen omasta identiteetistään. Juuri sillä hetkellä, vuosi vapautumisen-
sa jälkeen, hän ei pitänyt arvoaan korkeana. Muutamaa vuotta myö-
hemmin Messeniuksen toimiessa kuninkaan kanslistina hänen yhtei-
söllinen roolinsa oli varmasti toisenlainen. Kiitollisuudenvelkaa hän
ei varmasti pystynyt koskaan Brahelle maksamaan, mutta muuttuvien
roolien kautta hänen identiteettinsä sai uusia piirteitä.

54 Elgenstierna 1925, s. 554.
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Lopuksi

Eläintieteen ja geologian professori Stephen Jay Gould kirjoittaa seit-
semännen esseekokoelmansa johdannossa rakkaudestaan historiaan,
ei ainoastaan elämän historiaan, vaan sen tieteenhaaran historiaan,
joka yrittää ymmärtää elämää.55  Joskus ajatukset siitä mitä historian
tutkimisen perimmäiset tarkoitukset ovat tulevat yllättävältä suunnal-
ta. Yksi historian tutkimisen tärkeimpiä merkityksiä on ihmisen halu
yrittää ymmärtää itseään ja ilman oman historiansa tuntemista se olisi
mahdoton tehtävä (ellei se sitä ole silti). Kysymys ihmisen identitee-
tistä kiertyy tiukasti juuri itsemme ymmärtämisen ytimeen. Joskus ym-
märtäminen on helpompaa tarkastelemalla muutosta. Miten identi-
teettimme on muuttunut vuosisatojen kuluessa ja kuinka identiteetti
on muodostunut eri aikoina?

Klienttijärjestelmä oli 1600-luvun ihmiselle työkalu, jonka avulla oli
mahdollista kasvattaa ja suojella omaa sosiaalista statusta. Patronuk-
sen ja klientin roolin kautta henkilö muokkasi omaa identiteettiään
yhtä lailla tietoisesti kuin tiedostamattaankin, sillä järjestelmän yhte-
nä lähtökohtana oli sosiaalinen liikkuvuus ja hierarkkisen vallan yllä-
pitäminen. Klientille järjestelmä antoi mahdollisuuden sosiaaliseen
statuksen muuttamiseen, mutta piti sisällään myös riskin, sillä epäon-
nistuminen saattoi tuhota lopullisesti mahdollisuudet sosiaaliseen nou-
suun. Hyvä patronus – klientti -suhde saattoi johtaa klientin aseman
pysyvään muutokseen, jopa aatelisarvoon, jolloin myös klientin iden-
titeetti muuttui hänen statuksen muuttuessa suhteessa muihin ihmi-
siin. Klientin omakuva muuttui hänen omaksuessa uuden sosiaalisen
ryhmän identiteetin.

Vastaavasti patronukselle klienttiverkoston kasvaminen kasvatti myös
hänen informaalista valtaansa vahvistaen hänen omaa asemaansa ja

55 Gould 2001, s. 11.
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vaikutusmahdollisuuksiaan. Voimistuva rooli mahtavana patronukse-
na muokkasi myös hänen identiteettiään, ei kuitenkaan samaisessa
mittakaavassa verrattuna klientin identiteetin muutokseen vaan en-
nemminkin jo olevan identiteetin vahvistajana. Patronuksen kohdal-
la identiteetti ei välttämättä suuresti muuttunut, mutta vallan kasvaes-
sa myös hänen identiteettinsä, joka osittain perustui hänen asemaan-
sa, vahvistui.

Koska klienttijärjestelmä oli hyvin monimuotoinen, jossa henkilö
voi yhtä aikaa olla sekä klientti että patronus, niin sen vaikutukset
myös identiteettiin olivat monimuotoiset. Eri yhteydessä vaihtuvien roo-
lien myötä myös identiteetti oli alati muuttuva prosessi.
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AMMATTI KÄSITYÖLÄISTEN IDENTITEETIN
RAKENTAJANA 1800-LUVUN ALUN
MAASEUDULLA

Merja Uotila

Esiteollisen ajan jälkipuoliskolla ammatti oli tärkeänä tekijänä muok-
kaamassa henkilön persoonallista mutta myös sosiaalista identiteet-
tiä. Ammatti ei ollut pelkästään tietyn tehtävän toimittamiseen liitty-
vää työtä, vaan se käsitti yksilön arvot, ammatillisen roolin sekä mää-
ritti hänen sosiaalista ja yhteiskunnallista asemaa.1  Käsityöläisiä on
tutkimuskirjallisuudessa yleisesti pidetty yhtenä sosiaalisena luokka-
na tai ryhmänä ilman että heidän ammatti- tai ryhmäidentiteettiään
on ollut tarvetta erikseen määritellä tai kyseenalaistaa.2  Käsityöläis-

1 Katso Pöyhönen 2003, s. 105.
2 Eräät historiantutkijat ovat kuitenkin käyttäneet tutkimuksissaan identiteetti-käsitettä. James

R. Farrin mukaan käsityöläisten ammatti-identiteetti muodostui luomalla ja ylläpitämällä kuvi-

teltuja rajoja meidän ja muiden välillä, luomalla subjektiivinen erilaisuuden tunne. Hänen mu-

kaansa identiteetti oli juurrutettu käsityöläisten asemaan ja hierarkiaan, identiteetin ydin oli

oman statuksen ja itsenäisyyden tunne. Farr 2000, s. 4, 22, 43, 281–283, 286. Robert Blair

St. George taas määrittelee ammatillisen identiteetin koostuneen siitä millainen kuva käsi-

työläisellä oli omasta työstään ja siitä, kuinka hänen työnsä toimi paikallisessa yhteisössä. St

George 1984, s. 121. Myös Carol L. Loats käsittää identiteetin tavoiksi, joilla ihmiset käsitte-

livät itseään ja muita. Loats 1997, s. 25. Kriittisemmästä suhtautumisesta käsityöläisten iden-

titeettiin katso kuitenkin Crossick 1997, s. 5–15.
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tutkimus on kohdistunut ennen kaikkea ammattikuntien alaisuudessa
harjoitettuun käsityöhön, jolloin ammatti-identiteettiä vahvistivat am-
mattikuntien muodolliset ja rituaaliset perinteet. Tällöin myös ammatti-
identiteetti on ollut julkinen. Käsityöläisten ammatti-identiteetin syn-
tyminen ei ole kuitenkaan ollut yksinomaan ammattikuntakäsityön
yksinoikeus vaan myös maaseudun käsityöläisille, niin virallisille kuin
epävirallisillekin, muodostui ammatti-identiteetti.

Tässä artikkelissa ammatti-identiteettikäsitettä käytetään apuvälinee-
nä tarkastellessa hajanaista ja hyvin heterogeenistä tutkimusjoukkoa,
maaseudun virallisia sekä epävirallisia käsityöläisiä. Pohdinnan koh-
teita ovat muun muassa miten virallisten ja epävirallisten käsityöläis-
ten ammatti-identiteetti ilmenee, eroaa toisistaan ja – ennen kaikkea
– miten sitä voidaan tutkia. Kuinka samuutta ja yhteenkuuluvuutta
korostavalla käsitteellä pystytään tutkimaan heterogeenistä joukkoa?
Voiko ammatti-identiteettiä edes nähdä, kun tutkittavat ovat satojen
vuosien takaa, ja miten ja millaisissa ilmiöissä esiteollisen ihmisen ko-
kema identiteetti voidaan saada näkyviin? Haastetta kysymyksenaset-
telulle tuo modernin ajan käsitteen siirtäminen esiteolliseen maail-
maan.

Tutkimuksessa käytetään rinnakkain useita lähteitä, jotka on tuotet-
tu muuta tarkoitusta kuin identiteetin tutkimista varten. Käytettävissä
ei ole tutkimuskohteen itsensä tekemää materiaalia, kuten kirjeitä tai
päiväkirjoja, vaan lähteet koostuvat pääasiassa henki- ja kirkonkir-
joista sekä tuomiokirjoista.3  Näiden lähteiden käyttö on identiteettiä
ja yleensä käsityöläisiä tutkittaessa rajallista, ja jopa käsityöläisten iden-
tifioiminen voi toisinaan olla vaikeaa, puhumattakaan identiteetin mää-
rittelystä. Tällöin törmätään myös usein lähdekriittisiin ongelmiin, kos-

3 Vertaa esimerkiksi aikaisempaan amerikkalaiseen tutkimustraditioon, jossa tutkittiin käsityö-

läisiä vain heidän itsensä tuottamien materiaalien ja omaelämänkertojen avulla. Wolf 1984, s.

20.
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ka ammatin ilmoittaminen riippuu lähteiden luonteesta.4  Lisäksi pul-
mia aiheuttaa se seikka, että tulkitaan lähteisiin merkittyjä nimikkeitä
ja etsitään niistä merkkejä identiteetistä, eikä aina tarkastella todelli-
sia tekoja. Kaikille maaseudun asukkaille piti joka tapauksessa antaa
jonkinlainen nimike, joka ilmoitti henkilön sosiaalisen aseman tai am-
matin. Joillakin oli useita käypiä nimikkeitä, ja näin käsityöläisnimitys
saattoi helposti hukkua muiden nimikkeiden alle. Erityisesti käsityötä
harjoittavien talonpoikien käsityöammatti jäi usein piiloon.

Käsityöläisen ja käsityöläisyyden määrittely ei ole aivan yksinker-
taista, varsinkin jos halutaan ottaa mukaan epäviralliset käsityöläiset
ja tutkia käsityöläisyyden ”harmaita vyöhykkeitä”. Tässä käytetyn mää-
ritelmän mukaan entisaikojen käsityöläiset olivat henkilöitä, jotka te-
kivät pääasiassa kestokulutustuotteita lähialueella asuville asiakkail-
leen. Käsityöläiset valmistivat muun muassa vaatteita, kenkiä, työka-
luja, kankaita, uuneja ja huonekaluja, ja he muokkasivat tuotteita, maa-
lasivat sekä värjäsivät niitä. Käsityön tekeminen oli käsin tehtyä an-
siotyötä, jonka tarkoitus oli tuoda käsityöläisen perheelle toimeentu-
loa, vaikkakaan käsityöstä ei saatu välttämättä koko elantoa. Käsityön
tekemisen ei siten tarvinnut olla päätoimista, ja epäviralliset käsityö-
läiset on otettava huomioon, jos halutaan muodostaa kokonaiskuvan
maaseudun käsityöläisyydestä. Käsityöläiset erosivat maaseudulla har-
joitetusta kotiteollisuudesta pääasiassa markkinoidensa osalta: käsi-
työläiset tekivät tuotteitaan naapureilleen ja muulle lähialueen väes-
tölle, kun taas kotiteollisuustuotteet vietiin kaupunkeihin.5

4 Lähteisiin kirjattiin niiden tuottajille tärkeää tietoa. Henkikirjoissa tärkeimpiä olivat verotus-

näkökohdat ja verotuksesta riippuvat seikat, rippikirjoissa perhesuhteet ja kristinopin tietä-

mys. Historiakirjoissa käsityöläiset olivat itsenäisiä, mutta heidän piti mennä naimisiin ja saa-

da lapsia, jotta kirkonkirjoihin olisi saatu heistä merkintöjä. Myös tuomiokirjoissa käsityöläiset

ovat itsenäisiä, mutta kaikki eivät joutuneet käräjille syytettynä tai edes todistajina.
5 Muista käsityöläismäärittelyistä katso Heino 1984, s. 14–16  Ranta 1978, s. 14, Schybergson

1973, s. 13, Vainio-Korhonen 1998, s. 9–16, Virrankoski 1963, s. 13–15.
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Artikkeli rakentuu neljästä käsittelyluvusta. Aluksi aihetta on lähes-
tytty erään seppäsuvun avulla. Tämän jälkeen on käsityöläisten iden-
titeetin pohdinta jaettu kolmeen eri osaan. 6  Aluksi käsitellään sitä
miten käsityöläiset itse näkivät ja määrittivät itsensä käsityöläisiksi ja
miten heidän ammatti-identiteettiä muodostettiin. Seuraavassa luvus-
sa pohditaan miten käsityöläiset näkivät itsensä yhtenä ryhmänä ja
miten tämä ryhmäsidonnaisuus ilmeni. Kolmantena näkökulmana ote-
taan tarkasteluun se millä tavalla muut määrittelivät käsityöläiset omaksi
ryhmäksi ja erottivat heidän näin omasta ryhmästään. Lopuksi katso-
taan mitä esiteollisen ajan käsityöläisten ammatti-identiteetistä voi-
daan saada esille. Maantieteellisenä tutkimusalueena artikkelissa toi-
mii kaakkoishämäläinen Hollolan pitäjä.

Seppä Salomonin suku

Salomon Erkinpojan perheen tarina osoittaa, että suvun perinteillä
saattoi olla suurikin merkitys lasten ammatinvalintaan ja avioliittoi-
hin. Seppä Salomon Erkinpoika, joka toisinaan käytti sukunimeä Westen-
gren, on merkitty Hollolan pitäjän henkikirjoihin sepäksi ensimmäi-
sen kerran vuonna 1756. Salomon oli virallinen pitäjänkäsityöläinen,
joka mainittiin niin henkikirjoissa kuin kirkon lähteissäkin aina sep-
pänä. Maaseudun käsityöläiset voidaan jakaa virallisiin lupakirjalli-
siin ja ammattiveroa maksaviin pitäjänkäsityöläisiin sekä epäviralli-
siin käsityöläisiin, jotka eivät osallistuneet käsityöläisveron maksuun,
eikä heillä ollut siten lupakirjaa. Viralliset käsityöläiset, kuten Salo-
mon, tapaa kaikissa lähderyhmissä, ja erityisesti henkikirjoissa käsi-
työläisnimikkeillä, mutta epäviralliset käsityöläiset oli merkitty vero-

6 Perustuu Anja Heikkisen määrittämään kolmijakoon. Hänen mukaansa ammatillinen identi-

teetti on jonakin erityisenä olemista, jonnekin kuulumista ja toisille jonakin olemista. Heikki-

nen 2001, s. 12.
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Kuva1. Hollolan pitäjän kylät 1700-luvun lopulla.
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kirjoihin yleensä jollain muulla nimikkeellä, usein torppareina tai ren-
keinä. Se, että he harjoittivat käsityöammattia, näkyi ainoastaan kir-
konkirjoissa ja tuomiokirjoissa.

Suurin osa Salomonin suvun sepistä oli virallisia, mutta Hollolassa
toimi myös paljon käsityöläisveroa maksamattomia käsityöläisiä. Maa-
seudun viranomaiset eivät estäneet laitonta käsityötä, vaan epäviralli-
sen käsityön harjoittaja joutui käräjille silloin kun virallinen ammatti-
lainen tunsi elinkeinonsa uhatuksi ja haastoi epävirallisen työn teki-
jän käräjille.7  Epäviralliset käsityöläiset voidaan jakaa kahteen ryh-
mään. Osa epävirallisista käsityöläisistä on toistuvasti merkitty käsi-
työläisinä muihin kuin verotusvelvollisuutta merkitseviin lähteisiin, ja
käsityön harjoituksen merkittävyydestä ei jää epäselvyyttä. Joillekin
käsityöläismerkinnät ovat taas olleet satunnaisia, jolloin käsityöam-
matin harjoituksen laatu ja määrä jäävät epätarkoiksi tai tulkinnan-
varaisiksi. Tällaiset käsityön harjoittajat on ehkä parempi määritellä
sekatyöläisiksi, joiden on täytynyt koota toimeentulonsa monella eri
tapaa, osittain myös käsityötä harjoittamalla.

Seppä Salomonilla oli iso perhe; lapsia syntyi kaikkiaan tusinan ver-
ran, mutta vain osa heistä varttui aikuiseksi asti. Salomon siirsi sepän
taitonsa kolmelle pojalleen, joista kaksi jatkoi ammatin harjoittamista
toisaalla Hollolassa. Poikien ammatti ei tullut esille isän kanssa työs-
kennellessä, vaan heistä tuli virallisia vasta sen jälkeen, kun he muut-
tivat muualle ja alkoivat työskennellä itsenäisesti. Vanhin poika Juha
muutti avioliiton myötä Tennilään vuonna 1775. Hän ehti toimia Ten-
nilän kylä- ja pitäjänseppänä vain 12 vuotta ennen kuin menehtyi
punatautiin. Juhan leski Valpuri meni seuraavana vuonna naimisiin
seppä Yrjö Tuomaanpojan kanssa, joka kasvatti myös Juhan lapset,

7 Kaukovalta 1931, s. 442. Paloposki 1976, s. 368. Valituksia fuskareista eli laittomista käsi-

työläisistä tapaa Hollolan tuomiokirjoista harvoin, ja tällöinkin on yleensä ollut kysymys vielä

oppipojan asteella olevan käsityöläisen harjoittamasta laittomasta työstä. Hollolan tuomio-

kirjat 1810–1840, Ca3:61–122.
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Juhan ja Anna Marian. Myös Juha Juhanpojasta tuli aikanaan Tenni-
län kylän seppä, kuten hänen pojastaan Erkki Juha Juhanpoika Wester-
bergistä. Salomon Erkinpojan keskimmäinen poika Erkki siirtyi vuon-
na 1781 Okeroisten alikylän kyläsepäksi. Erkki Salomoninpoika Testen-
grenillä8  ei ollut omaa poikaa, joka olisi jatkanut hänen ammattiaan.
Niinpä Erkki otti oppilaakseen sisarenpoikansa Gabriel Beckmanin.
Gabriel oli Erkin oppipoikana useita vuosia, mutta hänestä ei kos-
kaan tullut virallista seppää, vaan hän ryhtyi torppariksi ja vuokra-
viljelijäksi.9

8 Isän ja pojan sukunimien kirjoitusasu on erilainen, vaikka käytännössä sukunimi on voinut

periytyä isältä pojalla. Ero osoittaa sukunimien kirjoitusasun vakiintumattomuutta.
9 Gabriel meni naimisiin talon tyttären kanssa ja heille järjestyi tilan mailta oma torppa. Hollolan

rippikirjat 1810- ja 1820-luvulta, TK 294.

Kuva 2. Seppä Salomon Erkinpojan suku. Sepät on merkitty sukutauluun erikseen.
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Salomonin nuorimman pojan, niin ikään Salomonin, oli tarkoitus
jäädä Hatsinan kylään isänsä työn jatkajaksi. Näin ei kuitenkaan ta-
pahtunut, koska nuorempi Salomon kuoli 32-vuotiaana punatautiin.
Salomon Salomoninpoika oli tässä käytetyn luokituksen mukaan epä-
virallinen käsityöläinen, koska häntä ei henkikirjoihin koskaan mer-
kitty sepäksi, ja hänen harjoittamansa ammatti jäi aina isän ammatin
varjoon ja isästä käytettyjen nimikkeiden alle. Rippikirjoissakin hänet
mainitaan vain Salomon Erkinpojan poikana. Vielä naimisiin mennes-
sään Salomon on merkitty sepän pojaksi, ei itsenäiseksi sepäksi. Vain
historiakirjojen syntyneiden ja kuolleiden luetteloista paljastuu Salo-
mon Salomoninpojan ammatti, seppä. Hän on kuitenkin todennäköi-
sesti jo nuoresta pojasta lähtien toiminut isänsä apuna sepän työssä.
Näin nimitys ei aina kerro ammatista eikä ammatti-identiteetistä.10

Salomon Salomoninpojan Juha-pojasta tuli myöhemmin seppä ja hän
asettui asumaan Hatsinan naapurikylään Kastariin. Salomonin toises-
ta pojasta Gabrielista tuli suvun perinteestä poiketen sotilas.

Salomon Erkinpoika kuoli vuonna 1789 punatautiin, samaan sai-
rauteen, joka oli vienyt myös hänen kaksi poikaansa ja verottanut
ankarasti koko Hollolan väkilukua.11  Hatsinan kyläläiset eivät kuiten-
kaan jääneet kauaksi aikaa ilman omaa seppää, koska pitäjänsepäksi
otettiin, tai todennäköisemmin pyydettiin, Jaakko Martinpoika Lam-
milta. Jaakko meni Hatsinassa naimisiin Salomon Erkinpojan tyttä-
ren Leenan kanssa, joten tässäkin tapauksessa voidaan sanoa että tu-
lokas huolehti edeltäjänsä perheestä. Myös Jaakko Martinpoika kou-
lutti poikaansa sepiksi. Nuoremmasta pojasta, Aatamista, tuli hatsi-
nalaisten seppä ja vanhempi poika, Juha työskenteli Pyhäniemellä.
Sukunimekseen he ottivat isän puolelta kulkeutuneen nimen Lampén.

Salomonin kahdeksasta tyttärestä vain neljä kasvoi aikuisiksi. Mar-
ketta meni naimisiin hatsinalaisen talonpojan pojan kanssa, mutta kuo-

10 Katso myös Crossick 1997, s. 11–12.
11 Myös sotavuoden verottivat tuolloin Hollolan väkimäärää. Kuusi 1980, s. 78.
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li jo 26-vuotiaana lapsivuoteeseen. Kaarin naitettiin sotilas Juha Beck-
manille, edellä mainitun Gabriel Beckmanin isälle. Leena sai mie-
hekseen Jaakko-sepän ja Liisa avioitui talonpojan pojan Juha Topin-
poika Tikkalan kanssa. Myös Juha oli kotoisin Hatsinasta ja oli jon-
kinlainen epävirallinen käsityöläinen, koska hänet on tuomiokirjois-
sa mainittu useaan otteeseen räätälinä.12

Salomon Erkinpoika jälkeläisineen on esimerkki voimakkaasta käsi-
työläissuvusta, jossa pojat opetettiin suvun perinteen mukaiseen am-
mattiin ja tyttäret löysivät usein miehen samasta sosiaalisesta ryhmäs-
tä. Salomon Erkinpojan suku on kuitenkin erityinen, koska siinä kä-
sityöläisyys ja ammatin periytyminen olivat näin yleistä. Kaikki kä-
sityöläissuvut eivät olleet yhtä voimakkaita ja ammatin siirtyminen
kaikille pojille ei ollut aivan niin tavanomaista. Toisaalta juuri sepän
ammatti periytyi muita yleisemmin, ja Hollolassa oli myös muita yhtä
vahvoja seppäsukuja.13  Sepät olivat maaseudulla käsityöläisluokan aa-
telia ja arvostetuin ryhmä, ja koska sepän ammatin harjoittaminen ja
työvälineet vaativat pääomaa, kuka tahansa ei voinut ryhtyä sepäksi.
Ammatin periytyminen oli todennäköisintä pääomavaltaisilla aloilla
kuten sepillä.14

Käsityöläisten oma näkemys itsestään

Käsityöläiset määrittelivät itse itsensä käsityöläisiksi, olivatpa he sit-
ten virallisia tai epävirallisia käsityön tekijöitä, kun he ilmoittivat am-
matikseen ja samalla sosiaaliseksi ryhmäkseen tai luokakseen käsityö-
läinen. He pääsivät näin itse vaikuttamaan siihen, miten heidän on

12 Hollolan tuomiokirjat 1812, 1818, 1820, Ca3:65 § 185, Ca3:77 § 95, Ca3:81 § 206.
13 Esimerkkinä tästä ovat muun muassa Kalliolan Herkepeusten tai Vesivehmaan Veckman-

nien suvut. Katso myös Laakso 1994, s. 77.
14 Daniels 1995, s. 4.
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merkitty asiakirjoihin. Kastetilaisuudessa pappi saattoi joko kysyä lap-
sen isältä tämän nimeä ja ammattia, tai sitten pappi tiesi sen muuten
ja pystyi näin itsenäisesti päättämään mitä kirkonkirjaan merkittiin.
Ammatin tiedustelua kastemerkinnän yhteydessä puoltavat historia-
kirjojen ”virheet”, koska usein muissa lähteissä oppilaana tai kisällinä
mainittu isä oli syntyneiden luettelossa jo valmis käsityöläinen. Sa-
malla voidaan kyseenalaistaa kuinka 7000 asukkaan pitäjässä papit
pystyivät muistamaan kaikki asukkaat, varsinkin kun kyse oli alueen
kaikkein vähäpätöisimmistä asukeista, joita epäviralliset käsityöläiset
usein olivat. Näin myös Salomon Salomoninpoika tunsi itsensä kä-
sityöläiseksi ja ilmoitti ammattinsa papille lastensa kasteen yhteydes-
sä. Käsityöläisten minän näkyminen lähteissä siis edellyttää, että heil-
lä oli sananvaltaa siihen mitä heistä kirjoitettiin ja miten heidät lähtei-
siin merkittiin.

Koska käsityöläiset koulutettiin ammatteihinsa ja he harjoittivat am-
mattejaan työkseen, heillä oli myös mahdollista rakentaa ja ylläpitää
käsityöläisidentiteettiään. Ammatti-identiteetin syntyyn vaikutettiin kas-
vatuksella. Käsityöläismestarit opettivat oppilailleen konkreettisten työ-
vaiheiden lisäksi, millainen rooli ja asema käsityöläisillä oli yhteis-
kunnassa. Myös erilainen käsityöperinne siirtyi mestarilta oppilaille.15

Aluksi mestarin opissa oltiin oppipoikina. Peruskoulutuksen jälkeen
oppipoika saattoi siirtyä kisälliksi, joka kiersi työskentelemässä eri mes-
tarien luona. Maaseudulla kisälliksi siirtyminen ei ollut kuitenkaan
yhtä yleistä kuin kaupungeissa, ja suurin osa Hollolassa viralliseksi
käsityöläiseksi anovista miehistä oli oppipoikia.16  Salomon Erkinpo-
jan suvussa isät opettivat poikiaan, mutta käsityöläiset lähettivät lap-
siaan opiskelemaan myös oman suvun ulkopuolelle. Toisinaan oppi-
poikien otto on nähty itsessään merkkinä opettajan käsityöläisiden-

15 Oppipojille opetettiin käsityön ”the art and mystery”. Quimpy 1984, s. 5. Katso myös St Geor-

ge 1984, s. 99.
16 Hollolan tuomiokirjat 1810–1840, Ca3:61–122.
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titeetistä, varsinkin silloin kun kyse oli muodollisesta käsityökoulu-
tuksesta, mutta usein myös epävirallisemmissa tapauksissa.17

Yleensä oppipoika-aika kesti muutaman vuoden; Gabriel Beckman
oli enonsa luona viisi vuotta. Käsityöläisten koulutustausta vaihteli
kuitenkin paljon. Esimerkiksi oppimestareita saattoi olla useita, jol-
loin oppilaat kiersivät käsityöläisen luota toiselle, toisinaan yli pitä-
jänrajojen. Lisäksi oppia haettiin kaupungeista, varsinkin erikoiskä-
sityöläisten luota. Joskus kaupunkien oppipoikia ja kisällejä muutti
maaseudulle, koska he eivät pystyneet saamaan virallista asemaa kau-
pungeissa ja maalla pääsi helpommin mestariksi. Mestariksi pääsy oli
kaupungeissa tarkoin rajattu ja ammattikuntien jäsenet pystyivät val-
vomaan ketä käsityöläisten joukkoon otettiin. Hakijoilla piti olla sopi-
vat sukulaisuussuhteet sekä nuhteeton tausta ja käytös. Esimerkiksi
avioton syntyperä esti käytännössä viralliseksi käsityöläiseksi pääsyn.18

Usein ammatti periytyi ja käsityöläisten pojat päätyivät käsityöläi-
siksi.19  Yleensä ammatti oli sama kuin isällä, muttei aina. Muurari
Matti Hägstedtin vanhemmasta pojasta Jaakosta tuli isänsä ammatin
jatkaja, mutta nuorempi poika Kalle lähetettiin Heinolaan oppimaan
hattujen tekoa.  Ne pojat, joista ei tullut käsityöläisiä, päätyivät yleen-
sä sotilaiksi tai rengeiksi, kuten Gabriel Salomoninpojalle kävi. Toisi-
naan käsityöläiset ja heidän poikansa pyrkivät mahdollisuuksien mu-
kaan pääsemään torppareiksi, vaikka torppariksi ryhtyminen ei vält-
tämättä tarkoittanut käsityöammatista eikä – nimikkeistä luopumista.

17 Loats 1997, s. 25–26. Hän on tutkinut naiskäsityöläisiä, ja hänelle naiskäsityöläisten ammatti-

identiteetin ilmentymiä ovat pitkäaikainen ammatinharjoittaminen ja oppilaiden kouluttami-

nen. Naiskäsityöläisten saama ja antama koulutus oli usein epävirallista, eikä heidän oppilai-

taan yleensä kirjattu ammattikuntien oppilasluetteloihin.
18 Vainio-Korhonen 1994, s. 58. Maaseudulla ei ainakaan 1800-luvun jälkipuoliskolla oltu tästä

enää niin tarkkoja, eikä avioton syntyperä estänyt enää saavuttamasta pitäjänkäsityöläisen

asemaa. Uotila 2001, s. 56, 68.
19 1700-luvun Loimaalla oli sepistä 38 prosenttia seppien poikia, räätälit räätälien poikia 20 pro-

sentin osuudella, mutta suutareista vain 8 prosentilla isä oli suutari. Laakso 1994, s. 77.
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Torppariksi pyrittiin, koska heillä oli kevyempi verotus.20  Myöskään
kaikki käsityöläisiksi päätyneet eivät olleet lähtöisin käsityöläissuvuis-
ta, vaan käsityö nähtiin mahdollisena urana ja toimeentulokeinona.
Varsinkin tilattoman väestön kasvu 1800-luvulla kasvatti käsityöläis-
ten ja heidän oppipoikiensa määrää. Myös talonpoikien nuorimpia
poikia laitettiin käsityöläisten oppiin, josta he kuitenkin saattoivat vie-
lä siirtyä maataviljeleviksi talonpojiksi tai torppareiksi.

Ammattitaitoa säilytettiin ammattia harjoittamalla. James R. Farr
väittää kuitenkin taidolla olleen symbolinen asema ja tärkeintä oli am-
mattikunnan jäsenyys, ei tekninen mestaruus. Kyky ja taito tehdä eivät
siis yksinomaan aina tehneet tekijästään mestaria; eräät käsityöläisten
rengit suorittivat vaativiakin tehtäviä ilman että he saivat käyttää itses-
tään käsityöläisnimikettä. Kaupungeissa tilanne saattoikin olla näin,
koska kaikki käsityöläisluokkaan kuuluvat jäsenet eivät ”lianneet” käsi-
ään käsityöllä, vaan olivat pikemmin tavaroiden tuottajia, joiden tuot-
teet syntyivät oppipoikien ja apulaisten käsissä.21  Farrin väittämä ei
kuitenkaan sovi suoraan maaseudun tilanteeseen, jossa toimittiin ilman
ammattikuntia, eivätkä kaikki käsitöitä tehneet saaneet tai halunneet
virallista asemaa. Ammattitaito ja -ylpeys ovat olleet maaseudulla am-
mattilaisia määrittelevinä tekijöinä ja identiteetin lähteinä.

Käsityöläisten ryhmätietoisuus

Käsityöläisillä oli myös ryhmäidentiteetti, he tunsivat kuuluvansa kä-
sityöläisten ryhmään ja erottivat näin itsensä toisista eli muusta maa-
seudun tai kaupungin väestöstä. Ryhmän yhteenkuuluvuus oli toden-
näköisesti kaupungeissa voimakkaampaa kuin maaseudulla, koska kau-
pungeissa toimi ammattikuntia, jotka tavoillaan ja käytänteillään yllä-

20 Gadd 1991, s. 126, 314.
21 Farr 2000, s. 4–6, 43, 224, 284–286.
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pitivät käsityöläiskulttuuria ja vahvistivat jäsentensä ryhmäidentiteet-
tiä. Jopa ammattikuntien välit ylittävät sosiaaliset siteet näkyvät esi-
merkiksi avioliitoissa, kummiudessa ja mestarien poikien ammattikou-
lutuksessa.22  Kaupungeissa käsityöläisryhmät olivat myös suljettuja ja
jäsenyyden saaneet pyrkivät erottautumaan muista, ryhmään kuulu-
mattomista. He eivät sallineet laitonta käsityötä, saati sitten kenen-
kään muun kuin virallisen käsityöläisen identifioituvan käsityöläisek-
si. Maaseudun käsityöläisten lukumäärää ei käytännössä rajoitettu,
vaan sen määrittivät kysyntä ja tarjonta. Paikallisille asukkaille oli edullis-
ta, että alueella oli tarpeeksi eri alojen ammattilaisia, jolloin tuotteita
sai tarvittaessa ilman odotusta ja hinnat pysyivät kohtuullisina. Asiak-
kaat eivät näytä myöskään välittäneen, ainakaan päätellen epäviral-
listen käsityöläisten suuresta määrästä, oliko tuotteiden tekijä viralli-
nen vai epävirallinen käsityöläinen.23

Mutta käsityöläiset erottautuivat myös maaseudulla omaksi sosiaa-
liseksi ryhmäksi, joka tunsi yhteenkuuluvuutta ja erottautui muista.
Tämä näkyi muun muassa avioliittokäyttäytymisessä. Avioliitot sol-
mittiin usein saman sosiaalisen ryhmän sisällä, koska sosiaalinen ase-
ma ja varallisuus vaikuttivat avioliittojen solmimiseen.24  Tämä on ol-
lut yleistä muillekin yhtenäisille ryhmille, kuten sotilaille ja papeille.
Lisäksi leskeksi jäänyt käsityöläisen vaimo meni usein uusiin naimi-
siin juuri käsityöläisen kanssa. Kaupungissa uudelta mestarilta usein
jopa edellytettiin, että hänen oli pidettävä huoli edeltäjänsä perhees-
tä, ja parhaiten tässä onnistuttiin avioliiton avulla. Myös Hollolasta
on useita tällaisia konservointitilanteita, kuten Salomonin vävyn Jaak-

22  Farr 2000, s. 34, 244–245.
23 Myös kaupungeissa toimi kaikesta valvonnasta huolimatta epävirallisia käsityöläisiä. Vainio-

Korhonen 1998, s. 35. Katso myös Kaukovalta 1931, s. 442.
24 Farcy, 1984, s. 233. Esimerkkinä säätyläisten aviorakenteesta katso Wirilander 1974, s. 234–

252.
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ko Martinpojan tai Yrjö Tuomaanpojan tapauksissa.25  Käsityöläisten
tyttärille löydettiin usein sopivat kumppanit käsityöläisten ryhmästä,
toisinaan taloon tulleista oppipojista. Aina tämä ei kuitenkaan tarkoit-
tanut sitä, että avioliitto solmittiin saman alan sukujen kesken, vaan
tärkeintä oli valita saman yhteiskuntaryhmän jäsen, käsityöläinen.26

Käsityöläiset erottautuivat muusta väestöstä myös oman sukunimi-
käytäntönsä avulla.27  Talonpoikaisväestö käytti Hollolassa pääasiassa
patronyymejä ja talonpojat yhdistettiin tiettyyn taloon ja sen nimeen.
Mahdollisen muuton yhteydessä talonpojan talon nimi sekä siihen
liittyvä sukunimi vaihtuivat.28  Käsityöläiset taas miellettiin liikkuvak-
si väestöksi, eikä heitä voitu yhdistää tiettyyn taloon ja sen nimeen.
Yksilöllisen nimen eli sukunimen avulla he erottautuivat ja heidät ero-
tettiin muista henkilöistä, heidät tunnistettiin käsityöläisiksi. Toisinaan
heidät pystyttiin sukunimen avulla yhdistämään jopa tiettyyn ammat-
tiin.29  Suurin osa käsityöläisistä otti viimeistään oppipoika-aikanaan
itselleen sukunimen, jollei hänellä sitä ennestään vielä ollut.30  Suku-
nimi saatettiin myös muuttaa käsityöläiseksi ryhtymisen aikoihin.31

Tämä nimenanto tai -otto voidaankin nähdä jonkinlaisena riittinä kä-
sityöläisluokkaan siirtymisestä. Sukunimet olivat Hollolassa muuta-
maa poikkeusta lukuun ottamatta ruotsinkielisiä ja usein nimet olivat
samoja kuin paikkakunnan mahtimiesten nimet. Sepillä näyttää ol-

25 Esimerkiksi kultasepistä katso Vainio-Korhonen 1994, s. 65–66.
26 James R. Farrin mukaan avioliittoisuus oman ammattiryhmän sisällä ei ollut niin suurta kuin

avioliittojen solmiminen eri ammattiryhmien välillä. Farr 2000, s. 245–247.
27 Myös palkollisväestö, erityisesti rengit ottivat itselleen sukunimiä ja sotilaillehan annettiin ar-

meijassa omat sukunimet.
28 Hollola kuuluu läntiseen perinnealueeseen, jossa sukunimet yleistyivät vasta 1800-luvun lop-

pupuoliskolla.
29 Hollolassa oli esimerkiksi Antti Stålhammar niminen seppä. Seppä Matti Lindforsilla oli taas

liikanimenä Hammar.
30 Katso myös Hanssen 1952, s. 506.
31 Esimerkiksi sotilasnimi Wall vaihdettiin Grönqvistiksi tai Björk muuttui Wilkmaniksi. Hollolan

rippikirjat 1820-luku, TK 294.
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leen ainakin 1700-luvulla harvemmin sukunimi kuin muilla käsityö-
läisillä, mutta 1800-luvulla jo melkein kaikilla oli ainakin toisinaan
käytössä erityinen sukunimi. Salomon Erkinpojalle on merkitty suku-
nimi vain kaksi kertaa, joten sukunimen käyttöä ei aina koettu tar-
peelliseksi, vaikka sukunimi olikin valittu ja olemassa.

Käsityöläiset erottautuivat muista myös omaisuutensa avulla. Joilla-
kin saattoi olla tietyntyylisiä vaatteita. Lisäksi käsityöläiset omistivat
erikoistyökaluja, joita muilla ei ollut. Perukirjoissa nämä työvälineet
olivat nimetty erityisesti käsityövälineiksi, kuten räätälin saksiksi tai
sepän työkaluiksi. Työvälineet olivat itse asiassa ammatin harjoittami-
sen edellytys ja oppipoikien piti hankkia omat työkalunsa oppivuo-
siensa aikana.32  Erikoistyövälineet olivat siis käsityöläisiä yhdistävä ja
muusta väestöstä erottava seikka.

Käsityöläisten identifiointi ja identiteetin määrittely ei ole kuiten-
kaan aina yksinkertaista. Epäviralliset käsityöläiset saattavat olla vain
muutamasta käsityöläismaininnan varassa. Salomonin vävy Juha Tik-
kala, kuten uskilalainen Aatami Hell, on mainittu räätäleinä vain tuo-
miokirjoissa. Juha esiintyy muuten tilallisen poikana ja Aatami oli muis-
sa lähteissä itsellinen, sotilas tai entinen sotilas. Kuitenkin Aatamin
perukirjasta vuodelta 1828 paljastuu hänen omistaneen räätälin työ-
välineet eli räätälin sakset ja prässiraudan.33  Tuskin hän sellaisia väli-
neitä olisi omistanut, ellei hän olisi harjoittanut räätälin tointa. Aata-
min kaltaisissa tapauksissa on kuitenkin vaikea määritellä käsityön
määrää ja merkitystä, puhumattakaan siitä, millainen ammatti-identi-
teetti henkilöllä oli, koska käsityöammatti ei pääse juuri näkymään
lähteissä. Hell saattoi olla tyypillinen sekatyömies, jolla ei ollut vain
yhtä ammattia tai pikemminkin ammatit olivat tilanteen mukaan vaih-
tuvia, joten myös identiteetti saattoi muuttua tilanteen mukaan.

32 Perunkirjojen mukaan käsityöläisten omaisuudesta oli 1870-luvulla 20 % työkaluja. Vilkko

1976, s. 64.
33 Hollolan perukirjat 1828, Ec:9.
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Käsityöläisnimikkeen käytöstä saatettiin luopua, sillä ammattinimik-
keet olivat alisteisia arvokkaammille tai tärkeämmille maanviljelyk-
seen liittyville nimityksille kuten talonpoika.34  Syy esimerkiksi Juha
Tikkalan ammattinimikkeen puuttumiseen saattoi näin olla arvostuk-
sessa: oli arvokkaampaa olla talollisen poika kuin räätäli. Samanlai-
nen oli Kustaa Löfbergin tapaus. Räätälin oppilas Kustaa muutti vuon-
na 1819 Myrskylästä Hollolaan, ja jo seuraavana vuonna hän haki
käräjiltä puoltolausetta tullakseen viralliseksi pitäjänkäsityöläiseksi. Hän
näyttää saaneen lupakirjan, koska hän ilmestyy henkikirjoihin pitä-
jänräätälinä.35  Vuonna 1821 Kustaa meni naimisiin itseään 22 vuotta
vanhemman talontyttären Helena Katariina Juhantytär Hetmanin eli
Peisalan kanssa ja muuttui asiakirjoissa tilanomistajaksi eli talonpo-
jaksi.36  Kustaa ei kuitenkaan ainakaan heti luopunut räätälin työstä,
koska hän vielä vuonna 1824 haki käräjien avulla maksua räätälin-
työstään.37  Kustaan nimike ei kuitenkaan koskaan vaihtunut takaisin
räätäliksi, vaan hän oli talonpoika ja myöhemmin myös siltavahti.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei Kustaa olisi vielä jatkanut rää-
tälintyötä, lähteet vain eivät siitä enää kerro. Toisinaan tulee kuiten-
kin esille myös toisinpäin olevia tilanteita. Ammattinimikettä saatet-
tiin pitää myös niin hienona, ettei siitä luovuttu, vaikka ammatin har-
joittaminen todennäköisesti jätettiinkin.38  Näin kävi esimerkiksi Hol-
lolassa asuvalle Kalle Strömbergille. Häntä nimitettiin toistuvasti kul-
tasepän kisälliksi, vaikka hän todellisuudessa näyttää ryhtyneen torp-
pariksi. Kultasepän ammattia ei olisi edes saanut laillisesti harjoittaa,

34 Katso myös Ranta 1978, s. 57–58 tai Gadd 1991, s. 21.
35 Hämeen läänin asiakirjoissa ei ole merkintöjä käsityöläisten lupakirjojen myöntämisestä en-

nen 1850-lukua.
36 Sosiaalisen nousun mahdollisti edullinen avioliitto, kuten Kustaan tapauksessa, tai perintö,

kun muita miespuolisia perillisiä ei enää ollut.
37 Hollolan tuomiokirjat 1824, Ca3:90 § 234.
38 Myös Natalie Zemon Davis on löytänyt tapauksia, joissa ammattinimikkeestä pidettiin tiukasti

kiinni, vaikka itse ammatin harjoittaminen näyttää loppuneen. Davis 1987, s. 187.
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sillä kultaseppiä oli ankarasti kielletty työskentelemästä maaseudulla,
koska he olisivat olleet silloin valvonnan ulottumattomissa.

Joillekin henkilöille oli merkitty kirkonkirjoihin toisinaan kaksi am-
mattinimikettä. Mikko Perenius oli merkitty samaan rippikirjaan sekä
sepäksi että torppariksi, Kustaa Orre oli sekä suutari ja sotilas. Sotilail-
la oli jo kauan ollut etuoikeus harjoittaa vapaasti oppimaansa käsityö-
tä, mutta oikeus työskentelyyn oli tarkoitettu vain oman toimeentu-
lon turvaamiseksi, eivätkä he saaneet pitää omia oppilaita.39  Vaikka
joillakin käsityöläisistä oli kaksi eri nimikettä, eivät ammatit olleet yleen-
sä toisiaan poissulkevia. Tähän oli syynä muun muassa mahdollisuus
harjoittaa ammattiaan kausiluontoisesti. Henkikirjoihin torppariksi mer-
kitty Antti Antinpoika Åhman mainitaan rippi- ja historiakirjoissa kan-
kurina. Åhman on voinut hyvinkin harjoittaa molempia toimia ja ku-
toa silloin, kun maanviljelyksessä oli hiljaisempaa.40  Maanviljelijät-
kin tekivät erilaisia puhdetöitä silloin kun maanviljelykseltä joutivat
ja myös viralliset käsityöläiset harjoittivat sekä maanviljelystä että ka-
lastusta.41  Käsityöläisen vuosipalkkaan kun kuului usein pieni maa-
pala tai torppa joko kylän yhteismaalla tai yksittäisen tilan alueella.
Talon vuokra maksettiin käsityönä. Myös Salomon Erkinpoika vah-
visti toimeentuloaan maanviljelyksen avulla eikä ollut riippuvainen
pelkästään sepäntyöstä saaduista palkkioista, jotka nekin maksettiin
yleensä luontaistuotteina.

39 Niemelä 1990, s. 127–128.
40 Robert Blair St. George kylläkin väittää, että ainakin hänen tutkimillaan amerikkalaisilla käsi-

työläisillä oli useampia ammatteja, koska pienellä paikkakunnalla vain yksi ammatti ei tuonut

tarpeeksi toimeentuloa ja useamman ammatin harjoittaminen vähensi tarvetta muuttaa toi-

selle paikkakunnalle toimeentuloa etsimään. Hän on myös tehnyt kaavion maataviljelevän

puusepän vuoden töistä. Siitä ilmenee kuinka käsityötä harjoitettiin aktiivisemmin talvikuu-

kausina ja kesällä keskityttiin maanviljelykseen. St. George 1984, s. 102, 120–123.
41 Hollolan tuomiokirjoihin on merkitty useita tällaisia tapauksia. Käsityöläisiä syytettiin esimer-

kiksi luvattomasta kalastuksesta tai pellavien vaihtamisesta. Joskus vieras sika eksyi käsi-

työläisen pelloille ja hevoskauppoihin liittyvät epäselvyydet olivat yleisiä. Hollolan tuomiokirjat

1822, 1827–1829, Ca3:86 § 295, Ca3:95 § 249, Ca3:97 § 126, Ca3:100 § 324.
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Käsityöläiset muiden silmin

Myös muut näkivät ja tunnistivat käsityöläiset sekä yksilöinä että ryh-
mänä ja erottivat heidät näin omasta piiristään ja sosiaalisesta luokas-
taan. Tässä kohtaa voidaan erottaa toisistaan paikallisen väestön suh-
tautuminen käsityöläisiin ja valtiovallan virallinen määritys käsityö-
läisyydestä. Valtion määritellessä käsityöläisiä tärkein kriteeri oli, että
se, joka maksaa käsityöläisveroa, on virallinen käsityöläinen. Tällai-
nen henkilö merkittiin käsityöläisluetteloihin, ja henkikirjat tunnista-
vat hänet ammattinimikkeellä. Valtio ei näytä olleen kovinkaan tie-
toinen tai kiinnostunut epävirallisista käsityöläisistä. Veronmaksuky-
ky tai -velvollisuus ei kuitenkaan ollut tärkeää paikalliselle väestölle.
Se piti käsityöläisinä niitä henkilöitä, jotka tekivät sekä myivät käsi-
työtuotteita paikalliseen tarpeeseen ja todella harjoittivat käsityöam-
mattia. Paikallisella väestöllä oli siis laajempi käsityöläismääritelmä
kuin valtiolla, ja paikallisväestö saattoi nähdä myös epäviralliset, kä-
sityöläisveroa maksamattomat käsityöläiset yhdenvertaisina ammat-
tilaisina.

Maaseudun käsityöläisillä oli oma paikkansa maaseudun hierark-
kisessa yhteisössä. Tämä näkyi esimerkiksi kirkon penkkijärjestykses-
sä, jossa käsityöläisten istumapaikka oli talonpoikien jälkeen, mutta
ennen torppareita.42  Myös kirjalliset lähteet kertovat käsityöläisten
yhteiskunnallisesta asemasta. Henkikirjojen sivuilla käsityöläiset oli
yleensä merkitty kylän muiden asukkaiden jälkeen. Hollolan rippi-
kirjoissa oli vielä 1800-luvun alkupuoliskolla oma kirja torppareille,
itsellisille ja käsityöläisille, eli heille, jotka eivät kuuluneet talonpoi-
kaisväestöön tai sen palvelusväkeen. Heidät oli näin konkreettisesti

42 Näin oli ainakin Hollolan lähipitäjässä Padasjoella. Pulkkila 1947, s. 489. Myös ruukkien hier-

arkkisessa järjestyksessä käsityöläisillä oli oma paikka kirkossa. Vilkuna 1996, s. 50–51.

Jean-Claude Farcy näkee ranskalaiset maaseudun käsityöläiset välittävänä luokkana maa-

seudun proletariaatin ja talonpoikien välillä. Farcy 1984, s. 235.
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erotettu talonpoikaisväestöstä. Myöhemmin ei erillistä rippikirjaa enää
ollut, mutta käsityöläiset oli merkitty kylän loppuun oman otsikon
alla. Maaseudun käsityöläisistä on tehty vain yksi pelkästään käsityöläi-
siä koskeva lähdeaineisto. Läänintilien käsityöläisluetteloihin oli mer-
kitty käsityöläisveroa maksavat käsityöläiset. Käsityöläisveron mak-
saminen oli yksi yhteenkuuluvuutta luova ja virallisia käsityöläisiä yh-
distävä tekijä, vaikka epäviralliset käsityöläiset eivät tähän osallistu-
neetkaan.43

Käsityöläiset nähtiin usein erilaisen, maaseudusta eroavan kulttuu-
rin osana, josta oli merkkinä ruotsinkielinen sukunimi, joka yhdistet-
tiin kaupunkiin ja kaupunkikulttuuriin. Varsinkin Börje Hanssen ko-
rostaa käsityöläisten urbaania olemusta, johon liittyi sukunimen li-
säksi usein urbaanilta kuulostava etunimi. Maaseudun käsityöläiset
myös esittelivät urbaania elämäntapaansa vaatteilla, varsinkin pyhä-
puvullaan.44  Lisäksi eräät käsityöläisistä oli saanut oppinsa kaupun-
gissa, ja he toivat omaksumiaan kaupungin tapoja mukanaan maa-
seudulle. Jotkut käsityöläiset olivat jopa ruotsin kielen taitoisia, ja he
saattoivat kirjoittaa sopimuksia ja todistuksia ruotsiksi. Tosin tällaiset
henkilöt olivat Hollolassa harvinaisia.

Maaseudun käsityöläiset eivät pystyneet järjestäytymään omiksi vi-
rallisiksi yhteisöikseen, kun taas kaupunkien käsityöläisiltä sitä jopa
edellytettiin ammattikuntapakon avulla. Kaupungin käsityöläiset oli-
vat organisoituneet eri alojen mukaisiin ammattikuntiin. Näillä am-
mattikunnilla oli omia ulkoisia merkkejä tiettyyn ryhmään kuulumi-
sesta. Yhteenkuuluvuuden ja ammatin ilmentymiä olivat muun muas-
sa ammattikuntakirstut ja -sinetit, jäsenluettelot, ammattikuntamak-
sut sekä erilaiset yhteiset kokoukset ja juhlatilaisuudet. Myös kisällit
saattoivat järjestäytyä omiksi ryhmikseen. Joillakin käsityöläisillä oli

43 Raimo Rannan mukaan käsityöläisverosta pyrittiin aina mahdollisuuksien mukaan pääse-

mään eroon. Ranta 1978, s. 56–57.
44 Hanssen 1952, s. 411–412, 446–447, 506–509. Katso myös Gadd 1991, s. 155–156.
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käytössä omia sosiaalisesta asemasta kertovia ulkoisia merkkejä, ku-
ten tietyntyylistä vaatetusta. Kaupunkien ammattikunnat pystyivät it-
se säätelemään jäsenistönsä määrää sekä tuotteiden laatua ja hintoja.
Tämän vastapainoksi kaupunkikäsityöläiset huolehtivat muutenkin jä-
senistönsä hyvinvoinnista ja avustivat virkaveljiensä leskiä. Maaseu-
dun käsityöläisillä oli yhdistäviä asioita vähemmän kuin kaupunki-
käsityöläisillä, joten käsityöläisten yhteenkuuluvuuden tunne ei maa-
seudulla välttämättä ollut niin vahva kuin kaupungeissa.45

Esiteollisen ajan käsityöläisten identiteetti

Kaupunkikäsityötä tutkineet tutkijat ovat käyttäneet identiteetti-käsi-
tettä ilman näkyviä ongelmia, eivätkä he ole usein edes kyseenalais-
taneet käsitteen käyttöä. Maaseudun käsityöläisten identiteetin tutki-
minen on kuitenkin haastavampaa, ja ammatti-identiteetti tulee nä-
kyviin harvemmin tai on vaikeammin havaittavissa, koska heillä on
vähemmän julkisia ja rituaalisia identiteettiä kasvattavia ja vahvista-
via perinteitä. Maaseudun ja kaupunkien käsityö erosi muutenkin toi-
sistaan. Kaupungeissa käsityöläiset pystyivät esiteollisella ajalla pitä-
mään ryhmänsä suljettuna, mutta tämä ei onnistunut maaseudulla,
jossa käsityöläisten lukumäärästä päättivät niin maaherra kuin paikal-
liset asukkaat. Maaseudun käsityöläiset olivat myös heterogeenisem-
pi ryhmä kuin kaupungeissa, koska maaseudulla epävirallisen käsi-
työn määrä oli suurempi kuin kaupungeissa, joissa oli enemmän kei-
noja valvoa epävirallista käsityötä.

45 Ammatti-identiteetti ei ollut kuitenkaan ammattikuntien ja kaupunkien käsityöläisten yksinoi-

keus myöskään Carol L. Loatsin mukaan. Hän on tutkinut naiskäsityöläisten ammatti-identi-

teettiä ja väittää, että myös kiltojen ulkopuoliset käsityöläiset saattoivat kehittää ammatti-

identiteetin. Loats 1997, s. 17, 25, 28. Katso myös Davis 1986, s. 183–184.
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Esiteollisen ajan maaseudun käsityöläisen ammatti-identiteetti on
jaettu tässä artikkelissa neljään osaa. Ensinnäkin käsityöläinen näki ja
koki itsensä käsityöläiseksi, eli ilmoitti itsensä jollain käsityöläisnimik-
keellä, koska hän harjoitti ammattiaan ja sai siitä elantoa. Hän myös
tunsi kuuluvansa käsityöläisten ryhmään, löysi elämänkumppaninsa
toisista käsityöläissuvuista, siirsi ammatin pojilleen ja jakoi muiden
käsityöläisten kanssa käsityöläiskulttuurin, joka perustui ammatin har-
joittamiseen. Myös muut näkivät käsityöläiset omana ryhmänä ja erot-
tivat heidän omasta piiristä. Paikallisten asukkaiden näkemys erosi
kuitenkin virallisesta valtion näkemyksestä, joten se on tässä tapauk-
sessa erotettu toisistaan. Paikalliset asukkaat pitivät epävirallisia käsi-
työläisiä samanlaisina ammatinharjoittajina kuin veroa maksavia kä-
sityöläisiä. Ainoastaan viranomaiset eivät nähneet epävirallisia käsi-
työläisiä käsityöläisinä, koska heiltä ei peritty käsityöläisveroa eikä
heitä merkitty käsityöläisinä henkikirjoihin tai käsityöläisluetteloihin.
(Katso kuva 3.)

Kuva 3. Käsityöläisten ammatti-identiteetin muodostuminen. Jaottelu on kaksiosainen ja siinä
erotetaan toisistaan käsityöläisten oma me-käsitys ja se, miten muut näkivät käsityöläiset.
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Seppä Salomon Erkinpojan suvun tarkastelu osoittaa, kuinka jotkut
henkilöt on yksinkertaista todeta käsityöläisiksi, ja heidän toiminnas-
saan nähdään useita erilaisia ammatti-identiteetin ilmentymiä. Salo-
monin kaikki pojat opetettiin sepän ammattiin, tyttärille löytyi puoli-
soita käsityöläisistä. Salomon ja hänen poikansa ja pojanpoikansa il-
moittivat asiakirjoihin, erityisesti henkikirjoihin, nimikkeekseen sep-
pä, heillä oli oppipoikia ja toisinaan heitä kutsuttiin ruotsinkielisellä
sukunimellä. Heidän ammatti-identiteettinsä oli julkinen, ja he olivat
virallisia käsityöläisiä, paitsi epäviralliseksi käsityöläiseksi määritellyn
Salomon Salomoninpojan, jonka ammatti jäi isän varjoon. Tämäkin
voidaan nähdä ennemmin lähteisiin liittyvänä ongelmana, koska Sa-
lomon Salomoninpoika piti itseään seppänä ja ilmoitti ammatikseen
sepän, silloin kun häneltä sitä kysyttiin. Identiteetti-nimikkeen käyttö
esiteollisen ajan käsityöläisiä tutkiessa on siis tehtävä aikakauden ja
sen jälkeensä jättämien lähteiden ehdoilla.

Käsityöläiset eivät olleet heterogeeninen ryhmä, joten kaikilla ei
ollut eikä lähteistä saada näkyviin samanlaista identiteettiä. Huomioon
pitää ottaa tutkimuskohteiden erilaisuus ja todeta, että välillä tutki-
taan käsityöläisyyden harmaita alueita. Epäviralliset käsityöläiset on
usein vaikeampi identifioida käsityöläisiksi, ja toisinaan heidän ammat-
ti-identiteetistä nähdään vain häivähdyksiä. He kuitenkin omistivat
erikoistyökaluja ja ilmoittavat toisinaan itsensä käsityöläisnimikkeel-
lä. Eräät ammattiveroa maksamattomat epäviralliset käsityöläiset ovat
jatkuvasti mainittu käsityöläisinä muissa paitsi verolähteissä, joten he
ovat pitäneet itseään todennäköisesti käsityöläisinä ja he ovat omak-
suneet käsityöläisidentiteetin ja sen mukanaan tuoman ammattikult-
tuurin. Mutta varsinkin silloin kun heidät mainitaan käsityöläisinä vain
yksittäisiä kertoja ja heidät voidaan määritellä ennemmin sekatyö-
läisiksi, ammatti ja samalla identiteetti saattoivat olla vaihtuva.
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VELVOLLISUUS JA VASTAHAKOISUUS1

Ambivalentti sotilasidentiteetti jatkosodanaikaisissa kirjeissä

Sonja Hagelstam

Sota on äärimmäinen kriisitilanne, joka vaikuttaa syvästi sekä yhteis-
kuntaan että yksilöön. Sota-aikana eläminen merkitsee kouriintuntu-
van epäjatkuvuuden tunteen kokemista kaikilla tietoisuuden tasoilla.
Kun reservin kersantti Curt Enroth kutsuttiin palvelukseen kesäkuus-
sa 1941, hän astui ulos siitä siviiliaikaisesta jatkuvuudesta, jonka hän
oli jakanut vaimonsa Marthan kanssa. Hänen oli pakko luopua siviili-
ammatistaan sekä osittain siviili-identiteeteistään. Samalla sodanaikai-
nen elämä armeijaympäristössä loi hänelle uusia rooleja ja samastu-
misen kohteita.2

Curt (1912–1988) ja Martha (1894–1974) Enroth olivat menneet nai-
misiin vuonna 1938, mutta heillä ei ollut lapsia. Siviilissä Curt oli kan-
sakoulunopettaja. Hän oli vuodesta 1935 ainoana opettajana vastan-
nut opetuksesta Kallbäckin kansakoulussa Sipoossa.3  Jatkosota 1941–

1 Artikkelin on ruotsista suomeksi kääntänyt Marko Lamberg.
2 Vrt. Götz, Löffler & Speckle 1993, s.173; Wollinger 2000, s. 13.
3 L1505; Nykarleby folkskolseminarium 1958, s. 103. Curt Enrothin isä Gideon Enroth oli hän-

kin ollut kansakoulunopettaja Porvoon maalaiskunnassa, missä Curt oli varttunut. Gideon

Enroth oli lisäksi osallistunut hyvin aktiivisesti seudun erilaisiin kulttuuririentoihin.
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1944 pakotti pariskunnan asumaan erillään noin kolmen ja puolen
vuoden ajan. Kirjeistä tuli siten ensisijainen tapa, jolla puolisot saat-
toivat olla yhteydessä toisiinsa. Kirjeitse käyty keskustelu oli heille
molemmille hyvin tärkeä, ja he kirjoittivatkin ahkerasti toisilleen. Hei-
dän jatkosodanaikainen kirjekokoelmansa sisältää 1 414 rintamalta
sekä rintamalle lähetettyä kirjettä.4

Tässä artikkelissa minulla on tarkoitus tarkastella sitä, miten sotilas-
identiteetti rakentui kirjeitse käydyssä vuoropuhelussa. Lähdeaineis-
tona käytän Curt ja Martha Enrothin sodanaikaista kirjeenvaihtoa.
Tehtäväni on kulttuurianalyyttisesti tulkita, missä määrin kirjoittaja
samastui sotilaallisen ympäristönsä ilmiöihin tai otti niistä etäisyyttä.
Tavoitteenani on analysoida, kuinka kirjoittaja näki oman asemansa
suhteessa armeijaan. Velvollisuuden ja vastahakoisuuden käsitteiden
avulla nostan esiin sen kaksijakoisuuden, joka voidaan yhdistää tut-
kittavaan sotilasidentiteettiin. Vastahakoisuus voidaan nähdä selviyty-
misstrategiana tilanteissa, joissa yksilön itsenäisyyttä ja itsemääräämis-
oikeutta on suuresti rajattu.

Tutkimukseni lähtökohtana on dialoginen käsitys minuudesta. Dia-
logisesta perspektiivistä tarkasteltuna identiteetissä ilmiönä keskeistä
on se, mikä tapahtuu yksilöiden välillä eikä se, mitä kätkeytyy yksilön
sisälle. Dialogisen käsityksen mukaan ihmisen elämä nimittäin muo-
vautuu arkielämän jatkuvissa vuoropuheluissa.5  Keskeistä Mihail
Bakhtinin (1895–1975) dialogismille on siis se, että subjekti (minä) on
olemukseltaan sosiaalinen ja dialoginen. Minuus on jotain, mikä muo-
vautuu jatkuvasti ihmisten välisissä suhteissa ja kohtaamisissa.6  Täl-
lainen prosessi voidaan havaita siinä kirjeenvaihdossa, joka muodos-
taa tämän artikkelin lähdeaineiston. Kirjeitse käyty vuoropuhelu on

4 Kokoelma ei kuitenkaan ole aivan täydellinen. Kesien 1941 ja 1944 taisteluissa Curtilla ei ollut

mahdollisuutta säilyttää kaikkia Marthalta saapuneita kirjeitä (Curt Marthalle 16.7.1944).
5 Sampson 1993, s. 20.
6 Pearce 1994, s. 89, 150.
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ihmisten välinen tapahtuma eli kohtaaminen tai vuorovaikutus. Vuo-
ropuhelussa toisen osapuolen ajatukset ja identiteetit otetaan huo-
mioon, niitä ennakoidaan, vahvistetaan tai kyseenalaistetaan. Dia-
loginen näkemys identiteetistä tarkoittaa sitä, että tutkija kiinnittää
huomiota, siihen miten kirjoittaja esiintyy vastaanottajalle ja miten
hänelle vastataan.7  Vuoropuhelun kautta yksilöstä tulee se, mitä ja
kuka hän on toisille ihmisille, mutta erityisesti myös itselleen.8

Tässä etnologisessa tutkimuksessa tulen ottamaan esille joitakin ta-
poja, joilla Curt Marthan kanssa käymässään vuoropuhelussa ilmaisi
kuulumistaan armeijaan. Keskeistä on miten Curt esiintyy sotilaana
ja miten Martha suhtautuu tähän sotilaan rooliin.

Sotilasidentiteetin rakentuminen kirjeitse

Sodan puhkeaminen kesällä 1941 katkaisi äkillisesti palvelukseen kut-
suttujen sotilaiden ja heidän läheistensä välisen suullista identiteettiä
muodostavan arjen keskustelun9 . Useiden kuukausien ja jopa vuosi-
en ajan osapuolet elivät erillään hyvin erilaisissa arkitodellisuuksissa.
Koska lomat olivat lyhyitä ja niitä myönnettiin harvoin, kirjeen kir-
joittamisesta tuli ensisijainen tapa, jolla rintamamiehet saattoivat olla
henkilökohtaisessa yhteydessä perheeseensä sotavuosien aikana.

Rintaman ja kotirintaman välinen kirjeenvaihto sai sodan aikana
useita merkityksiä.10  Vastaanottajan kanssa kirjeitse käydyssä vuoro-
puhelussa kirjoittaja kykeni muun muassa jatkuvasti rakentamaan roo-
lejaan ja identiteettejään samoin kuin ylläpitämään ja muokkaamaan
niitä. Bakhtinin mukaan meillä itsellämme ei ole kykyä havaita oman

7 Löyttyniemi 2004, s. 75.
8 Bakhtin 2003, s. 252.
9 Ks. yllä. Vrt. myös Berger & Luckmann 2003, s.175–180.
10 Tästä tarkemmin ks. Hagelstam 2000.
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persoonallisuutemme muodostamaa kokonaisuutta. Siksi haemme jat-
kuvasti oman elämämme heijastumia muiden ihmisten tietoisuuden
tasoilta. Tarkasteltuamme itseämme toisen silmin palaamme kuiten-
kin aina itseemme täydentäen kuvamme itsestämme.11  Tätä dialogis-
ta vuorovaikutusta minän ja toisen välillä voidaan pitää ”oman mi-
nän kirjoittamisena”.12

Kuvatun kaltainen ”kirjoittautumisprosessi”13  sisältyy Enrothin pa-
riskunnan kirjeenvaihtoon. Kirjeet antoivat kirjoittajalle mahdollisuu-
den ilmaista identiteettejään usealla eri tavalla vuoropuhelussa toisen
kanssa. Vuoropuhelu saattoi sisältää itsepohdiskelua, jossa yksilö mietti
itseään ja omaa elämäntilannettaan. Kirjeissä voitiin myös määritellä
oma asema ottamalla jyrkästi etäisyyttä tai samastumalla eri identi-
teettivaihtoehtoihin. Omaa identiteettiä saatettiin myös korostaa esi-
merkiksi kielenkäytössä käyttämällä sotilasslangia.

Sotilaan identiteetti muodostuu eri osatekijöistä, jotka tiedostetaan
ja jotka saavat merkityksensä toisten ihmisten kanssa käydyissä vuo-
ropuheluissa. Sotilas voi eri tilanteissa ja toisia ihmisiä kohdatessaan
samastua kotirintaman siviilien asemesta toisiin rintamamiehiin. Hän
voi myös samastua niihin yksiköihin mihin hän kuuluu kuten ryk-
menttiin, komppaniaan, joukkueeseen tai ryhmään, eri aselajeihin ku-
ten tykistöön tai jalkaväkeen, lähimpään toveripiiriin tai toisiin re-
serviläisiin – tai vaihtoehtoisesti ottaa näistä edellä kuvatuista viite-
ryhmistä etäisyyttä. Sotilas myös määrittää oman asemansa suhteessa
armeijaan instituutiona, sodankäyntiin sekä sotilaisiin liitettäviin hy-
veisiin ja ihanteisiin.

Toisen maailmansodan aikainen suomalainen perussotilaan voi sa-
noa olevan siviili sotilasvaatteissa. Sotilaallisesti käyttäytyvä paraati-

11 Bachtin 2000, s. 8, 18–19.
12 Gardiner 1992, s. 39; Holquist 1990, s. 28.
13 Forselius 2003, s. 47.
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sotilas oli jossain määrin vieras rintamasotilaille. Suomalainen sotilas
otti etäisyyttä tarpeettomasta pokkuroinnista ja kumartelusta, mutta
arvosti esimiestään, jos hänen katsottiin ansainneen sen. Rintamamie-
het hoitivat taistelutehtävänsä, mutta eivät kerskuneet sankariteoilla.
Suomen armeijan sotilaiden perusasenteeseen kuului rohkeuden ar-
vostaminen. Tämä ei kuitenkaan perustunut yleviin ihanteisiin, vaan
näkemykseen siitä, mitä pidettiin yleisesti miehekkäänä käyttäytymi-
senä. Useimmat rintamasotilaat kokivat taistelevansa maansa puoles-
ta omasta tahdostaan, ja siksi he ottivat usein etäisyyttä sellaisista so-
dan päämääristä, jotka he kokivat olevan osa ”herrojen sotaa”.14

Tässä artikkelissa otan esille yhden version siitä, kuinka sotilaana
oleminen rakentui kirjeitse käydyssä vuoropuhelussa.15  Kersantti Curt
Enroth oli tykistössä ja hän oli myös osallistunut talvisotaan.16  Ase-
velvollisuutensa hän oli suorittanut Vaasassa vuosina 1934–1935 ja
hän oli myös kuulunut Suojeluskuntaan.17  Jatkosodan aikana hän oli
sijoitettuna Raskaaseen patteristoon 2118 , jossa hän toimi jaoksen joh-
tajana mutta ajoittain myös talousaliupseerina. Asemasodan aikana
hän osallistui sen lisäksi aktiivisesti osaston viihdytystoimintaan. Jou-

14 Julkunen 1990, s. 236; Lappalainen 1990, s. 36, 42–45; Pipping 1947, s. 94, 158.
15 Väitöskirjani lähdeaineisto koostuu paitsi Enrothien kokoelmasta myös kolmesta muusta jat-

kosodanaikaisesta kirjekokoelmasta. Kirjoittajilla oli erilainen kulttuurinen ja yhteiskunnalli-

nen tausta, he olivat eri-ikäisiä, ja tulivat eri osista maata. Miehet edustivat myös eri sotilas-

arvoja, he palvelivat eri aselajeissa ja eri rintamalohkoilla. Muun muassa nämä erilaiset lähtö-

kohdat vaikuttivat heidän tapaansa rakentaa identiteettejään sotilaina. Tämän takia analy-

soimani kirjekokoelmat antavat enemmän tai vähemmän toisistaan poikkeavan kuvan soti-

laana olemisesta.
16 Enrothin pariskunnan kirjeitä ei ole säilynyt talvisodan ajalta.
17 Curt Enrothin saatekirje, Enrothien kokoelma; valokuva Curt Enrothista suojeluskuntaunivor-

mussa (yksityisomistuksessa).
18 Raskas patteristo 21 oli ruotsinkielinen joukko-osasto, joka koostui pääosin Uudeltamaalta

kotoisin olevista reserviläisistä ja asevelvollisista. Osasto oli sodan alussa sijoitettuna Karja-

lan kannakselle, mutta lokakuussa 1941 se siirrettiin Maaselän kannakselle. Sieltä se siirret-

tiin kesäkuussa 1942 Aunuksen kannakselle, Syvärille, minne se oli sijoitettuna kesällä 1944

tapahtuneeseen vetäytymiseen asti (Hellman 1977, s. 11–15; Stenström 1995, s. 139).
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lukuussa 1942 hänet ylennettiin ylikersantiksi. Hänet kotiutettiin mar-
raskuun alussa 1944, ja tämän jälkeen hän jatkoi työtään kansakou-
lunopettajana Sipoossa.

Sotilasidentiteetti tulee analysoiduissa kirjeissä esille monien erilais-
ten kertomusten kautta. Kirjeissä Curtin sotilasidentiteetti rakentuu
vaimon kanssa vuoropuhelussa. Tässä kohtaa täytyy kuitenkin huo-
mata, että tämä kuva rakentuu sen pohjalta mistä Curt päätti Mart-
halle kirjoittaa. Kirjeiden kirjoittamista voidaan nimittäin pitää kir-
joittajan ja vastaanottajan välisenä vuoropuheluna tai keskusteluna,
jossa kirjoittaja aina ottaa vastaanottajan huomioon. Se mitä kirjoitta-
ja päättää kirjoittaa riippuu vastaanottajan odotettavissa olevista reak-
tioista.19  Sodan aikana kirjeen kirjoittamista sääteli myös postisensuu-
ri, jolla lähdeaineiston perusteella ei kuitenkaan sisällön kannalta ol-
lut yhtä suurta merkitystä kuin itsesensuurilla.20  Enrothin pariskunta
otti sensuurin huomioon eikä koskaan kirjoittanut mitään sellaista,
joka olisi voinut välittömästi hyödyttää vihollista. Sitä vastoin Curt ei
niinkään peitellyt huonoa tuultaan tai esimiehiinsä tai armeijan toi-
mintatapoihin kohdistamaansa arvostelua. Kirjeiden kirjoittaminen
oli hänelle tapa purkaa tunteitaan. Tunteiden purkaminen oli usein
hänelle tärkeämpää kuin sensuurin noudattaminen kaikkia sen yksi-
tyiskohtia myöten.

Velvollisuus ja vastuu samastumisprosessin rakennusosina

Sotilasidentiteetti on ulkoapäin määritelty identiteetti. Univormun ja
aseen saamisen myötä sotilaan on pakko mukautua armeijaelämän
ankaraan hierarkkiseen rakenteeseen ja sääntöihin, jotka pienintä yk-

19 Bachtin 1991, s. 218.
20 Hagelstam 2000.
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sityiskohtaa myöten normittavat sotilaiden käytöstä.21  Reserviläisten
ja asevelvollisten täytyy myös väliaikaisesti jättää siviilielämä taak-
seen. Rintamalla sotilas kohtaa uuden ja toisenlaisen todellisuuden,
johon hänen on vähitellen jossakin määrin sopeuduttava.22

Curtin kirjeistä voidaan selvästi nähdä, että hän koki olevansa soti-
las tai pikemminkin reserviläinen ja rintamasotilas. Hän kutsuu it-
seään sotilaaksi, puhuu ”meistä” rintamalla ja kertoo, mitä tehtäviä
hänellä on. Hänen kirjeensä täyttyvät sotilaallisista ilmauksista ja soti-
lasslangista, mitkä myöskin osoittavat hänen kuulumistaan sotilasyh-
teisöön23 . Curt kertoo, kuinka hän rintamatovereidensa kanssa yrit-
tää eri tavoin tehdä rintamaelämän niin siedettäväksi kuin mahdollis-
ta. Tämä usein auttoi vahvistamaan ryhmään kuulumisen tunnetta.24

Reserviläisenä ja rintamasotilaana hän samastui ensisijaisesti rintamal-
le sijoitettuihin reservin aliupseereihin ja miehistöön. Yleensä aliup-
seerit25 , joihin myös Curt kuului, tunsivat suurta yhteenkuuluvaisuut-
ta miehistön kanssa. Nämä kaksi ryhmää muodostivat itse asiassa yh-
den ryhmän, ”kansan”, erotukseksi upseereista eli ”herroista”. Ali-
upseerien yhteenkuuluvaisuuden tunne miehistön kanssa johtui muun

21 Rehnberg 1967, s. 38–39.
22 Vrt. Waller 1944. Rintamamiesten oli yritettävä sopeutua kaikkeen epänormaaliin, joka oli

aiheutunut siitä että maa oli sodassa. Sen lisäksi on muistettava, että sotilaan täytyi myös

sopeutua ja mukautua armeijan muodostamaan yhteisöön ja sotilaalliseen elämäntapaan.

Sotilaaksi sosiaalistuminen tapahtuu tavallisesti asevelvollisuuden aikana, kun yksilön täytyy

sopeutua ankaran hierarkkiseen rakenteeseen ja kollektiiviseen elämäntapaan sekä väliaikaises-

ti luopua siviilirooleistaan ja –identiteeteistään. (Leimu 1985, s. 23, 39; Rehnberg 1967, s. 39)
23 Vrt. Elkin 1946.
24 Toveruuden ja yhteenkuuluvaisuuden merkitystä muuan muassa taistelumoraalille ja armei-

jaelämään sopeutumiselle on käsitelty useissa sotilaselämää käsittelevissä tutkimuksissa.

Ks. esim. Rehnberg 1967, s. 50-55; Fritz 1995, s. 156–186; Kühne 2002, 233–249.
25 Miehistön sotilasarvot jatkosodan aikana: sotamies, korpraali. Aliupseerien sotilasarvot jatko-

sodan aikana: alikersantti, kersantti, ylikersantti, vääpeli, sotilasmestari. Upseerien sotilas-

arvot jatkosodan aikana: vänrikki, luutnantti, kapteeni, majuri, everstiluutnantti, eversti, ken-

raalimajuri, kenraaliluutnantti, kenraali (Aarniaho 1996, s. 395).
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muassa siitä, että he elivät jatkuvasti yhdessä ja suorittivat pääasiassa
samoja tehtäviä.26

Curtin kirjeistä voidaan havaita, että hänen rooliaan sotilaana ohja-
si tietty määrä velvollisuuden- ja vastuuntuntoa. Tämä suhtautumis-
tapa voidaan tulkita ilmaisuksi siitä, että hän samastui asemaansa soti-
laana ja osana armeijaa. Kuuliaisuus ja velvollisuudentunto kuuluvat-
kin niihin perushyveisiin, jotka tavallisesti yhdistetään sotilaisiin. Kuu-
liaisuuden ja velvollisuuden suorittamisen välinen raja on kuitenkin
häilyväinen. Velvollisuuden käsite sisältää kaksoismerkityksen sikäli,
että se sisältää sekä heteronomisia että autonomisia rakennusosia. Toi-
sin sanoen yksilö toimii asteikolla täytyy–pitää–haluaa.27

Curt ilmaisi velvollisuuden- ja vastuuntuntoaan selvimmin tilanteis-
sa, joissa hän puhui itsestään esimiehenä. Etenkin suhteessaan alai-
siinsa hän tunsi suurta vastuuta, ja hänen toimintaansa ohjasi voima-
kas velvollisuudentunto. ”Poikiensa” edessä hän ei koskaan voinut
antaa periksi tai esiintyä pelokkaana. Heidän vuokseen hänen täytyi
yrittää pitää mielialansa korkealla ja jaksaa yrittää, vaikka sotaväsy-
mys ja kyllästyminen kaikkeen välillä vaivasi.28  Ajoittaisesta turhau-
tumisesta ja kiukusta huolimatta hän ei esimiesasemassa voinut näyt-
tää tällaisia tunteita. Muutoin hänen auktoriteettinsa samoin kuin jou-
kon henki ja moraali olisivat saattaneet kärsiä. Curt ymmärsi vastuunsa
ja oli valmis tekemään sen, mitä häneltä vaadittiin.

[...] nyt voi käydä niin, että minut komennetaan joksikin aikaa
jaoksen johtajaksi ensimmäiseen patteriin. [...] sillä ei ole mi-
nulle mitään väliä, olen siellä missä minua eniten tarvitaan. [...]

26 Pipping 1947, s. 97–103.
27 Latzel 1998, s. 318–320. Tahto on heteronominen silloin, kun se määräytyy ensi kädessä

muiden ihmisten kautta eikä sen toiminta perustu omaan järkeen. Kun tahto on autonominen,

ihminen toimii oman järkensä ja omien päätöstensä mukaisesti (Filosofilexikonet 2004).
28 Ks. esim. Curt Marthalle 12.2.1944, 19.2.1944, 22.3.1944.
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Hämmästyt ehkä, mutta näethän, että vaikka muuten haukun
ja purnaan paljon, en ole koskaan pessimisti silloin, kun minul-
la on alaisia.29

Suhteessaan alaisiinsa Curtilla oli isää muistuttava rooli. Tämä rooli
oli ehkä luonnollinen sen vuoksi, että hän oli esimiesasemansa lisäksi
melkoisesti alaisiaan vanhempi. Myös sillä oli todennäköisesti merki-
tystä, että Curt oli opettaja. Siviiliammatissaan hän oli tottunut otta-
maan vastuuta muista ja johtamaan muita. Kirjeistä saa sitä paitsi sel-
laisen käsityksen, että hän oli sosiaalisesti lahjakas persoona, jolla oli
jossain määrin taipumuksia johtajaksi. Näyttää myös siltä, että Curt
viihtyi tässä roolissaan johtajana.30

Osoituksena Curtin vastuuntunnosta ja samastumisesta sotilasyh-
teisöön, on se että hän osallistui aktiivisesti asevelitoimintaan, joka
käynnistyi osastossa asemasodan aikana. Hän oli mukana perusta-
massa Raskaan Patteriston 21:n aseveliyhdistystä ja toimi myöhem-
min yhdistyksen sihteerinä.31  Aseveliyhdistyksen luoma yhteenkuu-
luvaisuus ei kuitenkaan Curtin mukaan onnistunut houkuttelemaan
kaikkia mukaan, mutta hän oli sitä mieltä että hänellä itsellään oli
velvollisuus osallistua. Alla olevasta lainauksesta voi myös havaita sen
kaksijakoisen suhtautumisen sotilaana olemiseen, joka niin usein nä-
kyy hänen tavassaan määrittää asemansa:

29 ”[...] nu kan det hända, att jag får en tids kommendering som troppchef till första btriet [=

batteriet]. [...] det är ingen skillnad för mej, jag är där jag bäst behövs. [...] Du kanske förvånas,

men ser Du fast jag skäller och gormar på allt och alla eljes, så är jag aldrig pessimist då jag

har underlydande.” Curt Marthalle 13.8.1942.
30 Curt Marthalle 21.1.1944, 30.1.1944, 12.7.1944.
31 Curt Marthalle 15.11.1942; Hellman 1977, s. 162-170. Tunga Tjugoettans Vapenbröder r.f.

perustettiin Syvärillä Knuuttilahden kanttiinissa pidetyssä kokouksessa 15.11.1942. Aseveli-

yhdistyksen toimintaan kuului muun muassa osastossa järjestetyissä kampanjoissa kerätty-

jen varojen hallinnointi. Varat käytettiin kaatuneiden omaisten hyväksi. Parempien edellytys-

ten luomiseksi sotilaiden väliselle yhteistyölle ja yhteenkuuluvaisuudelle perustettiin saman-

laisia aseveliyhdistyksiä myös muihin joukko-osastoihin.
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Ei ollut kovin monta, jotka sain tänään mukaan asevelitapaa-
miseen. Nämä pikkupojat eivät ole kiinnostuneita, eikä heillä
ole myöskään yhtään sosiaalista vastuuntuntoa. Minäkin na-
risen toki usein kaikesta, mutta Sinä tiedät, että siitä huolimatta
olen mukana toiminnassa.32

Curt tunsi siis vastuuta rintamalla olevista tovereistaan ja oli tietoinen
velvollisuuksistaan heitä kohtaan. Tämän lisäksi hänen voi myös to-
deta mieltäneen olevansa velvollinen puolustamaan maataan.33  Hän
kuitenkin puki tämän kirjeissään sanoiksi ani harvoin. Ehkä osallistu-
minen maan puolustamiseen oli hänelle niin itsestään selvää, ettei
ollut välttämätöntä keskustella asiasta yksityiskohtaisemmin. Lisäksi
hänellä ei todennäköisesti ollut mitään tarvetta julistaa näkemystään
avoimesti. Vaikka hän oli useassa tapauksessa vastuun- ja velvollisuu-
dentuntoinen, häntä ei sotilaana ohjannut mikään vakaa vakaumus
tai usko mihinkään yleviin ihanteisiin. Hän oli rintamalla siksi, että
hän koki velvollisuudekseen puolustaa kotiaan ja maataan. Suurista
sanoista, paatoksesta ja idealismista hän otti selvästi etäisyyttä. Maini-
tut asiat hän yhdisti lähinnä ihmisiin, joilla ei ollut käsitystä elämästä
rintamalla34 .

Curtin kirjeissä oli usein toistuvina teemoina kaipuu pois rintamal-
ta ja odotus sodan loppumisesta. Välillä hänet valtasi tavaton sotavä-
symys ja kotiin lähetetyt kirjeet sisälsivät pelkkää valitusta. Hänellä
oli kuitenkin selvä käsitys siitä, mitä ei voinut tehdä. Curt kertoo kir-
jeessään toukokuun 3. päivänä 1944 sotilaasta, joka oli karannut, ja
jatkaa: ”Oikeastaan se ei tullut yllätyksenä, sillä hän uhkasi sillä, vaik-

32 ”Inte var det mång[a], jag fick med opp till vapenbrödramötet i dag. Inte är dom här små-

pojkarna intresserade och inte har dom heller någon social ansvarskänsla. Jag käbblar ju nog

ofta emot allting också, men Du vet, att jag ändå går med” Curt Marthalle 6.1.1943.
33 Ks. esim. Curt Marthalle 10.12.1941, 28.2.1944.
34 Vrt. myös Waller 1944, s. 102–104.
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ken koskaan uskonut, että hän todella tekisi niin. Nyt hän ainakin on
päässyt pois sodasta. Hän kärsi oikeastaan enemmän sotilaallisesta
kurista kuin itse sodasta. [...] Mutta koskaan ei yksikään Enroth lipeä
rivistä.” Oltuaan mukana ankarissa puolustustaisteluissa hän toisti myö-
hemmin samana kesänä lupauksensa, ettei koskaan syyllistyisi rinta-
makarkuruuteen.35  Curtin velvollisuudentunto oli näin ollen vahvem-
pi kuin halu pois sodasta ja rintamalta – hän oli sitä mieltä, että hänel-
lä oli velvollisuus ”pysyä asemapaikallaan”.36

Marthan kanssa käymässään vuoropuhelussa Curt esiintyi sotilaa-
na, joka otti vastuuta alaisistaan ja jonka mielestä maan puolustami-
seen osallistuminen oli velvollisuus. Velvollisuus- ja vastuuntunto voi-
daan käsittää osoitukseksi siitä, että hän jossain määrin samastui roo-
liinsa sotilaana. Tämä oli hänen sotilasidentiteettiinsä peruskivi. Soti-
laana Curtilla oli kuitenkin samanaikaisesti toinenkin puoli. Seuraa-
vassa esittelen joitakin strategioita, joita hän saattoi käyttää ilmaistes-
saan omaa tahtoaan ja itsenäisyyttään.

Vastahakoisuus strategiana – etäisyydenottaminen
armeijasta

Sotilaana olo edellyttää sopeutumista sotilaallisen elämäntapaan. Toi-
sin sanoen sotilaan täytyy ainakin jossain määrin hyväksyä ja samas-
tua armeijan hierarkkiseen rakenteeseen ja vaatimukseen kurista voi-
dakseen olla osa yhteisöä. Näin oli myös Curtin kohdalla, mutta hän
ei silti täysin hyväksynyt niitä samastusmisvaihtoehtoja, joita sotilaal-

35 ”Egentligen kom det inte oväntat, för han hotade nog med det, fast jag aldrig trodde att han

skulle göra allvar av saken. Nu är han åtminstone utanför kriget. Han led egentligen mera av

det militära tvånget än av själva kriget. [...] Men aldrig stiger ändå en Enroth ur ledet.” Curt

Marthalle 11.7.1944.
36 Curt Marthalle 5.2.1944.
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linen elämäntapa tarjosi. Curt otti ajoittain etäisyyttä armeijaan ja tä-
mä ilmeni usein vastahakoisena suhtautumisena.

Armeijan hierarkkinen rakenne samoin kuin ehdottoman ja tinki-
mättömän kuuliaisuuden vaatimus voivat olla ristiriidassa siviilissä val-
litsevien tasa-arvoihanteiden kanssa.37  Curt, joka oli jo kolmekym-
mentävuotias ja talvisodan veteraani, oli sitä mieltä, että hänellä oli
monessa tapauksessa enemmän kokemusta ja osaamista kuin monilla
niistä, jotka toimivat hänen esimiehinään. Erityisesti nuoria vänrik-
kejä ja luutnantteja hän piti liian kokemattomina siihen asemaan ja
vastuuseen, joka heillä oli.38

[...] eikä ole mitenkään kummallista, että kärsii alemmuuskomp-
leksista, kun ilman itserakkautta voi huoletta sanoa, että on pal-
jon korkeammalla tasolla ja että on aika lailla enemmän elä-
mänkokemusta kuin useimmilla viskaaleilla [= upseereilla], ja
kuitenkin minua kohdellaan kuin ilmaa.39

Curt ei siis aina kyennyt täysin sopeutumaan armeijan hierarkkiseen
rakenteeseen, vaikka hänen oli pakko mukautua siihen voidakseen
olla osa sotilaallista järjestelmää. Siviilissä hän oli kuitenkin tottunut
jokseenkin itsenäiseen asemaan. Kyläkoulun ainoana opettajana  hän
oli tottunut tekemään päätöksiä itsenäisesti ja ottamaan vastuun niis-
tä. Armeijassa Curt kuitenkin koki ”tavallisena sotilaana”, että hänen
toimintavapauttaan oli suuresti rajoitettu: ”[...] solttu on eloton kapi-
ne, jonka muut lähettävät sinne ja tänne niin kuin hyväksi katsovat,

37 Rehnberg 1967, s. 50–51; vrt. myös Waller 1944, s. 71–72.
38 Curt Marthalle 29.10.1941, 4.12.1941, 27.2.1942, 29.4.1942, 18.8.1944.
39 ”[...] inte är det heller underligt att man lider av mindervärdighetskomplex, då man utan att

vara egenkär lugnt kan säja, att man står på en betydligt högre nivå och har en hel del mera

livserfarenhet än de flesta fiskaler, och dock är man bara luft.” Curt Marthalle 9.3.1942.
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itsellä ei ole mitään sanomista.”40  Curtin kirje antaa ymmärtää, että
hänestä toisinaan tuntui raskaalta alistua sotilaselämän kuriin. Soti-
laalta vaaditaan ehdotonta tottelevaisuutta ja mahdollisista rikkomuk-
sista rangaistaan. Tämän takia sotilaalla on käytännössä hyvin vähän
mahdollisuuksia tehdä todellista vastarintaa armeijan hänelle sälyt-
tämiä vaatimuksia vastaan.41

Tässä yhteydessä on paikallaan hieman lähemmin tarkastella vas-
tahakoisuuden käsitettä. Etnologi Kjell Hansen käyttää tätä käsitettä
tutkimuksessaan haja-asutusalueista ja aluepolitiikasta. Vastahakoisuus
sijoittuu avoimen vastarinnan ja sopeutumisen tai etäisyydenoton ja
samastumisen välimaastoon. Vastahakoisuus on strategia, jonka avul-
la yritetään rajoittaa sääntöjärjestelmän vaikutusta omaan arkielämään.
Hansenin tutkimissa kylissä ihmiset hyväksyivät osittain heihin koh-
distetut hyvinvointipoliittiset toimet, samalla kun he muissa yhteyk-
sissä pysyivät vastahakoisina tai syrjäänvetäytyvinä.42  Rintamiesten
ja armeijan välisessä suhteessa vastahakoisuus saa merkityksensä, kun
yksilö tunnustaa olevansa sotilaallisen sääntöjärjestelmän alainen ja
hyväksyy periaatteessa sen valvonnan, jota hierarkiassa yläpuolelle
sijoittuva päällystö toteuttaa. Mutta samanaikainen vastahakoisuus,
joka on aktiivinen kannanotto, pitää sisällään halun toimia niin kuin
itse parhaaksi näkee niin kauan kuin tämä voi tapahtua ilman, että
esimiehiä uhmataan avoimesti tai tehdään aktiivista vastarintaa.

Vastahakoisuus samastumisen ja etäisyydenoton välimaastoon si-
joittuvana rakennusosana, oli myös Curtin identiteetinmuodostuksen

40 ”[...] en soltu är ett dött ting, som andra skickar hit och dit efter gottfinnande, själv har man alls

ingen talan.” Curt Marthalle 22.12.1941.
41 Rehnberg 1967, s. 39. Jatkosodan aikana joissakin joukko-osastoissa esiintyi kapinointia ja

joukkokieltäytymisiä. Nämä aktiivisen vastarinnan yritykset johtivat kuitenkin useimmissa ta-

pauksissa ankariin rangaistuksiin (Kulomaa 1995, s. 149–150, 193–196). Myös rintamakar-

kuruus voidaan tulkita tavaksi tehdä aktiivista vastarintaa. (Seikkaperäinen selonteko jatko-

sodanaikaisesta rintamakarkuruudesta, ks. Kulomaa 1995.)
42 Hansen 1998, s. 24, 172–173, 186–187. Vrt. myös Wollinger 2000, s. 74–75.



155VELVOLLISUUS JA VASTAHAKOISUUS

peruskivi. Kirjeissä vastahakoisuus ilmenee kahdella tavalla: kuvauk-
sina eri tavoista, joilla hän oli niskoitellut rintaman arjessa, sekä toi-
saalta kirjeissä ilmaistusta kielteisestä suhtautumisesta armeijaan. Kir-
jeet sisältävät siten kertomuksia hänen vastahakoisesta toiminnastaan
rintamalla sekä vastahakoisuudesta aktiivisena asenteena tai kannan-
ottona. Erityisesti viimeksi mainittu välittyy Curtin kirjeistä.

Armeijan hierarkia sekä vaatimus ehdottomasta kuuliaisuudesta es-
ti alempiarvoisia esittämästä mielipiteitään ylempiarvoisille.43  Sotilas
ei voi protestoida eikä kyseenalaistaa käskyjä eikä pyytää saada tietää
erilaisten menettelyiden syitä. Armeija ei siten salli mitään keskuste-
lua, vaan vaatii sotilasta sopeutumaan varauksetta ja vastaan sano-
matta.44  Curtista tuntui toisinaan turhauttavalta, ettei hän voinut väit-
tää ylempiarvoisiaan vastaan eikä esittää omia mielipiteitään asioista.

Luulen, että [täti] käy hermoillesi enemmän kuin koko sota.
Kuinka voisitkaan sitten pärjätä täällä, missä täytyy sanoa kyl-
lä ja aamen, vaikka haluttaisi sanoa painukaa helvettiin. On
täälläkin elämällä pikku harminaiheita, erotuksena vain on se,
että täällä täytyy olla hiljaa, mutta siviilissä saa kuitenkin sanoa
mielipiteensä.45

Curtille kirjeestä tuli väylä, jonka kautta napisemalla ja nurisemalla
hän saattoi purkaa erilaisia tunteitaan ja turhautumiaan, joita hänen
olisi muutoin ollut mahdotonta ilmaista tyydyttävällä tavalla rinta-
malla. Tätä mahdollisuutta hän myös käytti hyvin usein. Ajoittaista

43 Rehnberg 1967, s. 39.
44 Waller 1944, s. 71.
45 ”Tror att [tanten] går Dej mera på nerverna, än hela kriget. Hur skulle Du då klara Dej här, där

man får säja ja och amen, fast man skulle ha lust att säja, drag åt helvete. Nog har livet här

också sina små förargelser, det är bara den skillnaden, att här får man vara tyst, men i det

civila får man ändå säga sin mening.” Curt Marthalle 23.1.1942.
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valittamista voidaan pitää osittain ilmauksena Curtin armeijaa koh-
taan tuntemasta vastahakoisesta asenteesta. Arvostelu saattoi koskea
esimiehiä, armeijaa, säätä tai melkeinpä mitä tahansa. Seuraavaksi
pari esimerkkiä, joissa Curt valittaa ”Suomen armeijasta”. Jälkimmäi-
sessä esimerkissä voidaan havaita kapinallisuutta, mutta kirjeistä ei
ilmene, kuinka tämä vastahakoisuuden puuska käytännössä toteutui.

Eilen ne ottivat pois myrskylyhdyt niiltä, joilla oli enemmän
kuin yksi, mutta meillä oli onneksi muutama pimeä [= luva-
ton]. Nyt odotamme vain, että tulee niin lämmintä, että he voi-
vat ottaa meiltä vaatteetkin pois.46

Tänään on tullut käsky, että kaikki petromaxit [= lamput] on
annettava pois, ne kuluttavat liikaa bensiiniä. Tähän kyllä koh-
ta pakahtuu. Yksinäinen pieni viskaali voi milloin tahansa as-
tua yksityisautoonsa ja ajaa kuinka pitkälle tahansa, mutta polt-
toainetta lamppuihin ei saa. Ja mitä merkitseekään valo viih-
tyisyydelle. [...] Aiomme nyt kirjoittaa kaikki raportit sikin so-
kin, sillä myrskylyhdyllä ei näe riviäkään.47

Vastahakoisuus voi tulla symbolisesti esiin puheena vapaudesta, itse-
näisyydestä, käytännön osaamisen arvosta ja terveen järjen ylivertai-
suudesta byrokraattisuuteen nähden.48  Myös Curtin kohdalla vasta-

46 ”I går tog de igen stormlyktorna, av dem, som hade mera än en, men vi har lyckligtvis några

pimeä [...]. Nu väntar vi bara att det skall bli så varmt att de kan taga kläderna av oss också ”

Curt Marthalle 23.2.1942.
47 ”I dag har det kommit order att alla petromaxer skall lämnas in, det går för mycket bensin till

dem. Det är nog så, att man kan storkna. En ensam liten fiskal kan när som helst sätta sej i sin

privatbil och åka hur långt som helst, men bränsle till lampa fås inte. Och vad betyder inte

ändå ljuset för trevnaden. [...] Vi tänker nu börja skriva alla rapporter både kors och tvärs, för

inte ser man några rader med stormlykta.” Curt Marthalle 4.2.1942.
48 Hansen 1998, s. 172–173.
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hakoisuus tuli ilmi arvosteluna, joka suuntautui armeijan tapaan hoi-
taa käytännön asioita. Hän oli esimerkiksi useasti sitä mieltä, että huol-
to hoidettiin tarkoituksettomalla tavalla. Talvipakkasten aikaan tilatut
huopatossut toimitettiin vasta kevään kynnyksellä, jolloin oikeastaan
tarvittiin jo saappaita. Tilattuja saappaita taas saattoi odottaa vasta,
kun kelirikkoaika oli ohi ja maaperä kuivunut. Curt ei tietenkään kyen-
nyt tekemään paljonkaan sille, että useimmat asiat hoidettiin rinta-
malla takaperoisesti – muuta kuin valittaa kirjeitse Marthalle.49

En voi millään ymmärtää kaiken tarkoitusta. Viime kesän läm-
mössä uimme laardissa, margariinissa, voissa ja läskissä ja meillä
oli herneitä. Paljon meni hukkaan lämmössä, kun kukaan ei
jaksanut niin raskasta ruokaa kesähelteellä. Nyt läskistä on tul-
lut laihaa lihaa ja herneistä suureksi osaksi jäätyneitä perunoi-
ta, laardi kadonnut ja voista tullut melkein näkymätöntä. Jos-
sain täytyy olla virhe.50

Curt oli myös sitä mieltä, että armeijan tavat ratkaista ongelmia olivat
monessa tapauksessa täysin järjettömiä. Hän otti siten selvästi etäi-
syyttä sotilaallisen järjestelmän byrokraattiseen toimintatapaan. Täs-
sä esimerkki:

Päiväkäskyyn kuului, että koska on esitetty kovin monta vali-
tusta yksipuolisesta ravinnosta, on pidettävä keittiöpäiväkirjaa,
jotta asia voidaan tutkia. Ihmettelen, mikä siitä paranee, että

49 Curt Marthalle 26.2.1942, 7.3.1942.
50 ”Men inte kan man riktigt förstå idén i det hela. I somras i värmen simmade vi i lard, margarin,

smör och fläsk med ärter. Mycket rann bort i värmen, då ingen orkade med så kraftig mat i

sommarvärmen. Nu har fläsket blivit kött, och ärterna till stor del frusen potatis, larden för-

svunnit och smöret nästan osynligt. Någonstädes måste det vara fel.” Curt Marthalle

26.1.1942.
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kirjoitan yhtenä päivänä: ruisjauhopuuroa ja hernekeittoa ja
toisena kauraryynipuuroa ja hihnasta51 . Eihän ruoka voi tulla
siitä sen vaihtelevammaksi, mutta pääasia on, että paperisota
pidetään käynnissä.52

Rauhallisempina ajanjaksoina ja etenkin asemasodan aikana osastos-
sa oli säännöllisesti tarkastuksia sekä työpalvelusta muun muassa ku-
rin parantamiseksi. Aliupseerit ja miehistö pitivät säännöllisiä työai-
koja ja kovaa työtä lähinnä turhana pakkona.53  Alla olevista otteista
voidaan nähdä, että myös Curt piti kaikkea ”rauhanaikaista” 54  palve-
lusta rintamalla tarpeettomana ja upseerien tapana simputtaa alai-
siaan. Jälkimmäisestä lainauksesta voidaan myös havaita, että hän
otti etäisyyttä armeijasta instituutiona, jossa yksilöllä ei ollut mitään
merkitystä ja jossa sotilas oli vain ratas koneistossa.

Vähän kranaatteja on kyllä melkein parempi kuin se, että on
oikein rauhallista ja hiljaista. Huomisesta alkaen pitää aloittaa
järjestymisellä joka aamu klo 7.30. Kyllä on ihme ettei soturi saa
olla hetkeäkään rauhassa, kun rintamallakin on rauhallista.55

51 Hihnasta (olalle) on sotilasslangin ilmaus makaronikeitolle tai makaronille ja lihalle. Ilmausta

käyttivät sekä suomen- että ruotsinkieliset sotilaat (Hämäläinen 1963, s. 29; Curt Marthalle

17.2.1942)
52 ”Det hette i dagordern, att då det kommit så många klagomål över den ensidiga födan så skall

det föras köksdagbok, så att det kan granskas. Undrar vad det skall bli bättre av det, att jag

skriver den ena dagen: rågmjölsgröt och ärtsoppa och den andra havregrynsgröt och hih-

nasta. Inte kan just maten bli mera omväxlande av det, men huvudsaken är att papperskriget

hålls i gång.” Curt Marthalle 20.2.1942.
53 Hellman 1977, s. 99; Curt Marthalle 23.9.1941, 24.9.1941, 5.3.1942. Knut Pipping pani myös

merkille, että hänen tutkimassaan komppaniassa miehet usein pitivät tällaisia töitä turhina ja

pelkkänä heille sälytettynä piinana (Pipping 1947, s. 160–161).
54 Curt Marthalle 17.2.1942.
55 “Nog föredrar man nästan hellre lite granater än riktigt lugnt och stilla. Från och med i morgon

skall det börjas med oppställning varje morgon kl. 7,30. Att en krigare inte kan få vara lite i fred

då det är lugnt vid fronten.” Curt Marthalle 19.2.1942.
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[O]len vihainen [...] siksi että samalla kun he pommittavat koti-
seutua ja me itse saamme tulta yllemme, poliittinen tilanne on
levoton jne., sen sijaan, että pidettäisiin sakki hyvällä tuulella,
tulee läjäpäin paskantärkeitä asetuksia kunnian tekemisestä, il-
moitustauluista täällä ja tauluista siellä, niin ja niin monen sent-
timetrin rei’istä siellä jne. Kaikki sellainen pelkästään panee
sapen kiehumaan ihmisessä, joka kaikessa yksinkertaisuudessa
vain haluaa puolustaa maataan. [...] Niin, tässä taisi ahkera sen-
suuri saada taas makoisan palan, mutta helpottaa, että saa kir-
joittaa vähän, ja huolimatta kaikista yrityksistä tehdä ihmisestä
kone ihminen on kuitenkin lihaa ja verta, ja kaikelle on rajat,
mitkä jotkut surullista kyllä eivät vaikuta tajuavan. Ikävä kyllä
sodassa on paljon sellaista, joka kuluttaa sielun voimia enem-
män kuin pommit ja kranaatit.56

Curt toivoi usein voivansa saada hoitaa omat tehtävänsä rauhassa il-
man jatkuvaa valvontaa.57  Kuten olemme nähneet, mahdollisuus päät-
tää omasta arjesta itsenäisesti on tärkeä osa siinä asenteessa, jota voi-
daan pitää vastahakoisuutena. Parin viikon ajan heinäkuussa 1942 toi-
nen ja kolmas patteri olivat sijoitettuina Syvärin voimalaitoksen lähis-
tölle.58  Curt kutsui leiriä retkeilyalueeksi. Sää oli kaunis ja lämmin, ja

56 ”[J]ag är arg, [...] därför att medan dom bombar hemorten och vi själva får eld över oss, det

politiska läget är oroligt osv., man i stället för att hålla schacket på gott humör kommer med en

massa skitviktiga förordningar om honnörsavgivningar, anmälningstavlor här och tavlor där,

så och så många centimeters hål där osv. Allt sådant som endast kan reta gallfeber på en

människa, som endast i all enkelhet vill försvara sitt land. [...] Ja, här fick väl den flitiga

censuren en fet bit igen, men det lättar liksom att få skriva lite, och trots alla försök att göra

maskin av en, är man dock en människa av kött och blod, och det finns gränser för allt, vilket

somliga sorgligt nog inte tycks begripa. Tyvärr finns det mycket i krig, som tar mera på de

själsliga krafterna än bomber och granater.” Curt Marthalle 28.2.1944.
57 Ks. esim. Curt Marthalle 8.7.1942, 30.9.1942, 20.11.1942.
58 Hellman 1977, s. 14, 48.
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priimuskeitin, kahvipannu ja paistinpannu antoivat paikalle milteipä
siviilileimaa. ”Täällä saan todella nauttia kesästä. Viskaalit tai ryssät
eivät häiritse rauhaamme”, Curt kirjoitti Marthalle 11. heinäkuuta
1942.59

Piittaamattomuus muodollisesta kurista, vetelehtiminen tai vapauk-
sien otto muilla tavoin voidaan nähdä lisäosoituksina vastahakoisuu-
desta. Tilanteessa, jossa oltiin upseeriston valvonnan alaisina, omat
tulkinnat ja omat toimintatavat loivat joissakin määrin vapauden tun-
netta.60  Sen vuoksi lähes kaikki palvelu rintamalla suoritettiin enem-
män tai vähemmän vastahakoisesti. Kurin vaatimustakin laiminlyötiin
hyvin yleisesti, koska kunnian tekemisen ja muun sellaisen ei katsottu
kuuluvan rintamalle. Aliupseerit kuten miehistökin vähät välittivät
tervehtimisvelvollisuudesta, lähtivät puntikselle, joivat itsensä juo-
vuksiin ja pelasivat korttia.61  Curtin tapoihin venyttää sääntöjä kuului
nukkuminen silloin, kun hänen oikeastaan olisi pitänyt olla hereillä.
Nukkumalla luvatta hän saattoi olla piittaamatta esimiehistään sekä
osoittaa, että hän parhaiten itse kykeni ratkaisemaan milloin oli unen
tarpeessa. Tässä näkyy vastahakoisuudelle tyypillistä halua vähentää
sääntöjärjestelmän vaikutusta omaan arkeen. Curt osasi toki olla va-
rovainen silloin, kun hänen mielestään oli olemassa kiinnijoutumisen
vaara.62  Hän ei siten mennyt vastahakoisuudessaan miten pitkälle ta-
hansa. Hänen täytyi yrittää pitää tasapainossa tilanteet, joissa sääntö-
jä oli noudatettava, ja tilanteet, joissa hän saattoi menetellä mielensä
mukaisesti. Kun hän kertoo pikku rikkomuksistaan, hän esiintyy sotilaa-
na, joka saattoi suoda itselleen hitusen välinpitämättömyyttä – soti-
laana, joka ei noudattanut jokaista käskyä ja sääntöä pilkulleen.

59 ”Det är verkligt sommarnöje jag firar här. Inga fiskaler eller ryssar stör vår fred.”
60 Vrt. Pipping 1947, s. 160–161.
61 Pipping 1947, s. 102–103, 159–161. On huomattava, että upseeristokin käytti alkoholia ja

pelasi tilaisuuden salliessa korttia jne. (ks. esim. Hagelstam 1999).
62 Ks. esim. Curt Marthalle 9.5.1942, 15.9.1942.
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En saanut unta viime yönä, vaan makasin kauan kääntyillen
johonkin kello 3 saakka, sitten minut herätettiin kello 6, ja tar-
koitus oli, että nousisin ylös. [...] Mutta olin väsynyt, ja ajatte-
lin, että vaikka nyt itse kenraali tulisi, niin koisaan. Kenraali
asuu muuten vain puolen kilometrin päässä meistä. Kukaan ei
kuitenkaan tullut häiritsemään, ja nukuin kello 10 asti.63

Vastahakoinen asenne antaa siten mahdollisuuden yhdistää sotilaana
oleminen ja armeijaa kohtaan tunnettu kaksijakoinen suhtautuminen:
yksilö tunnustaa olevansa osa suurempaa sosiaalista ja kulttuurillista
yksikköä, jonka arvot hän voi jakaa ja jonka vallan hän voi hyväksyä
tai jota hän voi ainakin sietää, mutta samanaikaisesti hän pyrkii to-
teuttamaan omaa tahtoaan silloin, kun se on mahdollista.64

Sodanaikainen vastahakoisuus voidaan tulkita osoitukseksi siitä, että
reserviläinen tiedosti rintamaelämän olevan tilapäistä ja että hän sen
vuoksi ei tahtonut täysin – ilman vastahakoisuutta – sopeutua sotilaal-
liseen elämäntapaan. Yksilön identiteetin näkökulmasta vastahakoi-
suutta voidaan pitää tapana olla samastumatta täydellisesti sotilaan
rooliin. Reserviläisille ja asevelvollisille armeijassa oleminen tarkoitti
kaksitahoista sitoutumista: yksilö oli osana armeijaa mutta samalla hän
myös säilytti yhteyden siviilielämään. Sotilaaksi tulemisessa on siten
kyse subjektiivisen todellisuuden osittaisesta muutoksesta. Keskeisel-
lä sijalla osittaisissa ja tilapäisissä muutoksissa on se, että yksilölle tu-
lee välttämättömäksi yrittää säilyttää sopusointu aikaisempien ja uu-
sien identiteettien välillä. Tämä sen takia, että yksilö on tietoinen sii-
tä, että tulevaisuudessa hän tulee ”palaamaan entiseen”.65  Tietyn

63 ”Fick inte sömn i går kväll utan låg länge och vände mej så där mot kl. 3. så blev jag väckt kl.

6 och det var meningen att jag skulle stiga opp. [...] Men jag var sömnig att jag tänkte, att fast

nu själva generaln kommer, så kojsar jag. Generaln bor förresten bara en halv kilometer från

oss. Ingen kom dock och störde, och jag somnade till kl. 10.” Curt Marthalle 13.7.1942.
64 Vrt. Hansen 1998.
65 Berger & Luckmann 2003, 187.



162 Sonja Hagelstam

etäisyyden pitäminen armeijaan oli strategia, jonka avulla yksilö säi-
lytti osan yksilöllisyydestään ja tunteen toiminnan vapaudesta sekä
itsemääräämisoikeudesta. Siten vastahakoisuutta voidaan pitää selviy-
tymisstrategiana. Turhautumien purkaminen kirjeitse sekä vapauk-
sien ottaminen ankarasti säännellyssä armeijaympäristössä voidaan
tulkita tavaksi selvitä sodan rasituksista.

Vaikka Curt monien muiden rintamamiesten tavoin monesti suh-
tautui vastahakoisesti armeijaan, hän oli vakuuttunut siitä, että jokai-
nen hoitaisi tosi paikan tullen osansa: ”Nyt saat nähdä, että pitää paik-
kansa se, mitä olen aina sanonut, että tosi paikan tullen kaikki kyllä
kestävät, vaikka välillä puhutaankin paljon p:aa.”66  Sotilaan identi-
teetti saattoi toisin sanoen sisältää kaksijakoisuutta, joka ilmeni hei-
lahteluina vastahakoisuuden ja velvollisuuden täyttämiseen välillä.

Minän tuottaminen ”dialogisessa välitilassa”

Kirje voidaan nähdä ”dialogisena välitilana” – tilana, jossa Curtin ja
Marthan armeija- ja siviilimaailmat kohtaavat ja jossa osapuolten iden-
titeetit välittyvät toiselle. Kirje mahdollisti myös toisen identiteettien
vahvistamisen. Molemmat kuuluivat tahoillaan yhteisöihin, joissa hei-
dän erilaiset ”minänsä” luotiin ja vahvistettiin dialogisissa suhteissa
toisiin.67  Rintamalla olevan sosiaalisen verkoston puitteissa Curt to-
dennäköisesti sai merkittävimmän vahvistuksen sotilasidentiteetilleen.
Toisten sotilaiden ja armeijaorganisaation keskuudessa hänet kohdat-
tiin ensisijassa sotilaana – tykistöön kuuluvana ylikersanttina, jaoksen

66 ”Nu får Du se, att det stämmer som jag alltid sagt, att då det gäller tar nog alla emot, fast det

språkas en massa sk. däremellan.” Curt Marthalle 16.6.1944. Ks. myös Curt Marthalle

5.11.1943.
67 Bachtin 2003. Yksilöllä voidaan tulkita olevan monta samanaikaista minää – minuus luodaan

eri ihmisten välisissä eri tilanteissa (Bender 1998, s. 193).
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johtajana, talousaliupseerina. Kirjeiden perusteella Curtille oli kuiten-
kin myös tärkeätä saada vahvistus sotilasidentiteetilleen kaikkein lä-
heisimmältä ihmiseltä, eli vaimoltaan Marthalta.

Kertomalla elämästään rintamalla Curt saattoi välittää jotain ”so-
tilasminästään” ja sillä tavoin tehdä Marthan osalliseksi tästä identi-
teetistä. Kuilu, joka muodostui rintaman ja kotirintaman erilaisten to-
dellisuuksien välille, voitiin siten tietyssä määrin kuroa umpeen kir-
jeitse. Marthan kirjeistä voidaan päätellä, ettei hän koskaan selkeästi
kyseenalaistanut tai kiistänyt Curtin välittämää kuvaa itsestään soti-
laana. Rintaman todellisuus oli Marthalle vierasta ja hänen kirjeensä
kuvastavat selkeästi hänen ulkopuolisuuttaan suhteessa sotilaalliseen
kulttuuriin.68  Vaikka Martha olisi kokenut Curtin sotilaana vieraana
itselleen, hän ei sitä kuitenkaan koskaan kirjeissään suoraan ilmais-
sut. Sodan epänormaaleissa ja rasittavissa olosuhteissa kuolemanvaa-
ran ollessa alati läsnä lojaalisuuden, solidaarisuuden ja huomioonot-
tamisen tarve korostui. Osoittamalla kiinnostusta Curtin ”toista elä-
mää” kohtaan Martha ilmaisi, että hän näki69  Curtin sotilaana. Hän
osoitti miehelleen myötätuntoa, kehui häntä ja kannusti tätä. Mart-
han kommentteja ja rintaman arjesta tekemiä kysymyksiä voidaan
pitää osoituksena siitä, että hän halusi olla osallinen Curtin elämästä
rintamalla ja tuntea hänet sotilaana.

Osoittamalla kiinnostusta rintamaelämää kohtaan Martha saattoi
vahvistaa Curtin sotilasidentiteettiä. On kuitenkin huomattava, että
Marthan kiinnostuksen kohteet Curtin elämään rintamalla enimmäk-
seen koskivat aiheita, jotka olivat hänelle ennestään tuttuja ja liittyivät
siviilielämään. Tällaisia aiheita olivat esimerkiksi ruoka, asumisolot,
pukeutuminen, hygienia ja terveys. Tämä saattaa perustua siihen,
että erilaisissa arkitodellisuuksissa elävien läheisten ihmisten välinen

68 Ks. esim. Martha Curtille 28.9.1942.
69 Vrt. Martinsson 1993.
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suhde perustuu suuressa määrin yhteiseen viitekehykseen. Kaikki vie-
ras ja erilainen sopeutetaan tai sovitetaan usein tähän kehykseen. Eni-
ten kirjoitetaan sellaisesta, joka on yhteistä ja jonka toisen osapuo-
lenkin voi olettaa ymmärtävän.70  Lisäksi tämä piirre voidaan tulkita
tavaksi luoda jatkuvuutta ja yritykseksi ”normalisoida” vieras ja epä-
normaali ja siten kaventaa osapuolten välistä etäisyyttä.71

Esiintyminen Marthalle sotilaana selvensi samalla myös Curtille it-
selleen hänen sotilasidentiteettiään. Keskustelu antaa nimittäin kiin-
teät ääriviivat myös sellaisille asioille, jotka ehkä tuntuvat häilyviltä ja
epäselviltä. Muodostamalla kokemuksiaan puheeksi tai tekstiksi ih-
minen järjestää ja määrittelee kokemuksensa niin, että hän itsekin tie-
dostaa ja käsittää ne. Sillä tavoin vuoropuhelu kuvaamisen lisäksi myös
luo todellisuutta ja identiteettiä.72  Yksilö saa ”toisen” näkökulman it-
seensä ja elämäänsä näkemällä itsensä vuoropuhelun avulla toisten
silmin. Kirjeitse käyty keskustelu antoi Curtille mahdollisuuden tar-
kastella itseään Marthan silmin eli siviilin silmin73 .

Pariskunnan kirjeitse käymässä keskustelussa ei kuitenkaan noussut
esille pelkästään Curtin sotilasidentiteetti. Nämä kaksi toisilleen lä-
heistä ihmistä olivat jakaneet rauhanaikaisessa siviilielämässä yhtei-
sen arjen, ja sen takia heidän keskinäisessä suhteessaan myös toiset
”minät” olivat merkityksellisiä. Kun Curt esiintyi sotilaana hän välitti
vaimolleen uusia puolia itsestään. Samalla puolisoilla oli kuitenkin
tarve ylläpitää ja säilyttää aikaisemmat siviili-identiteetit sekä luoda
jonkinlainen jatkuvuuden ja sopusoinnun tunne aikaisempien ja uu-
sien identiteettien välille. Sen vuoksi Curtin ”minät” puolisona, per-
heenpäänä ja opettajana tulivat erittäin tärkeiksi vaimon kanssa käy-

70 Götz, Löffler & Speckle 1993, s. 173; Djupedal 1989, s. 60.
71 Normalisoimisstrategioita käsitellään yksityiskohtaisemmin artikkelissani: ks. Hagelstam

2006.
72 Berger & Luckmann 2003, s. 178–179.
73 Vrt. Bakhtin 2003, s. 287.
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dyssä vuoropuhelussa. Marthan kirjeistä voidaan itse asiassa lukea,
että hän yritti aktiivisesti vahvistaa ja säilyttää nimenomaan miehen-
sä siviilirooleja ja -identiteettejä. Vaimolla oli siis tärkeä rooli yrityk-
sessä säilyttää aikaisemmat olosuhteet.

Tässä artikkelissa olen nostanut esiin joitakin puolia sotilasidenti-
teetin ambivalentista luonteesta. Jatkosodanaikaisen kirjekokoelman
avulla olen osoittanut, kuinka sotilasidentiteettiä voitiin rakentaa sa-
manaikaisesti, ja suuremmitta ristiriidoitta, sekä samastumalla armei-
jan kulttuuriin että ottamalla siitä etäisyyttä. Ylikersantti Curt Enrot-
hissa tämä ambivalenssi ilmeni muun muassa siten, että vahva vel-
vollisuudentunne sekoittui vastahakoiseen asenteeseen. Tällaisen so-
tilasidentiteetin Curt rakensi kirjeitse käymässään vuoropuhelussa vai-
monsa kanssa.

Edellä esitetyn vuoksi en pidä muutosta siviilistä sotilaaksi yksilön
sisäisenä kehityskulkuna. Muutokset ja siirtymiset luodaan erilaisissa
tilanneyhteyksissä sekä ihmisten välisissä suhteissa: rintamalla sotilai-
den kesken sekä kirjeitse kotirintamalla olevien läheisten kanssa. Eri-
laisissa dialogisissa suhteissa kohdataan ja vahvistetaan eri versioita
yksilön uudesta sotilasidentiteetistä. Samanaikaisesti kuitenkin pyri-
tään säilyttämään aikaisemmat siviili-identiteetit. Näissä pyrkimyksis-
sä kirjeitse tapahtunut yhteydenpito läheisiin kotirintamalla oli mitä
suurimmassa merkityksessä.
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MODERNISOITUVA KANSALLINEN
IDENTITEETTI KÄSITEHISTORIAN
TUTKIMUSKOHTEENA

Pasi Ihalainen

Kansallinen identiteetti on monimuotoinen käsitteellinen konstruk-
tio, jota rakennetaan ja määritellään koko ajan uudelleen. Jotta voi-
daan taata, että kansallisen yhteisön jäsenten keskuudessa vallitsevat
yhteisyyden ja samuuden tunteet pysyvät voimissaan, yhä uudet su-
kupolvet on saatava omaksumaan yhteisön viralliset ja kollektiivisina
pidetyt arvot – aina siinä määrin, että ne ymmärretään osaksi kunkin
yksilön omaa identiteettiä. Samaan aikaan taloudelliset, yhteiskun-
nalliset, kulttuuriset ja poliittiset muutokset edellyttävät perittyjen ar-
vojen asteittaista uudelleenarviointia ja kansallisen identiteetin kielel-
listen kuvausten sovittamista kunkin aikakauden käsitteelliseen kent-
tään. Vaikka kansallinen yhteisö usein näyttäytyykin nationalistisessa
puheessa pysyvänä ja muuttumattomana, se ja sitä kuvaavat ja raken-
tavat käsitteelliset konstruktiot muuttuvat väistämättä ajan myötä, jos-
kin melko hitaasti. Kansallisen identiteetin täsmällinen sisältö on myös
yleensä kiistanalainen, vaikkei sitä olekaan tapana ääneen myöntää.

Kansallista yhteisöä kuvaavien käsitteellisten konstruktioiden voi-
daan olettaa muuttuneen erityisesti 1700-luvulla, ajanjaksona, jona siir-
ryttiin esimoderneista kollektiivisen identiteetin konstruktioista kohti
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modernimpaa kansallista identiteettiä ja jonka lopulla moderni natio-
nalismi kansansuvereniteettioppeineen monien tutkijoiden mukaan
syntyi. Vielä 1700-luvun alussa kunkin valtion virallisella kirkkokun-
nalla oli merkittävä rooli kansakunnan ja isänmaan käsitteiden konst-
ruoinnissa. Kirkko hyödynsi tässä tehtävässään lähinnä Vanhan testa-
mentin Israelin tarjoamaa kansallisen yhteisön prototyyppiä. Vuosi-
sadan loppuun mennessä kansallisia yhteisöjä rakennettiin kuitenkin
jo yleisesti ei-teologisten argumenttien pohjalta – näin jopa virallisten
kirkkojen tiedotustoiminnassa. Ei-teologisessa keskustelussa maallinen
ymmärrys kansakunnasta valtasi alaa, mutta myös uskonnollisen kes-
kustelun sisällä 1700-luvun kuluessa tapahtunut kansallisen yhteisön
uudelleenmäärittely on tärkeää ottaa huomioon. Näin etenkin siksi,
että uskonnon ja nationalismin vuorovaikutus tuli säilymään huomat-
tavana vielä modernin nationalismin aikakaudellakin. Valistus oli puo-
lestaan prosessi, joka vaikutti myös valtionuskontojen sisällä – varsin-
kin uskonnon ja politiikan välisen suhteen uudelleenarvioinnin osalta.

Kansakuntaa virallisissa yhteyksissä määriteltäessä ja sen tilasta pu-
huttaessa uskonnon ja politiikan kielet sekoittuivat vielä 1700-luvun
alussa alati keskenään. Niinpä esimerkiksi kansallisten seremonioi-
den yhteydessä pidetyt poliittiset saarnat muodostavat hyvän lähde-
aineiston 1700-luvulla vallinneiden virallisten, institutionaalisten ja jos-
sain määrin myös kollektiivisten kansallisten identiteettien käsitteel-
listen konstruktioiden tutkimiseen. Aloite näiden saarnojen pitämi-
seen oli tullut poliittisilta vallanpitäjiltä, niiden yleisö koostui vallan-
pitäjistä, ja myös saarnojen painatuksesta päättivät usein samat val-
lanpitäjät.

Jan Kosterin mukaan uskonnolliset rituaalit vetoavat syviin tuntei-
siin, tarjoavat yleisölle mahdollisuuden kokea yhteisyyttä ja saavat
yksilöt identifioitumaan yhteisöön. Ne heikentävät tai ainakin muok-
kaavat yksilöiden omia identiteettejä, sillä rituaalipuheissa puretaan
sellaisia semanttisia ajattelutapoja, joihin yksilöiden identiteetit pe-
rustuvat. Samalla niissä rekonstruoidaan merkityksiä, joiden varaan
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uskonnollis-poliittisen yhteisön kollektiivinen identiteetti voidaan ra-
kentaa.1  Etenkin varhaismoderneissa yhteiskunnissa kansallisen yh-
teisön virallinen identiteetti oli monin tavoin sidoksissa julkisen kir-
kon tunnustukselliseen identiteettiin. Yksilön ja yhteisön identiteet-
tejä, ”pyhää” ja ”maallista” tai ”uskonnollista” ja ”poliittista” ei erotet-
tu uuden ajan alun eikä vielä 1700-luvunkaan Euroopassa yhtä jyrkäs-
ti toisistaan kuin nykypäivän länsimaissa. Uskonnollinen identiteetti
saattoi toimia poliittisen identiteetin rakentamisen perustana aivan
yksilön henkilökohtaisen uskonnollisuuden asteesta riippumattakin.2

Kirkot ovat puolestaan viimeistään 1700-luvulta lähtien omaksuneet
myös puhtaasti maallisina pidettäviä kansallisen yhteisön konstruk-
tioita osaksi omaa virallisluontoista tiedostustoimintaansa, antaneet
niille siten pyhyyden sädekehän ja osallistuneet aktiivisesti kansallis-
ten identiteettien rakentamiseen. Vielä tänä päivänäkin kirkoilla on
Yhdysvaltain ja Venäjän kaltaisissa maissa ja myös Suomessa roolinsa
kansallisen identiteetin konstruoijina.3

Tässä artikkelissa tarkastelen poliittisten kulttuurien kielellisestä pe-
rustasta kiinnostuneen käsitehistorioitsijan mahdollisuuksia rekonst-
ruoida ja analysoida Euroopan eri maissa 1700-luvulla vallinneita ”vi-
rallisia” tai ”institutionaalisia” kansallisia identiteettejä. Pohdin myös
kansallisen identiteetin käsitteen käyttöä 1700-luvun tutkimuksessa eli
arvioin tämän nykyaikaisen analyyttisen käsitteen soveltamisella saa-
vutettavia hyötyjä ja siitä mahdollisesti seuraavia haittoja 1700-luvun
poliittista ajattelua tutkivan näkökulmasta.

Teesini on, että tulkinnan mahdollisimman suureen historiallisuu-
teen pyrkivän tulisi tutkia 1700-luvun kansallisia identiteettejä keskit-
tymällä nimenomaan identiteettien rakentamiseen käytettyjen keskeis-
ten käsitteiden merkitysten rekonstruoimiseen. Tällainen menneisyy-

1 Koster 2003, s. 217–218, 220, 227, 234.
2 Jacob 1996, s. 13; Hempton 2002, s. 92.
3 Ks. esim. Ihalainen 2005b.
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den kielen rekonstruointi on haastava tehtävä, koska 1700-luku on
joka tapauksessa kaukaista historiaa. Joidenkin mielestä emme voi enää
lainkaan tavoittaa aikalaisymmärrystä 1700-luvun todellisuudesta.

Vaikka oma käsitteellinen ympäristömme rajoittaakin 1700-luvun
ajattelun ymmärtämisen mahdollisuuksia, meidän ei pitäisi määritel-
lä menneisyydessä vallinneita identiteettejä aikalaisten itsensä puo-
lesta, esimerkiksi johonkin teoreettiseen malliin nojautuen. Sen sijaan
meidän tulisi pyrkiä aikalaiskontekstit huomioon ottavan käsiteana-
lyysin avulla rekonstruoimaan edes osa niistä mahdollisista merki-
tyksistä, joita aikalaiset käsitteitä ja argumentteja käyttäessään niihin
liittivät. Aatehistorian johtaviin teoreetikkoihin kuuluvan Quentin
Skinnerin mukaan historiantutkijan tehtävä on selvittää milloin, mi-
ten ja miksi käsitteiden ilmaisemiseen käytetty sanasto alun perin syn-
tyi, mitä tarkoituksia palvelemaan tämä sanasto oli tarkoitettu, ja mil-
lainen rooli sillä aikalaisten argumenteissa oikein oli. Tulisi päästä sel-
ville siitä, mitä aikalaiset oikein tekivät, kun he käyttivät käsitteitä.4

Reinhart Koselleckin mukaan voimme lisäksi tutkia myös pitkän ai-
kavälin semanttista muutosta ja sitä, miten kieltä ”kierrätettiin” eli pe-
rittyjä käsitteitä ”käännettiin” uusiin käyttötilanteisiin ja olosuhteisiin
sopiviksi ja samalla annettiin niille uusia merkityksiä.5

Tarkastelen tällaisen käsitehistoriallisen identiteettitutkimuksen mah-
dollisuuksia kysymällä, mitä olennaista virallisten kirkkojen käyttä-
män kansallista yhteisöä kuvaavan käsitteistön analyysi voi paljastaa
toisaalta aikakauden virallisten kansallisten identiteettien jatkuvuu-
desta ja toisaalta niiden käynnissä olleen uudelleenmäärittelyn suun-
nasta. Pohdin myös 1700-luvun lopun käsitehistorialliselle identiteet-
titutkimukselle tarjoamia haasteita: Miten voitaisiin mahdollisimman
autenttisesti rekonstruoida ja vertailla eri maiden virallisia kansallisia

4 Skinner 2005, s. 34.
5 Koselleck 1996, s. 62ff.
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identiteettejä vallankumousten aikakaudella, jolloin varsinaisen mo-
dernin nationalismin katsotaan saaneen alkunsa mutta jonka empiiri-
seen tutkimiseen on ollut vaikea löytää vertailukelpoisia aineistoja?

Varhaismoderneista kansallisista identiteeteistä
moderniin nationalismiin

Yksi kiinnostavimmista viimeaikaisista kansallisia identiteettejä kos-
kevista teoreettisista pohdinnoista on brittiläisen Anthony D. Smithin
käsialaa. Smith edustaa historiallisen sosiologian ja historiantutkimuk-
sen piirissä laajalti omaksuttua tulkintaa, jonka mukaan moderni na-
tionalismi syntyi 1700-luvun lopulla. Muita teoreetikkoja selvemmin
hän kuitenkin painottaa jatkuvuutta esimodernien ja modernien kan-
sallisten identiteettien välillä. Smith ei siis pidä nationalismin syntyä
niin suurena ideologisena mullistuksena kuin modernistisissa natio-
nalismiteorioissa on totuttu ajattelemaan. Jatkuvuus esimodernien ja
modernien kansallisten identiteettien välillä selittyy Smithin mukaan
ennen muuta uskonnon roolin kautta – siis sellaisella ajattelun osa-
alueella, joka helposti sivuutetaan nationalismin tutkimuksessa irre-
levanttina ilmiönä sillä perusteella, että maallisen nationalismin ole-
tetaan viimeistään 1700-luvulla syrjäyttäneen uskonnon tärkeimpänä
ihmisten poliittista käyttäytymistä ohjaavana ideologiana. Nationalis-
mitutkimuksessa pitkään vaalittu perusoletus oli, ettei poliittisella ajat-
telulla ja uskonnolla ole modernissa maailmassa tekemistä toistensa
kanssa. Kuitenkin jo monien nykymaailman konfliktien tarkastelu osoit-
taa, ettei asian laita ole näin – etenkään kansallisten identiteettien osal-
ta. Jopa pitkälle sekularisoituneissa maissa kansallisten identiteettien
taustalta saattaa paljastua uskonnollisia traditioita.6  Smithin mukaan

6 Ihalainen 2005b.
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ainoastaan uskonnon kaltainen pyhyyden tunne voi selittää sen, että
kansallisten identiteettien voimakkaimmat ilmenemismuodot ovat säi-
lyneet aina nykyaikaan saakka. Olennaisin ero modernissa nationa-
lismissa perinnäiseen uskontoon verrattuna löytyy Smithin mukaan
tämän pyhyyden tunteen kohteesta: nationalismissa ’uskonnon’ koh-
de ei ole enää yliluonnollinen jumala vaan kansallinen yhteisö itse.
Moderni nationalismi pohjautuu siis maallistettuun versioon vanhas-
ta valitun kansan myytistä.7

Smithin lähtökohtana on, että modernit nationalistiset ajattelumal-
lit muotoutuivat esimodernin raamatullisen tradition pohjalta mutta
usein myös reaktioina sitä vastaan.8  Hän on niin ikään viitannut sii-
hen, että moderniin nationalismiin siirtyminen edellytti käsitteellis-
ten innovaatioiden käyttöönottoa ”olemassa olleiden kollektiivisten
lojaliteettien ja identiteettien puitteissa”.9  Smith ei ole kuitenkaan poh-
tinut länsieurooppalaisen uskonnollis-poliittisen keskustelun sisällä 1700-
luvun kuluessa tapahtuneita muutoksia, jotka auttoivat perinnäistä us-
kontoa sopeutumaan nationalismin aikakauteen ja mahdollistivat na-
tionalismin nousun jossain määrin jopa virallisen uskonnon sisällä, ei
siis pelkästään uskonnon vaihtoehtona tai uskonnon tarjoamia malle-
ja seuraten. Uskonnon ja nationalismin vuorovaikutus saattoi olla jois-
sakin suhteissa vieläkin pitkäkestoisempaa ja totaalisempaa kuin Smith
on teoriassaan olettanut.

Toisin kuin Smith antaa ymmärtää, esimodernien uskonnollisten
uskomusten asteittaista muuttumista kansallisiksi ideologioiksi ja iden-
titeeteiksi on mahdollista tutkia myös empiirisen aineiston avulla. Täl-
lainen tutkimus tulee mahdolliseksi, kun analyysin kohteeksi valitaan
lähdeaineisto, jossa jo lähtökohtaisesti yhdistyvät perinnäinen tunnus-

7 Smith 2003, s. vii–vii, 3–6, 10; Remy 2005, s. 61; Modernistisista nationalismiteorioista ks.

Pakkasvirta ja Saukkonen 2005, s. 25–35.
8 Smith 2003, viii, s. 5.
9 Smith 1991, s. 74–75.
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tuksellinen uskonto ja kansallisten identiteettien diskursiivinen, ajan
vaatimuksiin vastaava ja jatkuvasti uusia muotoja saava tuottaminen.
Valtionkirkkojen tiedotustoiminnassa kansallinen identiteetti sai jo 1700-
luvun kuluessa sellaisia käsitteellisiä ilmauksia, jotka sointuivat yh-
teen nousussa olleen maallisen kansallisuusajattelun kanssa. Papisto-
kin nosti saarnoissaan kansallisen yhteisön pyhyyden kokemusten koh-
teeksi ja soi sille entistä aktiivisemman roolin omien kohtaloidensa
muovaamisessa. 1700- ja 1800-luvun vaihteen poliittisissa saarnoissa
Jumalan vaikutusta kansakunnan kohtaloihin kuvattiin paljon epä-
suoremmin kuin vielä 1700-luvun alussa. Samaan aikaan rakennettiin
jo ymmärrystä kansakunnasta ”kansan pyhänä yhteytenä”.10  Tästä hy-
vänä esimerkkinä on piispa Gustaf Murrayn saarna Ruotsin valtio-
päiville vuonna 1810. Saarnassaan Murray rukoili Jumalaa herättä-
mään ”hartaan isänmaantunteen meissä jokaisessa”. Murrayn mukaan
jokaisen kansalaisen velvollisuus oli rukoilla isänmaan puolesta ja yllä-
pitää ”synnyinmaantunnetta” eli valmiutta uhrautua isänmaan eteen.11

Jo parikymmentä vuotta aiemmin hovisaarnaaja Olof Eneroth oli mää-
ritellyt isänmaanrakkauden ”poliittisten yhteisöjen todelliseksi elin-
voimaksi, liikevoimaksi ja suojaavaksi hengeksi”.12  Entistä maallisem-
maksi ymmärretyn kansakunnan palvonta saattoi siis nousta myös
julkisen uskonnonharjoituksen sisällä. Valitun kansan myytti painui
samalla taka-alalle tai sai ainakin uusia, maallisia, muotoja.13

10 Vrt. Smith 2003, s. 17–18.
11 Murray 1810, s. 5, 11, 17–18.
12 Eneroth 1790, s. 4–5.
13 Vrt. Smithin erilainen, ”etnisen valituksi tulemisen” myytin jatkuvaa merkitystä korostava tul-

kinta. Smith 2003, s. 48–49.
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Problemaattinen kansallisen identiteetin käsite

Kansallisten identiteettien historian tutkimusta vaikeuttavat joskus lo-
puttomilta tuntuvat käsitteiden määrittelyn ongelmat. Kansallisista iden-
titeeteistä puhutaan hyvin erilaisissa yhteyksissä ja eri asioita tarkoit-
taen.14  Jotkut historiantutkijat ovat löytäneet kansallisia identiteettejä
aina keskiajalta lähtien ja tulkinneet esimodernin ja modernin ”natio-
nalismin” eronneen toisistaan enemmän intensiteetiltään kuin sisäl-
löltään. Toiset ovat kuitenkin epäilleet näiden käsitteiden käytön hyö-
dyllisyyttä uuden ajan alkuun viitattaessa sillä perusteella, etteivät ai-
kalaiset itse olisi niitä ymmärtäneet. Heidän mukaansa kollektiivisten
identiteettien kattavuutta ei myöskään ole mahdollista todentaa.15

Vaikeuksia lisäävät vielä ”kansan” ja ”kansakunnan” määrittelyn on-
gelmat, näiden keskeisten poliittisten käsitteiden väistämätön kiistan-
alaisuus ja niiden merkityksissä ajan myötä tapahtuneet muutokset.16

Problemaattisuudestaan huolimatta kansallisen identiteetin käsite
on hyödyllinen tutkimuksen apuväline ainakin siinä mielessä, että se
auttaa määrittelemään tutkimuskohteen, jota tutkija voi sitten lähes-
tyä tutkitun aikakauden ja käytetyn lähdeaineiston tulkintaan mah-
dollisimman hyvin sopivan tutkimusstrategian avulla. Kansallisen iden-
titeetin käsite tekee mahdolliseksi kuvata menneisyydessä ilmenneitä
kansallisen itseymmärryksen muotoja kielellä, jota nykytutkimukses-
sa laajasti käytetään ja jota eri tieteenalojen tutkijat voivat – ainakin
periaatteessa – helposti ymmärtää. Esimerkiksi Smithin esittämään
kansallisen identiteetin määritelmään on historiantutkijankin helppo
yhtyä. Kansallisessa identiteetissä on Smithin mukaan kysymys ”sel-
laisten arvojen, symbolien, muistojen, myyttien ja perinteisten mal-

14 Saukkonen 2005, s. 90.
15 Ihalainen 2005d, s. 9–10.
16 Pakkasvirta ja Saukkonen 2005, s. 40; Saukkonen 2005, s. 99.
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lien ylläpitämisestä ja jatkuvasta uudelleenmäärittelystä, jotka muo-
dostavat kansakunnalle leimallisen perinnön ja joihin myös yksilöt
identifioituvat”.17

Koska 1700-luvulla ei termiä ”kansallinen identiteetti” kuitenkaan
vielä tunnettu ja koska termi on ennen muuta modernin yhteiskunta-
tieteen luomus,18  sen käyttämiseen liittyvät virhetulkintojen riskit on
tiedostettava. Tärkeää on välttää sellaisia tulkintoja, joissa varhaismo-
dernit kansalliset identiteetit esitettäisiin täysin modernien kansallis-
ten identiteettien kaltaisina tai joissa hegemonisen kansallisen iden-
titeetin oletetaan jättäneet varjoonsa aikalaisten monitasoisten ja -muo-
toisten muiden identiteettien kirjon. Kaikkein vahvimmalla pohjalla
varhaismodernien kansallisten identiteettien tutkija on silloin, kun hän
tunnustaa erot sekä esimodernin ja modernin kansallisen ajattelun
sisällössä että tuosta ajattelusta kiinnostuneiden yhteiskuntaryhmien
laajuudessa. Varsinkaan 1700-luvun alussa kansakuntaa ei vielä ylei-
sesti pidetty sellaisena poliittisena yhteisönä, jossa poliittinen valta
olisi ollut lähtöisin kansalta – vapailta ja tasa-arvoisilta kansalaisilta.
Kansakunta sinänsä oli vuosisadan alussa tuskin koskaan ihailun koh-
de, ainakaan uskonnosta riippumatta. Uskonnon rooli kansallisen yh-
teisön määrittelyssä oli keskeisempi kuin 1800-luvun nationalismissa,
joka puolestaan tuli kiinnittämään enemmän huomiota kansallisen
yhteisön jäsenten yhteiseen etnisyyteen, kieleen ja kulttuuriin.

Vanhemman historian osalta on mahdollista tutkia lähinnä poliitti-
sen ja uskonnollisen eliitin toimesta rakennettua virallisen tason kan-
sallista identiteettiä. Voidaan tutkia sitä virallista käsitystä kansallises-
ta yhteisöstä, jota asukkaille opetettiin ja johon heidän edellytettiin
mukautuvan. Eliitin ulkopuolisten yksittäisten alamaisten ”kansalli-
sen” identiteetin luonteesta saadaan yleensä vain vähän luotettavaa

17 Smith 2003, s. 24–25.
18 Saukkonen 2005, s. 91.
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tietoa, joskin on oletettavissa, että uuden ajan voimakkaimmat tiedo-
tuskoneistot onnistuivat kyllä opettamaan alamaisille monia yhteisön
virallisia arvoja. Kun modernin nationalismin osalta on usein koros-
tettu maallisen eliitin roolia kansakunnan aktiivisina rakentajina, var-
haisemmissa kansallisen ajattelun muodoissa nousee esiin papiston
merkitys valtiovallan vaaliman virallisen kansallisen identiteetin tär-
keimpänä propagoijana, kansallisen identiteetin konstruoijana ja myös
virallisessa kansallisessa identiteetissä ajan myötä tapahtuneiden
muutosten popularisoijana.19

Miten menneisyyden ajattelutapojen historialliseen ymmärrykseen
pyrkivän tulisi sitten suhtautua identiteetin käsitteeseen? Identiteetin
käsite tuskin edesauttaa 1700-luvun kansallisten yhteisöjen piirissä val-
linneiden itseymmärryksen muotojen käsittämistä, jos sitä käytetään
sellaisenaan modernista yhteiskuntatieteestä lainattuna analyyttisena
kategoriana ilman, että 1700-luvun kontekstien erilaisuus ja identiteet-
tien konstruoinnin varsin toisenlaiset muodot tiedostetaan. 1700-lu-
vun ajatusmaailmaa on turha yrittää selittää tällaisen kansallisen iden-
titeetin käsitteen kautta, mutta voimme kyllä tutkia ”kansallisen iden-
titeetin konstruoinniksi” nimittämäämme menneisyyden aatteellista
ja ennen muuta kielellistä ilmiötä. Kansallisen identiteetin käsitteen
sijasta huomio on tällöin kohdistettava aikalaisten itsensä käyttämiin
käsitteisiin ja niiden eri käyttöyhteyksissä saamiin merkityksiin.

Identiteettien käsitteellisen konstruoinnin tutkiminen

Eri alojen tutkimuksessa on varsin yleisesti omaksuttu käsitys identi-
teeteistä diskurssin kautta konstruoituina ja siten jatkuvasti muuttu-
vina. Käytännössä identiteettien konstruoiminen tapahtuu kielen käy-

19 Clark 2000, s. 250–251; Kidd 1999, s. 287; Ihalainen 2005c, s. 149, 151–152; Ihalainen 2005d,

s. 9; ks. myös Smith 2003, s. 28.
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tön kautta. Ihmistieteiden lingvistisestä käänteestä lähtien myös po-
liittisten aatteiden historiassa on laajalti hyväksytty käsitys kielestä
erilaisten ajattelumallien konstruoimisen keskeisenä välineenä ja si-
ten myös menneisyyden ajattelusta kiinnostuneiden tärkeimpänä tut-
kimuskohteena. Tutkijoilla on tosin erilaisia näkemyksiä siitä, tulisiko
päähuomio kohdistaa kielen makrotason semanttiseen muutokseen
vai yksilöiden innovatiiviseen kielenkäyttöön mikrotasolla – vai ken-
ties rinnakkain näihin molempiin.20  Molempia voidaan ja tulee tut-
kia. Poliittisten aatteiden historian näkökulmasta nationalismikin voi-
daan ymmärtää diskurssina, jossa kansallisen käsitteistön käytön avulla
rakennetaan ihmisten kokemaa yhteiskunnallista todellisuutta.21

Koska menneisyyden identiteetit konstruoitiin kielen avulla, identi-
teettien konstruointia 1700-luvun konteksteissa voidaan tutkia ennen
muuta rekonstruoimalla ja analysoimalla sitä kieltä, niitä käsitteitä, ja
näihin käsitteisiin liitettyjä merkityksiä, joiden avulla identiteettien konst-
ruoiminen ensisijaisesti tapahtui. ”Kansallinen identiteetti” jää tällöin
ainoastaan tutkimuskohdetta tämän päivän tieteen kielellä kuvaavak-
si apukäsitteeksi, kun varsinainen tutkimus kohdistuu kansakunta- ja
isänmaa-sanaston (ja näihin liittyvän laajan semanttisen kentän) eri
konteksteissa saamiin aikalaismerkityksiin. Kansakunnan ja isänmaan
käsitteiden määrittelyä, joka tapahtui niiden aktiivisen käytön kautta,
voidaan nimittää kansallisen identiteetin konstruoinniksi. Tällaiseen
käsitykseen identiteettien rakentamisen perusluonteesta ja tutkijan teh-
tävästä identiteettien uudelleenrakentajana, analysoijana ja mahdol-
lisesti jopa purkajana pohjautuu käsitehistoriallinen identiteettitutkimus.
Kansallisten identiteettien jonkinasteiseen purkamiseen saatetaan ede-
tä varsinkin silloin, jos käsitehistorialliseen identiteettitutkimukseen
liitetään vertaileva aspekti, joka on omiaan osoittamaan, ettei maan
kansallinen identiteetti välttämättä olekaan täysin ainutlaatuinen. Ver-

20 Ihalainen 2005a.
21 Pakkasvirta ja Saukkonen 2005, s. 40.
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tailu-ulottuvuus saa meidät tietoisemmiksi oman kansallisen identi-
teettimme historiallisista rakennusaineista, mikä saattaa joissakin ta-
pauksissa antaa aihetta myös kyseenalaistaa sen perusteet. Todetta-
koon kuitenkin, etteivät kansallisten identiteettien tutkijat yleensä py-
ri tietoisesti dekonstruoimaan identiteettejä vaan kokevat usein itse-
kin voimakkaita isänmaallisia tunteita.

Autenttisimpaan kansallisten identiteettien historialliseen analyysiin
päästään, kun pyritään rekonstruoimaan se merkitysten skaala, jonka
aikalaiset kansallisen identiteetin konstruoimisen kannalta keskeisiin
käsitteisiin niitä käyttäessään liittivät. Pyritään siis kontekstoidun se-
manttisen ja retorisen analyysin avulla osoittamaan, millaisia erilaisia
merkityksiä laveasti ymmärrettyyn kansalliseen yhteisöön aikalaisteks-
teissä liitettiin. Mitä aikalaiset itse oikein tarkoittivat, kun he puhuivat
”isänmaasta” tai ”kansakunnasta” tai käyttivät erilaisia metaforia tä-
män kansallisen yhteisön kuvaamiseen? Tarkastellaan myös sitä, mi-
ten eri tavoin ja missä tarkoituksissa eri puhujat ja ryhmät näitä kes-
keisiä käsitteitä käyttivät. Erityisen kiinnostuneita ollaan myös siitä,
miten käsitteisiin liitetyt merkitykset ajan myötä muuttuivat: mikä oli
muutoksen suunta, sen tahti, ja millaisia ideologisia selityksiä kan-
sallisten identiteettien uudelleenkäsitteellistämisten tai uudelleenmää-
rittelyn taustalta voidaan löytää. Kaikki tämä edellyttää laajan ja mie-
lellään mahdollisimman yhtenäisen syntytaustan omaavan esimerk-
kiaineiston kokoamista, yksittäisten kielenkäyttötilanteiden konteks-
tointia kyseessä olevan genren sisällä ja käsitteen eri konteksteissa saa-
mien merkitysten erittelyä. Kansallista yhteisöä määriteltiin vain har-
voin suorasanaisesti sanakirjojen tapaan. Yksinkertaistaville määritel-
mille ei juuri ollut tarvetta, koska lähtöoletuksena oli, että jokainen
aikalainen kyllä tiesi, mikä kansallinen yhteisö oli ja mitkä tämän yh-
teisön viralliset arvot olivat.22

22 Ihalainen 2005d, s. 10–11; Vrt. sanakirjoihin pohjaava käsitetutkimus, Kemiläinen 1964.
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Tutkimuskohdettamme rajaavan kansallisen identiteetin käsitteen
voimme määritellä teknisesti ja viitata sillä niihin merkityksiin, joita
kansakunnan ja isänmaan käsitteet saivat, kun 1700-luvun poliittiset
eliitit käyttivät niitä luodakseen yhteisyyden tunteita kansallisen yh-
teisön jäsenten keskuuteen. Jack Greenea seuraten voisimme myös
sanoa, että kansallisessa identiteetissä on kysymys ”sellaisista aatteel-
lisista konstruktioista, joiden avulla mielipidejohtajat pyrkivät osoitta-
maan yhden kansakunnan asukkaat toisista kansoista erottavat omi-
naisuudet.”23  Varsinaista analyysin kohdetta, 1700-luvun kansakun-
nan käsitettä, meidän on turha edes yrittää tyhjentävästi määritellä.
Sen merkitysten moninainen ja ajan myötä muuttuva kirjo on vain
pyrittävä rekonstruoimaan käsitehistorian menetelmiä hyväksi käyt-
täen. Analyysin tuloksena syntyy laaja tutkimusraportti, jota ei ole
helppoa tyhjentävästi tiivistää. Tutkimuksen keskeisiä havaintoja voi-
daan kuitenkin lyhyesti luonnehtia sekä pohtia niiden merkitystä laa-
jemman kansallisten identiteettien tutkimuksen kannalta.

Kansallista identiteettiä rakentaneet käsitteet
1700-luvun protestanttisessa Euroopassa

Käsitehistoriallisen identiteettitutkimuksen hengessä olen viimeaikai-
sissa tutkimuksissani pyrkinyt 1700-luvun kielenkäyttäjien ”isänmaa-
ta” ja ”kansakuntaa” kuvatessaan käyttämien käsitteiden merkitysten
skaalan rekonstruoimiseen. Aineistoksi olen valinnut poliittisen val-
lan haltijoiden aloitteesta ja heidän kontrollissaan laaditut poliittiset
saarnat. Nämä tekstit heijastelevat sellaisia virallisia valtiota ja kansa-
kuntaa koskevia arvoja, mielipiteitä ja ihanteita, joiden oletettiin ole-
van kaikille kansallisen yhteisön jäsenille yhteisiä. Ne kuvaavat siis

23 Greene 1998, s. 208.
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kansallisvaltioiden institutionaalista identiteettiä. Ne kertovat myös
kansakunnan kollektiivisesta identiteetistä eli niistä kansallista yhtei-
söä koskevista käsityksistä, joita papisto yhteiskunnallisena vaikutta-
jana konstruoi. Vaikka papistolla oli myös omat ajankohtaiset ryhmä-
etunsa mielessään, se pyrki yleensä määrittelemään kansallista yhtei-
söä tavalla, johon kuulija- ja lukijakunnan niin poliittisen eliitin piiris-
sä kuin sen ulkopuolellakin oli helppoa yhtyä.24

Syksyllä 2005 ilmestyneessä Protestant Nations Redefined -kirjassani
tutkimusaineisto oli lähtöisin Ruotsin, Alankomaiden tasavallan ja Ison-
Britannian edustuslaitosten ja ruhtinassukujen piiristä sekä ajanjak-
solta, joka ulottuu Nantes’in ediktin peruutuksesta (1685) Pohjois-Ame-
rikan siirtokuntien itsenäisyystaistelun alkuun ja Kustaa III:n vallan-
kaappaukseen (1772). Seuraavaksi tarkastelen muutamien kirjassa teh-
tyjen päätelmien pohjalta sitä, miten protestanttisten virallisten kirk-
kojen papisto osallistui kansallisen yhteisön institutionaalisen identi-
teetin diskursiiviseen tuottamiseen käyttämällä ja myös asteittain uu-
delleen määrittelemällä kansallisen yhteisön keskeisiä käsitteitä.

Analyysin kohdentaminen poliittisten saarnojen muodostamaan us-
konnollis-poliittiseen genreen mahdollistaa sen pohtimisen, mitä muu-
toksia valtionuskonnon sisällä tapahtui – jatkuvuuden ohessa – siir-
ryttäessä varhaismoderneista kansallisista identiteeteistä kohti moder-
nia nationalismia. Seuraavassa ei ole tarkoitus ottaa kantaa siihen, oli-
ko kristinuskon perinne sinänsä yksi länsimaisen nationalismin kes-
keisistä kasvualustoista vai valjastiko puhtaasti maallinen nationalis-
min ideologia tehokkaasti myös viralliset kirkot omaa asiaansa aja-
maan. Huomio kohdistuu ennemminkin niihin merkitysmuutoksiin,
joita kirkon ja maallisen vallan yhteistyönä tapahtuneessa kansallisen
yhteisön identiteetin käsitteellisessä konstruoinnissa 1700-luvun jälki-
puoliskolla tapahtui. Kansallisten identiteettien konstruoinnissa käy-

24 Ihalainen 2005c, s. 152.
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tettyjen keskeisten käsitteiden empiirisen analyysin tuloksia on myös
syytä verrata Smithin tulkintaan nationalismin uskonnollisesta alku-
perästä. Tutkimus25  osoitti muun muassa, että

a. Israelin merkitys protestanttiseksi ymmärretyn kansallisen yhtei-
sön tärkeimpänä prototyyppinä laski merkittävästi 1700-luvun Eng-
lannissa mutta säilyi verrattain vahvana Alankomaissa ja etenkin
itsevaltiuteen palanneessa Ruotsissa. Perinteinen valitun kansan
myytti näyttää painuneen taka-alalle, joskin samaan aikaan käsitys
Britannian erityisestä tehtävästä maailmanhistoriassa oli vahvistu-
massa.

b. uskonnollisten ja poliittisten yhteisöjen erillisyys kävi asteittain sel-
vemmäksi pluralistisissa Britanniassa ja Alankomaissa. Samaan ai-
kaan niiden identtisyys säilyi yhtenä ruotsalaisen poliittisen kult-
tuurin perusolettamuksista. Poliittisen ajattelun asteittainen seku-
larisaatio helpotti osaltaan kansallisten identiteettien rakentamista
ei-teologiselle pohjalle ja mahdollisti kansakunnan pyhyyden li-
sääntyvän korostamisen. Toisaalta kansallisen ajattelun uskonnol-
linen elementti säilyi merkittävänä Ruotsissa.

c. kansainvälisen protestantismin rooli kansallisen identiteetin konst-
ruoinnissa oli hyvin erilaista eri maissa. Englannissa tietynasteinen
rajat ylittävä protestanttien keskinäinen solidaarisuus ei juuri hai-
tannut erityisen kansallisen identiteetin kasvua, kun taas Alanko-
maissa uskonnollisen identiteetin kansainvälisyys rajoitti kansalli-
sen identiteetin vahvistumista vielä 1700-luvun jälkipuoliskollakin.
Ruotsissa yhteisyyden tunne muiden kansojen kanssa oli varsin heik-
koa, mikä tuki tehokkaasti käsityksiä ainutlaatuisesta evankelis-lu-
terilaisesta ruotsalaisesta kansallisesta yhteisöstä.

25 Nämä ovat kaikki tutkimukseen pohjautuvia yleistäviä päätelmiä. Esimerkkiaineiston osalta

on syytä perehtyä teokseen Ihalainen 2005d.
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d. paavinuskoisuuden stereotypialla oli erityistä merkitystä lähinnä
englantilaisen kansallisen identiteetin konstruoinnissa, ja siinäkin
katolisuudenvastaisuuden relevanssi laski merkittävästi jo ennen
1700-luvun puoltaväliä. Maallinen ymmärrys oman kansakunnan
erityisyydestä oli astumassa perinteisten teologisten uhkakuvien ti-
lalle.

e. protestanttinen monarkia säilytti asemansa kunkin kansallisvaltion
institutionaalisen identiteetin yhtenä perustana. Ruotsia lukuun ot-
tamatta ruhtinaan uskonnollisuutta alettiin kuitenkin pitää kasva-
vassa määrin yksityisasiana. Valtionpäämiehen rooli uskonnollise-
na johtajana heikkeni asteittain, eli tässäkin suhteessa tunnustuk-
sellinen ja kansallinen identiteetti olivat loittonemassa toisistaan.

f. kansallista yhteisöä kuvaava sanasto monipuolistui merkittävästi ja
sai entistä maallisempia ja samalla myönteisempiä – kansan synti-
syyttä painottaneista Israel-vertauksista vapaita – merkityksiä 1700-
luvun Englannissa, kun taas Alankomaissa ja Ruotsissa tukeudut-
tiin pääosin perinnäiseen isänmaa-terminologiaan ja pidettiin kiin-
ni varsin kielteisestä kansakunnan käsitteestä. Mahdollisuudet kan-
sakunnan maallisten saavutusten ylistämiseen olivatkin huomatta-
vasti paremmat Britanniassa kuin vertailumaissa.

g. poliittisen eliitin suosima ei-teologinen klassisen patriotismin kieli
voitti alaa kaikkien protestanttisten maiden papiston piirissä ja joh-
ti entistä maallisempaan isänmaanrakkauden määrittelyyn etenkin
Britanniassa ja jossain määrin myös Alankomaissa ja Ruotsissa.
Antiikista periytyvä poliittinen käsitteistö otettiin 1700-luvun ku-
luessa maallisen kansallisuusajattelun käyttöön varsin luovalla ta-
valla myös poliittisissa saarnoissa.

h. vapauden retoriikka tarjosi kaikissa kolmessa maassa vaihtoehtoi-
sen maallisen tavan käsitteellistää kansallinen yhteisö ja sen identi-
teetti myönteisessä hengessä. Vahva brittiläisen vapauden myytti
saattoi toimia maallisen brittiläisen nationalismin rakennusainee-
na, kun taas Ruotsissa vapauden retoriikka ei lyönyt yhtä vahvana
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läpi monarkian ja papiston rakentamassa virallisessa kansallisessa
identiteetissä ja menetti kustavilaisen itsevaltiuden alaisuudessa
edelleen asemiaan. Aatelille ja porvaristolle vapauden retoriikka
oli papistoa tärkeämpää.

i. talouden kieli toimi kaikissa maissa positiivisen kansallisen identi-
teetin rakentamisen välineenä. Maiden erilaisesta taloudellisesta
kehityksestä kuitenkin seurasi, että Britanniasta tuli selvimmin jo
1700-luvun alkupuolella taloudellisen kansallisuusajattelun maa.
Taloudellisesta kansallisuusajattelusta löytyy kuitenkin viitteitä
myös alankomaalaisista ja ruotsalaisista poliittisista saarnoista.

j. luonnontieteen saavutuksia korostava puhetapa teki todellisen lä-
pimurron kansallisen yhteisön konstruktioissa ainoastaan anglikaa-
nisen papiston piirissä. Tieteellinen ja tekninen ylivoima tarjosi yh-
den lähtökohdan maallisen brittiläisen identiteetin rakentamiselle.

Tutkimuksen tulosten voidaan katsoa joiltakin osin tukevan Smithin
tulkintaa nationalismista perinteisen uskonnon pohjalta kehittyneenä
ideologiana. Huomiota on kuitenkin kiinnitettävä myös uskonnolli-
sen keskustelun sisällä tapahtuneeseen muutokseen eli perinteiselle,
uskonnollispohjaiselle kansalliselle identiteetille vaihtoehtoisten po-
liittisten kielten nousuun jopa uskonnollisen keskustelun sisällä. Na-
tionalismin ideologia tuskin nousi suoraan valitun kansan prototyy-
pistä, mutta uskonnon ja kansallisen identiteetin vuorovaikutus säilyi
intensiivisenä ja monitasoisena kautta 1700-luvun. Virallisen uskon-
non rooli uuden kansallisen ideologian muotoilussa oli edelleen var-
sin merkittävä.
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Modernin nationalismin muotoutuminen
käsitehistoriallisen identiteettitutkimuksen haasteena

Tulevissa tutkimuksissani aion laajentaa kansallisten identiteettien kä-
sitteellistä rekonstruointia ja analysointia ainakin kolmella tavalla. En-
sinnäkin olen kiinnostunut analysoimaan niitä kansallisten identiteet-
tien käsitteistön merkityksissä tapahtuneita muutoksia, joita ilmeni kiih-
tyvällä vauhdilla vuoden 1772 jälkeen. Koska moderni nationalismi
alkoi muotoutua Ranskan vallankumouksen aikoihin – ja useiden em-
piiristen tutkimusten perusteella jo ennen vallankumousta – on syytä
analysoida sitä kansallisen yhteisön uudelleenmäärittelyä, jota 1700-
luvun viimeisten vuosikymmenten aikana tapahtui. Valtionkirkkojen
toimesta tapahtuneen kansallisen yhteisön käsitteellisen rakentami-
sen tarkastelu onkin syytä ulottaa Ranskan vallankumoukseen saakka
ja osittain sen ylikin.

Toiseksi on syytä laajentaa tutkimuksen empiiristä pohjaa ”protes-
tanttisten” kansallisten identiteettien ja säätyvaltaisesti hallittujen po-
liittisten kulttuurien ulkopuolelle. Voidaan kysyä, oliko Euroopan pro-
testanttisissa maissa kirkon toimesta harjoitetussa kansallisten identi-
teettien käsitteellisessä rakentamisessa joitakin erityispiirteitä verrat-
tuna katolisissa maissa tapahtuneeseen poliittisen yhteisön virallisen
identiteetin määrittelyyn. Ainoastaan Ranskan ja Itävallan kaltaisista
katolisista maista peräisin olevan vertailuaineiston avulla voidaan to-
deta, merkitsikö protestantismin piirissä tapahtunut uskonnon kan-
sallistaminen sitä, että kansallinen kirkko saattoi entistä tehokkaam-
min muovata käsityksiä muista kansakunnista eroavasta kansallisesta
yhteisöstä ja toimia siten nationalismin perustana.26  Voitiinko uskon-
to kenties ”kansallistaa” onnistuneesti myös katolisissa maissa? Missä
määrin valistuksen aikakaudella tapahtunut kansallisen yhteisön uu-

26 Vrt. Remy 2005, s. 54.
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delleenmäärittely ehti heijastua poliittisissa saarnoissa ennen Rans-
kan vallankumouksen dekristianisaatiovaihetta? On kiinnostavaa pe-
rehtyä myös preussilaiseen vertailuaineistoon, jotta nähtäisiin, miten
uskonnollisesti suvaitsevaisessa ja saksalaisen kansallistunteen muo-
toutumisen kannalta keskeisessä protestanttisessa valtiossa kansakun-
ta 1700-luvun lopulla käsitteellistettiin. Erosiko preussilainen käsitys kan-
sakunnasta suuresti esimerkiksi itävaltalaisesta tai muissa protestantti-
sissa maissa vallalla olleista käsityksistä, ja mitä pitkän aikavälin seu-
rauksia näillä käsityseroilla saattoi olla?

Kolmanneksi on syytä täydentää kansallisen identiteetin käsitteis-
tön tarkastelua integroimalla siihen 1700-luvun loppua kohti entistä
relevantimmaksi nousseen poliittisen ”kansan” käsitteen merkitysten
eli kansansuvereniteettiajattelun muotoutumisen tarkastelu. Kansan
käsitteistön tarkempi tutkiminen on tärkeää, jos oletamme modernin
nationalistisen ideologian nousun merkinneen viimeistään Ranskan
vallankumouksen aikoihin sitä, että – Smithiä lainataksemme – isän-
maan pyhyyttä korostava ”nationalismin poliittinen uskonto” alkoi
kilpailla perinteisen uskonnon kanssa ja että ”kaikista kansaan kuulu-
vista tuli uuden uskonnon kohde”.27  Vaikka 1700-luvun lopulla eri
maissa pidetyistä poliittisista saarnoista on löydettävissä joitakin viit-
tauksia kansaan myös poliittisessa eikä enää yksinomaan teologisessa
tai sosiaalisessa merkityksessä sekä jopa viittauksia kansansuvereni-
teetin periaatteeseen, tämä osa tutkimusta edellyttää lähdeaineiston
laajentamista saarna-aineiston ulkopuolelle. Koska käsitehistoriallinen
tutkimus on lähtökohtaisesti kiinnostunut makrotasolla tapahtuneista
muutoksista, tulee pyrkiä mahdollisimman laajan vertailuaineiston huo-
mioimiseen, vaikka lopulta keskityttäisiinkin tiettyjen lähderyhmien
sisällä tapahtuneiden käsitteellisten muutosten analysointiin.28  Varsi-

27 Smith 2003, s. 42, 44–45.

28 Moderni informaatioteknologia tarjoaa tässä suhteessa uusia mahdollisuuksia: 1700-luvun

englanninkielisen painetun kirjallisuuden lähes kokonaisuudessaan sisältävä ja kokoteksti-
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naisen käsitehistoriallisen analyysin tulee tapahtua yksittäisiä tekstejä
ja keskustelun muotoja – esimerkiksi parlamentti- ja lehdistödebat-
teja – kontekstoiden ja aikalaiskäsitteiden saamien merkitysten skaa-
laa rekonstruoiden. Käsitykseni mukaan tällainen tutkimusstrategia
johtaa autenttisimpaan ymmärrykseen menneisyyden kansallisten iden-
titeettien rakentumisesta sekä niissä ajan myötä tapahtuneista muu-
toksista.
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KANSALLINEN JA KIELELLINEN
IDENTIFIKAATIO YKSILÖN NÄKÖKULMASTA:
E. G. Ehrströmin määritelmiä ruotsalaisuudesta,
suomalaisuudesta ja venäläisyydestä vuosina 1812–18291

Johanna Wassholm

Olen ruotsalainen kansallisuudeltani, vaikkakin nyt Venäjän
alamainen Uudesta Suomesta.2

Näillä sanoilla esitteli itsensä ruotsinkielisellä Pohjanmaalla syntynyt
turkulainen ylioppilas E. G. Ehrström (1791–1835) oleskellessaan sti-
pendiaattina Venäjällä vuonna 1812. Vajaat kymmenen vuotta myö-
hemmin, vuonna 1821, hän kirjoitti romanttisen filosofian innoitta-
mana Åbo Morgonbladissa seuraavasti:

Nyt pitäisi Suomen asukkaiden muodostaa yksi ainoa jakama-
ton kokonaisuus; nyt pitäisi jokaisen kansalaisen syvällä sielus-
saan ja sydämessään tuntea, että hän on suomalainen eikä mi-
tään muuta.3

1 Artikkelin on ruotsista suomeksi kääntänyt Marko Lamberg.
2 ”Jag är Svensk till nation, ehuru nu Rysk undersåte från Nya Finland.” Ehrströmin päiväkirja

18/30.11.1812: arkki 124:3.
3 ”Nu borde Finlands inbyggare utgöra ett enda oskiljaktigt helt; nu borde hvarenda medborgare

djupt i själ och hjerta känna att han är Finne och ingenting annat.” Ehrström 1821, s. 109.
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Siirtykäämme joitakin vuosia ajassa eteenpäin eli vuoteen 1829, jol-
loin Ehrström toimi Pyhän Katariinan ruotsalaisen seurakunnan kirk-
koherrana monikulttuurisessa ja monikielisessä Pietarin metropolis-
sa. Helsingfors Tidningarissa julkaistiin seurakunnan historiaa ja sillois-
ta tilaa käsittelevä artikkelisarja, jossa Ehrström esitti, että ruotsin kie-
lessä otettaisiin käyttöön termi finländare (suomenmaalainen), joka
vastaisi Venäjällä käytettyä finljandets-termiä:

Tällä sanalla [finljandets] tarkoitetaan nimittäin jokaista, jolla
on kansalaisoikeudet Suomessa, hänen äidinkielensä olkoon
silloin suomi, ruotsi tai jokin muu kieli.4

Kuten voimme nähdä, yksi ja sama yksilö määritteli vajaan kahden-
kymmenen vuoden aikana itsensä tai Suomen hyvin vaihtelevilla ta-
voilla käyttäessään ”kansallista terminologiaa”. Sitaattien välittämä ku-
va eroaa suuressa määrin siitä yhdenmukaisesta kuvauksesta, jonka
kansallinen historiakirjoitus on tahtonut antaa Suomen asukkaista vuo-
den 1809 jälkeen ja joka yksinkertaisimmillaan tiivistyy kaikkien tun-
temaan poissulkevaan aksioomaan ”ruotsalaisia emme ole, venäläi-
siksi emme voi tulla, olkaamme siis suomalaisia”.5  Se, että kansalliset
identiteetit esitetään itsestään selvempinä ja muuttumattomampina
kuin ne ovat todellisuudessa, selittyy vanhemman historiankirjoituk-
sen tarkoitusperillä, joihin kuului kansakunnan olemassaolon oikeut-
taminen selvittämällä sen juuret niin kauan ajassa taaksepäin kuin

4 ”Man betecknar nemligen med detta namn [finländare] hwar och en som äger medborgs-

mannarätt i – Finland, hans modersmål må då wara Finska, Swenska eller något annat

språk.” Ehrström, ’Underrättelser’ 1829.
5 ”Svenskar äro vi icke längre, ryssar kunna vi icke bliva, låtom oss alltså vara finnar.” Tämä

aksiooma on jo itsessään anakronistinen konstruktio, joka usein yhdistetään A. I. Arwids-

soniin, vaikka se meidän tuntemassamme muodossa on myöhäisempää perua, ollen itse

asiassa vasta J. V. Snellmanin muotoilema. Aksiooman syntyhistoriasta ks. Castrén 1951, s.

160; Rommi 1992, s. 12–13, 21–22.
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mahdollista. Jatkuvuutta etsivällä on taipumus löytää sitä, joskin tämä
on usein johtanut siihen, että yhteisiä nimittäjiä on painotettu liikaa
samalla kuin kansallisuudesta esitettyjä vaihtoehtoisia ilmauksia, jot-
ka voisivat rikkoa yhtenäisen kuvan, on vähätelty.

Tässä artikkelissa tutkin kysymystä, mitä Suomen asukkaista tuli vuo-
den 1809 jälkeen. Lähtökohtani on suuressa määrin perinteisen kan-
sallisen historiakirjoituksen näkökulman vastakohta. Tavoitteenani ei
ole antaa kysymykseen yksiselitteisiä vastauksia, vaan pyrin osoitta-
maan, millä tavoilla yksittäinen Suomen asukas saattoi määritellä it-
sensä kansallisesti ja kielellisesti autonomisen ajan alussa. Näiden mää-
ritelmien avulla pyrin tekemään päätelmiä niistä tekijöistä, jotka saat-
toivat vaikuttaa yksilön kansalliseen ja kielelliseen identifikaatioon.
Täten artikkelini liittyy siihen teoreettiseen keskusteluun, joka on vii-
me vuosikymmenien aikana arvioinut ja tulkinnut uudelleen kysy-
mystä identiteettien rakentumisesta. Teoreettisessa kirjallisuudessa on
virinnyt suuntaus, jossa identiteetin muodostumista tarkastellaan ali-
tuisesti jatkuvana prosessina. Tätä prosessia johtavat ja siihen vaikut-
tavat kontekstuaalisuus ja vastakkainasettelu. Koska identiteetin kä-
site perusolemukseltaan viittaa suureen määrään muuttumattomuut-
ta ja pysyvyyttä, itse käsitteenkin käyttöä on arvosteltu. Tutkimukses-
sa, jonka ensisijaisena tavoitteena on analysoida muutosta ja vaihte-
lua, identiteetti-termi voi osoittautua hyvinkin ristiriitaiseksi, minkä
vuoksi monet identiteettiteoreetikot nykyisin puoltavat vaihtoehtois-
ten termien käyttöä. Todennäköisesti tavallisin vaihtoehto on identifi-
kaatio – sana polveutuu samasta juuresta kuin identiteetti, mutta kos-
ka se on johdettu verbimuodosta, sillä on aktiivisempi ja prosessuaa-
lisempi lisämerkitys.6

6 Useat identitettiteoreetikot ovat viime vuosikymmenen aikana nostaneet esille eron passiivi-

sen identiteetin ja aktiivisen identifikaation välillä. Ks. esim. Brubaker & Cooper 2000, s. 14;

Hall 1996, s. 2–3; Hylland Eriksen 1996, s. 52–53.
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Artikkelin empiiriset esimerkit ovat peräisin E. G. Ehrströmin (1791–
1835) laatimista kirjoituksista. Ehrström oli ahkera kynäilijä, jonka
täytyi elinaikaan pohtia kansallisia ja kielellisiä kysymyksiä lukuisissa
yhteyksissä ja vaihtelevista näkökulmista. Ehrström, joka oli syntynyt
Ruotsin kuninkaan alamaiseksi ruotsinkielisellä Pohjanmaalla ja pal-
vellut virkamiehenä armeijassa Suomen sodan aikana vuonna 1808,
sai kouriintuntuvalla tavalla kokea sen geopoliittisen mullistuksen ja
ne seuraukset, joihin sota johti. Hänet lähetettiin ensimmäisenä suo-
malaisena opiskelemaan Moskovaan vuonna 1812 eli aikana, jolloin
Suomen suhteet vaikuttivat monista yhä säätelemättömiltä.

Vuosina 1816–1824 Ehrström toimi Turun yliopiston venäjän kie-
len lehtorina. Vuoden 1809 geopoliittinen mullistus vaikutti siis suo-
raan siihen, miten hänen ammattiuransa kehittyi. Venäjän kielen tai-
toiset suomalaiset olivat olleet melko harvinaisia ennen vuotta 1809,
mutta vuonna 1811 Turun yliopistoon perustettiin venäjän kielen leh-
toraatti yrityksenä lähentää Suomea Venäjään.7  Ehrström oli samalla
aktiivinen siinä nuorten akateemikkojen ryhmässä, joka romantiikan
innoittamana puhui antaumuksellisesti suomen kielen aseman paran-
tamisesta. Lopulta Ehrström toimi Pietarissa Pyhän Katariinan ruot-
salaisen seurakunnan kirkkoherrana vuosina 1826–1835. Monien kult-
tuurien metropolissa hänen täytyi ottaa huomioon kaupungin kielel-
liset ja yhteiskunnalliset realiteetit ja vielä kerran arvioida näkökan-
tansa siihen, minä Suomen asukkaita oikeastaan tulisi pitää.

Ehrströmiltä jääneet kirjoitukset tarjoavat erinomaisen aineiston, jon-
ka avulla voidaan tutkia hänen yksilöllisen kielellisen ja kansallisen

7 Lehtoraatin ensimmäinen viranhaltija oli venäläinen, joka ei kuitenkaan voinut hoitaa virkaan-

sa kunnolla, koska hän ei hallinnut muita kieliä eivätkä suomalaiset ylioppilaat ymmärtäneet

venäjää. Venäjän kielen opetus kohtasi alkuvaiheessa käytännön vaikeuksia myös kouluis-

sa, koska tarjolla ei ollut tarkoitukseen sopivia oppikirjoja eikä päteviä opettajiakaan. Koko-

naisvaltaisimman kuvauksen venäjän opettamisesta ja opiskelusta 1800-luvun alun Suomessa

antaa Jäntere 1928.
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samastumisensa suhde- ja tilanneaspekteja. Kirjoitusten joukossa on
yksityisluontoista aineistoa eli päiväkirjoja ja kirjeitä, hallinnollisluon-
toista aineistoa samoin kuin julkisluontoista aineistoa eli sanomalehti-
artikkeleita. Koska Ehrström suuntasi kirjoituksensa erityyppisille vas-
taanottajille, ne oli tarkoitettu eri tilanteita ja tarkoituksia varten. Päi-
väkirjoihin sisältyy niin spontaaneja reaktioita kuin tietoista pohdin-
taa, sanomalehtiartikkeleidensa ohjelmallisella sisällöllä Ehrström
yritti vakuuttaa laajemman lukijakunnan kieltä koskevista ajatuksis-
taan, ja hallinnollisessa aineistoissa hän esiintyy ensi sijassa ammatil-
lisessa roolissaan. Lähteiden vaihteleva luonne antaa tutkimukselle
dynamiikkaa, joka usein puuttuu silloin, kun analysoidaan yhtenäi-
sempiä lähdetyyppejä ja saadaan yhtenäisempiä tuloksia.8  Sen lisäksi
Ehrströmin tuottama aineisto on peräisin pitkältä ajanjaksolta, minkä
ansiosta myös ajan myötä tapahtuneet muutokset erottuvat.

Venäjän kansalainen ja suomen kansakunnan edustaja

Mies tummassa takissa: ”Mikä Te olette miehiänne?”
Ehrström: ”Venäjän alamainen”.9

Yllä siteerattu dialogi käytiin ylhäällä Ivan Velikijn kellotornissa Krem-
lissä Ehrströmin oleskellessa Moskovassa loppukesällä 1812. Kysymys,
jonka tummaan takkiin pukeutunut tuntematon esitti Ehrströmille,
heijastaa niitä yleisiä tunnelmia, jotka vallitsivat Moskovassa aikana,

8 Muiden muassa Eric Hobsbawm korostaa, että nationalismin tutkimus pitää aivan liian usein

kansallisten identiteettien olemassaoloa itsestään selvänä. Hobsbawn esittää, että vivahteik-

kaampi kuva saavutetaan soveltamalla muutosperspektiiviä. Hän myös huomauttaa, että kan-

sallisuutta koskevat samastumisen kohteet voivat muuttua suuresti lyhyenkin ajanjakson ku-

luessa. Hobsbawm 1990, s. 11.
9 ”Man i mörk kapprock: ’Hvad är Ni för en?’ Ehrström: ’Rysk undersåte’.” Ehrströmin päiväkirja

25.8/7.9.1812:arkki 59:2.
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jolloin kaupunki odotti ranskalaisten joukkojen hyökkäystä. Sotapro-
paganda ruokki yleistä epäluuloa kaikkia ulkomaalaisia kohtaan, ja
heidät nähtiin helposti ranskalaisina vakoojina.

Yleinen ja laajalle levinnyt epäluulo vaikutti suuresti siihen, että
Ehrströmin täytyi vierailunsa aikana määritellä itsensä useaan ottee-
seen kansallisuustermeillä – tehtävää voi pitää haasteena, kun muis-
taa, että Suomi oli ollut Venäjän alainen suuriruhtinaskunta vasta kol-
men vuoden ajan eikä kansakunnan määritelmä varmastikaan ollut
monella itsestään selvä. Ehrströmin lähtiessä Turusta maaliskuussa 1812
oli esimerkiksi edelleen ollut epäselvää, kummalle puolelle Ruotsi aset-
tuisi Venäjän ja Ranskan välille odotettavissa olevassa sodassa, eikä
Ruotsissa ollut vielä täysin luovuttu suunnitelmista itäisen valtakun-
nanpuoliskon takaisinvalloittamiseksi.10

Tätä taustaa vasten on se päiväkirja, jota Ehrström piti Venäjän-
vierailunsa aikana, mielenkiintoinen identifikaatioiden näkökulmas-
ta. On tunnustettu tosiasia, että samastumisprosessit perustuvat vas-
takkainasetteluille, mikä tarkoittaa sitä, että minuuden (egon) aktivoi-
tuminen edellyttää kohtaamista jonkun tai jonkin kanssa, jota yksilö
ei ole (alter). Samalla itsetutkiskelun tarve kasvaa, ja vain tällaisessa
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa yksilön minäkuva ja hänen käsityk-
sensä ulkomaailmasta voivat muuttua ja muokkautua. Vieraassa ym-
päristössä vastakohtia sisältävien tilanteiden määrä luonnollisesti kas-
vaa, ja siksi voidaan todeta, että monet niistä kansallisuutta koskevista
pohdiskeluista, joita Ehrströmin oli pakko tehdä Venäjällä, olisivat
todennäköisesti jääneet tekemättä, jos hän olisi samaan aikaan ollut
Suomessa.11

10 Aleksanteri I tapasi Ruotsin kruununprinssin Karl Johanin Turussa elokuussa 1812, jolloin

Ehrström oleskeli Venäjällä. Tiedot Ruotsin kannanotoista saavuttivat siten hänet pääasias-

sa huhujen kautta. Ruotsin politiikasta vuonna 1812 ks. Höjer 1943, s. 107–113.
11 Vrt. Wolf-Knuts 1995, s. 9; Hall 1996, s. 2–3.
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Ehrströmin vastaus yllä olevaan kysymykseen – ”Venäjän alamai-
nen” – voidaan puolestaan tulkita tilanteen tai kontekstin näkökul-
masta. Kyseisessä tilanteessa oli sanomattakin selvää, että kysyjä epäili
hänen olevan ranskalainen vakooja, ja sen vuoksi oli puhtaasti tur-
vallisuussyistä perusteltua painottaa alamaisuutta Venäjälle. Ei ole mi-
tään syytä epäillä, etteikö Ehrström olisi vilpittömästi arvostanut kei-
sari Aleksanteri I:ä, mutta Venäjän alamaisen aseman esiintuominen
mainitussa tilanteessa voidaan myös selittää puhtaan rationaalisella
harkinnalla. Kyseisessä kontekstissa Ehrströmin ei olisi ollut tarkoi-
tuksenmukaista painottaa esimerkiksi kansallisen kuuluvuutensa ruot-
salaista puolta; se olisi pahimmassa tapauksessa voinut olla vaaral-
listakin – Moskovassa huhuttiin tapauksista, joissa ulkomaalaisia oli
viety vartiokaartin luo, pahoinpidelty ja jopa surmattu.12

Alamaisuus (undersåtskap) on poliittinen käsite, jonka määritelmä
sisältää aina poissulkevan piirteen: tiettynä ajankohtana yksilö voi ol-
la vain yhden hallitsijan alamainen. Toisin sanoen yksilö, joka van-
noo uskollisuudenvalan yhdelle hallitsijalle, lakkaa samalla hetkellä
olemasta toisen hallitsijan alamainen. Alamaisuuden vaihtaminen on
siten mahdollista ajoittaa tarkasti. Samankaltainen poliittinen käsite
on kansalainen (medborgare), jota oli alettu käyttää Ruotsissa jo 1700-
luvun lopussa, joskin nykyisestä poikkeavin mielleyhtymin. Vaikka
käsite ei ollut käytössä Venäjällä vielä 1800-luvun alussa ja vaikkei
tietoisuus erityisestä suomalaisesta kansalaisuudesta ollut alkanut muo-
dostua vielä vuonna 1812, Ehrström saattoi käyttää kansalaisen käsi-
tettä ottaakseen yksiselitteisesti ja poissulkevasti kantaa ruotsalaisuu-
teen: ”Oi Ruotsi, Ruotsi! En enää kuulu kansalaistesi onnelliseen lu-
kuun.”13

12 Ks. esim. Ehrströmin päiväkirja 15/27.8.1812:arkki 55:2.
13 O Sverige, Sverige! Jag hör ej mer till det lyckliga talet af dina medborgare.” Ehrströmin

päiväkirja 13/25.3.1813:arkki 187:2.
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Ehrström piti siis itseään entisenä Ruotsin kansalaisena ja sittem-
min Venäjän alamaisena, mutta vastatessaan omaa ja matkakump-
paninsa Carl Gustaf Ottelinin Moskovan-vierailua koskevaan kysy-
mykseen vuonna 1812 hän antoi seuraavan vastauksen: ”Olemme Kei-
sarin käskystä tulleet tänne antaaksemme aihetta lähempään ystävyy-
teen Teidän kansakuntanne ja meidän kansakuntamme välillä.”14  Vaik-
ka hän ei päiväkirjassaan määrittele tarkemmin käyttämäänsä ilmausta
”Teidän kansakuntanne ja meidän kansakuntamme”, todennäköistä
on, että hän viittaa Venäjän ja Suomen kansakuntiin. Lausunto käy
ajatussisällöltään yhteen niiden lausumien kanssa, joita vierailun suun-
nittelijat olivat antaneet niin Suomen kuin Venäjän puolella. Suomen
puolella asian keskushahmo oli Turun piispa ja prokansleri Jacob
Tengström, joka kirjoitti, että kaksi ylioppilasta matkustaisi Mosko-
vaan ”pyrkiäkseen kiinnittämään ensimmäisen lenkin siinä yhdistä-
vässä sidoksessa, joka myös kirjallisessa mielessä on yhdistävä venä-
läisiä ja suomalaisia yhdeksi kansaksi”.15  Ehrströmin aiemmin mai-
nittu poissulkeva lausunto on identifikaation näkökulmasta mielen-
kiintoinen ensi sijassa sen vuoksi, että voimme olettaa Ehrströmin an-
taneen sen sosiaaliseen rooliinsa pukeutuneena. Hän oleskeli Venä-
jällä varsin tietoisena siitä, kuka oli lähettänyt hänet sinne ja minkä
vuoksi. Oli tietysti myös hänen omien etujensa mukaista täyttää ne
odotukset, jotka hänen esimiehensä olivat asettaneet hänelle saman
roolin vuoksi.

14 ”Vi äro på Kejsarens befallning hitkomne för att gifva anledning till närmare vänskap mellan

Er och vår nation.” Ehrströmin päiväkirja 31.8/12.9.1812:arkki 63:3.
15 ” [...] söka fästa första länken af det föreningsband, som äfven i litterairt afseende skall

sammanföra ryssar och finnar till ett folk.” von Bonsdorff 1912, s. 389–390. Ottelin referoi

Tengströmin lausumaa kirjeessään äidilleen Johanna Ottelinille mainiten, että matkan tarkoi-

tus oli ”Poliittinen ja kirjallinen yhtyminen Suomen ja Venäjän Kansakuntien välillä” (en

Politisk och Litterairisk förening mellan Finska och Ryska Nationen). C. G. Ottelinin kirje Jo-

hanna Ottelinille 29.4.1813.
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Venäjän alamainen, ei Ruotsin kansalainen, Suomen kansakunnan
edustaja – Ehrströmillä oli siis kolme tapaa identifioida kansallisuu-
tensa, mutta käsitteiden välillä ei niiden aikalaissisältöjen valossa val-
linnut varsinaista vastakkainasettelua. Esimerkit voivat sitä vastoin ker-
toa jotain kansallisuuteen samastumisen tilannesidonnaisesta luontees-
ta, jos yksilö voi eri tilanteissa valita kansallisuudesta ne puolet, jotka
hän tuo esiin. Painotuksiin voivat vaikuttaa ratkaisevasti halu toimia
omien etujen mukaisesti, vastapuolen etukäteistiedot, ne odotukset,
jotka yksilö haluaa täyttää, sekä joukko muita syitä, jotka voivat vai-
kuttaa joko tietoisella tai tiedostamattomalla tasolla.

RUOTSALAINEN KANSALLISUUDELTAAN

Oi Ruotsi, Ruotsi! [...] Olen ylpeä, että syntyperäni, äidinkie-
leni antaa minulle oikeuden nimetä itseni mukaasi – ja vasta
silloin, kun olen lakannut palvomasta hyvettä ja vapautta, vas-
ta silloin, kun rintani kantaa uhrin paheelle ja orjuudelle, sil-
loin olen häpeävä, että kannan tätä nimeä, silloin en enää ole
tunnustava kansakuntaani.16

Vaikka Ehrström oli Venäjän alamainen ja saapunut Venäjälle Suo-
men kansakunnan edustajana, se ei tarkoittanut, että tavasta, jolla hän
mielsi kansallisuutensa, olisi puuttunut ruotsalainen ulottuvuus. Ala-
maisuutta saattoi vaihtaa äkillisesti, mutta ei ollut yhtä helppoa tukah-
duttaa yhdessä yössä omaa kieltä koskevat tunteet tai muistoa Suo-

16  ”O Sverige, Sverige! [...] Jag är stolt öfver att min börd, mitt modersmål ger mig rätt att nämna

mig efter dig – och först då när jag upphört att dyrka dygden och friheten, först då när mitt

bröst bär offer åt lasten och slaveriet, då skall jag blygas att bära detta namn, då skall jag ej

mera bekänna min nation”. Ehrströmin päiväkirja 13/25.3.1813:arkki 187:2; siteerattu teok-

sessa Engman 2000b, s. 307.
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men seitsemän vuosisadan mittaisesta yhteisestä historiasta Ruotsin
kanssa. Ruotsalaisuuteen kohdistuneet tunteenomaiset ilmaukset kos-
kivat varsinkin historiaa, mikä tietenkään ei ole erityisen yllätyksel-
listä ottaen huomioon, että Suomelta puuttui toistaiseksi historia po-
liittisena kokonaisuutena.17  Ruotsin historia oli ainoa historia, johon
Ehrström saattoi samastua; tällaisen identifikaation voi uskoa vahvis-
tuneen siitä, että Ruotsin naapurimaata Venäjää oli vuosisatojen ajan
pidetty verivihollisena.

Historiallinen aspekti tuli ajankohtaiseksi etenkin silloin, kun Ehr-
ström istui moskovalaisen teatteriyleisön joukossa katsomassa näytel-
mää Kaarle XII Benderissä. Näytännön taka-ajatuksena oli kohottaa
Moskovan asukkaiden puolustustahtoa Napoleonin joukkojen hyök-
käykseen valmistauduttaessa. Venäläiselle yleisölle näytelmä esitti
symbolisesti, kuinka vieras tunkeilija voitaisiin ajaa yhteisin voimin
ulos maasta, ja se, joka sai symboloida tunkeilijaa, oli yksi Venäjän
myytinhohteisimmista vihollisista, ruotsalainen soturikuningas Kaar-
le XII. Vuonna 1812 Napoleonin käynnissä ollut hyökkäys rinnas-
tettiin usein Kaarle XII:n Suuren Pohjan sodan aikana satakunta vuot-
ta aikaisemmin toimeenpanemaan sotaretkeen.

Vaikka Ehrström vakuutti toistuvasti uskollisuuttaan keisaria koh-
taan ja vaikka hän tuomitsi Napoleonin ”tyrannina”, näytelmä herätti
hänessä vahvan ruotsalaispatrioottisen hengen. Nähdessään Kaarle
XII:ta esittävän näyttelijän hänen piti koota kaikki voimansa kät-
keäkseen liikutuksensa:

Koskaan en ole niin elävästi tuntenut ruotsalaisen veren vir-
taavan sydämessäni kuin silloin. Ne tunteet, joilla lapsuudes-

17 1820-luvun alkuun mennessä ilmestyi kaksi saksaksi kirjoitettua yleisesitystä Suomen histo-

riasta: Friedrich Rühin Finnland und seine Bewohner (1809) ja Peter von Gerschaun Versuch

über die Geschichte des Grossfürstenthums Finnland (1821). Kumpikaan ei kuitenkaan täyt-

tänyt varsinaisen Suomen historian perusteoksen tehtävää. Mustelin 1957b, s. 63–83.
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sani suhtauduin Kaarle XII:een sankarinani ja ihanteenani, eli-
vät minussa uudelleen kaksinkertaisin voimin. Odotin kärsi-
mättömästi silmänräpäystä, jolloin se, joka esitti hänen hen-
kilöään, tulisi ulos, ja sydämeni hypähti, kun sain nähdä hänet
[...] Kun hän lopulta palasi takaisin vangittuna – en voi sanoa
Teille, mitä silloin tunsin ja mitä ajattelin; itkin ja kätkin kasvo-
ni nenäliinaani, jotten olisi herättänyt minua ympäröivien ve-
näläisten huomiota. Oi Ruotsi! Ruotsi!18

Lukuun ottamatta niitä kertoja, jolloin Ehrström selitti Moskovan-vie-
railuaan sillä, että hän edusti Turun yliopistoa ja siten epäsuorasti Suo-
men kansakuntaa, hän kuvasi itsensä johdonmukaisesti ruotsalaisena
kansallisuudeltaan. Suomen kansakuntaa koskevien mainintojen vä-
häisyyttä voi pitää merkittävänä, koska jo 1700-luvulla oli ollut taval-
lista puhua suomalaisesta kansakunnasta (den finska nationen) puhutta-
essa henkilöistä, jotka olivat kotoisin Suomesta – riippumatta siitä,
oliko heidän äidinkielensä ruotsi vai suomi.19  On vaikea sanoa, joh-
tuiko Ehrströmin Suomea koskevien mainintojen vähäisyys hänen poh-
jalaisesta ja ruotsalaisvaikutteisesta kasvuympäristöstään vai siitä, että
ruotsalaisuus jostain syystä korostui siinä tilanteessa, johon hän joutui
Venäjällä.

Tunteenomaiset sitaatit ruotsalaisuudesta on myös asetettava toiseen
kontekstiin, joka on keskeinen kansalliselle identifikaatiolle, nimittäin
kysymykseen siitä, kenen kanssa viestitään. Niitä reaktioita, joita Ehr-

18 ”Alldrig har jag så lifligt kännt att Svenskt blod flyter i mitt hjerta som då. De känslor hvarmed

jag i min barndom ansåg Carl XII som min hjelte och mitt ideal, återlefde hos mig med

fördubblad styrka. Otåligt väntade jag det ögnablick, då den som föreställde hans person

skulle utkomma, och mitt hjerta hoppade då jag fick se honom [...] Då han till slut kom tillbaka

tillfångatagen – jag kan ej säga Er hvad jag kände och hvad jag tänkte, jag gret, och dolde mitt

ansigte i min näsduk för att ej väcka de mig omgifvande Ryssarnes uppmärksamhet. O Sve-

rige! Sverige!” Ehrströmin päiväkirja 2/14.7.1812:arkki 52:3, Ehrström-suvun arkisto, HKA.
19 Suomalaista tarkkoittavan finne-käsitteen käytöstä 1700-luvulla ks. Nordin 2000, s. 281–285.
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ström osoitti teatteriesityksen aikana, hän ei voinut ilmaista avoimesti
todellisessa tilanteessa – vallitsevien olosuhteiden vuoksi hän olisi he-
rättänyt epätoivottua huomiota ja häntä olisi ehkä epäilty vihollisen
kannattamisesta. Hän saattoi ilmaista tunteitaan avoimesti vasta jäl-
keenpäin, kun hän merkitsi muistiin ajatuksiaan huoneensa yksinäi-
syydessä. Silloin hän suuntasi sanomansa päiväkirjansa kuvitelluille
lukijoille kotona Suomessa, perheelle ja ystäville. Vain heille Ehr-
ström kykeni turvallisesti purkamaan sisimpiä tunteitaan.

Kansallisen historian kulttuurillisilla ulottuvuuksilla, jotka sisältävät
sellaisia aspekteja kuin historia, syntyperä ja äidinkieli, on yleisessä
tietoisuudessa hieman erilainen luonne kuin poliittisilla ulottuvuuk-
silla. Siinä missä alamaisuus ja kansalaisuus käsitetään osittain subjek-
tiivisiksi kategorioiksi, joissa tahdolla on oma roolinsa, kulttuurillisia
ulottuvuuksia pidetään lähinnä myötäsyntyisinä ja objektiivisina. Na-
tionalismin tutkimuksen näkökulmasta Suomi on mielenkiintoinen ta-
paus nimenomaisesti siksi, että sen historiallinen kehitys muokkasi
maasta kahden kansakunnan muodostustavan välimuodon, jossa itäi-
nen poliittinen ja läntinen kulttuurillinen kansakunnanmuodostus yh-
distyivät.20  Tämä tarkoitti sitä, että niiden, jotka joko tahtoivat mää-
ritellä kansallisuutta tai joiden täytyi tehdä niin, oli otettava kantaa
epätavallisen moniin ulottuvuuksiin. Ehrströmin Venäjälle vuosina
1812–1813 tekemä vierailu voidaan nähdä ensimmäisenä kertana, jol-
loin hän pääsi tutustumaan niihin lukuisiin kansallisuutta koskeviin
kysymyksiin, jotka tulivat olemaan hänelle ajankohtaisia myöhem-
minkin. Pian ilmeni myös yksi keskeinen lisäulottuvuus, kun roman-
tiikan ajan filosofia, joka pohjimmiltaan muutti käsityksen kielen mer-
kityksestä, astui hänen tietoisuuteensa.

20 Vrt. Kemiläinen 1964, s. 222–223; Engman 2000a, s. 31–33.
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Ruotsalaisesta suomalaiseksi...

Ruotsi on suomalaisille vieras kieli, jonka Ruotsin hallitus on
pakottanut Suomeen.21

Vain muutama vuosi Ehrströmin Venäjän-vierailun jälkeen hänen nä-
kemyksensä ruotsalaisuudesta ja suomalaisuudesta oli muuttunut pe-
rinpohjaisesti. Ruotsin kansakunta oli suuressa määrin hävinnyt Ehr-
strömin kansallisuutta käsittelevistä kirjoituksista, ja siinä määrin kuin
se niistä yhä erottui, sillä ei ollut yksinomaan myönteisiä mielikuvia.
Ehrström painotti tosin, että suomalaisten tuli olla kiitollisia siitä, että
Ruotsi oli suonut Suomelle länsimaisen sivistyksen ja kristinuskon,
mutta tämä tosiasia oli sittemmin kuitenkin jäänyt sen varjoon, että
ruotsin kielen asettaminen hallinnon ja sivistyselämän kieleksi Suo-
messa oli aiheuttanut Suomen kansalle suurta vahinkoa ja haitannut
sen kehitystä vakavasti. Vasta vuoden 1809 geopoliittinen mullistus
oli avannut ihmisten silmät näkemään Suomen kansakunnan tilan:

Pitkäaikainen tottumus Suomen aikaisempiin olosuhteisiin ai-
kaansai sen, että ihmiset eivät juuri havainneet, kuinka Suo-
men kansallisuutta vähitellen heikennettiin. Siinä määrin kuin
ihmiset lakkasivat olemasta suomalaisia, heistä tuli ruotsalaisia
ja he pitivät itseään Svean valtakunnan kansalaisyhteiskuntaan
integroituneina yksilöinä.22

21 ”Svenskan är ett för Finnarne främmande språk, af Svenska Regeringen påtvunget Finland.”

Ehrström, ’Berättelse om fortgången af Ryska språkets studium’ 1820.
22 ”[E]n långvarig vana vid Finlands förra förhållanden, gjorde att man föga varseblef huru den

Finska nationaliteten småningom undergräfdes. I den mån man upphörde att vara Finne, blef

man Svensk, och man ansåg sig för en integrerande individ uti Svea rikes medborgsmanna

samfund.” Ehrström 1821, s. 109.
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Ehrströmin muuttunutta näkemystä ruotsalaisuuden ja suomalaisuu-
den välisestä suhteesta voidaan suureksi osaksi selittää romanttisella
filosofialla, joka oli vaikuttanut niin hänen kuin monien muiden nuor-
ten eurooppalaisten akateemista sivistystä saaneiden ajatteluun. Ro-
manttinen filosofia oli nostanut kielellisesti ja elimellisesti yhtenäisen
kansakunnan ihanteeksi. Romantikot näkivät kansakunnan metafo-
risesti verisiteiden koossa pitämänä perheenä, ja perhemetafora edis-
ti puolestaan filosofian kykyä lyödä itsensä lävitse, koska yksilön oli
helppo suhteuttaa itsensä siihen. Ehrströmistä tuli siten yksi suoma-
laiskansallisen herätyksen merkittävimmistä edeltäjistä, ja hän julkai-
si pitkän artikkelisarjan otsikolla ”Suomen kieli, kansalliskielenä tar-
kasteltuna” (”Finska språket, betraktadt såsom nationalspråk”) Åbo
Morgonbladissa vuonna 1821. Siinä hän esitti yhden ensimmäisistä konk-
reettisista suunnitelmista suomen kielen kohottamiseksi sille oikeu-
den mukaan kuuluvaan asemaan eli kansalliskieleksi.

Romantiikan ideologia oli perusteellisella tavalla muuttanut käsi-
tykset ennen muuta kielen merkityksestä. Kun kieltä oli 1700-luvulla
tarkasteltu lähinnä viestinnän välineenä, se sai nyt täysin uuden mer-
kityksen samastumisen välineenä. Ihannetapauksessa yhteinen kieli
muodosti vahvimman siteen niiden ihmisten välillä, jotka muodosti-
vat kansallisen ”perheen”. Sen sijaan, että yksilö olisi tuntenut hori-
sontaalia yhteenkuuluvaisuutta toisten samaan yhteiskunnalliseen sää-
tyyn kuuluvien yksilöiden kanssa niin kuin ennen, yksilön tuli nyt
tuntea ensi sijassa vertikaalista yhteenkuuluvaisuutta toisten samaa kieltä
puhuvien yksilöiden kanssa. Vaikka ajatus oli toistaiseksi toteutunut
vasta aatteiden tasolla, oli jo alkanut se kehityskulku, joka vastaisuu-
dessa vaikutti hyvin kokonaisvaltaisella tavalla 1800-luvun historialli-
seen kehitykseen. Jos joku ajatteli, että kansakunnan hyvinvointi ja
kehitys olivat riippuvaisia siitä tilasta, jossa sen kansalliskieli oli – ja
Suomen tapauksessa romantikot olivat sitä mieltä, että suomi oli Suo-
men kansalliskieli –, hän kohtasi ongelman, johon hänen täytyi ottaa
kantaa. Ehrströmin ja muiden romantikkojen näkökulmasta ratkai-
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sun tarjosi se, että Suomen ruotsinkielisiä asukkaita pidettäisiin – lu-
kuun ottamatta määrällisesti vähäistä rannikkoväestöä, joka näyttäy-
tyi läpikotaisin ruotsalaisena – suomalaisina, jotka menneiden vuo-
sisatojen aikana olivat ruotsalaistuneet. Näin perustellen romantikot esit-
tivät Suomen sivistyneen luokan suomalaistamista, mikä pääosin to-
teutuikin, joskin paljon myöhemmin kuin Ehrström oli ajatellut.

Koska Ehrström oli romantikko, hänen tavoitteensa oli parantaa
suomen kielen asemaa, mutta oman toimeentulonsa hän hankki vuo-
desta 1816 alkaen hoitamalla Turun Akatemian venäjän kielen lehto-
rin virkaa. Hänestä oli Venäjältä paluun jälkeen tullut keskeinen hah-
mo venäjän kielen opetuksen järjestämisessä Suomessa, ja hänen omat
uramahdollisuutensa ja hänen taloudellinen toimeentulonsa riippui-
vat suuressa määrin siitä, miten venäjän opinnot kehittyisivät maassa.
Tilanne alkoi hänen kohdallaan näyttää varsin synkältä 1810-luvun
lopulla, kun sekä ylioppilaat että viranomaiset protestoivat myrskyi-
sästi sen vuoksi, että ylioppilastutkinnon vaatimuksia oli tiukennettu
venäjän osalta. Ehrström oli tilanteessa, jossa hänen oli pakko puo-
lustaa edustamaansa oppiainetta eri puolilta tulevia sanallisia hyök-
käyksiä vastaan. Tämän hän teki niin julkisesti artikkelisarjassa (”Nuo-
rison ulkomaisten kielten opiskelusta”; ”Om ungdomens studium af
utländska språk”) kuin kahdessa viranomaisille osoitetussa muistios-
sa. Niissä hän teki parhaansa vakuuttaakseen ylioppilaille ja viran-
omaisille, että oli niin hyödyllistä kuin välttämätöntäkin kohentaa suo-
malaisten venäjän kielen taitoja.

Perusteluilla saattoi olla erilaisia painotuksia. Joissakin tapauksissa
Ehrström viittasi suoraan kielitieteellisiin tekijöihin:

On [...] puhdas voitto Suomen nuorisolle, että se on saanut ai-
heen tutkia uutta kieltä ja vieläpä sellaista, jota, kielitieteelli-
sesti pidetään yhtä suloisena kuin venäjää. Venäjä on kieli, jol-
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la on suurin piirtein juuri sama rakenne, joka tekee latinan kie-
len kieliopista olennaisen sivistämisvälineen.23

Ehrström käytti usein tilaisuutta hyväkseen korostaakseen hyötyä, jon-
ka yksilö saisi venäjän opettelusta, etenkin niiden uramahdollisuuksien
ansiosta, joita laaja Venäjän imperiumi saattoi tarjota, mutta hän otti
myös esiin kielikysymyksen, joka voidaan luokitella poliittisemman
ulottuvuuden osaksi. Eräässä muistiossaan hän kääntyi suoraan val-
tiosihteeri Rehbinderin puoleen:

On ylenpalttista Teidän Korkeutenne edessä todistella, miksi
meidän nuorten kansalaistemme olisi välttämätöntä hankkia
venäjän kielen tuntemus. Minun rajoittunutta katsettani kau-
emmaksi näkee Teidän Korkeutenne, miten tärkeää on se, että
molemmat kansakunnat voivat viestiä toistensa kanssa, suulli-
sesti ja kirjallisesti, jotta molempien välillä vaikuttava vanha
kansallinen viileys vähitellen sulaisi pois; jotta Suomen kansa-
laiset voisivat liittyä Venäjän virkamieskuntaan tai jopa astua
hallituksen tärkeimpiin elimiin ja sitä kautta vaikuttaa kansa-
kuntansa hyväksi, kohottaa sen henkeä ja tehdä vaikutus sii-
hen kansaan, josta olemme riippuvaisia.24

23 ”Det är [...] en ren vinst för Finska ungdomen, att den fått anledning att studera ett nytt språk,

och ett språk, vettenskapligen betraktadt så skönt som Ryskan. Ryskan är ett språk med

ungefärligen just samma structur som gör Latinska Språkets Grammatik till ett så väsendtligt

bildningsmedel.” Ehrstöm, ’Allmän Öfversigt’ 1821, lisäys artiklaan § 82.
24 ”Det är öfverflödigt att inför Eders Excellence bevisa nödvändigheten deraf att våra unga

Medborgare förvärfva insigt i Ryska Språket. Långt bättre än min inskränkta blick ser Eders

Excellence vigten deraf att begge Nationerna kunna meddela sig med hvarandra, muntligt

och skriftligt, att den gamla national-ovilja som hverkar mellan dem begge småningom

bortsmälter; att Finska medborgare kunna ingå i Rysslands Embetsmanna corps eller till och

med inträda bland Regeringens första Organer och derigenom verka godt för sin nation, höja

dess esprit och imponera på det folk af hvilket vi bero.” Ehrström, ’Berättelse om fortgången

af Ryska språkets studium’ 1820.
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Tässä yhteydessä Ehrström ilmaisee itseään mitä todennäköisimmin
ammatillisen roolinsa vaikuttamana. Hän ilmaisee itseään venäjän kie-
len lehtorin roolista käsin perustellessaan venäjän opetusta sillä hyö-
dyllä, jota sekä Suomen kansakunta että yksilö saattoivat siitä saada.
Ei ole syytä epäillä Ehrströmin kielitiedettä ja varsinkin venäjän kiel-
tä kohtaan osoittaman kiinnostuksen vilpittömyyttä. Sitä vastoin on
vaikea kuvitella, että hänellä olisi roolissaan ollut sen paremmin mah-
dollisuutta kuin haluakaan ilmaista itseään merkittävästi toisella ta-
valla siinäkään tapauksessa, että hänen henkilökohtainen mielipiteen-
sä olisi ollut erilainen. Se olisi vahingoittanut hänen mainettaan ja hä-
nen esimiestensä luottamusta häntä kohtaan, ja siten sillä olisi todennä-
köisesti ollut kielteisiä seurauksia hänen vastaiselle ammattiuralleen.

Yksi Ehrströmin tärkeistä haasteista oli se, miten hän yhdistäisi suo-
malaiskansallisen työnsä venäjän kielen hyväksi tekemäänsä työhön,
koska sellainen yhdistelmä oli tiukemmille romantikoille kuten A. I.
Arwidssonille mahdoton. Viranomaiset antoivat kuitenkin venäläis-
suomalaiselle yhdistelmälle varovaisen tukensa. He ymmärsivät, että
suomen ja venäjän yhteys – ruotsin kustannuksella – heikentäisi Ruot-
sin ja Suomen välisiä siteitä mutta vastaavasti vahvistaisi niitä Suo-
men ja Venäjän välillä. Ehrström joutui kuitenkin kokemaan henki-
lökohtaisia vastoinkäymisiä niin ammatissaan kuin taloudellisessa ti-
lanteessaan. Vuonna 1824 hän jätti akateemisen uran illuusioistaan
luopuneena miehenä ja antoi vihkiä itsensä papiksi toivoen parempia
tulevaisuudennäkymiä. Venäjän kieli ei milloinkaan saanut Suomes-
sa sellaista roolia, jonka hyväksi hän oli tehnyt työtä.

...ja suomalaisesta suomenmaalaiseksi

Tapaamme Ehrströmin viimeisen kerran Pietarin ruotsalaisen seura-
kunnan kirkkoherrana. Kuten vieraillessaan Venäjällä ylioppilaana
viitisentoista vuotta aikaisemmin, hän nytkin tarkasteli Suomea ulko-



209KANSALLINEN JA KIELELLINEN IDENTIFIKAATIO YKSILÖN NÄKÖKULMASTA

apäin. Oletettavasti tällainen perspektiivi teki hänelle näkyviksi sel-
laisia kansalaisuuteen liittyviä aspekteja, jotka ovat itsestään selviä sel-
laiselle yksilölle, joka elää niiden keskellä vailla joko mahdollisuutta
nähdä niitä tai tarvetta pukea niitä sanoiksi. Ehrströmin täytyi ulko-
puolisen tarkastelijan asemansa vuoksi myös kosketella kysymyksiä,
jotka liittyivät Suomen ja Venäjän välisiin suhteisiin. Nämä kysymyk-
set olivat jossain määrin erilaisia kuin ne kysymykset, jotka koskivat
esimerkiksi ruotsin ja suomen kielen välisiä suhteita, jotka olivat ajan-
kohtainen kysymys pääasiassa vain Suomen rajojen sisällä.

On todennäköistä, että Ehrströmin kansalaisuutta ja kieltä koskeviin
näkemyksiin vaikuttivat kaikkein eniten hänen uusi roolinsa kirkko-
herrana samoin kuin itse Pietarin kaupunki. Vuonna 1703 perustetulle
Pietarille oli alusta alkaen ollut ominaista kansallisten vähemmistöjen
ja luonnollisesti myös kielten runsaus. Voidaan olettaa, että muutettu-
aan Venäjälle entinen venäjän kielen lehtori olisi löytänyt käyttöä hy-
välle kielitaidolleen. Vaikka niin luonnollisesti oli laita, saksalla ja ruot-
silla oli selvästi suurempi merkitys itse viranhoidossa. Seurakunnan
pääasiallinen kieli oli ruotsi, ja saksa oli tärkein vieras kieli. Pietarin
luterilaiset seurakunnat rakentuivat eräänlaiselle yhteiskunnalliselle
hierarkialle, jossa saksalainen seurakunta sijoittui ylimmäiseksi, kun
sitä vastoin ruotsalainen seurakunta sijoittui suomalaista ylemmäksi.25

Suomalaisen tai ruotsalaisen seurakunnan jäsenenä oleminen oli kan-
sallisuustermeillä ilmaistuna monimutkainen asia. Suurin osa ruotsa-
laisen seurakunnan jäsenistä tuli Suomesta, kun taas suomalaisella seu-
rakunnalla oli suuri joukko jäseniä, jotka olivat Venäjän alamaisia mut-
ta puhuivat suomensukuisia kieliä.26  Kun Ehrström alkoi tavanomai-
sella innollaan nykyaikaistaa ruotsalaisen seurakunnan hallintoa ja
kirjanpitoa, hän kohtasi jälleen kerran terminologisen sekasotkun, jo-

25 Pietarin evankelisluterilaisia seurakuntia käsitellään yleisellä tasolla teoksessa Luther 2000,

s. 193–198.
26 Ruotsinkielisen seurakunnan rakenteesta ks. Engman 1983, s. 201.
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hon ei ollut saatavissa tyydyttävää selvennystä romantiikan inspiroi-
masta käsitteistöstä sen paremmin kuin byrokraattisesta terminologias-
takaan. Sitä paitsi olisi tuskin ollut mahdollista, että sananmukaisesti
ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra olisi kovaäänisesti propagoinut
romantiikan ajatuksia suomesta kaikkien suomalaisten äidinkielenä.

Vaikka entinen suomi-intoilija ja venäjän lehtori joutui Pietariin siir-
ryttyään työskentelemään pääasiassa ruotsiksi ja saksaksi, venäjän kieli
tarjosi lopulta ratkaisun terminologiseen ongelmaan. Kaakkois-Suo-
mesta oli jo 1700-luvulla, vuosien 1721 ja 1743 rauhantekojen yhtey-
dessä, liitetty alueita Venäjän keisarikuntaan, ja tämä oli luonut tar-
peen terminologiselle erottelulle, jotta Viipurin kuvernementista pol-
veutuvat suomalaiset erotettaisiin varsinaisesti Venäjällä asuvista suo-
mensukuisista kansoista.27  Venäjän kielessä ero ilmaistiin niin, että
ensin mainituista käytettiin termiä suomenmaalainen (finljandets) ja
viime mainituista termiä suomalainen (finn). Ehrströmin mielestä tätä
käytännönläheistä ratkaisua voitaisiin menestyksekkäästi soveltaa myös
ruotsin kielessä, jolloin suomalaista tarkoittavan finne-sanan rinnalle
omaksuttaisiin suomenmaalaista tarkoittava finländare-termi:

Nimityksiä finländare ja finländsk on tähän saakka käytetty san-
gen vähän virallisessa kielessämme, joka kuitenkin on sivisty-
neitten kansankerrostemme äidinkieli: mutta eivätkö ne kui-
tenkin ansaitsisi olla useammin käytössä? Ne antavat enem-
män tarkkuutta ja oikeellisuutta [ruotsin kieltä puhuvasta suo-
malaisesta käytetylle] ilmaukselle ja ovat sitä paitsi täysin sopu-
soinnussa kielen muotojen kanssa.28

27 Vanha Suomi littettiin 1700-luvulla Venäjään samalla tavoin kuin muu Suomi vuonna 1809,

yhteiskuntajärjestyksensä säilyttäen. Ks. esim. Klinge 1983, s. 93–95.
28 ”Benämningen Finländare, Finländsk, hafwa hittills blifwit föga begagnade i wårt officiela språk,

som tillika är wåra bildade folkklassers modersmål: men månne de ej skulle förtjena att oftare

wara det? De gifwa en större bestämdhet och riktighet åt uttrycket, samt äro tillika fullkomligt

öfwerensstämmande med språkets former.” Ehrström, Historisk Beskrifning 1829, s. 155–157.
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Täsmentääkseen edelleen sitä merkitystä, joka suomenmaalaisen kä-
sitteellä oli venäjän kielessä, Ehrström kirjoitti Helsingfors Tidninga-
rissa, että nimitys tarkoitti ”jokaista, jolla on kansalaisoikeudet Suo-
messa, hänen äidinkielensä olkoon silloin Suomi, Ruotsi tai jokin muu
kieli”.29  Se, että kansalaisuuden maininta sisältyi jälleen siihen määri-
telmään, jonka mukaisesti Suomen asukkaita tuli ensi kädessä tarkas-
tella, kuvastaa sitä tosiasiaa, että erityinen Suomen kansalaisuus oli
vähitellen alkanut kehittyä 1810- ja 1820-luvuilla.30  Kirjoittamalla kan-
salaisuudesta, jossa kieli ei välttämättä ollut tärkein ulottuvuus, Ehr-
ström esitti käytännönläheisen ratkaisun tilanteeseen, jossa kielitilan-
ne oli liian monimutkainen, jotta kieleen sidottu määritelmä olisi voi-
nut toimia.

Ehrströmin painottamat kansallisuuteen liittyvät aspektit olivat siis
jälleen kerran muuttuneet. Muutos voidaan laajemmassa yhteydessä
selittää hänen oman aikansa yhteiskunnan tilalla, ahtaammin hänen
omalla ammattiroolillaan.

Kansallinen ja kielellinen identifikaatio
yksilön elämän näkökulmasta

Ehrströmin suomenmaalaisen käsitteestä käyttämä määritelmä voisi
toimia sopivana päätepisteenä historiankirjoituksessa, joka peräänkuu-
luttaa yhdenmukaisia, pisteestä A pisteeseen B eteneviä kehitysker-
tomuksia. Hänen voisi todeta vuosien 1812 ja 1829 välisenä aikana

29 ”[H]war och en som äger medborgsmannarätt i Finland, hans modersmål må då wara Finska,

Swenska eller något annat språk.” Ehrström, ’Underrättelser’ 1829. Vaikka Ehrström puhui

finländare-termin käytön puolesta, se ei lyönyt itseään lävitse ennen 1900-luvun alkua, jolloin

ruotsalaiskansallinen liike alkoi levittää sitä. Käsitteen historiasta ks. Mustelin 1957a, varsin-

kin s. 238–239.
30 Suomalaisen kansalaiskäsitteen kehityksestä ks. esim. Engman 1995, s. 23–26.



212 Johanna Wassholm

kehittyneen ”ruotsalaisesta suomenmaalaiseksi”. Vaihtoehtoisesti suo-
menmaalaisen käsitteeseen siirtyminen voitaisiin nähdä eräänlaisena
aikaisempien määritelmien pohjalta muodostettuna lopullisena komp-
romissina. Pietari ja suomenmaalaisen käsite muodostivat joka ta-
pauksessa omanlaisensa lopullisen päätepisteen Ehrströmille, kun
hän kuoli vuonna 1835, vain 44-vuotiaana.

Palatakseni tämän artikkelin pääväittämään haluan kuitenkin ko-
rostaa, että Ehrströmin määritelmät ja uudelleenmäärittelyt suoma-
laisuuden, ruotsalaisuuden ja venäläisyyden keskinäisistä suhteista oli-
sivat todennäköisesti jatkaneet muuttumistaan eri tilanneyhteyksissä
vuoden 1835 jälkeenkin, jos hän olisi elänyt kauemmin. Tämä artik-
keli on pyrkinyt Ehrströmin kirjoituksista poimittujen esimerkkien avul-
la valaisemaan, missä määrin ne eri tilanteet, joissa yksilö elää ja toi-
mii, voivat vaikuttaa hänen kielelliseen tai kansalliseen identifikaa-
tioonsa. Vaihtelevien painotusten taustalla voi piillä monta syytä, ja
ne ovat voineet saada vaikutteita esimerkiksi siitä yhteiskunnallisesta
tai ammatillisesta roolista, jossa yksilö ilmaisee itseään, tai siitä, kenen
puoleen hän kääntyy. Myös rationaaliset pohdinnat siitä, mikä on tar-
koituksenmukaisinta missäkin tilanteessa, voivat vaikuttaa yksilön rat-
kaisuihin.

Korostamalla yksilöllisen kokemuksen merkitystä en tahdo sivuut-
taa sitä kiistämätöntä tosiseikkaa, että kansalliseen identifikaatioon vai-
kuttaa myös monia muita tekijöitä, jotka ovat riippumattomia henki-
lökohtaisesta kokemuksesta. Kaikki yksilöt ovat sidoksissa aikaansa,
ja siten on mahdotonta kohottaa Ehrströmiä aikansa filosofisista ihan-
teista tai siitä geopoliittisesta mullistuksesta, joka niin merkittävästi
muutti Suomen asemaa vuonna 1809. Kuten olemme nähneet, saat-
taa myös makrokontekstien puitteissa esiintyä kieltä ja kansallisuutta
koskevissa ratkaisuissa suurta vaihtelua siinä, mitä puolia yksilö ha-
luaa tai hänen täytyy eri tilanteissa ottaa esiin. Vaikka nykyhetken
tutkijayhteisössä tuskin on ketään, joka väittäisi, että identiteetit ovat
yhtenäisiä ja vakaita, yhtenäisyyden ajatus elää vahvasti yleisessä tie-
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toisuudessa, ei vähiten kansallisten identiteettien ollessa kyseessä. Sa-
moin suuressa osassa aikaisempaa kansallista historiankirjoitusta on
tallella yhtenäisen kansakunnan ylenpalttinen korostaminen, mitä loo-
gisesti selittää se merkitys, joka tämäntyyppisellä historiankirjoituk-
sella oli pitkään (ja joka sillä osittain on edelleenkin). Tutkimalla men-
neiden aikojen kansallisia identiteettejä avoimemmasta näkökulmas-
ta – siis tarkastelematta niitä annettuina – voimme avata mielenkiin-
toisia täydentäviä näkökulmia historiaan ja parhaassa tapauksessa teh-
dä myös yleispäteviä päätelmiä niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat kan-
sallisten identiteettien muotoutumiseen.

Yksi suurimmista hyödyistä, joka saadaan, kun käytetään identi-
teetti-termin asemesta identifikaatio-termiä tarkastelun apuvälineenä,
on se, että identifikaatio sisältää enemmän kuin identiteetti. Kun iden-
titeetin sisältö on ”joko tai”, identifikaation käsitteeseen mahtuu myös
”sekä että”. Palatakseni tässä kirjoituksessa käyttämääni empiiriseen
lähdeaineistoon, viittaan samaan lainaukseen, joka aloittaa tämän ar-
tikkelin. Sitaatti sisältää samoja elementtejä kuin aiemmin jo mainittu
aksiooma ”ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme voi tulla, ol-
kaamme siis suomalaisia”, mutta se eroaa tästä selkeästi sisällyttämäl-
lä mukaan enemmän kuin sulkee ulkopuolelle. Lainaus on peräisin
Ehrströmin Venäjällä vuonna 1812 pitämästä päiväkirjasta, jossa hän
kuvailee itseään seuraavasti: ”Olen ruotsalainen kansallisuudeltani,
vaikkakin nyt Venäjän alamainen Uudesta Suomesta.”
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IHANTEENA SIVISTYNYT SUOMALAINEN
Identiteetin rakennusaineksia 1880-luvun
sanomalehdessä ja romaanissa

Tatu Leskinen & Laura-Kristiina Moilanen

Tultaessa 1880-luvulle suomalaisuus oli kehittynyt sivistyneistön har-
rastuksesta merkittäväksi poliittiseksi voimatekijäksi. Suomenmielis-
ten oppineiden ja poliitikkojen näkemyksen mukaan maan väestö oli
kasvatettava nopeasti sivistyneeksi eurooppalaiseksi kansakunnaksi.
Kansallisen yhteisön kehityksen yksilölle asettamat vaatimukset oli-
vatkin suosittu aihe suomenkielisessä sanomalehdistössä. Taustalla oli
huoli yhteiskunnan muutoksen vaikutuksesta väestön moraaliin sekä
halu valistaa kansaa. Samalla kysymys oli suuriruhtinaskunnan julki-
suuden arkeen kuuluvasta poliittisesta taistelusta. Uusien yhteisöllis-
ten ihanteiden ja tavoitteiden määrittely oli hyväksi havaittu keino
tavoitella asemia politiikassa ja hallinnossa.1  Kuitenkin arvostusten
oli noustava arjen kokemuksista, jotta niillä ylipäätään oli mitään vai-
kusta yleisöönsä.2  Myös kaunokirjallisuutta julkaistiin yhä enemmän,
mutta siinä kansakunta, suomalaisuus tai muutoksen välttämättömyys

1 Liikanen 1995, s. 280.
2 Hobsbawm 1994.
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eivät olleet etusijalla. Varsinkin itseoppineiden kansankirjailijoiden 3

tuotannossa teemat rakentuivat yksityisen ihmisen elämänvalintojen
ja kohtalon ympärille. Painetun sanan merkitys oli yhtä kaikki laajuu-
deltaan ennennäkemätön ja se saavutti alati yhä suurempaa yleisöä,
jonka käsityksiä se myös vahvasti muokkasi.4

Pohdimme artikkelissamme, kuinka 1880-luvun suurimman suomen-
kielisen sanomalehden tarjoamat näkemykset suomalaisuudesta koh-
tasivat kaunokirjallisuudessa kuvatun paikallisemman elämän. Mil-
lainen oli kaunokirjallisuuden ja lehdistön ihanneyksilö? Kuinka yk-
silökuvauksilla kerrottiin siitä, millaisia olemme ja millaisia meidän
tulisi olla? Tarkastelemme aihetta identiteettien ainesten tarjonnan nä-
kökulmasta. Lähtökohtamme on, että niin kaunokirjallisuuden arki-
sen elämän kuvaukset kuin Uuden Suomettaren kulttuurista ja poliittis-
ta kansakuntaa hahmottava kirjoittelu olivat osa julkista puhetta, jos-
sa luotiin roolimalleja ja määriteltiin yhteisöllisiä arvoja. Kysymme,
mitä suomalaisten oli arvostettava ja tavoiteltava tullakseen kansalli-
sen yhteisön hyväksytyksi jäseneksi. Poikkesivatko nämä kansallisen
yhteisön edellyttämät hyveet kaunokirjallisuudessa esiin nostetuista
talonpoikaisista arvoista?

3 Käsitteeseen liittyvistä määrittelyongelmista ks. Lappalainen 2000, s. 50–56. Tässä nimityk-

sellä halutaan korostaa kirjailijoiden aiheensa tuntemusta sekä teosten näkökulmaa, joka on

alhaalta ylöspäin toisin kuin ylivertaisiksi kansalliskirjailijoiksi kohonneiden J. L. Runebergin

ja Z. Topeliuksen käsityksissä. Vrt. Lyytikäinen 2004.
4 Ks. Nieminen 2006. Omalaatuinen esimerkki tiedonvälityksen mahdollisuuksista oli Imatran

kosken itsemurhat 1890-luvulla. Tapausten uutisointi mitä ilmeisimmin lisäsi niitä entises-

tään. Valtonen 2003, s. 322–323.
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Yhtenäiseksi kansakunnaksi

On tärkeätä kokonaiselle kansalle yhtä hyvin kuin yksityisel-
lekin tällä tavoin tuon tuostakin tutkia asemaansa, ja se ajan-
taite, jolloin vanha vuosi väistyy uuden tieltä, esiintyy itsestään
tähän tarkoitukseen luonnollisimpana.5

Uudessa Suomettaressa oli tapana laatia vuosittain kooste kuluneen vuo-
den tärkeimmistä kansallisista saavutuksista. Katsaus menneen vuo-
den ”etevimpiin tapauksiin” tehtiin vuoden ensimmäisessä lehdessä,
mutta se jatkui usein vielä seuraavassa numerossa. Lehti oli Yrjö Kos-
kisen johtaman suomalaisen puolueen vanhan johdon hallinnassa ja
sen omistajat kuuluivat toimitukseen tai olivat lehden avustajia6 . Ku-
lunutta vuotta tarkasteltiin etenkin suomen kielen aseman edistymi-
sen näkökulmasta. Lisäksi näkyvässä osassa oli fennomaanipoliitik-
kojen ja muiden kansallisten merkkihenkilöiden toiminta.

Vuosikatsausten maailmankuvan keskiössä olivat kansakunnat. Kan-
sakuntien elämää kuvattiin kuten ihmisten elämää. Kansallisten yh-
teisöt syntyivät, kehittyivät, taistelivat olemassaolostaan ja saattoivat
myös kuolla. Yksilöiden valinnoilla ja tavoitteilla oli suuri merkitys
kansakuntien menestykselle. Keskeisenä huolen aiheena vuosikatsauk-
sissa olikin, miten kansakunnan jäsenen tuli toimia.

Suomalaisuutta koottiin yhteisten poliittisten tunnusten alle kirjoit-
tamalla hallitsijasta, suuriruhtinaskunnan omista valtiopäivistä ja hal-
lituksesta; keisariperheen jäsenet olivat aikansa julkisuuden henkilöi-
tä. Kansasta huolehtivaksi isähahmoksi esitetty hallitsija oli edelleen
yleistajuisin ja vaikuttavin poliittinen tunnus. Kaunokirjallisuudessa
talonpoika saattoi kääntyä hallitsijan puoleen jopa silloin, kun nai-

5 Uusi Suometar 2.1.1886, s. 2.
6 Ekman-Salokangas, Aalto, Salokangas (toim.) 1988, 201–202.
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makaupoille ilmaantui ylitsepääsemättömiä esteitä7 . Uudessa Suomet-
taressa tunteet hallitsijaa kohtaan yhdistivät kaikkia suomalaisia. Ku-
vaava esimerkki tästä oli kirjoitus vuonna 1880 vietetystä juhlasta Alek-
santeri II:n pitkän hallituskauden kunniaksi. Se kehittyi iloiseksi kan-
san juhlaksi ”maamme äärimmäisissäkin paikkakunnissa” ja sai suo-
malaiset yksimielisen tunteen valtaan.8  Tärkeitä pidettiin myös hallit-
sijoiden Suomen vierailuja: ”… varsinkin siitä pitäen, kuin Suomi eri
valtioksi kohosi, on näitä käyntejä syystä käsitetty uusina vahvikkeina
maamme itsenäiselle asemalle …”9

Suuriruhtinaskunnan oma säätyedustuslaitos ja senaatti näyttäytyi-
vät kuitenkin hallitsijaa merkittävämpinä suomalaisia yhdistävinä po-
liittisen uskollisuuden kohteina. Säätyjen kokoontumisella oli etuoi-
keus tapahtumana, jonka sanottiin vetävän poikkeuksetta väestön kai-
ken huomion puoleensa.10  Edusmiesten vaalit ilmensivät aidosti kan-
sassa herännyttä itsetuntoa.11  1880-luvun alkupuolella senaatin fen-
nomaani- ja juristimiehitys vahvistui ja sen entistä itsenäisemmäksi
käsitettyyn rooliin haluttiin kiinnittää huomiota.12  Molempien insti-
tuutioiden toiminta henkilöityi kansallisiin vaikuttajiin: J. V. Snellma-
niin, Y. S. Yrjö Koskiseen ja K. E. F. Ignatiukseen. Merkittävät histo-
rialliset toimijat syntyivät kielitaistelun, virkanimitysten sekä menes-
tyksekkään valtiopäivä- ja hallitustyöskentelyn kautta.13  Tämän seu-

7 Punainen lähde, s. 113.
8 Uusi Suometar 3.1.1881, s. 1. Suomen sisäiselle kehitykselle suotuisa hallituskausi teki Alek-

santeri II:sta jo omana aikanaan suositun hallitsijan. Myöhemmin venäläistämisen vuosina

hänestä tuli laajasti käytetty poliittisen mielenosoittamisen väline. Historiantutkimuksessa on-

kin kirjoitettu paljon Aleksanteri II:n varaan rakennetusta keisarimyytistä, jossa sivistyneistön

poliittiset ja kansalliset toiveet ilmenivät tiivistetyssä muodossa. Ks. esimerkiksi Halila 1987;

Mylly 1989; Klinge 1997.
9 Uusi Suometar 3.1.1886, s. 1. Kyseessä oli Aleksanteri III:n vierailu Suomeen vuonna 1885.
10 Esim. Uusi Suometar 3.1.1883, s. 1; 2.1.1886, s. 2 ja 1.1.1889, s. 2.
11 Uusi Suometar 2.1.1882, s. 1.
12 Jussila 2004, s. 482. Ks. myös Pekonen 2003, s. 130.
13 Uusi Suometar 2.1.1883, s. 1; 2.1.1884, s. 1 ja 3.1.1886, s. 1.
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rauksena suomalaiset olivat oppineet erottamaan hallitsijan hallituk-
sesta, kunnioittamaan kansallisten virkamiesten työtä ja ymmärtämään
omien poliittisten instituutioiden merkityksen maan kehitykselle. Nii-
den avulla hoidettiin hallitsijan ja kansan välisiä suhteita ja opittiin
”maltilla työskentelemään tarpeittemme edistämiseksi”.14

Säätyedustuslaitoksen suomalaistumiseen tyytyväinen Yrjö Koski-
nen oli kirjoittanut 1870-luvun lopulla, että Suomen oloissa säätyedus-
tus kuvastaa kansan yleistä mielipidettä.15  Samansuuntainen oli myös
vuosikatsausten lähestymistapa edustuslaitoskäytäntöä kohtaan. Sää-
tyjen erimielisyys ja varsinkin suomalaisuusliikkeen vaikuttajien kes-
kinäinen kilpailu haittasivat edustuslaitoksen toimintaa, mutta niitä ei
haluttu erityisesti korostaa.16  Mieluummin puhuttiin kokoavaan sä-
vyyn kansan edustamisen, valtiopäivien ja vaalien tärkeydestä kuin
säätykokouksen vaikeuksista.17  Jos voimasuhteet senaatissa eivät tyy-
dyttäneet, tähdennettiin parlamentarismia eli ”eduskunta-valtaisuut-
ta”.18  Ruotsinmieliset ja liberalistit olivat ”valtiollisessa elämässä” vai-
kuttavia ja suomalaisuuden ulkopuolelta tulevia ”oikeita” vastustajia,
joiden kautta määriteltiin suomalaisuutta ja sen tehtäväkenttää.

Uudessa Suomettaressa edustuslaitoksen tuli olla yhdenmukaisesti toi-
miva kokonaisuus. Erimielisyys ei sopinut kansalliseen kuvaan ”val-
tiollisesta” (nykykielessä poliittisesta) toiminnasta, jota haluttiin Snell-
manin oppien mukaisesti tarkastella ennen muuta ”siveellisenä”, yh-
teistä hyvää tavoittelevana työnä19 . Ruotsin ja Suomen poliittiseen
kulttuuriin keskeisesti kuuluneesta yksimielisyyden retoriikasta oli muo-
toutunut myös suomalaisuutta koskeva opinkappale: ”… yksi asia on

14 Uusi Suometar 2.1.1882, s. 1; 3.1.1883, s. 1 ja 3.1.1887, s. 1.
15 Liikanen 2003, s. 288.
16 Uusi Suometar 2.1.1885, s. 1.
17 Uusi Suometar 2.1.1885, s. 1.
18 Uusi Suometar 2.1.1884, s. 1.
19 Pulkkinen 2003, s. 226–236.
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yli kaiken selvä: yksimielisyys on aina ollut ja vastakin oleva suoma-
laisen asiamme varmimpia, tehokkaimpia edistäjöitä; sen kadotessa
kansallinen kysymys saisi iskun, josta se työläästi olisi toipuva.”20  Yk-
simielisyyden oppi soveltui hyvin poliittisten kilpailijoiden arvoste-
luun. Kiintoisampaa kuitenkin on, että sen näkökulmasta oli mahdol-
lista ja mielekästä kuvata valtiollisten instituutioiden piirissä tapahtu-
nutta tavanomaista toimintaa, kilpailua ja etujen tavoittelua, erityise-
nä moraalisena ilmiönä.

Yksimielisyyden hyveen näkökulmasta arvosteltiin niin ikään maa-
kuntien välistä erimielisyyttä. Vuosikertomuksissa se konkretisoitui
rautateiden rakentamista koskeviin kiistoihin.21  Lisäksi yhtenäistä kan-
sallista hahmoa luotiin suhteessa toisiin kansoihin. Yhtä lailla olen-
naista oli ulottaa kansallisia erityispiirteitä mahdollisimman kauas his-
toriaan. Kansakunnan ulkopuolisessa maailmassa oli sekä tavoitelta-
va että uhkaava ulottuvuus. Kummatkin niistä olivat tärkeitä perustel-
taessa yhteisten asioiden hoitoa ja kansakunnan olemassaoloa.22  Täs-
sä mielessä vuosikatsausten suomalaisuus määrittyi toisaalta kansalli-
seen olemassaoloon liittyvien uhkien, toisaalta ulkomaalaisten anta-
man arvostuksen kautta. Etenkin venäläisten arvonanto todettiin suo-
malaisille aina hyödylliseksi. Olennainen kansallista yhteisöä vahvis-
tava tekijä oli kansainvälinen näkyvyys, jonka hankkimisessa tärkei-
nä pidettiin teollisuusnäyttelyitä ja hallitsijan vierailuja.23

Vuosikymmenen jälkimmäisellä puoliskolla ”liika europalaisen huo-
mion” saaminen saattoi kuitenkin ärsyttää Venäjän kansallismielisiä
lehtikirjoittajia. Venäjän muodostama uhka tiivisti Suomen hahmoa
pitkän historian omaavana, erillisenä poliittis-alueellisena kokonaisuu-
tena:

20 Uusi Suometar 2.1.1886, s. 2.
21 Esim. Uusi Suometar 3.1.1883, s. 1; 2.1.1884, s. 2; 2.1.1885, s. 2 ja 3.1.1887, s. 1.
22 Geopolitiikasta poliittis-alueellisten yksikköjen rakenteiden luomisessa ks. Harle & Moisio

2000, s. 39-51.
23 Uusi Suometar 3.1.1883, s. 1 ja 3.1.1886, s. 1.
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Tosin kyllä kansamme koko historia on yhtämittainen todistus
siitä, että korkeampi kaitselmus ohjaa kansojen niin kuin yk-
sityistenkin kohtaloita; tosin myöskin meidän asemamme eri
valtiona on niin selvä seuraus vuosisatain kehityksestä, että on
mahdotonta ajatella sitä riippuvaksi jonkun puolueen pyyteis-
tä Venäjällä, niin kauan kuin Suomen kansa tunnollisesti ne
velvollisuudet täyttää, joita sen valtiollinen asema siltä vaatii.24

Senaattori Leo Mechelinin Suomen valtiollista asemaa koskeneita kir-
joituksia vastustaneen K. F. Ordinin teos Suomen valloitus ilmestyi vuon-
na 1889.25  Seurannutta suomalaisten oppineiden ja venäläisten po-
liitikkojen välistä taistelua kuvattiin Uudessa Suomettaressa maan asemaan
kohdistuvana tuntemattomana ja epämääräisenä, mutta sitäkin vaa-
rallisempana uhkana, jonka ”juuria ei voi löytää”. Tässä tilanteessa
kansan oli käyttäydyttävä maltillisesti, uskottava Jumalaan ja hallit-
sijaan.26  Vuosikymmenen lopulla suuriruhtinaskunnan autonominen
asema ja oppi Suomen valtiosta alkoivat tunnetusti ajautua syvem-
pään ristiriitaan Venäjän yhtenäisyyttä korostavan politiikan kanssa
ja ulkopuolisesta vihollisesta tuli entistä tärkeämpi osa suomalaisen
kansakunnan ideaa, sen alueellista perustaa ja poliittisten instituutioi-
den toimintaa.

Uskonnon ja hallitsijan poliittisen merkityksen kasvaminen ei kui-
tenkaan liittynyt vain hankaliin Venäjän-suhteisiin. Fennomaanien ase-
man vakiintuessa varsinkin kokous- ja seuratoiminta oli 1880-luvulla
kehittynyt muutenkin uskontoa ja hallitsijaa yhteisinä tunnuksina ko-
rostavan moralismin suuntaan, eikä valistuksesta ja suomalaisuudesta
innostuttu enää aivan entiseen tapaan27 .

24 Uusi Suometar 3.1.1886, s. 1.
25 Jussila 2004, 537.
26 Uusi Suometar 1.1.1890, s. 2.
27 Liikanen 1995, 325.
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Kaunokirjallisuudessa kansallinen kokonaisuus, isänmaa, sai hah-
monsa niin ikään ulkoisen uhkan kautta. Suomalaiset puolustivat ko-
tejaan ja maitaan venäläisiä vastaan Tuulivaaralaisissa. Siinä esiintyi
peräänantamattomia taistelijoita, joille sukupolvesta toiseen oli tär-
keää uhrautua isänmaan puolesta Venäjän uhkan ja painostuksen al-
la.28  Kertomukset hahmottivat lukijan mieleen kansakunnan kunnia-
kasta menneisyyttä ja rakensivat samalla käsitystä erityisestä suoma-
laisuudesta, jonka puolustaminen oli aina ollut tärkeää. Viholliskan-
saa vastaan oli sen sijaan noustu avoimesti Kalevalassa puolustettaessa
omia oikeuksia maahan, omaisuuteen ja olemassaoloon.29  Näin epä-
oikeudenmukaisen ”herravallan” käyttäminen koko kansakuntaa mää-
rittelevänä uhkana ei jäänyt fennomaanipoliitikkojen tai lehtimiesten
yksinoikeudeksi. Pikemminkin sen kantava pohja oli talonpoikaisen
väen omakohtainen ja vuosisatainen kokemus vääryydestä: herrojen
muodostamasta uhkasta, jolle ei juurikaan mahtanut mitään. Siitä oli
muodostunut ajan kuluessa ymmärrys omasta erityisyydestä, omim-
masta kulttuurista, josta selvästi erosivat kaikki herrat.30  Pietari Han-
nikaisen Punainen lähde ja Salojärven kukka kertomuksissa näitä olivat
ruotsia puhuvat säätyläiset. Samaisissa kertomuksissa tuli esille niin
ikään suomalaisen kansan voimakas laillisuuden tunto, kuten Aleksis
Kiven Seitsemässä veljeksessäkin. Suomalainen talonpoika oli lakinsa lu-
kenut ja osasi vaatia sen ehdotonta noudattamista, eikä suvainnut her-
roja, jotka käyttivät lakia omien etujensa mukaisesti ja kohtelivat sen
varjolla talonpoikia väärin. Hän saattoi vaatia myös oikeudenmukais-
ta kohtelua yhdenvertaisuuteen vedoten kuten Juhani kartanon isän-
nältä: ”Kaikilla meillä on yhteinen laki, jonka edessä seisomme verta-
verroin. Sillä ämmän kohdusta olet sinä astunut ulos juuri niin kuin

28 Suomenkielisen historiallisen romaanin varsinainen nousukausi alkoi 1890-luvulla, jolloin nii-

tä kirjoittivat mm. Santeri Alkio ja Santeri Ivalo. Koskimies 1965, s. 196, 238–242.
29 Apo 2004, s. 281.
30 Vilkuna 2005, s. 137, 145, 218–219.
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minäkin…”31  Sananlaskuna tunnettu ”Laki niin kuin luetaan, asia niin
kuin ajetaan” ei ollut hyväksyttyä käytäntöä talonpoikaisesta näkö-
kulmasta, mutta arkipäivää sittenkin.

Suuriruhtinaskunnan ”valtiollinen asema” määräsi velvollisuuksia,
joiden kautta suomalainen tiesi olevansa suomalainen. Hänen oli ol-
tava tietoinen poliittisten instituutioiden historiasta, jonka tekijöitä oli-
vat valtiopäivillä, senaatissa ja yliopistossa vaikuttaneet kansalliset vir-
kamiehet. Tämä näyttäytyi kansakunnan yhteisöllisen identiteetin kan-
nalta merkittävämmältä kuin hallitsija tai säätyihin järjestymisen pe-
riaate. Lisäksi suomalaisen oli pidettävä tärkeänä ulkomailta hankit-
tua ja saatua arvostusta, eikä hänen tullut unohtaa venäläisten isän-
maalle muodostamaa uhkaa.

Kulttuuriyhteisö ja sivistyksen arvo

Kansakunnan poliittisen tunnusmerkistön ohjaaman käytöksen omak-
suminen oli Uudessa Suomettaressa ikään kuin käytännön välttämättö-
myys. Yhteisten poliittisten tunnusten esittelyn ohella yleisölle suun-
natussa suomalaisuudessa oli vahva kulttuurinen painotus. Kansalli-
suuden arvon suuruuden arveltiin näkyvän siinä, kuinka suomalai-
suus onnistuttaisiin tunnistamaan erityisenä kulttuuriyhteisönä. Täl-
lainen ajatus kuului suomenkielisen lehdistön omaksumaan ns. snell-
manilaiseen fennomaniaan, jossa valtiolla tarkoitettiin etupäässä it-
sestään tietoista kulttuuriyhteisöä. Se taas saavutettaisiin sivistymisen
kautta. Sivistys nähtiin edellytyksenä sekä eurooppalaistyyppisen kir-
jallisen kulttuurin syntymiselle että taloudelliselle kehitykselle. Leh-
tikirjoittelussa sivistys soveltui yleiskäsitteeksi kuvaamaan edistystä kai-
killa inhimillisen elämän alueilla. Suomalaisuuden yhteisenä tunnuk-

31 Seitsemän veljestä, s. 198.
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sena sivistyminen olikin usein varsinaisia poliittisia tunnuksia tärkeäm-
pi. Sivistystyö tarjosi puitteet poliittiselle toiminnalle, mutta myös mah-
dollisuuden luoda Venäjän-suhteiden ylä- ja alamäet kestävää kansal-
lista kulttuuria.

Tärkeimpiä kansalliselle sivistykselle olivat suomenkieliset oppilai-
tokset. Koulusivistyksen katsottiin lujittavan yhteenkuuluvuuden tun-
netta ja vähentävän eroja eri paikkakuntien välillä. Sen välityksellä
kaukaistenkin maakuntien asukkaat saattoivat ymmärtää asemansa
osana suurempaa kokonaisuutta. Säätyedustuslaitos oli tärkeässä osas-
sa kun kouluille hankittiin rahoitusta, mutta niitä perustettiin paljon
myös yksityisillä varoilla. Erityisenä huomion kohteena 1880-luvun
vuosikatsauksissa olivat suomenkieliset ammattikoulut ja kaupallisen
alan oppilaitokset. Niitä tarvittiin teollistuvassa maassa enemmän kuin
”oppineiden kouluja”. Kaupallisen alan merkityksen korostaminen
oli samalla osa suomenmielistä politiikkaa, sillä ”rahavallan niin kuin
virkavallankin” sanottiin muuten pysyvän ruotsalaisten käsissä.32

Vuosittain merkittävin ”aineellinen saavutus” oli rautatieverkoston
laajentuminen. Taloudellisen edistyksen lisäksi rautateillä oli suuri si-
vistyksellinen vaikutus. Ne ilmensivät sivistyksen suuntaa, joka eteni
keskuksesta periferiaan rautatien välityksellä. Kuten koulutkin, rauta-
tie opetti suomalaisia tuntemaan maansa rajat ja vei samalla kohti
kansallista ja kulttuurista yhtenäisyyttä: se yhdisti maakunnat pääkau-
punkiin sekä toisiinsa ja saattoi tuoda kosketuksen myös ulkomaalai-
siin.33

Käsitykset sivistyksen arvosta tiivistyivät läntisen Euroopan kauno-
kirjallisen, filosofisen ja tieteellisen tradition ympärille. Kielensä kir-
jallistamisen avulla myös suomalaiset tulisivat osaksi tätä traditiota.
Suomalaisuuspuheessa kansallisen yhteisön arvostetuksi jäseneksi pää-
seminen alkoi riippua siitä, kuinka paljon kyettiin arvostamaan oppi-

32 Uusi Suometar 3.1.1881, s. 1; 2.1.1884, s. 1 ja 1.1.1889, s. 2.
33 Uusi Suometar 2.1.1885, s. 2; 3.1.1887, s. 2 ja 1.1.1890, s. 2.
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neisuutta ja kansallisromanttisten periaatteiden mukaan kirjoitettua
kirjallisuutta.34  Vuosikatsauksissa kansallisten suurmiesten toiminta
ja saavutukset toimivat esimerkkeinä eurooppalaistyyppisen kulttuu-
riyhteisön syntymisestä. Mielenkiintoista on, että sen tekijöinä esiin-
tyivät samat viranomaiset, joiden toiminta antoi Suomelle poliittisen
hahmon.

Kansakunnan henkisen perinnön luojat olivat senaattoreita ja pro-
fessoreita. 1880-luvulla maineikkaimmat nimet Uudessa Suomettaressa
olivat Snellman, Lönnrot, Yrjö Koskinen ja Ignatius. Senaattori Snell-
man oli suomen kielen ja kirjallisen kulttuurin vahvin esitaistelija. Lää-
käri ja suomen kielen professori Elias Lönnrot oli sommitellut runo-
kokoelma Kantelettaren ja koonnut Kalevalan muinaissuomalaisen elä-
mänmuodon konstruktioksi, 1800-luvun eeposihanteen mukaisesti.35

Yrjö Koskinen oli kirjoittanut Suomelle historiaa ja vaikutti senaatissa
suomalaisen puolueen johtohahmona.36  Kansallisista vaikuttajista tois-
tuvasti esillä oli lisäksi tilastoviraston johtaja ja senaattori Ignatius, jo-
ka kehitti suomalaisen tilastotieteen eurooppalaiselle tasolle. Hän oli
laatinut Suomen maantiedettä käsittelevän oppikirjan ja Suomen en-
simmäisen julkaistun kansantulolaskelman vuodelta 1880.37  Kulttuu-
riyhteisö hahmottui monin paikoin virkamieskulttuurina.

Viranomaisvaikutuksen lisäksi rakentavana voimana esiintyi yleen-
säkin sivistymisen edesauttama tarve menestyä sosiaalisesti ja talou-
dellisesti. Kulttuurisuomalaisuus ei saanut olla pelkkä valistuksen ai-
kaansaama ilmiö. Se haluttiin esittää väestön spontaanina reaktiona
kehitykseen, koulunkäyntinä ja kasvavana mielenkiintona kulttuuri-
tapahtumia kohtaan. Kansanvalistusseuran toimintaan kuuluneiden

34 1800-luvun lopun kansallisromantiikasta ja kaunokirjallisuuden malleista ks. esim. Lyytikäi-

nen 1999, s.148 – 152.
35 Uusi Suometar 2.1.1882, s. 1; 2.1.1886, s. 2; 3.1.1887, s. 1.
36 Uusi Suometar 2.1.1883, s. 1 ja 2.1.1884, s. 1.
37 Uusi Suometar 3.1.1881, s. 1 ja 3.1.1886, s. 1.
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laulu- ja soittojuhlien suosio katsottiinkin todistukseksi suomalaisten
esi-isiltä peritystä rakkaudesta musiikkiin. Kansa ymmärsi laulamisen
ja soittamisen sivistävän ja virkistävän vaikutuksen.38  Tavanomaisin
musiikin muoto oli virsien laulanta, jolla oli Uuden Suomettaren mu-
kaan merkitystä myös suomalaisen esteettisen maun kehittäjänä: ”An-
takoon Jumala siunauksensa, että uusi virsikirja, joka viime vuonna
jotensakin yleiseen käytäntöön on tullut, kehittäisi uskonnollista elä-
mää kansankirkossa, niin kuin se varmaan on kehittävä tervettä kau-
neuden-aistia.”39

Kansan kulttuurisesta heräämisestä kertoivat lisäksi taidenäyttelyt,
ruumiin kulttuurin harrastuksesta taas voimistelun arvostuksen lisään-
tyminen kouluissa sekä voimisteluyhdistyksien perustaminen. Kan-
sallinen erikoisuus oli, että raittiusliikkeen suosio lukuisine kokouksi-
neen liitettiin suomalaisen kulttuuri-innostuksen yhteyteen.40  Sivisty-
neistö käsitti raittiusliikkeen ympäristöksi, jossa voitiin juopottelun si-
jasta keskittyä helppotajuiseen teatteriin ja konsertteihin hienostuneem-
man identiteetin vahvistamiseksi.41

Sivistyminen yksilön menestystarinana

Yksittäisen ihmisen kannalta sivistymiseen sisältyi lupaus paremmas-
ta taloudellisesta toimeentulosta. Uudessa Suomettaressa sivistys liittyi
yhtä lailla hengen viljelyyn kuin tietoon ja taitoon ”työn ja käytännöl-
lisen toimen alalla”.42  Kansan parissa sivistymistä ei aina nähty niin-
kään tarpeelliseksi: se saattoi näyttäytyä omaa asemaa ja arvoa uh-

38 Uusi Suometar 2.1.1885, s. 2 ja 1.1.1888, s. 2.
39 Uusi Suometar 1.1.1890, s. 2.
40 Uusi Suometar 3.1.1887, s. 1 ja 1.1.1889, s. 3.
41 Sulkunen 1986, s. 36.
42 Uusi Suometar 3.1.1881, s. 1.
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kaavana tekijänä. Sivistys kuului säätyläistölle, herroille. Talonpojan
se saattoi johtaa puoliherruuteen, epäselvään yhteiskunnalliseen ase-
maan, jossa ihminen ei ollut talonpoika eikä herra. Pietari Päivärin-
nan Elämäni kertoi kansan pelkäävän puoliherruutta ja siksi ajattele-
van, ettei talonpoika tarvitse minkäänlaista oppia.43  Kansakoulut he-
rättivät yleisestikin epäilyjä siitä, että niissä kasvatetaan herroiksi.44

Sivistys saattoi kuitenkin näyttää myös tavoiteltavalta ja yksilöä eteen-
päin ohjaavalta voimalta. Valistusmies K. J. Gummeruksen Ylhäiset ja
alhaiset kertoi sivistyksen menestystarinan. Siinä köyhä torpan poika
Johannes osoitti ensiluokkaista lukupäätä ja -halua. Suosiollisen tuki-
jansa avulla hän pääsi ensin opintien alkuun ja sitten kaupunkiin asti
kouluun ja yliopistoon. Joidenkin vaikeuksien kautta hän saavutti hy-
vän aseman yhteiskunnassa. Lukuhaluinen Johannes oli oivallinen
esimerkki eteenpäin pyrkivästä miehestä, joka otti onnen omiin kä-
siinsä. Sivistymisen edellytyksenä oli kuitenkin luonteen kaikinpuoli-
nen moitteettomuus jo alusta asti. Sivistys näyttäytyi varsin jalosta-
vana, mutta toisinaan vaarallisena tekijänä. Johanneksen henkistä ta-
sapainoa sivistys saattoi järkyttää tämän alkaessa miettiä liian suuria
asioita. Kuitenkin hän oli oppinut, että maallisessa elämässä ei ollut
syytä ylpistyä liikaa tai kuvitella tietävänsä kaikkea, sillä lopullisen
tiedon ihminen saavutti vasta kuolemansa jälkeen.45

Sivistymisellä oli pyrittävä korkeampiin päämääriin kuin pelkästään
oman yhteiskunnallisen aseman parantamiseen ja edun tavoitteluun.
Suomettarelaisen ihanteen mukaan se tuli nähdä koko elämän kestä-
vänä jatkuvana korkeamman tavoitteluna. Juho Reijosen kertomuk-
sessa Merkillisiä miehiä oman edun etsimisestä moitittiin yhteiskun-
nallisia asioita johtamaan hakeutuvia henkilöitä. Heitä kun elähdyt-

43 Elämäni, s. 18.
44 Halila 1980, s. 167.
45 Ylhäiset ja alhaiset, s. 109.
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tivät pohjimmiltaan itsekkäät motiivit.46  Yksilön ja yhteisön suhde
vaikuttikin sekä kaunokirjallisuudessa että Uudessa Suomettaressa mel-
ko jännitteiseltä. Yhtäältä korostettiin yksilön omaa harkintaa: hänen
oli opittava asettamaan tavoitteensa itse ja pyrittävä niihin innokkaas-
ti. Toisaalta tavoitteet oli valittava yhteisön asettamista vaatimuksista,
joiden julkinen määrittely oli keskeinen osa etenkin fennomaanien
politiikkaa.

Seitsemässä veljeksessä korostui sivistymisen omaehtoisuus. Teos oli
realistinen ja humoristinen kuvaus Jukolan talonpoikien vaikeuksista
sopeutua yhteisönsä mallikelpoisiksi jäseniksi.47  Ylhäältä annettu pai-
nostus lukemisen opetteluun nostatti veljeksissä vastustusta, sillä se
oli herrojen, ei talonpoikien touhua. Korostuihan teoksessa muuten-
kin talonpoikainen elämän ymmärrys, johon eivät herrojen elkeet so-
pineet. Sivistymisen pariin hakeutuminen saattoi tapahtua vasta Im-
pivaaran harkinta-ajan jälkeen, omasta halusta ja tarpeesta. Seitsemän
veljestä ei ole sopeutuvan ja kansallisten ihanteiden mukaisesti jäsen-
tyvän sivistymisen kertomus, vaan oppiin hakeuduttiin pikemmin
omien pyrkimysten täyttämiseksi.48  Veljeksistä Eero kohosi kuitenkin
valistusmieheksi ja tuli näin toteuttaneeksi Uuden Suomettaren ihannet-
ta kansakouluja perustavasta ja sanomalehtiä lukevasta, kansan hengestä
tietoiseksi tulleesta suomalaisesta. Hän käsitti:

missä löytyi se maa, se kallis maailman-kulma, jossa Suomen
kansa asuu, rakentelee ja taistelee ja jonka povessa lepäsivät
isiemme luut.49

46 Merkillisiä miehiä, s. 265.
47 Teos on jopa itseriittoisen paikallinen, eikä kytkeydy millään tavalla ajankohdan Helsingin

eliitin kansallisen rakentamiseen. Hyvärinen 2004, s. 71
48 Vrt. Lyytikäinen 2004.
49 Seitsemän veljestä, s. 388.
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Kaunokirjallisuudessa esiteltiin muitakin humoristisia käsityksiä sivis-
tyksestä. Opintielle lähteminen saattoi näyttää talonpoikaisen yhtei-
sön jäsenelle sopimattomalta ulkokohtaiselta herruuden tavoittelulta
kuten J. H. Erkon Nuoressa Aatamissa. Siinä sivistyjä Aatamilla oli jo
alun alkaen väärä motiivi: hän lähti lähinnä tavoittelemaan herrojen
helppoa elämää. Kylän suurimmaksi tietoviisaaksi saattoi kohota opet-
telemalla ulkoa almanakan, aapisen ja katekismuksen.50  Nuori oppi-
las päätti kuitenkin kehittyä edelleen: ”Halpa torpanpoika oli ulko-
naisesti poiskarsittava ja sisällisesti pois juurittava…”51  Herraksi ryh-
tyminen tarkoitti muutosta, jossa oma elämäntapa piti häivyttää ja
ottaa tilalle toinen. Esikuvana Aatamilla oli kylän kirjuri Nurkkelin,
joka olikin oikein kunnollinen herra verkavaatteissaan, kävelykep-
peineen ja silmälaseineen. Lisäksi hän erottui tavallisesta rahvaasta
herraskaisella kävelytyylillään ja ruotsin kirjoitustaidollaan.52

Herraksi ryhtyminen palautui tarinassa erityisesti herraskaisten tun-
nusten omaksumiseen: Aatamin oivalluksen mukaan ensimmäinen
ehto oli oppia joustavasti ja ”keikkapäisesti” kävelemään.53  Tällaisel-
le aseman tavoittelijalle opintiestä tuli varsin takkuinen, eikä Aata-
mista lopulta tullut virkaherraa vaan vain pelkkä herra. Yhdeksi sivis-
tyksen merkiksi Aatamiin tarttui seminaarissa uusi sukunimi, enem-
män herraskaiselta kalskahtava Kehnolin. Herruuden tavoittelu johti
Aatamin yhteiskunnalliseen asemaan, jossa hän ei kuulunut herroi-
hin eikä talonpoikiin. Kylänmiesten suusta kommentoitiinkin sopi-
matonta roolia: ”Virattomat herrat…ennustavat huonoja aikoja” ja
”Ei kannettu vesi kaivossa pysy”54 , eli herran merkit, oppi ja sivistys
eivät olleet säädynmukaisia. Nuori Aatami-kertomus voidaankin näh-

50 Nuori Aatami, s. 4.
51 Nuori Aatami, s. 5.
52 Nuori Aatami, s. 5.
53 Nuori Aatami, s. 6.
54 Nuori Aatami , s. 26.
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dä Ylhäiset ja alhaiset -teoksen esittelemästä sivistymiskertomuksesta.
Naurun alaiseksi tulevat sekä herrat että liian korkealle, oman sää-
tynsä yläpuolelle, kurkotteleva torpan poika, jota elähdyttävät sivis-
tyksen ulkoiset merkit.

Sivistystä säädyllisessä järjestyksessä

Kansankirjailijoiden teoksissa talonpojalle sopiva sivistys määrittyi var-
sin yksiselitteisesti. Pietari Päivärinnan Tahdon voiman vanhempi isän-
tä Juho oli luku- ja kirjoitustaitoinen ja osasi lisäksi hyödyntää taito-
jaan tarpeellisten tietojen etsimisessä. Samoin hänen pojastaan Mi-
kosta kehittyi jo nuoresta hyvä lukija ja kirjoittaja ja näin hän saattoi
toimia kyläläisten kirjoitusasioiden hoitajana. Sopivasta sivistyksestä
muodostui teoksessa talonpoikainen hyve.55  Sen vastakohdaksi esiin
nousi pahe: talonpojalle sopimaton kaupunkisivistys. Mikko hylkäsi
vanhan elämänmuodon ja lähti virkauralle kaupunkiin joutuen näin
herraksi. Teoksessa herraskaisuus oli vastakkaista talonpoikaiselle ter-
veelle ja raittiille elämälle luonnon helmassa. Herrojen hempeään
elämään kuului köykäinen työ, mukavat sängyt ja verkavaatteet, jot-
ka nekin olivat pehmeitä talonpoikaisiin sarkavaatteisiin verrattuna.56

Kaupungin rientoihin tottumattomana Mikko joutui pian väkijuomia
nauttimalla turmioon. Hänet pelasti paluu takaisin omaan säädyn-
mukaiseen elämään, parantavan ruumiillisen työn ääreen rakkaiden
ihmisten keskelle: ”uusi elämän mukavuus ei ollut mitään muuta kuin
hedelmä asukasten ahkerasta ja järjestetystä – työn teosta.”57

Kaunokirjallisuudessa usein toistuneen näkemyksen mukaan talon-
poika saattoi parhaiten toteuttaa tehtäväänsä omalla alallaan, ei kau-

55 Tahdon voima, s. 8–13.
56 Tahdon voima, s. 41, 55, 60–61.
57 Tahdon voima, s. 68.
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pungin sivistyneenä herrana. Parannusta omaan asemaan oli niin ikään
syytä tavoitella vain säädyn sallimissa rajoissa eli omalla ruumiillisel-
la työllä. Näin saattoi saavuttaa talonpoikaisuuden vahvimman kivi-
jalan, oman vauraan talon, jonka isännäksi Mikkokin lopulta kohosi.
Säädynmukaisessa asemassaan Mikko toimitti tehtäväänsä kotikyläs-
sään sopivasti sivistyneenä miehenä. Hän puuttui asiantuntevasti yh-
teiskunnallisiin kysymyksiin ja neuvoi muita kyläläisiä.58  Koskelan uk-
ko kertomuksessa päähenkilö mainitaan ensiluokkaiseksi talonpoikien
edustajaksi opillisessa suhteessa, sillä hän oli luku- ja kirjoitustaitoi-
nen ja muutenkin viisas.59  Irjassa isäntä Kanervassa voidaan tunnistaa
sivistyneen ja valveutuneen talonpojan henkilö. Kanerva lukee sano-
malehtiä ja kirjoittaakin niihin itse kuten valistuneen talonpojan hen-
kilön esikuva, Jukolan Eero, ikään.

Entä sopiko sivistyminen naiselle? Theodolinda Hahnssonin, fen-
nomaanien koulutus- ja sivistysihanteet omaksuneen kirjailijan, Huuto-
laiset –teoksessa (1887) Iiri kävi koulun ja rupesi opettajattareksi. Nai-
misiin menon jälkeen opettajattaren toimi sai väistyä perheessä ta-
pahtuvan kasvatustyön tieltä. Kansankirjailija Kauppis-Heikin Alii-
nassa päähenkilö jätti seminaarin ja sivistyksen sikseen ja palasi kotiin
hoitamaan sairasta äitiään ja perhettään. Naisen oli hyvä saada sivis-
tystä, mutta kodin velvollisuudet, hoiva ja kasvatus, olivat tärkeäm-
piä.60  Toisaalta sivistys kytkeytyi osaksi onnellista avioliittoa. Nainen
saattoi olla miehen kumppani ja ystävä, jos hän ymmärsi yhteiskun-
nallisista asioista ja molemmat saattoivat tukea toisiaan mielipiteis-
sään. ”Ylpeä ja turhanaikainen” vaimo sen sijaan teki miehestä on-
nettoman.61

58 Tahdon voima, s. 72–73..
59 Koskelan ukko, s. 222.
60 Naisten sivistyminen ja rooli puhutti paljon kaunokirjallisuudessa sittemmin esimerkiksi Maila

Talvion teoksissa.
61 Huutolaiset, s. 193, 97.
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Raatamisen ylevä velvoite

Kaunokirjallisuudessa elämäntaistoa käytiin raatamalla ruumiillises-
sa työssä. Lukemisia kansalle -valistuskirjasarjassa ilmestynyt Mikko-
lan torppa (1854) on varhainen kovan työnteon ylistys. Raataja, Mik-
ko, lähti heikoista oloista liikkeelle, mutta vaivojaan ja ponnistuksiaan
säästämättä hän raivasi torppansa korpeen paljain käsin ja pääsee näin
elämässään eteenpäin. Elämästä ei koskaan puuttunut vaikeuksia, mut-
ta niistä selvisi sinnikkyydellä. Luonteenlaadun vain oli oltava luja ja
ymmärtäväinen kuten Mikolla. Hänestä tulikin vauras ja arvostettu
isäntä, kun taas naapurin talollinen menetti juopottelun takia kaiken
ja oli se huono esimerkki. Raatamiskertomuksessa talonpojan tärkeim-
mät ominaisuudet olivat toistuvasti ahkeruus, peräänantamattomuus
ja luja luonne. Niiden avulla voi parantaa asemaansa yhteiskunnassa.
Talonpoikaisyhteisössä oman talon tai ainakin torpan omistajaksi pää-
sy oli tavoiteltua. Arvomaailma oli vielä tiukasti sidoksissa sääty-yh-
teiskunnan ikuiseksi ajateltuun järjestykseen ja siihen nojaaviin käsi-
tyksiin jokaisen ihmisen määrätystä paikasta.

Kunnollinen talonpoikainen elämä näyttäytyi ruumiillisena raata-
misena: ”Näin taisteli Perälän Juho kunniakasta taisteluansa, ei mie-
koin, vain kirvein ja auroin…”62  Koskelan ukko kertoi elämästään raa-
tamismallin mukaisesti. Hän oli aloittanut täysin tyhjästä maatilkul-
laan: ”..kirves oli kädessä kun Koskelaan tulin. Hongan oksaan siinä
konttini pistin, enkä isäni peruja ole syönyt enkä juonut…”63  Kunnon
mies selvisi yksin, eikä pelännyt työtä. Kova työnteko oli normi ja sen
mukaan eletystä elämästä saatettiin kertoa omanarvontuntoisesti ja
hieman ylpeänäkin. Tällaisen kerronnan tavan voi palauttaa kansan-
omaiseen kertomaperinteeseen, jossa talonpoikaiset arvot kiinnitty-

62 Tahdon voima, s. 7.
63 Koskelan ukko, s. 218.
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vät arjen konkreettiseen todellisuuteen, eivätkä pelkistyneet kansalli-
sen ideologian värittämiksi näkemyksiksi maalaisväestölle sopivasta
elämästä.64

Tintta-Jaakko toisti raatamiskertomuksen mallia. Siinä Jaakon koti
oli vihoviimeisimpien paheiden, viinanmyymisen ja kortinpeluun tyys-
sija. Tämä tausta ei kuitenkaan sinetöinyt nuoren miehen kohtaloa.
Hän ponnisteli oman talonsa eteen ahkerasti ja kohtaloonsa tyytyen.
Jaakko uskoi, että ”onni ja onnettomuus tulevat Jumalalta” ja että ”ah-
keruus kovan onnen voittaa”. Ennen pitkää nöyrä nuorukainen saa-
vutti omalla työllään kunnollisen yhteiskunnallisen aseman ja riittä-
vän toimeentulon perheelleen ja saattoi näin elää ”vankkaa talonpo-
jan elämää.”65  Raadannan ylistys osoitteli ja valisti kansallisen ideolo-
gian hengessä kuten tällaisten ihanteiden itsekin omaksuneen kirjaili-
jan (Pietari Päivärinnan) teoksen saattoi arvellakin.

Korpelan Tapani oli kirjoittajansa (Heikki Meriläinen) omaelämäker-
rallinen lapsuudesta miehuusikään ulottuva kertomus. Päähenkilö oli
varsin omaehtoinen mies, jota ankara ja epäoikeudenmukainen kas-
vatus ei nujertanut. Lisäksi hän oli varsin nokkela sanankäyttäjä; sa-
navalmius osoittaa hänen omanarvontuntoaan ja omapäisyyttään elä-
män valintojen tekijänä. Kotitalostaan Tapani oli pitänyt hyvää huol-
ta, mutta vanhemmille epämieluisa puolison valinta esti talon isän-
nyyteen pääsemisen. Hänen oli jätettävä kotinsa ja hankittava elan-
tonsa muuten. Tämä ei haitannut, sillä Tapani tunsi olevansa parhaas-
sa iässä oleva kova työntekijä: ”…mies olen, missä tarvitaan. Olen-
han nuori ja terve, siinä on pohjaton aarteeni.”66

Vastoinkäymisten kautta nuori mies harjaantui ammattiin. Hänestä
tuli arvostettu seppä, jolle työtä oli aina tarjolla. Tapanin tarinassa ei
kohottu maaseutuyhteisön huipulle ja vauraaksi talonomistajaksi, mut-

64 Bahtin 1996, s. 261–291.
65 Tintta-Jaakko, s. 103, 115, 194.
66 Korpelan Tapani, s. 133.
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ta saavutettiin tyydyttävä asema, joka teki onnelliseksi. Seppä Tapani
ja hänen vaimonsa Mari elelivät onnellisena vuokraamassaan siistissä
ja sievässä kamarissa, jossa heiltä ei puuttunut mitään. Henkilökohtai-
set pyrkimykset täyttyivät kertomuksessa lopulta yhteisöllisten nor-
mien mukaisesti: työn kautta saavutettu vakiintunut asema, avioitu-
minen ja yhteinen asunto toteuttivat yksilön ja talonpoikaisyhteisön
keskeisiä arvoja. Kertomuksessa painottui kuitenkin ihmisen vapaus
tehdä omia valintoja ja mahdollisuus toteuttaa itseään. Korpelan Tapa-
ni oli omaehtoisen työteliäisyyden kertomus, jossa raadettiin, mutta
itse valittua päämäärää kohti.

Perinteisesti nainen on esitetty perheelle ja koko yhteiskunnalle tär-
keänä kasvattajana ja näin rooli määräytyi suomalaisessa kaunokir-
jallisuudessakin kuten Huutolaisissa. Ahkerasti työtä tekevälle miehel-
le oli tärkeää, että hänellä oli tukenaan suurisydäminen vaimo, joka
pystyi karkottamaan huolet miehensä mielestä: ”…vaimo ei tarvin-
nut kuin sydämen. Sillä voi heikko nainen parantaa ne haavat, joita
ulkonainen elämä mieheen usein iskee. Ilman uskollisetta vaimotta
sortuisi mies kohtalon raskaan taakan alle...”67  Lempeän vaimon loh-
dutus lievitti kohtalon kolhuja ja esti miestä ajautumasta juoppouteen
epätoivon hetkinä.68

Raatamiskertomuksista voi havaita pyrkimyksen ylevöittää elämään
välttämättömästi kuuluvia asioita.69  Kova ruumiillinen työ oli talon-
poikaisen väen osa, mutta sen kertominen sankaritarinana antoi siihen
omanarvontuntoisen sävyn. Itse työnteko ja sen vaatimat raskaat pon-
nistelut sekä siitä seuraava väistämätön uupuminen ja epätoivonkin tun-

67 Lautta-Jussin tyttö, s. 102.
68 Tahdon voima, s. 7.
69 Ylevöittämistä Runebergin teoksissakin voidaan havaita, mutta näkökulma nousee sääty-

yhteiskunnan harmoniasta. Runebergin Hirvenhiihtäjistä on aina nostettu etualalle teoksen

sovituksellinen idylli ja sen ihanteelliset henkilöt, jotka ovat nöyriä ja työteliäitä alamaisia.

Rantanen 1995, s. 178–179.
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ne saatettiin kääntää jopa ylpeydeksi omasta vaativasta tehtävästä elä-
mässä, josta kuitenkin varsin kunniakkaasti selvittiin. Kertomus elämästä
koostui toimista ja suorituksista ja ihmisen identiteetti muodostui en-
nen kaikkea kertomuksena eletystä ja kerrotusta elämästä.70

Toiston ja ylevöittämisen kautta raatamisen ja työn korostaminen
kohosi paikoin myyttisiin mittasuhteisiin: ”…talon isäntä oli ’toimen
ukko’ ja ankara kasken raataja; emäntä taas ymmärsi niin parhaiksi
sekoittaa petäjänkuorta taikinaan, ettei siinä pihkan eikä imelän ma-
ku paljo tuntunutkaan.”71  Toistuva kuvasto kertoi raatamisen tärkey-
destä: se jalosti ihmisen ja opetti hänelle hänen paikkansa. Toisinaan
tässä auttoi vanhatestamentillinen kärsimys. Eräskin vauras ja ylpeä
talollinen oli syyttänyt katovuosista Jumalaa ja oppi nöyryyttä vasta
menetettyään kaiken.72

Konkreettiseen todellisuuteen pohjautuvat raatamiskertomukset täyt-
tivät tehtäviä, joita ylipäänsä kulttuuriset myytit: ne loivat talonpoi-
kaisen väen identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta.73  Samalla kerronta loi
pohjaa kansallisen identiteettipolitiikan rakentumiselle ahkerasti työs-
kentelevän kansan varaan. Työnteko korostui talonpoikaisena arvo-
na, mutta samalla kertomuksille oli hahmottumassa selkeä kansalli-
nen tehtävä.

Pohjoinen luonnonjärjestys ja suomalainen identiteetti

Lähtökohtana Uuden Suomettaren kerronnassa oli historian ihmisiä yh-
distävä luonne; sen luonnollisena pidetty suhde selvärajaiseen väes-
tölliseen ja alueelliseen kokonaisuuteen. Kerronnallisilla valinnoilla

70 Vrt. Taylor 1989, s. 288 – 289.
71 Muistelma Savosta, s. 200–201.
72 Sokea Pietari.
73 Tudor  1972, s. 121–140, Barthes 1994, s. 173–201.
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tähdättiin omaleimaisiin kansallisiin tuntomerkkeihin, jotka ilmensi-
vät yhteisöllistä jatkuvuutta menneisyydestä nykyisyyteen ja tulevai-
suuteen. Samalla tavoitteena oli rajojen tuottaminen suhteessa toisiin
kansakuntiin, usein myös haittaavaksi koetun sisäisen erilaisuuden häi-
vyttäminen. Näkyvässä osassa olivat arkikokemuksen ulkopuolelle jää-
vät abstraktit ja verrattain suuret kokonaisuudet. Sellaisia olivat esi-
merkiksi kansa, kansakunta, suomalaisuus ja valtio. Tällaisia ”suuria
asioita” konkretisoitiin suoran, yksityiskohtaisen todellisuuden kuvaa-
misen avulla, esimerkiksi antamalla yleisesti tunnetuille tapahtumille
tai luonnonoloille kansallinen merkitys tai kertomalla suurmiesten
teoista.

Yleisemmin tässäkin artikkelissa käsiteltyä lehtikirjoittelua voidaan
pitää osana poliittiseen kamppailuun liittyvää diskursiivista vaikutta-
mista. Se ei perustunut pelkkään oikean tiedon julistamiseen, vaan
myös tunteiden ja harkinnan herättämiseen.74  Yksittäisen ihmisen nä-
kökulmasta kirjoituksissa rakennettiin sisäistettyä tarpeiden ja käyt-
täytymismallien kokonaisuutta: yhteisöllistä identiteettiä, johon yksi-
löllä olisi tunneside, mutta jonka piirteitä kohtaan hän olisi uskollinen
myös ymmärtäessään siitä koituvan edun. Kiinnostavaa tällaisessa iden-
titeettipuheessa onkin se, kuinka sen välittämä arvo- ja pyrintömaa-
ilma koetetaan tehdä ymmärrettäväksi ja uskottavaksi. Tässä kohdin
lehdistön kerronta läheni kaunokirjallisuutta, jossa todellisuutta kuvat-
tiin yksityiskohtaisesti ja konkreettisesti yksilöiden toiminnan kautta.

Kaunokirjallisuus kertoi ennen kaikkea talonpoikaisen yhteisön ar-
voista ja käsityksistä kunnollisesta sekä yhteisön kannalta hyväksy-
tystä elämästä. Teoksissa kansallinen yhteisö, kansainvälinen maail-
ma tai institutionaaliset roolit eivät olleet kovin tärkeitä. Yksilön tuli

74 Klassisena esimerkkinä diskursiivisten valtamekanismien tutkimisesta mainittakoon Michel

Foucault’n johdatus seksuaalisuuden historian tutkimiseen. Foucault 1990, tässä etenkin s.

8, 141–142. Foucault tarkasteli ihmistä ja hänen elämäntapojaan koskevia diskursiivisia käy-

täntöjä ruumiin politisoitumisena, modernina poliittisena tekniikkana.
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kunnioittaa yhteisöllisesti määriteltyjä periaatteita ja asettaa oman elä-
mänsä tavoitteet niiden mukaisiksi. Arvot oli sisäistettävä niin, että ne
muodostivat luonnostaan yksilöllisen elämän perustan. Kovalla työn-
teolla ja uupumattomalla vaivannäöllä oli kunkin saavutettava yhtei-
sön jäsenyys: oli raadettava hengenpitimiksi, valittava sopiva puoliso
sekä tultava sopivan sivistyneeksi.

Arkisen maataloustyön piiristä löydettiin sopivimmat vertaukset ku-
vaamaan väestön suhdetta kansalliseen kehitykseen. Jumalan säätä-
män luonnonjärjestyksen mukaisesti suomalaisten oli aina ollut jak-
settava ponnistella tulevaisuuden eteen, vaikka halla saattoi milloin
vain tehdä työn tulokset tyhjäksi.75  Uudessa Suomettaressa myös poliit-
tinen kuuliaisuus ja kansallisen kulttuurin arvostus syntyivät työ-ver-
tausten kautta. Kansallinen vaikuttaminen edustuslaitoksessa ja se-
naatissa sekä suoritukset tieteen ja muun kulttuurielämän parissa vaa-
tivat fyysisesti raskaaseen maataloustyöhön verrattavia ponnistuksia.
Jos poliittisten instituutioiden toiminta tai kansallisen kulttuurin syn-
tyminen jäisi muuten vaille selvää merkitystä, ajateltiin suomalaisen
aina ymmärtävän kovan työn päälle. Kansaa ja sen johtohahmoja yh-
disti se, että molemmat oli asetettu raskaan työn tekijöiksi jo ”luon-
nonjärjestyksenkin” mukaan.

Kaunokirjallisuudessa joutilaisuus ja laiskuus olivat paheita ja ne
laskettiin eritoten herrojen ominaisuuksiksi. Talonpojat olivat uutte-
ria ja maaseutuyhteisössä arvostettu elämä rakentui raatamiskertomuk-
seksi, jossa tärkeintä oli ylevöitetty ruumiillinen työ. Talonpojan oli
tyydyttävä osaansa, jota hän saattoi parantaa vain säätynsä määritte-
lemissä puitteissa. Kunnollisen talonpojan ominaisuuksia olivat ahke-
ruus, peräänantamattomuus, sitkeys ja luja luonne. Merkkimiehiksi
kaunokirjallisuudessa nousivat kovia kokevat työn sankarit, jotka kär-
simyksissään tarvitsivat todellista ”sielun kykyä”.76  Hyvä vaimo oli

75 Uusi Suometar 3.1.1881, s. 1.
76 Merkilliset miehet, s. 265.
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miehen lempeä lohduttaja ja vankkumaton tuki, johon tämä saattoi
epätoivon hetkinä turvautua. Uuden Suomettaren kansallisten merkki-
henkilöiden joukoissa ei sen sijaan naisille vielä ollut tilaa.

Merkitysten tuottaminen ja tapahtumien jäsentäminen kertomus-
ten avulla on yleinen ja inhimillinen ilmiö. Kertomusten avulla ra-
kennetaan mielekkyyttä ja yhtenäisyyttä yhtä hyvin kansainvälisen
politiikan historiaan kuin yksittäisen ihmisen elämänkulkuunkin.77  Kau-
nokirjallisuuden raatamiskertomuksista muodostui kulttuurinen mal-
li talonpoikaisen elämän jäsentämiseen työn eetoksen pohjalta. Täl-
laiset identiteettikertomukset syntyivät yleisesti hyväksytyistä ja jaet-
tavissa olevista käsityksistä, konkreettisesta arkielämän todellisuudes-
ta.78  Elämän kuvaaminen taisteluna oli yksi keskeinen omaelämäker-
rallisen kirjoittamisen tapa jo 1800-luvun lopulla.79  Näissä kertomuk-
sissa historialliset ja kansakunnan kannalta olennaiset tapahtumat saat-
toivat yhdistyä henkilökohtaiseen kokemusmaailmaan.80  Uudessa Suo-
mettaressa kansalliset tapahtumat kytkettiin yksilön toimintaan: kun-
kin kansallisen yhteisön menestys näytti riippuvan juuri yksilöiden
valinnoista, heidän tavoitteistaan sekä kovasta työnteosta. Niiden va-
raan rakennettuja kansalaishyveitä käsiteltiin lähes säännönmukaises-
ti muutoksen tarpeen näkökulmasta. Edelleen raatamisen malli toistuu
suomalaisen elämän kuvaamisessa 1900-luvulla sekä sanomalehdis-
tön omaelämäkerrallisissa teksteissä että kaunokirjallisuudessa. Suo-
malainen lukee mielellään kovan työn kuvauksia81  ja kertoo omasta
elämästään samoin.82

Uuden Suomettaren vuosikatsauksissa uupumaton työnteko kuvasi suu-
riruhtinaskunnan väestön suhdetta itsensä sivistämiseen. Mielenkiin-

77 Ricoeur 1988, s. 244–247.
78 Vrt. Vilkko 2000, s. 78.
79 Esim. Makkonen 2002 (toim.).
80 Ukkonen 2000, s. 39–40.
81 Eskola 1990, s. 96–99.
82 Roos 1987, s. 77–86; Valtonen 2004.
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toisena, mutta snellmanilaiselle sanomalehdelle luontevana ilmiönä
voidaan pitää sitä, että sivistymisen esikuvina olivat poliittista yhtei-
söä rakentavat ja kulttuurille suuntaa antavat virkamiehet. Suomalai-
suuteen ikään kuin kuului väsymätön huomion kiinnittäminen viran-
omaisten toimintaan, joiden vaativa työ oli kansalle hyvä moraalinen
esimerkki.83  Se kutsui kiinnittämään huomiota yhteisiin asioihin ja
osallistumaan, vaikka poliittiset oikeudet koskivat vain harvoja. Kan-
san olikin ymmärrettävä ennen muuta esikuviensa toimintaan liittyvä
työmäärä ja jatkuvan sivistymisen periaate. Muutoksen eteen puur-
taminen kannatti hyväksyä myös oman elämän ohjenuoraksi, koska
se johtaisi aineellisen ja henkisen elämänlaadun parantumiseen. Vuo-
sikatsausten tarjoamien esikuvien perusteella politiikka ja hallinto näyt-
täytyivät joka tapauksessa ylivertaisina itsensä kehittämisen ympäris-
töinä.

Ymmärrettyään sivistymisen tarpeen suomalainen saattoi keskittyä
osallistumaan ”kansojen henkisellä työvainiolla”, oppilaitoksissa, jos-
sa asiat toimivat luonnonjärjestyksestä tutulla tavalla. Uupumattomia
ponnistuksia jatkettiin vaikeinakin aikoina, koulut muuttuivat suomen-
kielisiksi hitaasti ja kovan työn kautta. Itsensä sivistäminen oli otetta-
va vakavasti, muuten seurauksena olisi ”kansan voimien veltostumi-
nen”, kurjuus, siveellinen rappio ja piittaamattomuus yhteisistä asiois-
ta.84  Uudessa Suomettaressa koulunkäynti oli hyväksytty ja arvostettu
tapa kohentaa sosiaalista asemaa. Sen taustalla oli huoli suomenmie-
listen poliitikkojen rivien harvenemisesta ja halu kasvattaa päteviä
suomalaisuusmiehiä tulevaisuutta varten. Kaunokirjallisuudessa käsi-
tys sivistymisestä oli vanhakantaisempi. Talonpojan sivistysihantee-
seen kuului luku- ja kirjoitustaito sekä kyky hyödyntää näitä taitoja
omassa arkielämässä. Sivistyksen avulla ei ollut syytä kohota oman

83 Yrjö Koskiselle ”kansojen veltostuminen” merkitsi huomion eksymistä aatteen ja valtiollisten

laitosten toiminnan ulkopuolisiin asioihin. Tästä ks. Liikanen 2003, s. 280.
84 Uusi Suometar 3.1.1881, s. 1 ja 1.1.1890, s. 2.
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säädyn yläpuolelle, viranhaltijaksi ja herraksi. Käsitykset herroista ta-
lonpoikaiselle identiteetille vastakkaisina toiseuden ilmentäjinä olivat
olennaisia: talonpojan oli syytä erottautua herroista ja pidettävä kiin-
ni arvostaan eikä ryhtyä ainakaan puoliherraksi.
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KAKSIKIELISENÄ SUOMALAISTEN KESKELLÄ
Identifikaatioita Uudenkaupungin kielellisessä ahtaudessa

Anna-Liisa Kuczynski1

Suomenruotsalaisten taholla on pitkään oltu huolissaan siitä, miten
kaksikielisyys vaikuttaa tulevaisuudessa ruotsinkielisten suomalaisten
kielelliseen käyttäytymiseen ja yhteenkuuluvaisuudentunteeseen. Esi-
merkiksi Thomas Rosenberg ottaa kantaa kaksikielisyyden ongelmaan
kirjassaan Suomen ruotsinkielisten alueiden hajaannuksesta ja koros-
taa, että juuri kollektiivinen kaksikielisyys vähemmistöideologiana suo-
menruotsalaisissa organisaatioissa ja instituutioissa on uhka suomen-
ruotsalaisen vähemmistön tulevaisuudelle. Jos suomenruotsalaisista
instituutioista tulee kaksikielisiä, ei ole pitkä matka siihen, että niiden
toiminta muuttuu kokonaan yksikieliseksi. Sitä vastoin ei kukaan
Rosenbergin mukaan kiellä yksilöllisen kaksikielisyyden etuja ja ar-
voa.2  Uhkakuvia voi silti olla olemassa myös yksilötasolla. Eero Lai-
neen tutkimuksessa selvisi, että kaksikieliset suomenruotsalaiset eivät
pitäneet ”elintärkeänä” kuulumista ruotsinkieliseen ryhmään, vaikka
äidinkielen säilyttämistä pidettiinkin tärkeänä.3

1 Artikkelin on ruotsista suomeksi kääntänyt Marko Lamberg.
2 Rosenberg 1994, s. 93–95.
3 Laine 1995, s. 290.
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Seuraavaksi käsittelen kaksikielisyyttä ja identiteettiä lähinnä suo-
menruotsalaisen vähemmistön näkökulmasta. Suomenruotsalaiset ei-
vät kuitenkaan muodosta vähemmistöryhmää sanan varsinaisessa mer-
kityksessä, koska heille on laissa ja hallitusmuodossa taattu kulttuu-
rillinen, kielellinen, yhteiskunnallinen ja taloudellinen autonomia.4

Paikallistasolla ruotsin kieli voi kuitenkin olla täysin marginaalisessa
asemassa. Kaksikielisyyttä käsitellään tässä artikkelissa ainoastaan hen-
kilökohtaisella ja paikallisella tasolla. Näkökulmani on kulttuurintut-
kijan, ja tarkastelen kieltä kulttuurillisena ilmauksena ja kielellisen identi-
teetin ilmaisijana. Jokainen kieli tulkitsee nimittäin todellisuutta omal-
la erityisellä tavallaan, vaikkakin todellisuus myös muotoilee kieltä
niin, että se vastaa ihmisten ilmaisuun ja viestintään liittyviä tarpeita.5

Haluan nostaa esiin erityisen kaksikielisten ryhmän, nimittäin Uu-
denkaupungin ruotsinkieliset, jotka elävät hyvin harvalukuisina suo-
menkielisen enemmistön keskellä. Uudessakaupungissa on aina ollut
ruotsinkielisiä, mutta heidän lukumääränsä on vuosisatojen kuluessa
vaihdellut trendin ollessa 1800-luvun jälkipuoliskolta lähtien alati las-
keva.6  Vuonna 2001 kaupungissa oli ainoastaan 77 ruotsinkielistä eli
0,5 prosenttia kaupungin kaikista asukkaista.7  Suurin osa heistä oli
muuttanut sinne lapsina tai nuorina aikuisina. Aikaisemmin ruotsin-
kielisiä houkuttelivat kaupunkiin ahvenmaalaisomistuksessa ollut veis-
tämö ja 1970-luvulla kukoistanut autoteollisuus, jolla oli tiiviit yhteis-
työsuhteet Ruotsiin. Nykyään Uudenkaupungin ruotsinkielisten enem-
mistö elää seka-avioliitossa; vain harvat ovat tai ovat aiemmin olleet
naimisissa ruotsinkielisen kanssa.

Åbo Akademin etnologian laitos suoritti vuonna 1996 kenttätyötä,
jonka yhteydessä haastateltiin noin neljääkymmentä kaupungin ruot-

4 Vrt. Modeen 1983, s. 98; Lönnqvist 2001a, s. 30.
5 Ks. Skutnabb-Kangas 1981, s. 12.
6 Vrt. Kaukovalta 1962, s. 48–49.
7 SVT 2001.
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sinkielistä asukasta heidän suomenruotsalaisuudestaan. Kymmenkun-
ta oli käytettävissä toistamiseen vuonna 2003, kun itse haastattelin
heitä heidän identiteetistään. Tutkimukseni lähdeaineisto koostuu kaik-
kiaan 31 henkilön lausunnoista. Sellaiset henkilöt, jotka olivat haas-
tatteluhetkellä asuneet kaupungissa korkeintaan yhden vuoden, eivät
ole mukana; eivät myöskään ne, jotka asuivat kaupungin vanhojen
rajojen ulkopuolella.8  Aineiston sukupuolijakauma on tasainen: kuu-
sitoista naista ja viisitoista miestä. Aktiivisina elinvuosinaan he olivat
työskennelleet tai työskentelivät yhä haastatteluhetkellä yksityisellä,
valtiollisella tai kunnallisella sektorilla. Kutakuinkin puolet haastatel-
luista on nyttemmin eläkeläisiä. Kaikki, joiden kanssa keskustelin it-
se, olivat iloisia saadessaan puhua ruotsia, mutta muista haastatteluis-
ta kolme on tehty suomeksi, koska henkilöt olivat sitä mieltä, että
suomi oli heidän vahvempi kielensä. Haastatteluissa tuli myös selväk-
si, että kaupungin kaikkien ruotsinkielisten täytyi hallita suomen kie-
li, siis olla kaksikielisiä.

Pääkysymys on, kuinka Uudenkaupungin ruotsinkieliset nykyises-
sä kielellisessä ahtaudessaan käsittävät itsensä. Haluan selvittää, mitä
jälkiä pitkä ja miltei pelkästään suomenkielinen elämänvaihe on jät-
tänyt heidän arkeensa. Onko kaksikielisyys ehkä johtanut kielelliseen
kaksoisidentiteettiin? Millä tavalla suomenruotsalainen tietoisuus on
muotoutunut näissä henkilöissä ja miten se yhä muotoutuu suomen-
kielisen ympäristön kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa? Toisaalta
voidaan pohtia, millaisia vaihtoehtoisia samastumismahdollisuuksia
heille tarjoutuu. Marginalisoituneissa tilanteissa voi olla vaikea tuoda
esiin henkilökohtaista sidosta kieleen puheen kautta. Sitä onkin etsit-
tävä muulla tavoin, esimerkiksi tutkimalla, esiintyykö halua välittää
oma äidinkieli seuraavalle sukupolvelle. Uudessakaupungissa monet

8 Aiemmat naapurikunnat Kalanti, Lokalahti, Pyhämaa ja Pyhäranta on nyttemmin liitetty Uu-

teenkaupunkiin.
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ovat tahtoneet niin tehdä, mutta kaikki eivät ole onnistuneet. Seuraa-
vassa tarkastellaan aluksi, miltä haastateltujen kaksikielisyys näyttää
nykyisessä Uudessakaupungissa, ts. miten heidän kaksi kieltään ak-
tualisoituvat siellä. Sen jälkeen analysoidaan kummankin kielen ase-
maa ja statusta Uudessakaupungissa sekä näiden seikkojen vaikutusta
perheiden ja lasten kielivalintoihin ja kielelliseen ryhmäsidonnaisuu-
teen niin kuin se haastatteluissa ilmenee. Viimeisessä luvussa käydään
johtopäätökset tiivistävä keskustelu kaksikielisyydestä ja identiteetistä.

Kaksikielisenä Uudessakaupungissa

Yhä suurempi osa suomenruotsalaisista on nykyisin kaksikielisiä, eten-
kin kaupungistuneilla ja suomen kielen hallitsemilla seuduilla.9  Väes-
töntutkija Fjalar Finnäsin mukaan kieliryhmien väliset seka-avioliitot
ovat viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana yleistyneet nopeasti
ja tulleet tavallisemmiksi kuin ruotsinkielisten väliset avioliitot.10

Catharina Lojander-Visapää pitää tätä osoituksena siitä, että ruotsin-
kieliset ovat integroituneet suomenkieliseen väestöön hyvin. Hänen
mukaansa tämä ei ole kummallista, koska molemmat ryhmät jakavat
saman kansallisen ja usein myös paikallisen identiteetin.11  Jos näissä
sekaperheissä syntyvistä lapsista tulee kaksikielisiä, he pääsevät mo-
nitahoisempaan vuorovaikutukseen ympäristönsä kanssa ja saavat ole-
tettavasti myös suurta käytännön hyötyä kielitaidoistaan.

Kielisosiologi Tove Skutnabb-Kangas esittää kaksikielisyydestä nel-
jä erityyppistä määritelmää, jotka perustuvat alkuperään, kompetens-
siin, funktioon ja mielipiteeseen (identifikaatioon eli samastumiseen).12

9 Vrt. Sundberg 1989, s. 93.
10 Finnäs 2000, s. 7.
11 Lojander-Visapää 2001, s. 26.
12 Skutnabb-Kangas 1981, s. 94.
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Useimmissa kaksikielisyyttä koskevissa tutkimuksissa mielipidettä –
sekä puhujien omaa että toisinaan lisäksi ympäristön mielipidettä –
on pidetty ratkaisevana luokiteltaessa ihmisiä kaksikielisiksi.13  Itsekin
sovelsin mielipidekriteeriä Uudessakaupungissa tekemäni kenttätyön
aikana, kun pyysin haastateltavia kertomaan, kuinka hyvin he itse
omasta mielestään hallitsivat molempia kieliä. Osa mielsi itsensä täy-
sin kaksikielisiksi, koska he lapsuudestaan alkaen olivat oppineet kielet
samanaikaisesti. Alkuperäkriteerin mukaan heidät voidaan tulkita
luontaisesti kaksikielisiksi.14  Toiset pitivät itseään kaksikielisinä sillä va-
rauksella, että he saattoivat toisinaan olla puheessaan tai kirjoitukses-
saan epävarmoja. Yksi haastateltu huomautti, että hänen kaksikielisyy-
tensä on tavallaan profiloitunut alan mukaan: aiheesta, minkä hän on
kerran oppinut yhdellä kielellä, hän ei osaa keskustella toisella kielel-
lä.15  Se, ettei kieli ollut virheetöntä, ei kuitenkaan ollut koskaan aiheut-
tanut väärinkäsityksiä. Viimemainitut henkilöt olivat muuttaneet kau-
punkiin aikuisina. Heidät voidaan määritellä kaksikielisiksi kompe-
tenssikriteerin perusteella. Molemmat yllä mainitut tapaukset voidaan
tulkita kaksikielisiksi luonnollisesti myös funktionaalisen määritelmän
mukaan, koska yhteiskunta vaatii kaikilta suomen osaamista. Suomen
kielen taidot ovat siis itsestäänselvyys, mutta milloin ja missä yhteydes-
sä kaksikieliset käyttävät tai puhuvat äidinkieltään ruotsia?

Kotikieli on luonnollisesti ollut ruotsi perheissä, joissa molemmilla
puolisoilla on tai on ollut ruotsi äidinkielenä. Tosin lasten suomenkie-
liset ystävät ja toverit ovat toisinaan tuoneet kotikieleen suomenkieli-
sen ulottuvuuden, mutta keskenään on puhuttu ruotsia. Eräässä per-
heessä lapset eivät osanneet suomea vielä siinä vaiheessa, kun heidän
piti aloittaa koulunkäynti:

13 Mm. Liebkind 1984; Strömman 1995; Lojander-Visapää 2001.
14 Skutnabb-Kangas (1981, s. 97) esittää, että luontaisesta kaksikielisyydestä voidaan puhua,

kun henkilö on oppinut molemmat kielet suhteellisen nuorena ilman muodollista opetusta.
15 Haastateltava 7 (mies, s. 1941).
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Haastateltava: […] Vaikka silloin kun hän, hänhän ei osannut
sanaakaan suomea, kun hän tuli sinne (=kouluun), mehän pu-
huimme kotona vain ruotsia. He eivät osanneet lainkaan suo-
mea, meidän lapsemme, ennen kuin he aloittivat koulun ja sai-
vat kavereita.16

Niillä sitä vastoin, jotka ovat naimisissa suomenkielisten kanssa, on
tapana puhua suomea kotonaan. Jotkut harvat ovat kuitenkin alka-
neet käyttää ruotsia enemmän esimerkiksi avioeron jälkeen tai lasten
puolisonvalinnan jälkeen.17  Muutamat olivat aluksi yrittäneet säilyt-
tää äidinkielensä puhumalla ruotsia lasten kanssa, mutta siirtyneet kou-
lun ja ympäristön paineen vuoksi suomen puhumiseen. Toiset eivät
olleet edes yrittäneet puhua ruotsia, vaikka heillä aluksi ehkä olisikin
ollut siihen hyvät aikomukset niin kuin myös seuraava vastaus koti-
kieltä koskevaan kysymykseen antaa ymmärtää:

Haastateltava: Me kyllä puhumme suomea.
Haastattelija: Osaavatko tyttärenne ollenkaan ruotsia?
Haastateltava: No, eivät paljoakaan. Minun täytyy rehellisesti
sanoa, että tarkoitukseni oli puhua heidän kanssaan ruotsia,
mutta laiskuudesta johtuen siitä ei sitten tullut mitään ja pu-
huimme sitten suomea.18

Ruotsin kieli pääsee kodeissa esiin kuitenkin siten, että saatetaan kat-
soa ruotsalaisia televisio-ohjelmia, lähinnä uutisia. Muita ruotsinkieli-

16 ” […] Fast då när han, han kunde ju inte ett ord finska, när han kom dit, vi talade ju bara

svenska hemma. De kunde ju inte alls finska våra barn, förrän de började skolan och fick

kamrater.” Haastateltava 2 (nainen, s. 1921)
17 Mm. haastateltavat 5 (nainen, s. 1945) ja 19 (nainen, s. 1933)
18 ”Inf.: Vi pratar finska nog. Int.: Kan döttrarna era svenska alls? Inf.: Nå, inte mycket. Jag

måste ärligt säga att det var min avsikt att börja tala svenska med dem, men på grund av lättja

så blev det ingenting och vi talade sen finska.” Haastateltava 23 (mies, s. 1938)
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siä ohjelmia katsotaan vain, jos ne vaikuttavat kiinnostavilta. Osa kuun-
telee myös ruotsinkielisiä radiokanavia tai lukee joskus ruotsinkielisiä
sanomalehtiä. Yksi haastateltu saattoi töitä tehdessään kuunnella kai-
ket päivät musiikkia ruotsinkieliseltä radiokanavalta.19  Eniten luetaan
suomenkielisiä päivälehtiä, ennen muuta paikallislehtiä, jotta pysytään
selvillä siitä, mitä kotipaikkakunnalla tapahtuu, mutta jotkut tilaavat
myös ruotsinkielisiä päivä- ja viikkolehtiä tai ostavat joskus niiden ir-
tonumeroita.20  Muutamat saavat usein lahjaksi ruotsinkielisiä kirjoja
tai lainaavat sellaisia kirjastosta21 , jossa voi myös lukea ruotsinkielisiä
sanomalehtiä, jos niitä ei halua tilata eikä ostaa. Joillakin ruotsinkieli-
sillä sanomalehdillä ei kuitenkaan enää ole samaa merkitystä kuin ai-
emmin:

Haastattelija: […] Mitä sanomalehtiä perheenne tilaa?
Haastateltava: Turun Sanomat ja sitten nämä Uudenkaupungin
Sanomat.
Haastattelija: Eikö yhtään ruotsinkielistä lehteä?
Haastateltava: Ei. […]
Haastattelija: Ostatteko milloinkaan irtonumeroita?
Haastateltava: Ostan kyllä. Siis ruotsinkielisten lehtienkö irto-
numeroita?
Haastattelija: Niin.
Haastateltava: En, harvemmin. No, jonkun ruotsinkielisen tie-
tokonelehden saatan ostaa, jos siinä sattuu olemaan mielen-
kiintoinen artikkeli […] Äidilläni on joitakin Åbo Underrättelse-
rin numeroita, joita luin siellä viime kesänä. Se oli niin… siinä

19 Haastateltava 4 (nainen, s. 1929)
20 Mm. haastateltavat 1 (nainen, s. 1943), 2 (nainen, s. 1921), 4 (nainen, s. 1929), 6 (mies, s.

1943) ja 8 (mies, s. 1942).
21 Mm. haastateltavat 1 (nainen, s. 1943), 2 (nainen, s. 1921), 4 (nainen, s. 1929), 5 (nainen, s.

1945), 17 (nainen, s. 1921) ja 18 (mies, s. 1930)
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ei niin kuin ollut… en tiedä. Siinä ei ollut mitään kiinnostavaa.
Täytyy ehkä… olen niin kun menettänyt yhteyden sillä taval-
la, etten osannut samastua mihinkään siinä. Siinä oli vain joi-
tain irrallisia juoruja ja jotain niin kuin täysin tylsää.22

Kun on asunut suurimman osan elämäänsä suomenkielisessä ympä-
ristössä ja perhe-elämä toimii suomeksi, ruotsinkielinen Turunmaa ja
sen kiinnostuksen kohteet tuntuvat kaukaisilta ja vierailta. Niihin ei
osata enää samastua kuten haastateltu itsekin yllä olevassa lainauk-
sessa huomauttaa. Lähempänä olevista asioista on sen sijaan tullut
tärkeämpiä, ja paikalliset suomenkieliset joukkotiedotusvälineet tyy-
dyttävät tällaisen tiedon tarpeen.

Uudessakaupungissa on nykyisin hyvin harvoja mahdollisuuksia pu-
hua ruotsia kodin ulkopuolella. Nämä tilaisuudet rajoittuvat satunnai-
siin kohtaamisiin kaupungilla, kun tiedetään entuudestaan, ketkä pu-
huvat ruotsia. Jos seuraan kuitenkin liittyy suomenkielisiä, ruotsinkie-
liset alkavat hienotunteisuudesta heti puhua suomea. Eräs haastateltu
tarjoaa esimerkin tästä ehkä muuallakin tavallisesta suhtautumista-
vasta:

Haastateltava: Luulen, että se, että aletaan aina puhua ensiksi
suomea, että se… se on tapa. En halua nolata23  vastapuolta.

22 ”Int.: […] Vilka tidningar prenumereras till familjen? Inf.: Turun Sanomat och sen det där Uu-

denkaupungin Sanomat. Int.: Inga svenska tidningar? Inf.: Nej. […]  Int.: Köper Ni lösnummer

nån gång? Inf.: Ja, det köper jag nog. Av svenska tidningar? Int.. Ja. Inf.: Nej, mera sällan. Ja,

nån datatidning kan jag köpa på svenska, om det råkar vara en intressant artikel […] Min mor

har väl några nummer av Åbo Underrättelser, som jag läste där i somras. Det var så… det

fanns inte något liksom… jag vet inte. Det fanns inte något intressant. Man måste kanske…

jag har liksom tappat kontakten på det viset, att man inte kunde identifiera sig med någonting

där. Det var bara något löst skvaller och nånting liksom alldeles ointressant.” Haastateltava 6

(mies, s. 1943).
23 Haastateltava käyttää tässä yhteydessä suomen sanaa nolo (göra ’nolo’) eikä sen ruotsinkie-

listä vastinetta förlägen. (katso seuraava viite)
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Haastattelija: Niin, että ollaan niin kuin tavallaan hienotunteisia?
Haastateltava: Kyllä, että jonkun täytyy sanoa, että ”anteeksi,
mutta en osaa ruotsia” tai että ”en ymmärrä”. Ja minusta on
turhaa panna toinen ihminen sellaiseen tilanteeseen.24

Edelleen voi ruotsinkielinen etenkin kesällä joutua toimimaan ruotsa-
laisten matkailijoiden tulkkina tai oppaana, kun he tarvitsevat apua.
Satamakaupunkina Uusikaupunki vastaanottaa tavallisesti etenkin ve-
neileviä turisteja läntisestä naapurimaasta.25  Muuan haastateltu oli jo-
pa sitä mieltä, että ruotsalaisinta Uudessakaupungissa ovat juuri Ruot-
sista saapuvat turistit.26  Lisäksi jotkut tietävät, millaista palvelua on
mahdollista saada omalla äidinkielellä. Heillä on tieto siitä, kuka jon-
kin viraston tai yrityksen henkilökunnasta on ruotsinkielinen, ja he
hoitavat tavallisesti asiansa hänen kanssaan.

Haastateltava: Minulla on esimerkiksi… sekä apteekissa että
pankissa, siellä on sellaisia ihmisiä, jotka alkavat heti puhua
ruotsia minun kanssani.
Haastattelija: Ahaa, sellaisiakin on?
Haastateltava: Kyllä.
Haastattelija: Sehän on hienoa.
Haastateltava: Kyllä, Kalannin Säästöpankissa on yksi, joka on
suurenmoisin asia, mitä on olemassa.27

24 ” Inf.: Jag tror att det där, att man alltid börjar tala finska först att det där… det är ett sätt. Jag

vill inte göra motparten ’nolo’. Int.: Ja, att man är liksom finkänslig på sätt och vis? Inf.: Ja, att

nån måst säga att ’förlåt, men jag kan int svenska’ eller att ’jag förstår inte’ eller så där. Och

jag tycker att det är onödigt att sätta en annan person i en sån situation.” Haastateltava 1

(nainen, s. 1943).
25 Mm. haastateltavat 2 (nainen, s. 1921) ja 5 (nainen, s. 1945).
26 Haastateltava 14 (mies, s. 1968).
27 ” Inf.: Jag har t.ex. på  … både på apoteket och i banken så finns det sådana personer som

genast börjar tala svenska med mig. Int.: Aha, det finns? Inf.: Jo. Int.: Det är ju fint. Int.: Jo, i

Kalannin Säästöpankki finns en som är den mest fantastiska saken som finns.” Haastateltava 3

(mies, s. 1930).
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Monille ruotsinkielisille tämä mahdollisuus on kuitenkin tuntematon.
Ainoan virallisen foorumin kaksikielisyydelle tarjoaa nykyisin Pohjo-
la-Norden -yhdistys. Yhdistyksen kokouksissa ja juhlissa voi harjoit-
taa kielitaitoaan, sillä toiminta on periaatteessa kaksikielistä. Käytän-
nössä seurustellaan kuitenkin enimmäkseen suomeksi, jota kaikki hal-
litsevat. Jos tilaisuudessa on vieraita muista Pohjoismaista, ruotsinkie-
liset jäsenet pääsevät seuranpidossa avainasemaan.28  Toinen aikaisem-
pi foorumi, jossa ruotsia saattoi käyttää, oli Kalannin ruotsinkielinen
nuorisoyhdistys (Kalands svenska ungdomsförening), joka aktiiviaikanaan
toimi yksityisen ruotsinkielisen koulun tukijärjestönä.29  Monet van-
hemmista haastatelluista muistivat juhlat ja tilaisuudet, joita yhdistys
oli järjestänyt jäsenilleen ja näiden lapsille.30  Nuoremmat ruotsinkie-
liset eivät olleet päässeet osallisiksi näistä ruotsinkielisistä perinteistä,
jotka aikanaan olivat katkenneet. Tässä yhteydessä pitää kuitenkin
huomauttaa, että Pohjola-Nordenin aloitteesta ja yhteistyössä suomen-
kielisen seurakunnan kanssa kaupungin kirkossa on järjestetty tilai-
suuksia, joissa lauletaan yksinomaan ruotsinkielisiä joululauluja. En-
simmäinen joulukuussa 2004 järjestetty tilaisuus houkutteli noin 80
osallistujaa, joiden joukossa oli suomenkielisiäkin.31  Tulevaisuus näyt-
tää, tuleeko tästä uudesta ruotsinkielisestä sosiaalisen yhdessäolon mah-
dollisuudesta perinne.

Uudessakaupungissa on nyttemmin vain harvoja perheitä, joissa ko-
tikieli olisi pelkästään ruotsi ja kodin ulkopuolinen sosiaalinen elämä
suomenkielinen. Haastatteluaineistoon sisältyy ainoastaan kuusi sel-
laista perhettä. Kaksi niistä on muuttanut myöhemmin pois paikka-

28 Haastateltavat 4 (nainen, s. 1929) ja 8 (mies, s. 1942).
29 Yksityinen ruotsinkielinen kansakoulu lopetti toimintansa syksystä 1975, jolloin sinne oli il-

moittautunut vain kaksi oppilasta (Åbo Underrättelser 19.8.1975).
30 Mm. haastateltavat 1 (nainen, s. 1943), 2 (nainen, s. 1921), 4 (nainen, s. 1929), 5 (nainen, s.

1945), 6 (mies, s. 1943), 7 (mies, s. 1941), 11 (mies, s. 1930), 19 (nainen, s. 1933), 20 (mies,

s. 1935), 24 (nainen, s. 1938), 27 (nainen, s. 1956) ja 31 (nainen, s. 1943).
31 Haastateltava 1 (nainen, s. 1943; sähköpostitse annettu tiedonanto 16.12 2004).
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kunnalta ja muissa neljässä vaimot elävät nyttemmin yksinään eron-
neina tai leskinä. Heidän arkensa on sen vuoksi suomalaistunut, mutta
yhteydenpito lapsiin, sukuun ja joihinkin ystäviin lisää ruotsin kielen
käyttöä ajoittain.32

Vastauksena yllä esitettyihin kysymyksiin voidaan todeta, että suo-
men kieli hallitsee Uudessakaupungissa paitsi yhteiskunnallista elä-
mää myös yksityiselämää niin, että ruotsin kielen käyttö rajoittuu ny-
kyisin kotona tapahtuvaan, useimmiten passiiviseen kielenkäyttöön. Kos-
ka kaksikielisyyden vaatimusta ei ole, ruotsin kieli tuntuu elävän la-
tentisti ja enimmäkseen pinnan alla. Uudenkaupungin ruotsinkielisten
kaksikielisyyden voi siksi katsoa olevan epätasapainossa. Lojander-
Visapää on todennut, että funktionaalinen kaksikielisyys ei voi paljas-
taa riittävästi siitä, mitä molempia kieliä kohtaan tunnetaan ja miten
niitä käytetään. Helsingin kaksikielisten nuorten parissa tekemänsä
tutkimuksen perusteella hän saattoi erottaa kolme kaksikielisyyden
muotoa: yhteiskunnallisen kaksikielisyyden, yksityisen kaksikielisyyden ja
diglossian. Niitä, jotka puhuvat molempia kieliä sekä yksityiselämäs-
sään että muualla yhteiskunnassa koulukielestä riippumatta, voidaan
pitää yhteiskunnallisesti kaksikielisinä. Yksityinen kaksikielisyys
merkitsee sitä, että yksilö puhuu molempia kieliä kotonaan, muttei
kodin ulkopuolella. Kotitausta voi silloin olla kielellisesti sekoittunut
tai pelkästään ruotsinkielinen. Kolmas tyyppi, diglossia, merkitsee
tarkkaa erontekoa: ruotsia käytetään ainoastaan yksityiselämässä ja
koulussa, suomea muualla yhteiskunnassa.33  Edellä esitetyn tulkin-
tamallin mukaan ei yllä mainittuja kaksikielisyyden lajeja voi sovel-
taa kaksikielisyyteen kielellisessä ahtaudessa, jossa toinen kieli useim-
miten marginalisoituu passiiviseksi kotikieleksi. Kielellisesti eroteltu
kaksikielisyys, jossa suomea käytetään julkisuudessa ja ruotsia yksi-

32 Haastateltavat 1 (nainen, s. 1943), 2 (nainen, s. 1921), 17 (nainen, s. 1923) ja 29 (nainen, s.

1945).
33 Lojander-Visapää 2001, s. 176–177.
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tyiselämässä, ei ole sekään toteutunut Uudessakaupungissa, koska suu-
rin osa ruotsinkielisten sosiaalisista verkostoista on aina toiminut ja
toimii edelleen suomeksi, myös yksityiselämässä.

Kaksitahoinen yhteenkuuluvuudentunne?

Seuraavaksi tarkastelen kielellistä identiteettiä joidenkin sen ilmiasu-
jen kautta. Yllä on analysoitu kotikieltä, kodin ulkopuolista viestintä-
kieltä sekä joukkotiedotusvälineiden käyttökieltä ilmauksina käytän-
nön kaksikielisyydestä. Mielestäni nämä manifestaatiot ovat samalla
ilmauksia kielellisistä samastumiskohteista, t. s. kumpi kielistä saa etu-
sijan esim. tiedotusvälineiden käytössä. Alla käsitellään yhteenkuu-
luvuudentunnetta tarkastelemalla lisäksi lapsille annettuja nimiä sa-
moin kuin sitä, kuinka ruotsinkieliset vanhemmat suhtautuvat lasten
ruotsin kielen taitoon.

Osa Uudenkaupungin ruotsinkielisistä vanhemmista, jotka käyttä-
vät suomea kotikielenä, olivat halunneet antaa lapsilleen ruotsinkieli-
set nimet; toiset olivat tasapuolisuuden vuoksi antaneet sekä ruotsa-
laisen että suomalaisen nimen, ja lisäksi jotkut olivat antaneet nimiä,
jotka olivat molemmille kielille yhteisiä tai kuulostivat samanlaisilta.
Vanhemmat halusivat selvästikin muistuttaa lapsiaan heidän juuris-
taan ja ehkä myös tulevaisuutta ajatellen antaa heille ainakin osittain
ruotsinkielisen tai kaksikielisen samastumismahdollisuuden. Samalla
tässä paljastuu, kuinka tärkeänä vanhemmat pitivät omaa äidinkiel-
tään. Pelkästään ruotsinkielissä perheissä nimistä ei ollut keskusteltu,
vaan oli itsestään selvää, että lapset saivat ruotsinkieliset nimet. Jonas
Stier huomauttaa, että nimi on symboli, joka ilmaisee yksilön sosiaa-
lista asemaa (suvussa tai perheessä) samalla kun se on likeisessä yh-
teydessä hänen minäkäsitykseensä ja määrittelee hänet henkilönä.34

34 Stier 2003, s. 17–18; 122



279KAKSIKIELISENÄ SUOMALAISTEN KESKELLÄ

Suomessa kuitenkin ruotsalainen etunimi viittaa nykyisin todennäköi-
semmin ruotsinkieliseen tai kaksikieliseen taustaan, koska monet,
joilla on ruotsalainen sukunimi, eivät puhu lainkaan ruotsia.

Koska kaupunki toimii suomeksi, piti lastenkin oppia suomea. Tä-
mä oli osin pakkotilanne, koska vanhemmat tiesivät, ettei ollut ruot-
sinkielistä päivähoitoa eikä koulun jatkomahdollisuutta.35  Lasten ruot-
sin kielen oppimista pidettiin kuitenkin tärkeänä ennen kaikkea sel-
laisissa perheissä, joissa molemmat vanhemmat olivat ruotsinkielisiä:

Haastattelija: Onko teistä ollut tärkeää, että lapset oppivat ruot-
sia?
Haastateltava: Totta kai se on ollut tärkeää. Meidän mieles-
tämme on ollut tavattoman tärkeää, että olemme pysyneet hir-
veän tiukkoina siinä, että kotona puhutaan ruotsia. Vaikka he
kyllä olisivat puhuneet hirveän mielellään suomea keskenään,
niin isä ärähti aina, että täällä kotona puhutaan ruotsia!36

Monet ruotsinkieliset vanhemmat tuntuivat siis tietoisesti kamppail-
leen sen puolesta, että kotikielenä olisi ruotsi.37  Silloin kun vanhem-
milla oli eri äidinkieli, suhde oli toisenlainen. Vaikka kotikieli olikin
suomi, ruotsinkieliset vanhemmat, joista enemmistö oli äitejä, yritti-
vät useimmiten puhua lasten kanssa ruotsia, mutta usein he joutuivat
antamaan periksi ympäristöstä tulevan paineen vuoksi.38  Suomenkie-

35 Yksityisen ruotsinkielisen kansakoulun opetustarjonta oli aikoinaan kattanut vain kuusi en-

simmäistä kouluvuotta. Monet vanhemmat olivat sen vuoksi katsoneet lapsille olevan parem-

pi aloittaa koulunkäynti sillä kielellä, jolla he myöhemmin joutuisivat jatkamaan sitä.
36 ”Int.: Har det varit viktigt för er att barnen har lärt sig svenska? Inf.: Visst har det varit. Vi har

tyckt att det har varit väldigt viktigt, att vi har hållit hemskt styvt på det där att hemma talas det

svenska. Fastän dom hemskt gärna ville prata finska sinsemellan, så röt farsan alltid att här

hemma talas det svenska!” Haastateltava 1 (nainen, s. 1943).
37 Mm. haastateltavat 2 (nainen, s. 1921), 17 (nainen, s. 1923) ja 29 (nainen, s. 1945).
38 Mm. haastateltavat 5 (nainen, s. 1945), 12 (nainen, s. 1946), 16 (nainen, s. 1922), 25 (nainen,

s. 1945) ja 31 (nainen, s. 1943)
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linen isä saattoi joissakin tapauksissa suhtautua myönteisesti tai neut-
raalisti lasten kieleen, mutta ympäristöstä tuleva uhka miellettiin silti
joskus todelliseksi, kuten eräs äiti antaa ymmärtää seuraavassa lai-
nauksessa:

Haastateltava: Että kun tulimme tänne, niin mehän puhuim-
me vain ruotsia. Minä puhuin ruotsia lastenkin kanssa. Mutta
tapahtui pari kertaa, että olimme kaupungilla ja silloin tuli jo-
ku, joka sanoi lapsilleni, että mitä pahuksen kieltä te puhutte ja
kuka on opettanut teille tuollaista roskaa! 39

Yleensä tämänkaltaiset kokemukset olivat haastateltujen mukaan kui-
tenkin melko harvinaisia. Varsinkin sekakielisten perheiden suomen-
kieliset isät olivat sitä mieltä, että suomi oli tärkein kieli, ja tästä asen-
teesta oli ilmeisesti se seuraus, että ruotsin kielestä luovuttiin helpom-
min. Eräs perhe oli aikaisemmin asunut ruotsinkielisellä paikkakun-
nalla, ja siellä oli puhuttu lapsen kanssa kumpaakin kieltä, mutta tä-
mä ei enää onnistunut sen jälkeen, kun perhe oli muuttanut Uuteen-
kaupunkiin. Ruotsinkielinen äiti kertoo:

Haastateltava: Niin kauan kuin asuimme X-paikkakunnalla, pu-
huimme sekä suomea että ruotsia… ja mieheni puhui enim-
mäkseen suomea poikamme kanssa. Mutta sitten kun muutim-
me Uuteenkaupunkiin, paine suomen kieleen niin kuin kas-
voi, sillä kaikki pojan kaverit olivat suomenkielisiä. Hänen iso-
äitinsä ja isoisänsä olivat suomenkielisiä. Olin niin kuin ainoa
ruotsinkielinen linkki pojan… Niin että aluksi silloin puhuim-

39 ” Inf.: Att när vi kom hit så pratade vi ju bara svenska. Jag pratade svenska med barnen

också. Men det hände ett par gånger att vi var på stan och så kom det nån och sade åt mina

barn att vad är det för sjuttons språk ni pratar och vem har lärt sånt här skräp åt er.” Haasta-

teltava 27 (nainen, s. 1956).
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me sekä suomea että ruotsia kotona, mutta vähitellen kävi niin,
että aloimme puhua suomea myös kotona.40

Koska ruotsilta puuttui täysin ympäristön tuki, ruotsinkielinen van-
hempi uskoi usein, että kamppailu epäonnistuisi. Yksi syy saattoi olla
myös se, etteivät lapset halunneet puhua ruotsia.41  Haastatteluaineis-
to antaa hyvän esimerkin häpeäntunteen vaikutuksesta lapsen kieli-
valintaan. Eräässä perheessä äiti oli ensin puhunut ruotsia lasten kans-
sa, isä suomea. Kouluiässä kielenkäytössä kuitenkin tapahtui muutos:

Haastateltava:  […] enkä ole puhunut ruotsia hänen kanssaan,
koska hän oli kuusi vuotta tai seitsemän vuotta ja aloitti ensim-
mäisen luokan. Silloin hän sanoi että ’Mä en puhu enää ikään
sun kans ruottii!’, sillä häntä hävetti.42

Yleensä lapset eivät halua poiketa tovereistaan. Se, että osasi puhua
ruotsia, oli tässä tapauksessa selvästikin kaikkein poikkeavinta. So-
siaalipsykologi Karmela Liebkindin mukaan lapsi, joka oppii häpeä-
mään kieltään, haluaa päästä siitä nopeasti eroon ja siirtyä käyttämään
arvostettua kieltä. Lapsi, joka oppii arvostamaan kieltään, on vastaa-
valla tavalla motivoitunut säilyttämään sen ja siirtämään sen eteen-
päin. Tämä koskee myös kaksikielisyyttä: se siirtyy arvostettuun yksi-
kielisyyteen vain, jos kaksikielisyyttä halveksitaan.43

40 ”Inf.: Så länge vi bodde i X så talade vi både finska och svenska… och min man talade finska

till största delen med vår pojke. Men sedan när vi flyttade till Nystad så blev pressen liksom på

finska språket så mycket större, för alla pojkens kamrater var finsktalande. Hans farmor och

farfar var finsktalande. Jag var den enda svenska länken liksom i pojkens … Så att först då

talade vi både finska och svenska hemma, men så småningom gick det till det att vi började

tala finska också hemma.” Haastateltava 5 (nainen, s. 1943)
41 Haastateltavat 3 (mies, s. 1930) ja 25 (nainen, s. 1945).
42 ” Inf.:  […] och jag det där har int tala svenska med honom, för att han var sex år eller sju år

och började på första klassen. Så sa han att ’Mä en puhu enää ikään sun kans ruottii!’, för han

skämdes.” Haastateltava 19 (kvinna, s. 1933).
43 Liebkind 1987, s. 23.
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Tutkitusta ryhmästä useimmat ruotsinkieliset isät eivät olleet edes
yrittäneet puhua ruotsia lasten kanssa lukuun ottamatta joitakin yksit-
täisiä fraaseja. Kun lapset alkoivat vastata suomeksi, isät olivat luo-
vuttaneet. Vain kaksi nuoremman polven edustajaa, joilla oli pieniä
lapsia, olivat vakuuttuneita siitä, että he jaksaisivat jatkaa ruotsin pu-
humista heidän kanssaan. Molemmat olivat kotoisin ruotsinkielisestä
kodista, joista toinen oli Uudessakaupungissa.44  Eräs miespuolinen
haastateltu, jolla oli kaksikielinen tausta, teki selväksi, että hän halusi
lasten oppivan yhden kielen kunnolla sen sijaan, että he osaisivat kahta
kieltä huonosti:

Haastateltava: […] että aikoinani olin kaksikielinen aika var-
hain, mutta sitten loppujen lopuksi en kumpaakaan. En ollut
suomenkielinen enkä ruotsinkielinen, en osannut suomea en-
kä ruotsia ja siitä olen kärsinyt, näistä molemmista, aika pit-
kään. […] ja sitten ajattelin, sitten kun ensimmäinen lapsi…
että ei hemmetti, että yksi kieli sen pitää oppia kunnolla, ol-
koon se suomi, sillä sehän on tämän maan pääkieli.45

Kaksikielinen tausta, jossa hallitaan yhtä hyvin tai huonosti kahta kiel-
tä, voi mahdollisesti tarjota selityksen lasten äidinkielen valintaan. Suo-
menkielisessä ympäristössä ei voinut saavuttaa ruotsissa samoja val-
miuksia ja taitoja kuin suomessa, koska lähimmän ruotsinkielisen yh-
teyden tarjoava kaksikielinen isä piti itse omaa kielitaitoaan riittämät-
tömänä.46  Toinen selitys voisi olla se, ettei isä halunnut lapsensa jou-

44 Haastateltavat 14 (mies, s. 1968) ja 15 (mies, s. 1974).
45 ” Inf.: […] att i tiderna så var jag tvåspråkig ganska tidigt, men sedan sist och slutligen så var

man ju inte någondera. Man var varken finsk eller svensk, man kunde varken finska eller

svenska och det där har jag lidit av, bägge, ganska länge. […] och sedan tänkte jag, sedan då

när det första barnet… att nej sjutton att något språk skall det ju lära sig ordentligt, må det vara

finska för det är ju det som är huvudspråket i det här landet.” Haastateltava 6 (mies, s. 1943).
46 Haluan kuitenkin huomauttaa, että haastattelu tapahtui kokonaan ruotsiksi eikä keskustelum-

me aikana syntynyt ainuttakaan väärinkäsitystä.
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tuvaan kokemaan samoja ”ei suomalainen eikä ruotsalainen” -tunte-
muksia kuin hän itse. Myös Visapään Helsingissä tehty tutkimus tu-
kee tätä käsitystä. Siellä kaksikielisiä nuoria pidettiin suomenkielisinä
ruotsinkielisten joukossa ja ruotsinkielisinä suomenkielisten joukossa.
Kaksikielinen yksilö määriteltiin kummankin ryhmän ulkopuolelle.47

Ruotsalaiset televisio-ohjelmat, lehdet ja radiokanavat tarjoavat
myös Uudenkaupungin yksittäisille ruotsinkielisille mahdollisuuden
samastua suurempaan ryhmään, jota yhdistää sama kieli. Eräs haasta-
teltu perusteli asiaa seuraavasti:

Haastateltava: No, meillä on [Ruotsin] TV 4, mutta minä kat-
son joka päivä TV-Nytt:in kello kuudelta, jos vain olen kotona.
Se kuuluu ohjelmaani, koska haluan kuunnella tv-uutiset ruot-
siksi. Tulee paljon sellaisia sanoja – kielihän uudistuu kaiken
aikaa ja kieleen tulee uusia sanoja. Jos katson pelkästään suo-
menkielisiä tv-uutisia, silloin ei niin kuin koskaan tule esille,
mitä ne… mitä sanoja ruotsiksi käytetään. Se on yksi syy sii-
hen, että katson TV-Nytt:iä. Ja katson kyllä ruotsinkielisiä oh-
jelmia yleensäkin, jos siellä on sellaista, mikä kiinnostaa mi-
nua.48

Se, että televisiosta katsotaan nimenomaan suomenruotsalaisia uuti-
sia eikä esimerkiksi TV 4:n eli SVT Europan uutisia Ruotsista, voi-
daan tulkita yhteenkuuluvaisuudentunteeksi: yksilö tuntee kuuluvan-

47 Visapää 1996, s. 69.
48 ”Inf.: Nå, vi har TV 4:an här, men att alla dagar tittar jag på TV-Nytt klockan sex om jag bara

är hemma. Det hör till mitt program, för att jag vill lyssna på TV-nyheterna på svenska. Det

kommer mycket sådana ord – språket förnyas ju hela tiden och det kommer nya ord in i

språket. Om jag enbart tittar på finska TV-nyheter, då kommer det aldrig liksom fram att vad

de… vilket ord de använder på svenska. Så det är en orsak till att jag tittar på TV-Nytt. Och jag

tittar också på svenska program i allmänhet, om det är sådant som intresserar mig.” Haasta-

teltava 5 (nainen, s. 1945)
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sa suomenruotsalaiseen kieliryhmään. Sama henkilö seuraa myös valp-
paasti äidinkielensä kehitystä, mikä paljastaa millainen merkitys sillä
on hänelle. Useat muutkin haastatellut käyttivät suomenruotsalaisia
joukkotiedotusvälineitä, ainakin toisinaan. He katsoivat TV-Nytt:iä
tai muita ohjelmia, kuuntelivat ruotsinkielisiä radiokanavia ja jotkut
tilasivat myös ruotsinkielisiä päivälehtiä.49  Suomenruotsalaisia yhdis-
tää toisiinsa ruotsalainen äidinkieli, ja kuten Jan Sundberg on toden-
nut, kieli on tärkeimmällä sijalla muutoin sosiaalisesti, maantieteelli-
sesti ja ammatillisesti melko epäyhtenäisen ryhmän identiteetissä.50  Bo
Lönnqvist kirjoittaa teoksessa Gränsfolkets barn, kuinka juuri ruotsin
kieli ja oma kulttuuri olivat niitä välineitä, joiden avulla rakennettiin
vahva suomenruotsalainen tietoisuus 1800- ja 1900-lukujen vaihtees-
sa.51  Nykytilanteessakaan ei ole syytä aliarvioida kielen merkitystä
kaikkia suomenruotsalaisia yhdistävänä nimittäjänä.

Tilanteessa, jossa yksilö voi vain harvoin puhua äidinkieltään, kans-
sakäyminen suvun ja ystävien kanssa tulee hyvin tärkeäksi. Muuan
haastateltu oli melkein päivittäin puhelimitse yhteydessä toisella paik-
kakunnalla asuvaan veljeensä.52  Toiset pitivät yhteyttä ruotsinkieli-
siin ystäviinsä, jotka olivat lapsuusvuosista asti olleet heille läheisiä tai
tulleet muulla tavoin tärkeiksi.53  Valokuvat ja esineet voivat myös saa-
da lisämerkityksiä, koska niihin voidaan liittää nostalgisia tunteita ja
ne voivat muistuttaa perheen tai lapsuusvuosien ”ruotsinkielisestä ajas-

49 Mm. haastateltavat 1 (nainen, s. 1943), 2 (nainen, s. 1921), 4 (nainen, s. 1929), 6 (mies, s.

1943), 8 (mies, s. 1942), 10 (mies, s. 1954), 11 (mies, s. 1930), 12 (nainen, s. 1946), 14 (mies,

s. 1968), 17 (nainen, s. 1923), 19 (nainen, s. 1933), 20 (mies, s. 1935), 24 (nainen, s. 1938),

25 (nainen, s. 1945), 27 (nainen, s. 1956), 28 (nainen, s. 1944), 30 (mies, s. 1946) ja 31

(nainen, s. 1943).
50 Sundberg 1985, s. 8–10.
51 Lönnqvist 2001b, s. 18.
52 Haastateltava 5 (nainen, s. 1945).
53 Mm. haastateltavat 1 (nainen, s. 1943), 3 (mies, s. 1930), 11 (mies, s. 1930), 16 (nainen, s.

1922) ja 31 (nainen, s. 1943).
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ta”. Kaipuu saattaa muistuttaa olemassaolostaan äkillisesti tilanteissa,
jotka on perinteisesti liitetty äidinkieleen. Seuraavat kaksi lainausta
paljastavat sekä nostalgiaa että kaipausta:

Haastattelija: Onko sinulla kotona esineitä, jotka olet perinyt
lapsuuskodistasi tai…?
Haastateltava: Kysy vain, kuinka paljon! En voinut heittää mi-
tään pois, kun tyhjensin vanhempieni talon, ja niin minun piti
ottaa kaikki mukaan tänne. […] sellaisia aivan kummallisia pik-
ku esineitä, joista tuli yhtäkkiä jotenkin niin kauhean kallisar-
voisia. Kuten pieni kulho tai sellainen, täysin arvoton.
Haastattelija: Mistä ne muistuttavat sinua?
Haastateltava: No, luonnollisesti tietysti lapsuudestani. Se var-
masti selittää, miksi niistä tuli niin rakkaita tai ovat nyt jotenkin
niin rakkaita.54

Haastattelija: Missä tilanteissa sitä (=äidinkieltä) alkaa kaivata?
Haastateltava: Kaipaan sellaisia… tietyllä tavalla ruotsalaisuut-
ta, voi sanoa, että kun lauletaan jouluvirsiä tai jotain sellaista
suomeksi, niin kaipaan sitä, että en osaa niitä ruotsiksi. Ja kui-
tenkin minä tiedän ne, tunnistan sävelmän ja osaan joitakin
sanoja, mutta en osaa… kaikkea.55

54 ”Int.: Har du hemma några föremål som du har ärvt från ditt barndomshem eller…? Inf.: Fråga

bara hur mycket! Jag kunde ju inte slänga bort någonting, när jag tömde mina föräldrars hus,

så jag måste ju ta allt hit med mig. […] såna där alldeles underliga små grejor som plötsligt

blev så där förskräckligt dyrbara. Som en liten skål eller så där, helt värdelöst. Int.: Vad

påminner dom om? Inf.: Nå naturligtvis om min barndom säkert. Det är säkert därför som

dom blev så kära eller är nu så där kära.” Haastateltava 1 (nainen, s. 1943).
55 ” Int.: I vilka situationer börjar man sakna det? Inf.: Jag saknar sådana … på sätt och vis det

svenska, ska vi säga, att när vi sjunger julpsalmer eller något sådant på finska, så saknar jag

att jag inte kan dem på svenska. Och ändå, jag vet dem, jag känner igen melodin och jag

känner till några ord, men jag känner inte till … inte hela.” Haastateltava 7 (mies, s. 1941).
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Ensimmäisessä esimerkissä ruotsinkielisestä lapsuudenkodista periy-
tyvät esineet nostattavat haastateltavassa nostalgisia tuntemuksia. Ne
voidaankin nähdä identifikaation kohteina ja strategiana, jonka avul-
la tullaan toimeen todellisuuden kanssa, kun äidinkieli puuttuu. Sa-
manlaisen tulkinnan antaa folkloristi Ulrika Wolf-Knuts käsitellessään
nostalgiaa kirjassaan Etelä-Afrikkaan muuttaneista suomenruotsalai-
sista.56  Toisessa esimerkissä lapsuudessa laulettuihin perinteisiin jou-
luvirsiin liittyy tunnepitoinen ja nostalginen lataus. Yksilö kaipaa jo-
tain, jonka hän kokee nykytilanteessaan osittain menetetyksi. Myös
Marjut Anttonen korostaa äidinkielen merkitystä tunteiden kielenä
käsitellessään suomen kielen asemaa Pohjois-Norjassa.57

Voiko yksilö sitten kuulua kahteen kieliryhmään samanaikaisesti,
toisin sanoen onko kaksoisjäsenyys mahdollista? Visapään mukaan
kaksikielisen identiteetin edellytyksenä on se, että molemmilla kielil-
lä on korkea status eikä kumpaakaan aseteta toisen edelle.58  Koska
Uudessakaupungissa viestintä tapahtui useimmissa tilanteissa suomek-
si, suomen kieli pääsi hallitsevaan asemaan perheiden arjessa. Ruot-
sin kieli jäi marginaaliin, ja sen vuoksi sille pantiin vähemmän arvoa.
Liebkindin mukaan kielen arvo on ratkaisevalla sijalla käytännön kie-
litilanteissa. Äidinkieli on osa persoonallisuuttamme, ja siksi sen arvo
vaikuttaa myös itsetuntoomme ja itseluottamukseemme, toisin sanoen
siihen, minkä arvoista yksilön on olla se, mikä hän on.59  Ruotsilta
puuttuva käytännön arvo näkyi etenkin lasten kielivalinnoissa. He
puhuivat mieluummin suomea myös kotona ja keskenään. Vaikka
useimmat ruotsinkieliset vanhemmat arvostivat ruotsia ja tahtoivat
puhua sitä lastensa kanssa, vain muutamat onnistuivat opettamaan
heille tämän kielen.

56 Wolf-Knuts 2000, s. 106.
57 Ks. Anttonen 1999, s. 312–314.
58 Visapää 1996, s. 63, 65.
59 Liebkind 1987, s. 22.
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Kaksikielisyys ja identiteetti Uudessakaupungissa

Millaisia päätelmiä voidaan tehdä Uudenkaupungin kaksikielisten iden-
tifikaatioista ja identiteetistä? Identiteetti ymmärretään tässä yhtey-
dessä konstruktivistisella tavalla ilmiöksi, joka muotoutuu, pysyy voi-
massa ja muuttuu yksilöiden sisäisissä sekä yksilön ja muiden ihmis-
ten välisissä prosesseissa. Identiteetti käsitetään eliniän kestäväksi luo-
vaksi projektiksi, jossa samastumisten tuottama jatkuva muokkautu-
minen tapahtuu kohtaamisissa ja vuorovaikutuksessa niin kutsuttujen
merkityksellisten toisten kanssa. Identiteetit linkittyvät ihmisten toimin-
toihin, ja toiminnot saavat alkunsa reagointeina kulloinkin ajankoh-
taiseen sosiaaliseen ja kulttuurilliseen (tässä tapauksessa kielelliseen)
ympäristöön.60

Tärkeän aspektin yksilön kielellisessä identiteetissä muodostavat asen-
teet ja motivaatio. Kielenoppimista koskien Liebkind tekee eron inst-
rumentaalisen ja integratiivisen motivaation välille.61  Yksilöt, joilla on inst-
rumentaalinen suhtautuminen, painottavat kielen hyötyä viestinnän
välineenä. Integratiivista suhtautumista sitä vastoin leimaa yksilön halu
ja kyky samastua tiettyä kieltä puhuviin ihmisiin. Kieltä koskeva inst-
rumentaalinen suhtautuminen painottaa kompetenssia ja funktiota,
kun sitä vastoin integratiivinen suhtautuminen perustuu myönteisiin
asenteisiin, joita yksilöllä on jostain kielestä ja kieliryhmästä. Niin inst-
rumentaalinen kuin integratiivinenkin motivaatio voi olla korkea ja
vahva kieltä opittaessa, mutta viimeksi mainittu vaikuttaa enemmän
pidemmällä aikavälillä ja siksi siitä voi tulla uhka vähemmistöidenti-
teetille.62  Uudenkaupungin sekaperheissä integratiivinen suhtautumi-

60 Mm. Stier 2003, s. 23–25, 86; ks. myös Hall 1992, s. 276.
61 Liebkind 1987, s. 22. Luokittelu pohjautuu kanadalaiseen tutkimukseen; ks. Lambert et al.

1968, s. 473–474.
62 Vrt. myös Liebkind 1984, s. 112. Tässä yhteydessä voidaan huomauttaa, että monikielisissä

maissa on olemassa instrumentaalisen ja integratiivisen suhtautumistavan välimuoto. Siten
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nen suomenkieleen ja sitä kautta uhka vähemmistöidentiteetille oli
nähtävissä lasten kohdalla. Liebkind huomauttaa, että molempien kiel-
ten hyvä hallinta ei kuitenkaan automaattisesti johda kaksikieliseen
identiteettiin.63  Useimmissa tapauksissa näin ei ole käynyt Uuden-
kaupungin kaksikielisille haastatelluillekaan. Useimmilla heistä tun-
tuu olevan instrumentaalinen suhtautuminen suomen kieleen, vaikka
se hallitseekin heidän elämäänsä. He tuntevat kuuluvansa suomen-
ruotsalaiseen kieliryhmään, johon heillä on myönteinen asenne, vaik-
ka he käytännössä voivat puhua ruotsia vain harvoin.

Kuten edellä esitetystä analyysistä on ilmennyt, on sellaisia kaksi-
kielisiä, jotka enemmän tai vähemmän menestyksekkäästi yrittävät
pitää ruotsin kieltä yllä perheessään. Ruotsia on puhuttu tietoisesti
kotikielenä huolimatta lasten taipumuksesta vastata suomeksi. Ruotsi
on näiden kaksikielisten vahvempi kieli. Myös osa sekaperheiden kak-
sikielisistä on hyvin aikomuksin alkanut puhua ruotsia lastensa kans-
sa, mutta vähitellen luovuttanut vastaavissa tilanteissa. Heidän ker-
tomastaan käy selvästi ilmi, että ruotsi on äidinkielenä heille edelleen
hyvin tärkeä. On myös niitä, jotka eivät ole siitä välittäneet, vaikka
ruotsi oikeastaan on myös heidän vahvempi kielensä. Tämä näkyy
ruotsinkielisten tiedotusvälineiden käytössä. Ilmeisesti äidinkieli ei kui-
tenkaan ole heillä aivan yhtä tärkeä kuin aikaisemmin mainituille ryh-
mille. Jotkut haastatelluista ovat suhtautuneet kieleensä lähinnä välin-
pitämättömästi, ja siksi suomi hallitsee heidän arkielämäänsä. Hyvin
usein he ovat olleet kaksikielisiä lapsuudesta alkaen. Ympäristö on
sen vuoksi saanut sanella heidän kielensä. Lisäksi on niitäkin, jotka
eivät ole edes yrittäneet puhua lapsilleen ruotsia eivätkä opettaa sitä

suomenruotsalaisen vähemmistön jäsen voi, henkilökohtaisella ja paikallistasolla suomea

kohtaan tuntemastaan instrumentaalisesta suhtautumisesta huolimatta, ilmaista samaa kiel-

tä koskevalla integratiivisella suhtautumisellaan kansallista samastumistaan kollektiivisella

tasolla.
63 Liebkind 1987, s. 22.
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heille, koska he arvostavat suomea ja se ehkä tuntuu vahvemmalta
kieleltä ruotsiin verrattuna.

Edellä esitettyä pohdintaa voidaan verrata pedagogi Martin Gri-
penbergin saamiin tutkimustuloksiin. Kaksikielisillä koululaisilla ha-
vaittiin kolmenlaista identiteettiä: oli ruotsiin samastuneita kaksikielisiä,
kameleonttikaksikielisiä ja suomeen samastuneita kaksikielisiä. Ensin mai-
nitut pitivät itseään suomenruotsalaisina, joilla oli luontaisia taitoja
suomessa. Keskimmäisen ryhmän identiteettiä leimasivat tilanteen-
mukaiset identiteettivalinnat kunkin kontekstin mukaisesti. Kolmas
ryhmä mielsi itsensä tietoisesti suomenkielisiksi, joilla oli erittäin hy-
vät ruotsin taidot.64  Uudestakaupungista voi löytää jokaista kolmea
tyyppiä, mutta siellä tilanne on kuitenkin vivahteikkaampi. Kielel-
lisessä ahtaudessa toiseen kieliryhmään kuulumista ei aina voi tuoda
esiin siten kuin ehkä haluaisi. Useimpien Uudenkaupungin kaksikie-
listen identifikaatioita voidaan siksi pitää latentisti ruotsiin samastumi-
sina. Tällaisten yksilöiden täytyy elää elämäänsä suomeksi, vaikka he
toisinaan kaipaavatkin äidinkieltään. Toisaalta tietyissä tilanteissa he
eivät enää ehkä tiedä, keitä he oikeastaan ovat, ruotsinkielisiä vai suo-
menkielisiä, kuten eräs haastateltu edellä asian ilmaisi.

Niin Gripenbergin kuin Lojander-Visapäänkin tutkimukset koski-
vat pääkaupunkiseutua, jossa lähes kaikkien ulottuvilla löytyy mah-
dollisuuksia ruotsinkieliseen kanssakäymiseen. Pääkaupunkiseudulla
on suhteellisen lähellä muutakin tarjontaa ruotsinkielisen identiteetin
ylläpitämiseksi kuten ruotsinkielisiä kouluja ja kulttuurilaitoksia. Uu-
destakaupungista kaikki tällainen institutionaalinen tuki puuttuu. Se-
kä ruotsinkielinen yksityinen kansakoulu että Kalannin ruotsinkieli-
nen nuorisoyhdistys ovat lopettaneet toimintansa. Kaupungin ruot-
sinkieliset perinteet ovat siten katkenneet. Ruotsin kieltä voidaan käyt-
tää Pohjola-Norden -yhdistyksessä, mutta vain harvat ruotsinkieliset

64 Gripenberg 2001, s. 163.
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osallistuvat sen toimintaan.65  Uudenkaupungin kaksikielisten identi-
teetti on siten luonteeltaan toisenlaista kuin se, mitä Lojander-Visa-
pään ja Gripenbergin yllä mainittujen tutkimusten tulokset osoitta-
vat. Se mikä erottaa Uudenkaupungin ruotsinkieliset omaksi ryhmäk-
seen, on heidän yksityiselämänsä ruotsalaisuus. Ruotsinkielisyys on
useimmissa perheissä latenttia ja yhä harvemmin esille tulevaa. Silti
useimmat tuntevat yhä olevansa suomenruotsalaisia, mutta Uudessa-
kaupungissa samastumiset voidaan nähdä suomenruotsalaisuuden asteik-
kona, joka laskee ja saa yhä enemmän suomalaista leimaa juuri institutio-
naalisen tuen puuttumisen vuoksi. Suomenruotsalaisten yleinen nä-
kymättömyys omassa kotikaupungissaan ei johdu suoraan siitä, että
he häpeäisivät äidinkieltään, mutta merkitykselliseksi toiseksi on heidän
osaltaan tullut suomenkielinen paikallisyhteisö ja sen vaatimus suomen kie-
len taidosta. Suomen kieltä pidetään itsestään selvyytenä kaikissa ti-
lanteissa.
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KANSALLINEN DISKURSSI
MYYNTISTRATEGIANA
Ingvar Kamprad, Ikean ruotsalaisuuden henkilöitymä

Hanna Lindberg

Vuonna 1976 Ikean perustaja Ingvar Kamprad (1926- ) määritteli yri-
tyksensä tavoitteeksi luoda Ikean tuotevalikoimalle tyypilliseen ruot-
salaisuuteen perustuvan imagon. Tämän hän toteaa Ikean ideologiaa
käsittelevässä En Möbelhandlares testamente-ohjeiston ensimmäisessä koh-
dassa.1  Kaupallisena strategiana linjaus osoittaa Kampradin luotta-
van ruotsalaisuuden korkeaan kansainväliseen markkina-arvoon. Ikean
ruotsalaisuus on näin tuotemerkin ympärille luotu tietoinen kertomus,
jonka pohjana on diskursiivinen konstruktio kaikkien tunnistamasta
ruotsalaisuudesta. Tuotteet ”ruotsalaistamalla”, Ikea ja Kamprad hyö-
dyntävät ja vahvistavat jo olemassaolevia positiivisia mielikuvia ja ste-
reotypioita ruotsalaisuudesta.

1 Kamprad 1976. Kohta 1. ”Profiili. Valikoimamme painopisteen tulee olla perusvalikoimassa –

siinä osassa, joka edustaa ’tyypillistä IKEAa’.Perusvalikoimalla tulee olla oma profiili. Sen

tulee heijastaa ajatuksiamme, olla yksinkertainen ja suora – kuten me itsekin. Sen tulee olla

kestävä ja helppokäyttöinen. Sen tulee ilmaista helpompaa, luonnollisempaa ja vapaampaa

elämäntapaa. Sen tulee ilmaista muotoa, väriä, iloa, ja nuorekkuutta kaikenikäisten keskuu-

dessa. Perusvalikoiman tulee Skandinaviassa olla tunnistettavissa tyypilliseksi IKEAksi, ja

Skandinavian ulkopuolella tyypilliseksi ruotsalaiseksi.” (Kirjoittajan suomennos)
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Kampradin merkittävä rooli julkisuudessa erottaa Ikean muista ruot-
salaisista yrityksistä, joiden perustajat ja johtajat näyttäytyvät medias-
sa vain harvoin. Tässä artikkelissa analysoin Kampradista vuonna 1998
tehtyä haastattelua, joka on julkaistu Ikean kansainvälisessä jäsenleh-
dessä, Ikea Family Magazine’ssa.2  Lehti toimii Ikean kuvaston kaltai-
sena mainoksena, sisältäen vinkkejä Ikean tuotteilla tehtävistä sisus-
tuksista ja käytännönratkaisuista. Haastattelun voisi määritellä 2000-
lukua leimaavaksi mainostyypiksi, jossa keskeisessä osassa on tuote-
merkin heijastaman mielikuvan rakentaminen – myytävien tuottei-
den jäädessä lähes näkymättömiin. Ikea-tuotemerkin kertomus piir-
tyy lehden lukijalle yrityksen päähenkilön kautta, joka paitsi lausun-
noillaan myös olemuksellaan symboloi Ikea-tuotemerkin sisältöä.

Kamprad hyödyntää kansallisen identiteetin ja mentaliteetin dis-
kursseja toimiessaan Marimekon Kirsti Paakkasen tavoin Ikea-tuote-
merkin henkilöitymänä. Kertomuksellinen mainonta-strategia on tyy-
pillinen 2000-luvun markkinoinnin ilmiö, jossa epävakaalle kaupalli-
selle organisaatiolle luodaan ulospäin muuttumaton ja pysyvä identi-
teetti.3

Kuluttaja oppii yhdistämään tiettyä tuotemerkkiä edustaviin tuot-
teisiin tietyn mielikuvan mediassa ja mainonnassa ilmaistun tuote-
merkin kertomuksen kautta.4  Ikean tapauksessa asiakas kokee Ikean
tuotteet positiivisen, stereotypisoidun ruotsalaisuuden edustajina. Tuo-
temerkin identiteetti -ajattelumallin mukaan yksilö perustelee osto-
päätöksensä tuotemerkin mediassa luodun ”persoonallisuuden” ja hen-

2 Family Magazine -lehti tulee Ikean asiakkaalle kotiin maksutta liittymällä Ikea Family -ker-

hoon. Asiakkaalta edellytetään Ikea Family-kortin esittämistä oston yhteydessä tietyin vä-

liajoin, jotta Ikea Family -lehti toimitetaan postiluukkuun myös vastaisuudessa. Lisää jäsen-

lehdestä ks. esim. QuickWise News nr. 11 september 2003, s.2. http:/www.quickwise.com/

pdf/QWN11.03.pdf (23.5.2005.)
3 Eklund 2000, s. 71–88; Zetterlund 2003, s. 13–14.
4 Postmodernista mielikuvamaailmasta ovat kirjoittaneet mm. Baudrillard [1970] 1998; [1981]

1994; Debord [1967]1987; Karvonen 1999.
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kilökohtaisten luonteenpiirteidensä yhteensopivuudella. Parhaassa ta-
pauksessa vahvan identiteetin omaava tuotemerkki muuttuu välineek-
si, jonka avulla tuotemerkin ostaja viestii itsestään kanssaihmisille.5

Ikean edullinen puutarhakalusto vie ajatukset ruotsalaiseen ruoka-,
juhla- ja puutarhakulttuurin – mutta myös ruotsalaiseen tasa-arvoon,
luonnonläheisyyteen sekä vapaa-ajan perhe- ja kotikeskeisyyteen.

Media-Kamprad elementissään
Erään haastattelun syväluotaus

Kampradista kirjoitetut henkilöhaastattelut ja hänestä julkaistut hen-
kilökuvat osoittautuvat hyvin samankaltaisiksi julkaisukontekstista, leh-
den tyypistä tai lukijakunnasta riippumatta. Ikeaan ja Kampradiin lii-
tetään adjektiiveja kuten karismaattinen ja sielukas viittaamalla vuo-
rotellen sekä henkilöön että yritykseen. Ruotsin suurimmassa johta-
juutta käsittelevässä Chef-lehdessä, Kampradin karismaa kuvataan ot-
sikolla: ”Kamprads karisma ska få Ikea att överleva honom själv”.6

Myös yritys-strategiaa, kovia lukuja ja tuloksia käsittelevissä artikke-
leissa Kampradin hahmo pysyy keskiössä, vaikkakin haastateltavana
on Kampradin sijaan useimmiten esimerkiksi Ikean myynnistä vas-
taava johtaja.7

Jotta mediassa kuvastuva Kampradin henkilöbrandin ruotsalaisuus
avautuisi, katsoin tehoikkaimmaksi keinoksi tarkastella sitä sen ak-
tivoitumistilanteessa eli henkilöhaastattelun kontekstissa. Lena Kata-
rina Swanbergin artikkeli ”Ingvar Kamprad, patriarken som älskar

5 Karvonen 1999, s. 216. Ks. myös esim. Bourdieu [1979] 1984; Jensen 1999; Klein 2000;

Kalha  2003.
6 Björk 1998b. ”Kampradin karismaa saa Ikean pysymään elossa Kamprada kauemmin” (Kir-

joittajan suomennos)
7 Carney 1995.
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att kramas” kiteyttää media-Kampradin, ja samalla Ikean stereotyyp-
pisen ruotsalaisuuden selväpiirteisesti.8  Kamprad liittää olemukseen-
sa ruotsalaisuus-diskurssin sisältämiä kliseitä, ja osoittaa näin olevan-
sa yhtä, ”tyypillistä ruotsalaisuutta” edustavan Ikea-tuotevalikoiman
kanssa. Tuotemerkkien kertomuksessa esteettisten tuntomerkkien li-
säksi korostetaan tuotemerkin henkilöitymän elämäntapaa. Kamprad
edustaa Ikeassa suosittua arjen estetiikkaa. Ruotsalaisessa muotoilus-
sa tällä käsitteellä on pitkät perinteet. Carl Larsson (1858–1919) ja
Ellen Key (1849–1926) puhuivat arjen kauneuden kasvattavasta vai-
kutuksesta jo 1800-luvulla. Gregor Paulsson (1889–1977) jatkoi aiheesta
teoksessaan Vackrare vardagsvara (1919). Arjen ”matala profiili” kuvas-
tuu myös Kampradin elämäntyylissä. Kenenpä arkeen ei kuuluisi ah-
kera työnteko, taloudellisuus, rationaalisuus ja käytännöllisyys?

Haastattelupaikaksi on valittu Ikean ja Kampradin synnyinseudul-
la Smoolannissa sijaitseva Älmhultin metsä. Kamprad on pukeutunut
kumisaappaisiin, villapaitaan ja reiluun sadetta pitävään takkiin. Haas-
tattelupaikka ja pukeutuminen ovat täydellinen vastakohta yritysjoh-
tajien virallisessa ympäristössä ja vaatetuksessa tyypillisesti käydyille
haastatteluille. Jo 1800-luvun ruotsalaisuutta käsittelevissä kirjoituk-
sissa mainittiin ruotsalaisen symbioottinen, emootioihin vetoava luon-
tosuhde. Luontosuhteen vastakohtana pidettiin ihmissuhteita, jotka
perustuvat rationaaliselle itsekontrollille.9  Haastattelu-tilanne metsässä
yhdistää sekä luonnon ja ihmisen emotionaalisen suhteen että so-
siaalisen kanssakäymisen kontrolloidun, rationaalisen tilanteen. Lo-
renz Lyttkensin mukaan toisen ihmisen kohtaaminen on ruotsalaisel-
le tilanne, jossa itsekontrollin avulla viestitetään vastapuolelle omasta
sivistyneisyydestä.10  Luonnon ja ihmisen kohtaamisessa itsekontrolli
on tarpeeton. Ruotsalaisten erityinen katarttinen luontosuhde näkyy

8 Swanberg 1998. ”Ingvar Kamprad, patriarkka, joka rakastaa halata”
9 Almqvist 1838; von Heidenstam 1896.
10 Lyttkens 1985, s. 11–18.
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Ingvar Kamprad saapuu haastateltavaksi Smoolannin metsään kumisaappailla ja Ikean tuolilla

varustautuneena. Ikea Family Magazine 1998/2, s. 23. Reproduktion: Repro- och fotoenheten/

Kungliga Biblioteket.
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esimerkiksi heidän ansioitumisellaan kovissa luonnontieteissä, ihmis-

tä sosiaalisena ja kulttuurisena olentona tutkivan pehmeän humanis-

min sijaan.11

Kampradin erätyylinen, hieman kulunut vaatetus kertoo paitsi hä-

nen luonnonläheisyydestään, myös hänen nuukuudestaan. Ruotsa-

lainen välttää rehentelemästä menestyksellään, joka puolestaan voisi

tuoda esiin tyypillisen negatiivisen ruotsalaisuuden piirteen, kateu-

den.12  ”Vaatimattomuus kaunistaa”, kuuluu suomalainen sananlasku,

joka sopii myös ruotsalaiseen kontekstiin. Kamprad kertoo kuitenkin

haastattelussa omaisuudestaan ruotsalaiselle sopivalla tavalla höystäen: .

”[Kamprad] osti viinitilan Ranskasta, sillä hän pelkäsi eläkeajan osoit-

tautuvan tylsäksi. ’Jos vain istuisin parvekkeellani etelässä, joisin itse-

ni kuoliaaksi’.”13  Swanberg kysyy, eikö Sveitsissä – jossa Kamprad

perheineen on asunut jo vuosikymmeniä – ole valtavan luksusta, jo-

hon Kamprad vastaa: ”Olin hieman huolestunut siitä, kun muutimme

Sveitsiin. Ajattelin, että siellä asuu vain niitä, jotka istuvat kultakimpa-

leidensa päällä, kunnes heidän takapuolensa kipeytyy. Mutta se ei ol-

lutkaan aivan totta, sillä myös sieltä löytyi ahkeraa väkeä.”14

Kamprad osoittaa näin rikkaudestaan huolimatta kuuluvansa ”työ-

väenluokkaan”. Swanberg kuvailee Kampradia yksinkertaiseksi, ja me-

nestyksensä edessä nöyräksi henkilöksi, johon vaikutuksen tekee ai-

noastaan vanha kunnon ahkeruus. Ahkeruus onkin tärkeä osa ruot-

salaisuus-diskurssia. Carl Jonas Love Almqvist (1793–1866) kuvasi ah-

keruuden talonpoikaiseksi hyveeksi, köyhien olosuhteiden tuottamak-

11 Sundbärg 1911, s. 3.
12 Arnstberg 1993.
13 Swanberg 1998, s. 20. ”[Kamprad] köpte en vingård i Frankrike på den tiden han fruktade att

pensionärslivet skulle bli tråkigt, för ’skulle jag bara sitta på en balkong nere i södern, skulle

jag väl supa ihjäl mig’.” (Kirjoittajan suomennos)
14 Swanberg 1998, s. 20. ”Jag var lite orolig när vi flyttade dit, jag tänkte att där finns väl mest

sådana som sitter på guldklimpar och får ont i stjärten. Men så var det inte, det finns flitigt folk

där också.” (Kirjoittajan suomennos)
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si helmeksi.15  Teollistuneessa ruotsalaisessa yhteiskunnassa ahkeruus

on avain demokraattisesta maaperästä nouseville yksilön menestysta-

rinoille. Amerikkalainen unelma ei ole ruotsalaisesta unelmasta kauka-

na – vaikka menestyksen näkyvät merkit ovatkin lähes vastakkaiset.

Kampradin resuinen ja nöyrä olemus on täydellinen vastakohta ame-

rikkalaisten menestyjien kiiltäville imagoille.

Kamprad ja Swanberg siirtyvät luonnosta läheiseen Ikean pääkont-

toriin. Haettuaan kahvia termoskannuun Kamprad kertoo käyttäneensä

tilaisuutta hyväkseen ja käyneensä wc:ssä: ”Siellä on myös ovi jossa

on hameenkuva, jos sinunkin tarvitsee käydä!”16 , jonka kommentiksi

Lena Katarina Swanberg kirjoittaa: ”Charmerad är vad man blir.”

(Tulen aivan charmatuksi). Kampradin paljon puhuttu karisma teho-

aa myös Swanbergiin.

Kamprad kohtaa konttorin käytävällä erään työntekijänsä. Hän

näyttää ”rehellisen huolestuneelta” (uppriktigt bekymrad) työnteki-

jän stressaantuneesta olemuksesta todeten, että tälle on tehtävä jota-

kin.17  Ikean työntekijä on osa Kampradin Ikea-perhettä, ja kuten jo

sosiaalidemokraatti Per Albin Hansson (1885–1946) sanoi kuuluisas-

sa kansankoti-puheessaan vuonna 1928: kansankodin perheenjäsen-

ten on pidettävä huolta toisistaan.18  Kampradin esimerkin mukaan

ongelmaan on myös tartuttava aktiivisesti kansankodin ongelmanrat-

kaisupolitiikkaa noudatten – olipa ongelman luonne mikä tahansa

wc:n tarpeesta työntekijän stressaantuneisuuteen.

Kamprad ei kuitenkaan aina ole samaa mieltä ruotsalaisen järjestel-

män kanssa. Kamprad uskaltaa parjata tiettyjä ruotsalaisuuden piir-

teitä. Näin tekemällä hän osoittaa toisaalta välttelevänsä kansallista

15 Almqvist 1838.
16 Swanberg 1998, s. 20. ”Det finns en dörr med kjol på, om du också behöver!” (Kirjoittajan

suomennos)
17 Swanberg 1998, s. 20.
18 Hansson 1928.
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omahyväisyyttä ja olevansa rehellinen. Kamprad kritisoi ruotsalaisel-

le kansankodille tyypillistä suunnitelmallisuutta ja byrokratiaa, ja ot-

taa etäisyyttä menestyksekkääseen kansankoti-järjestelmään.19

Mohsen Hakim kirjoittaa Dagens Nyheter’issä julkaistussa artikkelissa

itsensä parjaamisen olevan olennainen osa ruotsalaisuutta.20  Vastoin

ensivaikutelmaa Kamprad itseasiassa konkretisoi tyypillisen ruotsa-

laisuuden määritelmiä olemalla omaa kansaansa kohtaan kohtuulli-

sen kriittinen.

Kamprad on ymmärtänyt kohtuullisuuden tai keskinkertaisuuden

(lagom) vahvuuden ruotsalaisuutta rakentaessaan.Yksinvaltiutensa ja

johtaja-asemansa vastapainoksi hän osoittaa huolenpitoa työntekijöi-

tään kohtaan. Haastattelun aikana hän keventää vakavia asioita leik-

kimielisillä kommenteilla ja itseironialla sekä yhdistää rationaalisuu-

den ja emotionaalisuuden toimivaksi ja myyväksi kokonaisuudeksi.

Hänen media-emotionaalisuutensa on lapsenomaista ja suoraa. Ar-

tikkeli on kuvitettu metsässä kuljeksivalla Kampradilla. Symboliikka

on ilmeinen: liikemaailman rationaalisuus kaipaa vastapoolikseen luon-

non viestimää emotionaalisuutta. Kuvat heijastavat järjen ja tuntei-

den tasapainoa, jonka henkilöitymäksi Kamprad on julkisuudessa muo-

dostunut.

Swanberg kertoo päivän aiheen olevan perhe. Valinta ei yllätä, sillä

kyseessä on Ikean perustajan haastattelu yrityksen ”perhelehdessä”

(Family Magazine). Kamprad kertoo yksityiskohtaisesti hänen, ja toi-

sen vaimonsa Margaretan ensimmäisestä tapaamisesta vuonna 1958

sekä sitä seuranneesta Kampradin kirjoittamasta kirjeestä Margare-

talle. Kamprad kertoo myös suhteestaan poikiinsa Peteriin, Jonak-

seen ja Matiakseen. Hän kuvailee neuvoneensa poikiaan hankki-

maan myös työn ulkopuolisia kiinnostuksenkohteita, ettei heille kä-

19 Kamprad 1976. Kohta 5.
20 Hakim 2004.
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visi samoin kuin hänelle illallispöydässä: ” [- -] siellä ne ihmiset istuu

ja puhuu kirjoista ja teatterista [- -] ja siellä istun minä, joka osaan ai-

noastaan puhua pinnatuoleista.”21  Omaa vähäpätöisyyttään yhä täs-

mentäen Kamprad ihmettelee kuinka joku voi haluta kirjoittaa hänes-

tä kirjan – hänestä, joka on aivan tavallainen ”tusinaihminen” (vanlig

dussinmänniska). Kysymykseen suhteestaan jumalaan, Kamprad vas-

taa olevansa kuten useimmat eli ei uskonnollinen, muttei myöskään

ateisti.22  Myös tässä kysymyksessä Kamprad on hyvin ”lagom” (koh-

tuullinen), ja muistuttaa kansankodin rationaalista mystiikkaa pahek-

suvaa yksilöä.

Kampradin toive olla muiden kaltainen näkyy hänen tavassaan mää-

ritellä itsensä aivan tavalliseksi – mistä tahansa aiheesta keskusteltaes-

sa. Eräs ruotsalaisen perhe-käsityksen tärkeimmistä rakennuspilareis-

ta on pyrkimys samanmielisyyteen ja samanlaisuuteen. Samanmieli-

syyden avulla ruotsalainen välttää konfliktit, jotka voivat syntyä paitsi

erimielisyydestä myös toisen erilaisuuden ja mahdollisen paremmuu-

den tuottamasta kateudesta. Kamprad on sisäistänyt Timothy

Hebbin ruotsalaisuus-diskurssia käsittelevän artikkelin sanoman:

”Mitä tahansa teetkin, katso ettet erotu muista”.23  Mutta Kamprad on

tehnyt paljon – ja muista poikkeavaa. Tämän tosiasian eli oman eri-

laisuutensa ymmärtäneenä, samanlaisuuden pyrkimykset ovat muut-

tuneet Kampradille lähes pakkomielteisiksi.

Ruotsalainen yhteisöllisyys tiivistyy Kampradin kommentissa omas-

ta työtavastaan: ” [- -]  toimin parhaiten laumassa.”24  Kamprad kertoo

muiden mielipiteiden jatkuvan kysymisen olevan olennainen osa hä-

nen päätöksentekoaan. Olisiko tämä kuitenkin osa ruotsalaista byro-

21 Swanberg 1998, s. 22. ” [- -] där sitter folk och pratar om böcker och teater och så. [- -] Där

sitter jag och kan bara pinnstolar.” (Kirjoittajan suomennos)
22 Swanberg 1998, s. 22.
23 Hebb 2003. ”Vad du än gör – se till att du inte avviker” (Kirjoittajan suomennos)
24 Swanberg 1998, s. 22. ” [- -]  [jag] fungerar bäst i flock”. (Kirjoittajan suomennos)
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kraattista perinnettä – kaikesta Kampradin siihen kohdistamasta kri-

tiikistä huolimatta? Kuin vastaukseksi tähän Kamprad toteaa: ”Täl-

läinen luonteeltani päättämätön kuin olen, tarvitsen päätöksenteossa

hieman apua.”25  Yritysmaailmassa suomalaisten kuulee usein totea-

van ruotsalaisten olevan päättämätöntä kansaa, joka tekisi ryhmätyö-

tä ja jakaisi vastuuta loputtomiin – suomalaisten itsensä tehdessä pää-

tökset tehokkaasti yhdelle henkilölle päävastuun nimeten.

Hieman yllättäen Kamprad kertoo Swanbergille vaikeuksistaan koo-

ta Ikean huonekaluja. Pyrkimys rehellisyyteen näkyy myös Kamp-

radin tavassa ilmaista tyytymättömyytensä suoraan työntekijöilleen.

Swanberg toteaa, ettei hän koko haastattelupäivän aikana onnistunut

kuulemaan abstrakteja sivistyssanoja tai byrokraattista hölynpölyä.

Kampradin julkisuuskuvan merkittävään elementtiin, rehellisyyteen,

voidaan liittää myös hänen konstailematon käytöksensä, ulkomuo-

tonsa ja olemuksensa. Kamprad pyrkii olemaan yrityksensä tuoteva-

likoiman tavoin ”enkel och rättfram” (yksinkertainen ja suorasukai-

nen/rehellinen) – kuten hän En Möbelhandlares Testamente -julkaisunsa

ensimmäisessä, Ikean ruotsalaisuutta käsittelevässä kohdassa mainit-

see.26  Kamprad kutsuu myös itseään pragmaatikoksi, joka kaipaa enti-

seen. ”Entinen”-käsitteellä Kamprad ilmeisesti tarkoittaa demokraat-

tista kansankotiyhteiskuntaa, sillä hän toteaa heti perään pelkäävänsä

uuden eliitin syntymistä.27

Mauricio Rojaksen tavoin Kamprad on huomannut Ruotsin muut-

tuneen, mutta julkisuuskuvastaan päätellen hän uskoo silti kansanko-

din ihanteisiin perustuvan ruotsalaisuuden kaupallisuuteen. 28  Kamprad

elää yhä voimissaan olevan Ikea-kansankotinsa unelmaa. Swanberg

25 Swanberg 1998, s. 22. ”Är man en beslutströg kille som jag, då behöver man lite hjälp.”

(Kirjoittajan suomennos)
26 Ks. viite 3.
27 Swanberg 1998, s. 23.
28 Rojas 1999.
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ihmettelee, eikö ahkeralla Kampradilla ole minkäänlaisia huvituksia.

Kamprad toteaa:

Tytto pieni, se olen minä joka on vanha isäntä näissä juhlissa.

Pidän itsepäisesti kiinni siitä, että me täällä Ikeassa olemme

kuin yhtä suurta perhettä. Minä huvittelen halaamalla mahdol-

lisimman monta perheenjäsentä. Kun kello löi aamulla yhdek-

sän ja sinä tulit, olin jo ehtinyt halaamaan kahtakymmentä.29

Kamprad vertaistaa itsensä kansankodin isään ja puhuu henkilökun-

nastaan perheenä – siinä missä Hansson nimesi perheeksi Ruotsin

kansan.30  Swanberg päättää artikkelinsa näihin intiimeihin ja ihan-

teellisiin ruotsalaisiin perhetunnelmiin.

Kansankodin arvot Kampradin olemuksessa
ja Ikean ruotsalaisuus-diskurssissa

1900-luvun lopulla julkaistuissa ruotsalaisuus-tutkimuksissa ajankoh-

taiset ruotsalaisuuden stereotypiat määritellään kansankoti-järjestel-

män tuotteiksi. 1800-luvun ja 1900-luvun vaihteessa ruotsalaisuus-dis-

kurssia rakennettiin sitävastoin köyhän talonpoikaisuuden ympärille.31

29 Swanberg 1998, s. 23. ”Flicka lilla, det är jag som är gammel-pappa för hela det här kalaset.

Jag envisas alltid med att som företeelse är vi på IKEA en enda stor familj. Så det jag unnar

mig, det är att krama om så många i familjen som möjligt. När klockan slog nio i morse och du

kom, då hade jag redan hunnit att krama tjugo.” (Kirjoittajan suomennos)
30 Hansson 1928.
31 Nykytutkimuksesta ks. esim. Arnstberg 1989; Arnstberg 1993; Daun 1989; Frykman – Löf-

gren 1979; Ehn – Frykman – Löfgren 1999; Gaunt – Löfgren 1984; Ruth 1984. Varhaisista

ruotsalaisuuden kuvauksista ks. esim. Almqvist 1838; Key 1897; Strindberg 1884; Sundbärg

1911.
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Kansankodillisiin ihanteisiin perustuvan modernin ruotsalaisuus-

diskurssin keskeisenä ajatuksena on käsitys kansallisen symbolisoi-

tumisesta yksilön käytöksessä ja olemuksesssa. Henkilöbrandin aja-

tuksessa on kyse samankaltaisesta ilmiöstä, jossa yksilön olemusta käy-

tetään tuotemerkin ideologisen kokonaisuuden peilinä. Kuin sattu-

malta, nämä kaksi ajatusta yhdistyvät Kampradin media-roolissa. Hän

symboloi ruotsalaisuutta olemuksellaan – ei ulkoisilla ruotsalaisuuden

merkeillä. Hänestä kuvastuu ruotsalaisuuden lisäksi myös Ikean ide-

ologia – joka vuorostaan on taas tyypilliseen ruotsalaisuuteen perus-

tuva. Kampradin henkilöbrandissä yhdistyvät näin sekä postmoder-

nille ajalle tyypillinen markkinointistrategia että markkinoitavan ideo-

logian (ruotsalaisuuden) keskeinen ajatus. Kampradin ruotsalaisille

tyypillinen käytös on lähes sisällöttömiksi muuttuneiden ruotsalais-

ten traditioiden ja merkkien toistamista tehokkaampi ruotsalaisuu-

den kaupallistamisen väline.

Ellen Key ja Carl Larsson paheksuivat 1800-luvun lopun radikaalin

porvariston tavoin muistomerkkien ja monumenttien ympärille ra-

kennettua ulkoistettua nationalisimia. He kannattivat jo tuolloin hen-

kilökohtaista ja olemuksellista kansallistunnetta, josta myöhemmin

kansankodin aikakaudella tuli tärkeä osa ruotsalaisuutta. Larssonin ja

Keyn olemuksellinen ruotsalaisuus soveltuu lokaalia ja implisiittistä

ulkoistettua ruotsalaisuutta paremmin myös ruotsalaisuuden kansain-

väliseen markkinointiin.

Kansankodin arvomaailmaa julkisessa olemuksessaan hyväksikäyt-

täen Kamprad asettaa Ikea-tuotemerkin osaksi ruotsalaisten menes-

tystarinaksi muodostunutta kansankoti-järjestelmää. Kyseinen järjes-

telmä toi Ruotsille modernin edelläkävijän kansainvälisen maineen.

Kamprad hyödyntää kansankodin arvoja sisältävää ruotsalaisuus-dis-

kurssia Ikea-tuotemerkin kertomusta rakentaessaan. Ikean ruotsalai-

suus-kertomus muodostuu poimimalla ruotsalaisuuden diskurssista ai-

noastaan sen sisältämät positiiviset stereotypiat – kuten kansankodin

ja sen ihanteet.



305KANSALLINEN DISKURSSI MYYNTISTRATEGIANA

Cecilia Gustavssonin ruotsalaisuuden kliseet kokoava leikkimieli-

nen artikkeli antaa ohjeita ruotsalaiseksi tulemiselle. Gustavsson kir-

joittaa:

Jos haluat tulla ruotsalaisemmaksi, katso enemmän ruoka- ja

talonkunnostus-ohjelmia, kirjoittele anonyymejä viestejä naa-

pureillesi, ja osta mukavia kotivaatteita. Pidä myös huolta siitä,

että olet aina ajoissa, ja useammin samaa mieltä keskusteluissa.

Toista sana ’lagom’ [sopiva, keskinkertainen, kohtalainen] viisi

kertaa peilin edessä päivittäin.32

Kampradin julkisesta henkilökuvasta löytyvät kaikki Gustavssonin kar-

rikoidusti kuvaaman ruotsalaisuuden osaset, mikä osoittaa Kampra-

din julkisuuskuvan asettuvan populaariin ruotsalaisuus-strereotypiaan

ongelmitta. Gustavssonin kuvitteellisesta ruotsalais-karikatyyrista löy-

tyy monia kansankoti-aikakaudelle ominaisia arvoja – kuten esimer-

kiksi kodin ja perhe-elämän korostunut merkitys. Kotiympäristön suo-

siminen saa ruotsalaiset myös harrastamaan kodin piirissä.

Kamprad kertoi haastattelussa pitävänsä puutarhatöistä ja viljele-

vänsä ruohosipulia, mikä hänen mielestään tuottaa hyvin myös talou-

dellisesti.33  Ruoanlaitto, talonkunnostus, sisustus ja puutarhanhoito

ovatkin aktiviteetteja, joissa voi Ellen Keyn, Carl Larssonin ja kan-

sankodin hengessä harjaannuttaa esteettistä silmäänsä34 , oppia Myr-

dalien peräänkuuluttamasta oikeasta ravitsemuksesta35 sekä olla myös

32 Gustavsson 2003a. ”Om du vill bli mer svensk rekommenderas att se fler mat- och fixa-

rprogram i tv, skriva anonyma lappar till grannarna och inhandla mjukiskläder. Se dessutom

till att vara punktlig och håll gärna med lite oftare i diskussioner. Upprepa ordet ’lagom’ fem

gånger framför spegeln varje dag.” (Kirjoittajan suomennos) Ks. myös Gustavsson 2003b.
33 Swanberg 1998, s. 22.
34 Stattin 1996, s. 81–85.
35 Aviopari Alva (1902–1986) ja Gunnar (1898–1987) Myrdal lukeutuvat kansankodin tärkeim-

piin ajattelijoihin.
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vapaa-ajalla ahkera ja käytännöllinen.36  Gustavsson kehoittaa myös

kirjoittelemaan anonyymeja lappuja naapureille, minkä tulkitsen kan-

sankodin aikakauden samanmielisyyden ja moderniin yksilöön liite-

tyn itsekontrollin sivutuotteeksi. Mielipiteensä voi lopulta sanoa ai-

noastaan anonyymisti.

Kamprad pyrkii konsensukseen kysymällä päätöksiinsä neuvoa mah-

dollisimman monelta henkilöltä. Hän ei kuitenkaan pelkää tuoda jul-

ki tyytymättömyyttään, mikä toisaalta osoittaa Kampradin täyttävän

ruotsalaisen rehellisyyden kriteerin. Lappuja naapureilleen rehellisen

erimielisyyden pelossa lähettelevän, Gustavssonin kuvaaman tyypil-

lisen ruotsalaisen on siis otettava oppia Kampradista. Ikean perusta-

jan rento vaatetus voidaan tulkita monella tavalla, joista yksi on Gus-

tavssonin viittaus ruotsalaiseen mukavuudenhaluun. Aiemmin tulkit-

sin vaatteiden osoittavan myös Kampradin nöyryyttä sekä hänen ha-

luaan olla samanlainen. Vaatteet voivat myöskin olla viesti Kampra-

dilta Swanbergille ja lukijoille. Vaatteiden avulla hän kertoo olevansa

tilanteessa aito ja oma itsensä. Persoonallisuuden peittävän ja yksityi-

syyttä suojaavan kilpimäisen puvun sijasta Kamprad käyttää peh-

meää villapaitaa. Gustavssoniin viitaten, Kampradin vaatetusta voisi

myös kutsua nimellä kotivaatteet.

Haastattelun lopussa Kamprad mainitsi ehtineensä halaamaan jo

kahtakymmentä työntekijää ennen Swanbergin saapumista kello yh-

deksän. Kamprad oli siis jo hyvissä ajoin odottamassa haastattelijaa

saapuvaksi – haastatteiljoiden tavallisesti joutuessa odottamaan ”täh-

teä”. Kamprad on Gustavssonin täsmällisen ruotsalaiskarikatyyrin

malliesimerkki. Ei myöskään ole epäselvää, etteikö stereotypisen

ruotsalaisuuden kattokäsite ”lagom” (kohtuullisuus, keskinkertaisuus)

olisi Kampradin julkisen olemuksen punainen lanka.

36 Löfgren 1979, s. 96.
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Kuvitteelliset konstruktiot kohtaavat

Kampradista elämänkerran vuonna 1998 julkaissut journalisti Stellan

Björk on kutsunut Kampradia pr-lahjakkuudeksi. Björkin mukaan

Kamprad on käyttänyt tiedotusvälineitä taidokkaasti hyväkseen luo-

dessaan kuvaa säästäväisestä ja sympaattisesta Kampradista – ”saman-

mielisen” yrityksensä ja Ikea-tuotemerkin edustajasta. 37  Kampradin

asemaa Ikean keulakuvana voisi verrata Väinämöisen keskeiseen

rooliin Kalevalassa. Eeppinen retoriikkaa on sama – nyt vain markki-

navoimien ohjaksiin siirrettynä. Ikean luomistarina on koottuu Möj-

ligheternas tid är inte förbi -kirjaksi, jota jokainen Ikeassa työskentelevä

on saanut lukea initiaatioriittinä ikealaisuuteen toimivassa The Ikea

Way-koulutuksessa.38  Tarina perustuu Kampradin henkilöhistoriaan.

Köyhästä mutta yritteliäästä pikkupojasta kasvaa tarinan myötä me-

nestyvän yrityksen omistaja, johtaja ja keulakuva. Tie menestykseeen

on kivinen ja mutkikas, mutta tarina loppuu onnellisesti. Tämä ame-

rikkalaisen unelman ruotsalainen versio on jopa monia originaale-

jaan näyttävämpi ja koskettavampi. Se kiehtoo, ja sille löytyy seuraa-

jia. Koulutuksen kautta Ikeassa ”ruotsalaistuu” – tai ikealaistuu – kan-

sainvälisinkin henkilökunta. Korkeasti koulutettujen henkilöiden si-

jaan Ikean palkkalistoille valitaan oikealla luonteella varustetut työn-

hakijat.39  Myös tämä yksityiskohta vahvistaa Ikean ruotsalaisuuden

olemuksellisuutta. Ruotsalaisille tyypillisen käytöksen, arvomaailman,

ja elämäntavan on tarkoitus heijastua jokaisessa työntekijässä.

Diskursiivinen ruotsalaisuus voidaan siis opetella – mutta sen omak-

sumiseen tarvitaan tietynlaista luonnetta. Tässä artikkelissa analysoi-

mani haastattelun olisi periaatteessa voinut antaa kuka tahansa Ikeassa

työskentelevä henkilö. Vaikutus ei kuitenkaan olisi ollut sama. Kale-

37 Hermele 2004.
38 Möjligheterna tid är inte förbi 1984.
39 Lill Bölten suullinen tiedonanto 1.7.2003.
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vala tarvitsee Väinämöisen voimakkaan sankarihahmon suomalaisuu-

den symbolikseen. Luonteenlaadun, arvot ja ideologian jakava Ikea-

kansa on samalla tavoin rakennettu Ingvar Kampradin henkilöhah-

mon ympärille.

Ruotsalaisuuden, mainonnan ja yksilön konstruktiot kohtaavat. Kä-

velevä ruotsalaisuus-mainos Ingvar Kamprad on lopulta kaikessa vaa-

timattomuudessaan yhtä ”kiillotettu” kuin amerikkalainen veljensä

Donald Trump.
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KANSALLISTEN IDENTITEETTIEN RISTIRIITA

POHJOISIRLANTILAISISSA

SEINÄMAALAUKSISSA

Susanna Sulkunen

Kartoitan artikkelissani paikallisen kokemuksen ja nationalismin vä-

listä suhdetta sekä tämän päivän ja menneisyyden vuoropuhelua kan-

sallisen identiteetin rakentamisessa. Nämä teemat kohtaavat pohjois-

irlantilaisissa seinämaalauksissa eli muraaleissa, jotka toimivat työväes-

tön asuinalueiden jokapäiväisinä muistitauluina ja politikoinnin foo-

rumina. Seinämaalausten historia on alueen konfliktin historiaa. Ir-

lannin tasavaltalaisarmeija (IRA) ja lojalistiryhmittymät hyödynsivät

asuinalueiden seiniä aikana, jolloin Britannian ja Irlannin tasavallan

säätämät sensuuriasetukset rajoittivat niiden edustajien mahdollisuuk-

sia päästä ääneen maiden medioissa. Keväällä 1998 allekirjoitettuun

Belfastin sopimukseen kulminoituneessa rauhanprosessissa asetukset

on purettu ja ryhmittymät ovat päättäneet aseelliset kampanjansa, mut-

ta seinämaalaukset ovat säilyttäneet asemansa yhteisöllisessä keskus-

telussa. Yksi syy tähän on se, että kamppailu alueen perustuslaillisesta

asemasta on edelleen kesken. Katolista vähemmistöä edustavat na-

tionalisti- ja tasavaltalaispuolueet ajavat Irlannin saaren yhdistämistä,

kun taas protestanttien unionisti- ja lojalistipuolueet tukevat Britan-

nian ja Pohjois-Irlannin unionin säilyttämistä. Belfastin sopimuksessa
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aluehallinto siirrettiin takaisin Britannialta Pohjois-Irlannin parlamen-

tille lähes kolmen vuosikymmenen tauon jälkeen. Mahdollisesta alue-

statuksen muutoksesta voidaan päättää ainoastaan kansanäänestyk-

sellä. Se järjestettäneen ainoastaan siinä tapauksessa, että nationalistit

saavuttavat määräenemmistön alueparlamentissa. Keväällä 2003 pi-

detyissä aluevaaleissa unionistiblokin äänisaalis (51,7 %,) oli yksitoista

prosenttia vastapuolta suurempi, kun vielä vuonna 1969 ero oli miltei

viisikymmentä prosenttia sen hyväksi.

Tarkastelen tässä artikkelissa pohjoisirlantilaisia seinämaalauksia kan-

sallisen identiteetin rakentajana sekä erityisesti sitä, miten alueen rau-

hanprosessi, jossa kaikki osapuolet ovat joutuneet tyytymään komp-

romisseihin ideologisiin iskulauseisiinsa nähden, on muovannut nii-

tä. Keskityn analyysissäni alueen hallinnollisen keskuksen, Belfastin,

lojalisti- ja tasavaltalaisseinämaalauksiin ja niistä 2000-luvulla ottamiini

valokuviin1 . Parhaimmillaan Belfastin seinillä on jopa kolmesataa mu-

raalia. Muualta Pohjois-Irlannissa niitä löytyy huomattavasti vähem-

män. Aluksi käyn läpi konfliktin historiaa, joka selittää, miten seinä-

maalaukset tulivat ilmeisen pysyväksi osaksi Pohjois-Irlannin katuku-

vaa. Sen jälkeen analysoin kahden väestönosan muraalien pääteemo-

ja sekä niissä viime vuosina tapahtuneita muutoksia. Tukeudun ana-

lyysissäni pohjoisirlantilaisten antropologien Neil Jarmanin ja Bill

Rolstonin katsauksiin alueen seinämaalausperinteestä.

Muraalien tematiikan erittely edellyttää taustoitusta niiden roolista

osapuolten välisten fyysisten ja sosiaalisten raja-aitojen rakentajina ja

ylläpitäjinä. Pohjoisirlantilainen työväestö elää asuinalueilla, jotka ovat

pääosin vain toisen väestönosan asuttamia. Katolisten ja protestant-

tien sosiaalinen segregaatio yltää myös monille muille arjen osa-

alueille ja koskettaa kaikkia yhteiskuntaluokkia: väestönosille on eri

1 Yksi kuvista on sosiologi Stefan Sollederin ottama. Käytän kuvaa hänen luvallaan tässä artik-

kelissa.
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koulut, kirkot, nimet, sanomalehdet ja urheiluharrastukset. Merkittä-

vin osapuolia erottava tekijä on kuitenkin seka-avioliittojen vähyys.

Koska vain kuusi prosenttia kaikista solmituista avioliitoista ylittää kirk-

kokuntien rajat, koostuvat suvut pääosin vain katolista tai protestan-

teista, mikä yhdessä muun eriytyneisyyden kanssa lisää sen epäto-

dennäköisyyttä, että pitkäaikaisia kontakteja muodostuisi yhteisöjen

jäsenten välille.2

Pintapuolisesti näyttää siltä, että Pohjois-Irlannissa toimii kaksi toi-

sistaan erillistä yhteiskuntaa. Osapuolten seinämaalauksien ja niissä

käytettyjen symbolien on katsottu niidenkin olevan heijastuma toisil-

leen vastakkaisista traditioista3 . Katolinen ja protestanttinen yhteisö

eivät kuitenkaan ole homogeenisiä kokonaisuuksia, eikä (kansallista)

politiikkaa harjoiteta valmiilla identiteeteillä. Päinvastoin, ymmärrys-

tä ryhmäsidonnaisuuksista rakennetaan arjen poliittisissa, vaihtoeh-

toja luotaavissa prosesseissa, joissa määritellään hegemonisia merki-

tyksiä alueen yhteisöistä ja niiden välisistä eroista ja rajoista.4  Iden-

titeettipoliittiset rajat ovat menneisyytensä tuotoksia sekä aktiivisen

politikoinnin kohteita, ajassa ja paikassa eläviä. Tätä tulkintaa poh-

joisirlantilaisten kansallisista identiteeteistä tukevat myös 1900-luvun

jälkipuoliskolla tehdyt kyselytutkimukset, joissa on osoitettu heidän

irlantilaiseen ja brittiläiseen identiteettiin samaistumisensa vaihdelleen

merkittävästi eri ajanjaksoina5 . Kansallisesta identiteetistä ja tuesta na-

tionalistisille päämäärille on edelleen kamppailtava aktiivisesti samal-

la, kun toimijat pyrkivät legitimoimaan itsensä ja nationalistiset pyrki-

myksensä. Seinämaalaukset ovat yksi aktivistien käyttämistä ulossul-

kemisen ja yhtenäistämisen apuvälineistä. Muraalit viestivät tulijoille,

kenen ”omistuksessa” kyseinen asuinalue on ja auttavat tarvittaessa

2 Buckley 1998, s.18.
3 Ks. esimerkiksi Rolston 1987.
4 Finlayson 1997, s. 82–84.
5 Ks. Trew 1996, Breen 1996 sekä Anderson; Shuttleworth 1994.
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välttämään toisen osapuolen alueelle eksymistä. Reviirin merkitsemi-

sen ohella seinämaalauksilla ja symboleilla vahvistetaan keskinäistä

yhteenkuulumisen tunnetta sekä kampanjoidaan poliittisten päämää-

rien puolesta. Kansalliset kuvastot ja väitteet ryhmistä eivät kuiten-

kaan synny tyhjästä. Yhtäältä muraaleissa toistuva kuvasto heijastaa

katolisten ja protestanttien jakamia kokemuksia ja muistoja, mutta toi-

saalta muraaleihin pyritään sisällyttämään vain ne teemat, jotka akti-

vistit katsovat julkisen muistamisen arvoisiksi.

Valtionationalismin ja vastarinnan vuoropuhelu

Irlannin saaren jako (1921) ja kaksi itsehallinnollista parlamenttia oli

aikalaisten väliaikaiseksi kokema ratkaisu kahden nationalismin vas-

takkaisiin tavoitteisiin. Saaren protestanttiset unionistit olivat toivo-

neet Irlannin säilyvän Britannian alaisuudessa, kun taas katoliset na-

tionalistit olivat tavoitelleet koko saaren täydellistä itsenäisyyttä. Jaon

jälkeen molemmat osapuolet pyrkivät vakiinnuttamaan jo saavutta-

mansa aseman räjähdysalttiissa olosuhteissa, joita usein liioitellut uu-

tiset rajan toiselle puolelle jääneen ”oman” vähemmistön huonosta

kohtelusta ruokkivat6 . Unionistien epäilyksiä jaon pysyvyydestä vah-

vistivat lisäksi eteläisen naapurin avoin halu saaren yhdistämiseen se-

kä Britannian osoittama vähäinen kiinnostus saaren tapahtumiin. Ir-

lannin Vapaavaltio näytti suhtautuvan hyväksyvästi IRA:n sissitoimin-

taan sekä samalla rohkaisevan pohjoisirlantilaisia katolisia avoimeen

vastarintaan. Pohjois-Irlannin valtion turvallisuuden näkökulmasta ka-

toliset olivat riskitekijä, jota tuli valvoa ja kontrolloida. Unionistipo-

liitikot pönkittivät asemiaan muuttamalla Pohjois-Irlannin vaalipii-

6  Kennedy 1988, s. 23, 32, 49, 55. Pohjois-Irlannin katoliset muodostivat runsaan kolmannek-

sen alueen väestöstä, kun taas Vapaavaltiossa protestantteja oli kymmenisen prosenttia ko-

ko maan väkiluvusta.
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rien rajat heille suosiollisemmaksi sekä sulkemalla silmänsä katolis-

ten syrjinnältä muun muassa työmarkkinoilla ja kunnallisissa asunto-

jonoissa. Alueen protestanttisista poliisivoimista tuli valtiolle lojaali

tuki, jonka asenteellisuus ja vallan väärinkäytökset lisäsivät katolisten

tyytymättömyyttä.7

Pohjois-Irlannin valtiolliset symbolit tulivat yksinomaan protestant-

tien rojalistisesta kulttuuriperinnöstä. Julkisen tilan hallinta ja protes-

tanttisen kulttuuriperinnön symbolien vahva asema tuoreessa Poh-

jois-Irlannissa olivat jatke valtion hallintojärjestelmälle sekä unionis-

tien lojaalisuudelle Britanniaa kohtaan. Samaan aikaan seinämaa-

laukset alkoivat yleistyä Belfastin protestanttisilla asuinalueilla osana

asuinalueiden muuta koristelua jokakesäisen marssikauden aikana.

Laivateollisuudessa työskentelevät itseoppineet seinämaalaajat olivat

tehneet satunnaisia muraaleja jo 1900-luvun alkuvuosina, mutta nyt

ne alkoivat olla toistuva, joskaan ei laajalle levinnyt osa Belfastin ka-

tukuvaa. Muraalit olivat pääosin kopioita Oranialaisveljeskunnan

marssibanderolleissa toistuvasta Vilhelm Oranialaisen kuvasta. 1600-

luvun lopulla Englannin katolisen kuninkaan Irlannin maaperällä

lyönyt protestanttinen haastaja oli protestanttien yleisesti tunnistama

symboli. Sodan ratkaisevan taistelun muistopäivästä (12.7.) tehtiin kan-

sallinen vapaapäivä. Katolisten nationalistisia symboleja sen sijaan

pidettiin uhkana valtiolle, ja esimerkiksi Irlannin tasavallan lippujen

julkinen esillepano oli käytännössä kielletty jaon jälkeisinä vuosikym-

meninä. Lisäksi nationalistien ja erityisesti tasavaltalaisten vuosittai-

sia marsseja rajoitettiin toistuvasti.8

Irlannin Vapaavaltiossa ”Yhdistyneestä Irlannista” tuli jaon jälkei-

sinä vuosikymmeninä valtion vuosittaisissa rituaaleissa toisteltava ko-

rulause vailla käytännön toimia, ja koillisosan katolinen vähemmistö

7 O’Leary; Arthur 1990, s. 12–15, 20, 22–23.
8 Jarman 1998, s. 83–84.
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koki maan hallitusten hylänneen sen. 1960-luvun lopulla Pohjois-Ir-

lannin ja (vuonna 1949 itsenäistyneen) Irlannin tasavallan viralliset

suhteet olivat hiljalleen lämpenemässä, kunnes katolisille tasa-arvois-

ta asemaa vaatineen kansalaisoikeusliikkeen nuoret mielenosoittajat

ajautuivat väkivaltaisiin yhteenottoihin lojalistien ja poliisivoimien

kanssa.9  Levottomuudet pakottivat Britannian ja Irlannin tasavallan

arvioimaan uudelleen suhdettaan Pohjois-Irlantiin. Protestanttiselle työ-

väestölle väitteet katolisten syrjinnästä näyttäytyivät vain IRA:n pro-

pagandana. Heidän näkökulmastaan syrjintää ei voinut olla, koska

Kuva 1. Oranialaisveljeskunnan jokakesäinen päämarssi alkaa Belfastin kaupungintalolta. Kuva
on otettu heinäkuussa 2006 (Sulkunen).

9 Arthur 2004, s. 99; O’Connor 1993, s. 231–233.
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myös protestantit kärsivät työttömyydestä ja köyhyydestä.10  Protes-

tanttien mielikuva IRA:n silloisesta vahvuudesta ei sekään vastannut

todellisuutta. Ryhmittymän resurssit ja kannatus olivat vähäisiä, eikä

sen dublinilainen johto ollut kiinnostunut aseellisen vallankumouk-

sen toteuttamisesta.

Levottomuuksien jatkuessa vasemmistoradikaalit saivat näkyväm-

män roolin katolisten äänitorvena ja samalla IRA alkoi laajentaa toi-

mintaansa Pohjois-Irlannissa. Ryhmittymä otti hyökkäyskampanjan-

sa kohteekseen alueelle järjestyksenpitäjiksi tulleet brittiarmeijan jou-

kot. Myös aseistautuneet lojalistit keräsivät nuorista työläisistä jäsen-

kuntaa. Heidän tavoitteenaan oli surmata IRA:n jäseniä ja pelotella

katolisia, jotta nämä eivät tukisi IRA:ta, mutta lojalistit tulivat aliar-

vioineeksi poliisivoimien huonon maineen katolisten keskuudessa, ja

katolisten summittainen surmaaminen vahvisti IRA:n asemaa11 . Lo-

jalistit kokivat suojelevansa unionia ja protestantteja IRA:n terrori-

kampanjalta, kun taas tasavaltalaiset katsoivat olevansa katolisten suo-

jelijoita sekä Yhdistyneen Irlannin vapaustaistelijoita Britannian sor-

tohallintoa ja sen paikallisia avustajia, lojalisteja sekä poliisivoimia,

vastaan. Britannia keskitti alueen hallinnon takaisin Lontooseen vuon-

na 1972.

Aseellinen toiminta ei missään vaiheessa levinnyt koko Pohjois-Ir-

lantiin, vaan keskittyi saaren rajan lähiseudulle sekä alueen kahteen

suurimpaan kaupunkiin, Belfastiin ja Londonderryyn. Näistä Belfast

kärsi eniten. Siellä kuoli miltei puolet kaikista konfliktin vajaasta nel-

jästä tuhannesta uhrista.12  Väkivaltaisuudet jättivät jälkensä kaupun-

10 English 2004, s. 98.
11 O’Doherty 1998, s. 89–90.
12 McKittrick et al 2004, s. 1533. Aseellisen konfliktin alku on yleensä ajoitettu vuosien 1968–

1969 mellakoihin, mutta McKittrick et al sisällyttävät lukuun myös lojalistien vuonna 1966

surmaamat kolme katolista. Vielä tulitaukojulistuksien jälkeenkin ryhmittymät ovat surman-

neet runsaat 200 ihmistä. Näistä enemmistö on lojalistien uhreiksi joutuneita siviilejä sekä

kilpailevien ryhmittymien jäseniä. Ibid, s. 1526.
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gin asukkaisiin, mutta muovasivat myös sen katukuvaa ja erityisesti

etnisten asuinalueiden karttaa13 . Pelko ja turvattomuus lisäsivät ihmis-

ten halukkuutta muuttaa asuinalueille, joissa heidän oman yhteisönsä

katsottiin olevan enemmistönä. Vuonna 1968 alkaneet väkivaltaiset

yhteenotot ajoivat lyhyessä ajassa yli 60 000 ihmistä kodeistaan. Pai-

ne kohdistui ennen kaikkea niihin, jotka asuivat katolisten ja protes-

tanttien työväenluokan asuinalueiden reunamilla sekä niihin, jotka

asuivat vähemmistön edustajina homogeenisiksi mielletyissä lähiös-

sä.14

Asuinalueiden sulkeutuessa 1970-luvulla maisemien tunnistamises-

sa tuli osa arjen yleistä turvallisuutta. Irlannin tasavallan ja Britannian

liput sekä seinäkirjoitukset kertoivat tulijoille, kumman osapuolen

alueesta oli kysymys. Ne auttoivat nimeämään asuinalueen joko kato-

liseksi tai protestanttiseksi huolimatta siitä, kuinka etnisesti yhtenäi-

nen lähiö todellisuudessa oli. Samalla valtiolliset symbolit politisoi-

tuivat. Aseelliset ryhmittymät pyrkivät oikeuttamaan toimintansa esit-

tämällä itsensä saaren jakoa edeltäneen vuosikymmenen toimijoiden

perillisinä aina nimiään myöten. Ne hyödynsivät myös aiemmin käy-

tettyjä symboleja, joista monista oli 1920-luvulla tullut valtiovallan le-

gitimaation tunnusmerkkejä15 . Valtionationalismin tunnuksina aikai-

semmista vastarinnan symboleista oli tehty koko kansakunnan omai-

suutta. Nyt aseelliset järjestöt hyödynsivät niitä omassa politikoinnis-

saan muistuttamalla Britanniaa ja Irlannin tasavaltaa näiden vastuus-

ta sitä kansallista yhteisöä kohtaan, johon he katsoivat lukeutuvansa.

Samalla ryhmittymät haastoivat pitkään yksiäänisiksi mielletyt sym-

bolit sekä vallitsevan järjestelmän moraalisen oikeellisuuden. Ryh-

mittymien konfliktissa kuolleille jäsenilleen järjestämät hautajaiset se-

13 Ks. Belfastin fyysisen segregaation 1800-luvun kaupungistumiseen ulottuvasta historiasta

esimerkiksi Boal 1998 ja Hepburn 1996.
14 Jarman 1995, s. 109, 112.
15 Kennedy 1988, s. 205
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kä niiden jokavuotiset menneisyyden eri taistelujen muistorituaalit al-

koivat myös 1970-luvulla noudattaa enenevissä määrin samaa kaavaa

kuin vastaavat valtiolliset seremoniat, millä aseelliset ryhmittymät vies-

tittivät, että heidän surmansa saaneet jäsenensä olivat kansallisen ar-

meijan sankarivainajia.

Rituaaleilla ja symboleiden uudelleennimeämisellä ryhmittymät ovat

pyrkineet myös vahvistamaan oman väestönosan yhteishenkeä. Asuin-

alueilla vuosittain toistuvat juhlat ja muistotilaisuudet ovat muodostu-

neet koko perheen tapahtumiksi, jotka samalla siirtävät perinnettä su-

Kuva 2. Sinn Féinistä 1970-luvulla irtaantuneen Irlantilaisen Tasavaltalaissosialistisen Puo-
lueen (Irish Republican Socialist Party) edustajat marssivat Dublinissa vuonna 1916 käydyn
kapinan muistotilaisuuteen Milltownin hautausmaalla Länsi-Belfastissa. Kuva on otettu pääsiäi-
senä 2006 (Sulkunen).
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kupolvelta toiselle. Osa niistä juontaa juurensa saaren jaon jälkeisiin

vuosiin, valtaosa on aseellisen konfliktin synnyttämiä. Yhteisöllisyy-

den vahvistamista ei ole kuitenkaan jätetty yksittäisten juhlapäivien

varaan. 1970-luvulla eri ryhmittymien kaupunginosiin levittämät ju-

listeet olivat poliittisten seinämaalausten esiaste toimiessaan katujen

jokapäiväisinä muistitauluina. Itse muraalien määrä alkoi kasvaa vuo-

sikymmenen jälkipuoliskolla, kun Belfastin kaupunginvaltuusto palk-

kasi taidealan opiskelijoita piristämään konfliktin runtelemia työväes-

tön asuinalueita. Projekti päättyi rahoituksen huvetessa, mutta seinä-

maalauksia pidempään tehneiden protestanttisten maalaajien sekä opis-

kelijoiden tuoreempi esimerkki innosti aktivisteja maalaamaan poliit-

tisia näkökantoja julistavia muraaleja.16  Ne olivat kooltaan huomiota

herättävämpiä kuin julisteet ja kestivät myös sään vaihtelut paperiku-

via paremmin. Seinämaalaukset osoittautuivat nopeaksi välineeksi saa-

vuttaa paikallisen väestön huomio. Väkivaltaisuuksien jatkuessa val-

tiolliset tunnukset alettiin liittää tiukemmin aseellisiin ryhmittymiin

myös yksittäisten seremonioiden ja asuinalueiden ulkopuolella, mikä

herätti saarella keskustelua 1910–1920-lukujen tapahtumista ja ajan-

jakson perinnöstä nykykonfliktille. Britannian ja Irlannin tasavallan

kansallisten symbolien julkinen käyttö leimataan edelleen 2000-lu-

vulla Pohjois-Irlannissa herkästi tueksi aseelliselle toiminnalle, vaikka

yksilöt itse eivät symboleita aina poliittisiksi kannanotoiksi tarkoit-

taisikaan17 .

16 Jarman 1992, s. 156
17 Ks. aiheesta enemmän Bryson & McCartney 1994.
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Unionin ja kutistuvan reviirin aseelliset puolustajat

Lojalistien muraalit yleistyivät Pohjois-Irlannin katukuvassa 1980-lu-

vun puolivälissä vastauksena tasavaltalaisaktivistien muutama vuosi

aikaisemmin aloittamaan seinämaalausten tekoon sekä Britannian

etääntymiseen unionista. Unionistien ja lojalistien tulkintaa emämaan

aikeista vahvisti Britannian ja Irlannin tasavallan lisääntynyt yhteis-

työ konfliktin hallinnoimisessa. Nationalistien ja tasavaltalaisten mie-

lestä maiden hallitusten välinen yhteistyö vahvisti unionia, mutta unio-

nisteille ja lojalisteille Britannian hyväksymä Irlannin tasavallan mu-

kanaolo aluetta koskevissa hallitustason kokoontumisissa ja lausun-

noissa oli epämieluisa askel kohti saaren yhdistämistä. Muutamassa vuo-

dessa marssikauden symboleja toistavat perinteiset seinämaalaukset

jäivät lojalistiryhmittymien sotilaallisten kuvien varjoon.18

Lojalistiryhmittymien poliittiset siivet eivät ole onnistuneet haas-

tamaan pääpuolueiden asemaa ja niiden äänisaaliit ovat jättäneet lo-

jalistit useimmiten ilman edustajanpaikkoja. Muraaleilla on puolue-

poliittisen kampanjoinnin sijaan pyritty merkitsemään protestantti-

asuinalueiden ja keskenään kilpailevien lojalistiryhmittymien revii-

rejä. Yksittäisten kaupunginosien ja niiden etnisen rakenteen hallitse-

misella on myös suora yhteys pohjoisirlantilaisten puolueiden keski-

näisiin valtasuhteisiin. Alueen sisäisen muuttoliikkeen ansiosta monet

Belfastin ja Londonderryn aikaisemmin protestanttien pitkään asutta-

mista vaalipiireistä ovat alkaneet muuttua katolisvaltaisiksi, mikä puo-

lestaan on auttanut vahvistamaan nationalistien ja tasavaltalaisten ase-

maa sekä paikallis- että aluevaaleissa.

Seinämaalauksilla merkitään asuinalueen rajoja, jotka elävät katu-

ja jopa talokohtaisesti, mutta myös yksittäisiä paikkoja kuten tietyn

ryhmittymän jäsenten suosimia baareja tai vuosien takaisen pommi-

18 Ks. esimerkiksi Jarman 1992.
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iskun tapahtumapaikkaa. Paikan merkitsemistarpeen lisäksi sijainnin

valintaan vaikuttaa myös se, kuinka laajan yleisön maalaajan työ voi

siinä tavoittaa ja onko rakennuksen omistaja antanut maalaajille lu-

van luoda muraali talonsa päätyyn. Aina lupaa ei kysytä. Useimmat

työväestön asuinalueiden taloista ovat kaupungin omistuksessa, ei-

vätkä viranomaiset salli niiden seiniä koristeltavan. Käytännössä he

ovat poistattaneet muraaleja huomattavasti harvemmin kuin esimer-

kiksi graffiteja, mihin on ollut syynä pelko aseellisten ryhmittymien

mahdollisista kostotoimista19 .

Seinämaalaajat eivät signeeraa töitään. Maalauksissa korostuu yk-

silöityjen taidonnäytteiden sijaan toimeksiantajana toiminut ryhmit-

tymä. Muraaleihin ei myöskään merkitä niiden valmistumisvuotta,

mikä yhdessä vuosikymmenten tai jopa satojen vuosien takaisiin ta-

pahtumiin viittaamisen kanssa vahvistaa mielikuvaa niiden teemojen

ajankohtaisuudesta sekä itse muraalien pitkäikäisyydestä20 . Seinämaa-

laukset haalistuvat kuitenkin suhteellisen nopeasti meri-ilmaston armoil-

la ja vain osa niistä maalataan uudelleen säännöllisin väliajoin. Uudel-

leenmaalauksen yhteydessä myös itse kuvien sisältö saattaa muuttua.

Kuvan 3 seinämaalaus oli nykyisellä paikallaan jo vuonna 2001.

Itse muraali on muuttunut viidessä vuodessa vain väritykseltään. Tä-

män hetkisen sinisen pohjavärin sijaan muraalissa oli tuolloin keltai-

nen tausta. Seinämaalauksia tallentaneen Bill Rolstonin teoksessa on

valokuva, jossa maalaus on töhritty heittämällä siihen valkoista maa-

lia, mikä selittänee osaltaan muraalin myöhempää uudelleenmaalaus-

ta21 . Muraali tervehtii Länsi-Belfastin katolisten asuinalueiden suun-

19 Jarman 1997, s. 210–211.
20 Londonderryssä Bogsiden katolisella asuinalueella toimivat kolme nationalistista maalaajaa

eivät hekään signeeraa töitään, mutta toisin kuin muut seinämaalaajat he ovat toistuvasti

antaneet haastatteluja valtamedioille ja tehneet myös kirjan, jossa he valottavat maalausten

syntyprosessia sekä sitä, miten he itse kokevat roolinsa yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Ks. Kelly 2001.
21 Rolston 2003, s. 46.



323KANSALLISTEN IDENTITEETTIEN RISTIRI ITA POHJOISIRLANTILAISISSA . . .

nasta tulijoita ja on Londonderryn viittauksensa vuoksi voinut ärsyt-

tää katolisia töhrimään sen. Etelä-Belfastissa on myös viime vuosina

esiintynyt kuolonuhreja vaatineita yhteenottoja Ulsterin Vapaustais-

telijoiden (Ulster Freedom Fighters, UFF) ja Ulsterin Vapaaehtoisjouk-

kojen (Ulster Volunteer Force, UVF) kesken, ja niin sanottu maalipom-

mi on saattanut olla myös kilpailevan ryhmittymän kannanotto toi-

sen reviirivaateeseen.

Lojalistien muraaleissa hyökätään harvoin avoimesti kilpailijaryh-

mittymää vastaan. Pikemminkin eroja on pyritty tekemään luomalla

omaleimainen ja helposti tunnistettava tyyli. Ulsterin Puolustustoimin-

ta (Ulster Defence Action, UDA) ja sen liittolaiset kuten UFF suosivat

Kuva 3. Muraalissa lukee ”Olet nyt saapumassa lojalistiselle Sandy Row’lle Etelä-Belfastin sy-
dänmaalle. Ulsterin Vapaustaistelijat. Kuka meidät hajottaa”. Teksti mukailee Londonderryn
Bogsiden kuuluisaa vuodesta 1969 saakka säilytettyä nationalistimuraalia, jossa lukee ”Olet nyt
saapumassa vapaaseen Derryyn”. Kuva on otettu keväällä 2005 (Sulkunen).
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enimmäkseen Britannian ja Pohjois-Irlannin lippuja sekä järjestöjen

omia tyyliteltyjä vaakunoita, kun taas UVF:n maalauksissa toistuvat

valtiollisten symbolien lisäksi suurikokoiset mustiin pukeutuneet hup-

pupäiset miehet aseet kädessä kuin muistuttaakseen, että kyseinen

asuinalue on heidän, unionin kasvottomien vartijoiden, hallussa22 .

Tässä suhteessa UFF:n (kuva 3) muraali ei haasta vain nationalisteja

ja tasavaltalaisia, vaan myös kilpailevan lojalistiryhmän. Lojalistiryh-

mittymien käyttämät valtiolliset symbolit ovat suosittuja myös esimer-

kiksi unionistipuolueiden vaalimainoksissa, mikä on osaltaan ruokki-

nut tulkintoja protestanttien yhtenäisyydestä.

Irlannin tasavallan ja Britannian yhteistyön vastustaminen saattoi

yhdistää unionistirintaman lyhyeksi aikaa 1980-luvun puolivälissä, mut-

ta sen jälkeen poliittinen hajaantuminen on syventynyt, eivätkä Bel-

fastin sopimusta edeltäneet monipuolueneuvottelut tai sitä seurannut

yhteishallintoprosessi ole lähentänyt puolueita23 . 1960-luvun levotto-

muuksissa Pohjois-Irlannin poliittinen kenttä jakaantui uudelleen, kun

sekä katoliset että protestantit perustivat uusia puolueita haastamaan

vanhan järjestelmän. Itsehallintovuosien (1921–1972) pääpuolue Uls-

terin Unionistipuolue (Ulster Unionist Party, UUP) sai kilpailijakseen

Ian Paisley’in vahvasti henkilöityvän Demokraattisen Unionistipuo-

lueen (Democratic Unionist Party, DUP). UUP:n pitkäaikainen valta-

asema murtui keväällä 2005, kun DUP sai murskavoiton sekä kun-

nallis- ja että parlamenttivaaleissa ja nousi alueen suurimmaksi unio-

nistipuolueeksi. Paisleyn luotsaama puolue on onnistunut UUP:n ja

hallitusten kärkkäällä arvostelulla keräämään tasavaltalaisten kanssa

jaettavaan yhteishallintoon epäilevästi suhtautuvien protestanttien ää-

net. Valta-asemaan päästyään DUP on vaikean tilanteen edessä, sillä

sen tulee Britannian ja Irlannin tasavallan painostama tehdä se, mistä

22 Jarman 1992, s. 157–158.
23 Ks. unionistien hajaannuksesta lähemmin esimerkiksi Porter 1996.
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puolue sanoi koko 1990-luvun ehdottomasti kieltäytyvänsä: jakaa alue-

hallitus terroristeiksi katsomiensa tasavaltalaisten kanssa.

Lojalistiryhmittymät hallitsevat edelleen 2000-luvulla monia työ-

väestön asuinalueita niin keskinäisillä yhteenotoillaan kuin seinämaa-

lauksillaankin. Aggressiivisen tematiikan vahva asema muraaleissa vie-

lä vuosikymmen tulitaukojulistuksen jälkeen on katsottu olevan muis-

tutus unionistipolitiikoille ryhmittymien olemassaolosta sekä samalla

varoitus siitä, että unionia ei tulisi heikentää liiaksi24 . Ajan poliittista

tilannetta tai eri toimijoita suoraan kommentoivat muraalit ovat silti

edelleen harvinainen näky protestanttien asuinalueilla. Lojalistimu-

raalien ainoa näkyvämpi uutuus 1990-ja 2000-luvuilla on ollut ryh-

mittymien konfliktissa kuolleita jäseniä muistavat seinämaalaukset.

Ne ovat paitsi menetyksen ja surun myös voiman ilmaisuja. Sankari-

vainajille omistetut muraalit muistuttavat ryhmittymien jäseniä, tuki-

joita ja arvostelijoita siitä, että tulitauko ei ollut antautuminen, vaan vas-

taus lojalistien päävihollisen, IRA:n, ensin tulleeseen julistukseen (ks.

kuva 4). Olkoonkin, että tilastojen mukaan lojalistien käymä sota koh-

distui tasavaltalaisaktivistien sijaan useimmiten katolisiin ja protes-

tanttisiin siviileihin25 . Lisäksi ryhmittymien rikollistoiminta kuten

suojelurahojen kiristäminen paikallisilta yrityksiltä, huumekauppa se-

kä niin kutsutut rankaisupahoinpitelyt osoittavat, että vaikka laaja-

mittainen ja poliittisesti motivoitunut aseellinen toiminta saattoi päät-

tyä syksyllä 1994, on lojalistijärjestöjen lopullinen katoaminen Poh-

jois-Irlannin katukuvasta vielä ilmeisen kaukana tulevaisuudessa26 .

Lojalistiryhmittymiä ja heidän seinämaalauksiaan on arvosteltu rau-

hanprosessin vuosina aikaisempaa enemmän. Paikallis- ja kansainvä-

lisessä mediassa on ihmetelty lojalistikuvaston aggressiivisuutta ja tul-

kittu sen merkitsevän protestanttien haluttomuutta sitoutua konfliktin

24 Rolston 2004, s. 40.
25 Ks. McKittrick et al 2004.
26 Ks. Fifth report of the Independent Monitoring Commission 24.5.2005.
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jälkihoitoon27 . Nämä arviot ovat närkästyttäneet muun muassa pro-

testanttikirkkojen edustajia sekä vankilasta vapautuneita ja aseellises-

ta toiminnasta irtisanoutuneita lojalisteja. He eivät halua ryhmien so-

taisten muraalien hallitsevan yhteisöllistä kuvastoa28 . Toiveet uusista

Kuva 4. Kahden lojalistiryhmittymän yhteismaalaus. Kuvan vasemmassa reunassa on perintei-
nen muraali Vilhelm Oranialaisesta yhdessä valtiollisten symbolien kanssa. Keskellä on Ulsterin
Vapaustaistelijoiden vaakuna ja oikeassa reunassa IRA:n vuonna 1987 surmaamalle Ulsterin
Puolustustoiminnan jäsenelle, John McMichaelille, omistettu muraali. Kuva on otettu huhtikuus-
sa 2004 (Sulkunen).

27 Ks. esimerkiksi Jarman 1996.
28 Rolston 2004, s. 40–41. Ks. myös Rolston 2003b ja Jarman 1998. Myös aikaisemmin epä-

poliittisena ja marssikauteen sopivana pidetty asuinalueiden koristelu kuten katukiveysten

maalaaminen Britannian lipun värein yhdistyy pohjoisirlantilaisten mielissä nyttemmin yhä
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enemmän aseellisiin ryhmittymiin. Varsinaisiin vastatoimiin on ryhtynyt kuitenkin vain ani har-

va, ja kun asukkaat ovat yrittäneet puhdistaa talojensa edustan katukiveyksiä maalista, ovat

puhdistukset jääneet lyhytaikaisiksi. Viimeistään seuraavan marssikauden alkaessa katuki-

veykset ovat jälleen saaneet uuden maalikerroksen pintaansa.

Kuva 5. Muraalin

keskeinen hahmo on

Yhdysvaltain

presidentti James

Buchanan (1857–

1861), jonka

vanhemmat olivat

kotoisin Kaakkois-

Irlannista. Kuva on

otettu Länsi-

Belfastissa kesällä

2004 (Solleder).

väkivallattomista esikuvista ja ylpeyden aiheista ovat konkretisoitu-

neet muutamissa uusissa seinämaalauksissa. Erityisesti tutkijoiden ja

kansainvälisen median kiinnostuksen herättäneet muraalit muistavat

niitä Yhdysvaltain presidenttejä, joiden sukujuuret on jäljitetty Irlan-

tiin (ks. kuva 5). Tämä seinämaalausten sarja ei myöskään ole keskit-

tynyt vain Belfastiin, vaan niitä on ilmeisen tarkoitushakuisesti maa-

lattu eri puolille Pohjois-Irlantia.
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Uudet muraalit voidaan tulkita ensisijaisesti kritiikiksi lojalistien agg-

ressiiviselle militarismille, mutta samalla ne rakentavat ulsterinskotti-

laista (Ulster-Scot) identiteettiä. Muistuttamalla pohjoisirlantilaisia pro-

testantteja skottilaisista (sic) esi-isistään sekä Irlannin saarelta Yhdys-

valtoihin 1800-luvulla suuntautuneesta muuttoliikkeestä unionistit ovat

korostaneet alueen maantieteellistä sekä historiallista yhteyttä naapu-

risaareen sekä ennen kaikkea Yhdysvaltoihin, jota on yleisesti pidetty

tasavaltalaisten tukijana. Kielellisen ja kulttuurisen ulsterinskottilai-

suuden elvyttämisyritykset ovat jossain määrin olleet vastareaktio Ir-

lannin tasavallan, nationalistien ja tasavaltalaisten rauhanprosessissa

rakentamalle yhteiselle rintamalle sekä erityisesti tasavaltalaisten esit-

tämille vaatimuksille iirin kielen aseman parantamisesta Pohjois-Ir-

lannissa. Tasavaltalaiset sen sijaan ovat vähätelleet uutta liikettä mää-

rittelemällä protestantit ulsterinirlantilaisiksi ja heidän kielensä vain

paikallismurteeksi.

Tasavaltalaiset ovat myös esittäneet ulsterinskottilaisuuden korosta-

misen olevan merkki protestanttien etääntymisestä Britanniasta. Pi-

kemminkin ilmiössä on kuitenkin ollut kyse unionistien omaksumas-

ta ja hyväksi käyttämästä keskushallinnon monikulttuurisuuspuhees-

ta, joka pyrkii jo lähtökohdiltaan mahdottomaan kaikkien etnisten

ryhmien yhtäläiseen kohteluun. Koska Britannian nykyjohto ei näytä

pitävän Pohjois-Irlantia kovin brittiläisenä – tai ainakaan siinä määrin

kuin maan entinen pääministeri Margaret Thatcher antoi vielä 1980-

luvun alussa ymmärtää – ovat unionistit alkaneet korostaa Pohjois-

Irlannin alueidentiteettiä osana monikulttuurista ja eri alueista koos-

tuvaa Britanniaa. Jos Pohjois-Irlanti ei voi pysyä Britannian alaisuu-

dessa, unionistit toivovat sen pysyvän edes Britannian yhteydessä. Vä-

hemmistöoikeuksien tunnustamisesta on usein myös selvää taloudel-

lista hyötyä, jos kohta se voidaan katsoa myös valtiokoneiston har-

joittamaksi vallankäytöksi. Kesällä 2006 Britannian hallitus lisäsi lo-

jalistien painostusta ilmoittamalla varaavansa 3,3 miljoonaa puntaa

projekteihin, joissa lojalistimuraalit korvattaisiin nykyisiä ”mer-
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kityksellisemmillä” kuvilla29 . Hallitus ei ole yksilöinyt toivottavia mu-

raaliteemoja sen tarkemmin. Lojalistiryhmittymät eivät ole vielä il-

maisseet kantaansa hallituksen linjaukseen, mutta koska ne halun-

nevat jatkossakin säilyttää vaikutusvaltansa asuinalueidensa seinämaa-

lausten sisältöihin, ne tulevat mitä todennäköisimmin hakemaan tar-

jolla olevia apurahoja. Rahoitustarjous on ärsyttänyt nationalisteja ja

tasavaltalaisia, joiden mielestä lojalistien tulisi muuttaa nykyiset agg-

ressiiviset muraalinsa ilman erillistä korvausta. Samalla tasavaltalais-

poliitikot ovat korostaneet, etteivät katolisten asuinalueiden seinä-

maalaukset tarvitse korjauksia, koska toisin kuin lojalistien muraalit

ne puhuvat koko katolisen yhteisön puolesta.30

Perustuslaillista muutosta ajavan vähemmistön

kamppailu historiasta ja identiteetistä

Katolisille työväestön alueille seinämaalaukset ilmestyivät laajemmas-

sa mittakaavassa IRA:n vankilassa olleiden jäsenten syömälakkokam-

panjassa 1980-luvun alussa. Lakolla vangit protestoivat poliittisen eri-

tyisstatuksensa menettämistä vastaan. Aluksi seinille kirjoitettiin van-

keja tukevia yksittäisiä iskulauseita, joista kehkeytyi pian taiteellisesti

kunnianhimoisempia seinämaalauksia31 . Niissä lakossa kuolleet kym-

menen pitkähiuksista protestoijaa ja heidän kärsimyksensä rinnastet-

tiin Jeesukseen ja hänen ihmiskunnan puolesta tekemäänsä uhrauk-

seen. Tällä korostettiin vastakkainasettelua protestin rauhanomaisuu-

den ja Britannian tinkimättömyyden välillä. Vankilan ulkopuolella

IRA jatkoi aseellista toimintaansa. Kahdessa vuosikymmenessä sei-

nämaalauksista on tullut elimellinen osa tasavaltalaisten kampanjoin-

29 The Belfast Telegraph 11.7.2006, s. 22–23.

30 The Andersonstown News 15.7.2006, s. 14–15.

31 Jarman 1992, s. 149, 155. Ks. myös Huttunen 1995.
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tia, ja niiden aihepiiri on laajentunut aseellisesta taistelusta ja syömä-

lakkoilijoista irlantilaiseen mytologiaan, tasavaltalaissankareihin

1700-luvulta tähän päivään sekä päivän politiikan teemoihin32 .

Muraalien tematiikan muutos heijastaa tasavaltalaisuuden kasvua yh-

den asian ryhmittymästä erilaisten yhteisöryhmien ja asialistojen sa-

teenvarjomaiseksi liikkeeksi sekä aseellisen strategian puoluepoliitti-

sen kampanjan varjoon jäämistä. IRA:n poliittinen siipi Sinn Féin on

2000-luvulla noussut katolisten suurimmaksi edustajaksi Pohjois-

Irlannissa. Sen kannatus on ollut kasvussa myös Irlannin tasavallassa.

Pohjoisirlantilaisessa tasavaltalaiskuvastossa yhteys Irlannin tasaval-

taan kohdistuu aikaan ennen saaren jakoa. Tasavaltalaisliikkeen on

ollut helpompi löytää arvoilleen koko saaren kattavia irlantilaisia ta-

pahtumia ja esikuvia ajasta, jolloin Britannian vastainen vastarinta

ulottui saaren eteläosaan saakka toisin kuin 1900-luvun lopulta, jol-

loin eteläinen naapuri on keskittynyt kansainvälistymisen tuomiin

haasteisiin. Perinteinen Yksi Irlanti, yksi kansa – nationalismi on me-

nettänyt tasavallassa vetovoimansa. Toisaalta temaattiseen yhteyteen

vaikuttaa myös se, ettei liike ole halunnut tunnustaa Irlannin tasaval-

lan valtiollista legitimaatiota, koska samalla se mielestään hyväksyisi

saaren jaon. Silti Irlannin tasavaltaa tai sen hallinnon johtohahmoja

on kritisoitu seinämaalauksissa tai graffiteissa harvoin.

Useimmat tasavaltalaismuraalit ovat vuosien varrella vakiinnutta-

neet sijaintipaikkansa asuinalueiden tiettyjen kauppojen tai muiden

julkisten yleisöä keräävän rakennuksien läheisyydessä. Niitä maala-

taan usein myös poliisiasemien ja armeijan valvontatornien läheisyy-

teen. Seinämaalauksien teemat saattavat sen sijaan muuttua jopa muuta-

man viikon välein aina alueen poliittisen vuosikalenterin (vaalit, mars-

sikausi, vuosittaiset festivaalit) mukaan.33  Yksi pitempään säilytetyis-

32 Ks. enemmän esimerkiksi Rolston 2003.

33 Ks. Jarman 1998.
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tä tasavaltalaisseinämaalauksista sijaitsee vuosittaisten Pääsiäiskapinan

muistomarssien aloituspaikalla Länsi-Belfastissa (ks. kuva 6). Kysei-

nen kapina oli alkulaukaus saaren jakoon johtaneelle itsenäisyysso-

dalle sekä IRA:n perustamiselle. Muraali maalattiin vuonna 1990 kun-

nioittamaan kapinan 75-vuotisjuhlaa ja se uusittiin joka kevät muuttu-

mattomana aina vuoteen 2006 saakka (ks. kuva 7)34 . Jotkut yksittäiset

symbolit haluttiin säilyttää myös uudessa muraalissa. Näitä ovat esi-

merkiksi Dublinin pääposti, jonka edustalla tasavaltalaisjohto luki

maan itsenäisyysjulistuksen ja jossa tasavaltalaiset myös viikkoa myö-

hemmin lopulta antautuivat. Tuoretta seinämaalausta koristaa myös

Kuva 6. Tasavaltalais-

seinämaalaus Länsi-

Belfastissa elokuussa

2000 (Sulkunen).

34 Rolston 1998, s. 26.
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edelleen muistolaatta, jossa on 1970–80-luvuilla kuolleiden IRA-akti-

vistien nimiä ja kuolinpäiviä sekä keskiaikaisen maakuntajaon mu-

kaisesti koko saaren neljän maakunnan vaakunat. Kummassakin mu-

raalissa on lisäksi pääsiäislilja, joka yhdistetään vuoden 1916 kapinaan

ja jota tasavaltalaisaktivistit pitävät rintapielessään vuosittaisilla kapi-

nan muistomarsseilla.

Vaikka tasavaltalaisryhmittymät järjestävät kukin oman kapinan muis-

tomarssinsa ja muistavat erikseen omia konfliktissa kuolleita jäseniään,

eivät ryhmittymien keskinäiset kiistat näy kuitenkaan seinämaalauk-

sissa satunnaisia graffiteja ja ns. maalipommeja lukuun ottamatta. Ta-

savaltalaismuraaleista ei myöskään löydy lojalistimaalauksien tapaan

Kuva 7. Tasavaltalais-

seinämaalaus Länsi-

Belfastissa huhtikuus-

sa 2006 (Sulkunen).
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ryhmittymäuskollisia tyylejä. Tämä selittyy sillä, että maalaajat ovat ol-

leet voittopuoleisesti Sinn Féinin kannattajia ja osa heistä myös puo-

lueen palkkaamia35 . Sinn Féinin suosimat, yksittäisiä menneisyyden

murhenäytelmiä ja voittoja muistavat, kuvat ovat teemoina tarpeeksi

laajoja kattaakseen kaikki ryhmittymät. Yhteinen vihollinen ja pää-

määrä sitovat ryhmittymiä toisiinsa. Keskinäisen kilpailun näkymät-

tömyys saa liikkeen vaikuttamaan ulospäin yhtenäisemmältä ja suu-

remmalta kuin mitä se todellisuudessa on, mikä palvelee viime kä-

dessä kaikkia itseään tasavaltalaisiksi kutsuvia ryhmittymiä. Maalaa-

jien suhteellinen vapaus ja runsas lukumäärä vaikuttivat myös siihen,

että tiukasti IRA:ta ja sen militarismia kuvaavat muraalit eivät mis-

sään vaiheessa saaneet niin hallitsevaa asemaa katolisilla asuin-

alueilla kuin mitä lojalistiryhmittymät protestanttien asuinalueilla.

Vuonna 2006 maalatussa Pääsiäiskapinamuraalissa on myös selkei-

tä eroja aikaisempaan versioon nähden. Joitakin yksittäisiä symboleja

on korvattu toisilla tai ne ovat poistettu kokonaan. Aikaisemmassa

maalauksessa pääpostin liekeistä nousi tarunomainen feeniks-lintu, jo-

ka on kuolemattomuuden ja sammumattoman toivon vertauskuva.

Tasavaltalaisille lintu symboloi irlantilaisten eri aikoina järjestämiä ka-

pinoita, jotka sen hetkisestä epäonnistumisestaan huolimatta ovat pi-

täneet yllä vastarinnan traditiota ja antaneet sytykkeitä seuraaville su-

kupolville heidän taistelussaan. Siksi ei ole yllättävää, että tästä irlan-

tilaisen nationalismin symbolista tuli 1970-luvulla myös nykyisten ta-

savaltalaisten vuoden 1969 (uuden) nousun symboli36 . Sitä ei kuiten-

kaan ole maalattu enää uuteen kapinaa muistavaan muraaliin, mikä

voidaan tulkita osoitukseksi tasavaltalaisten uskosta saaren yhdisty-

miseen lähitulevaisuudessa ilman aseellista kampanjaa.

35 Aseellisen toiminnan ja perustuslaillisen politiikan suhteesta vuosien mittaan käydyt kiistat

ovat synnyttäneet IRA:n rinnalle useita pienryhmittymiä, joista osa on edelleenkin aktiivisia.

Ks. lisää esimerkiksi Smith 1996, English 2004 sekä Fifth report of the Independent

Monitoring Commission 24.5.2005.

36 Rolston 1987, s. 19. Ks. tasavaltalaisten lintusymboliikasta tarkemmin Kenney 1998.
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Koko seinämaalauksen sanoma on muuttunut uuden keskuskuvan-

sa ansiosta. Siinä missä aikaisempi muraali korosti IRA:n aseellista

kampanjaa puolustuksellisena vastareaktiona, jota ryhmittymä ei voi-

si lopettaa ennen kuin Britannia irrottaisi kahleet ja saari yhdistyisi,

uusi seinämaalaus muistaa kapinaa historiallisena, menneisyyteen kuu-

luvana tapahtumana. Tätä korostaa kuvaan maalatun taistelijan ai-

kalaisvaatetus, joka eroaa selvästi IRA:n viime vuosikymmeninä suo-

simasta puolisotilaallisesta univormusta. Viereiseltä seinältä on myös

poistettu marttyyrikuolemaa ylistävä sitaatti Patrick Pearselta. Hän oli

yksi kapinan johtajista, jotka Britannia teloitti heti samana keväänä.

Kapinaan osallistujalle on jätetty silti ase; niin täydellistä irtiottoa men-

neisyyteen tasavaltalaiset eivät voi eivätkä halua ottaa. Kaiken kaik-

kiaan muraali mukailee tasavaltalaisliikkeen johdon rauhanproses-

sissa muuttunutta analyysiä Britannian roolista alueen konfliktissa.

Aikaisemmin kolonialistisena riistäjänä nähdyn Britannian uskotaan

nyt olevan halukas antamaan irlantilaisten ja pohjoisirlantilaisten itse

päättää saaren tulevaisuudesta.

Verrattuna muihin syksyn 1994 tulitauon jälkeisiin seinämaalauk-

siin Pääsiäiskapinaa muistava muraali oli aseellisia voimakeinoja suo-

sivan tasavaltalaishaaran viimeinen linnake. Aseellinen vastarinta on

näkyvissä katukuvassa enää vain tasavaltalaisten kohtalotovereikseen

kokemien kansanryhmien kuten baskien ja palestiinalaisten taistelua

kommentoitaessa37 . IRA:n aseellisesta toiminnasta luopuminen ei kui-

tenkaan ollut itsestäänselvyys edes tulitauon julistamisen jälkeen.

Sinn Féinin ja IRA:n johto olivat joutuneet pohjustamaan tulitauon

aloittamista pitkään rivijäsenten parissa, eikä tarve päätöksen perus-

telemiselle kadonnut julistuksen jälkeenkään. Tasavaltalaisjohdon hyö-

dyntämissä seinämaalauksissa tulitauko esitettiin ylevänä myönnytyk-

senä, ei briteille häviämisenä tai antautumisena. Lisäksi sinnfeiniläi-

37 Jarman 1996, s. 24. Ks. myös Maillot 2005.
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set antoivat paikallis- ja puoluemediassa haastatteluja, joissa he koros-

tivat omaa asiantuntijuuttaan, osaamistaan ja luotettavuuttaan juuri

sillä, että he olivat uhranneet ja menettäneet niin paljon vuosien var-

rella. He eivät voisi johtaa yhteisöään harhaan perimmäisen poliitti-

sen päämäärän viitoittamalta tieltä. Tämä sanoma toistui myös kon-

fliktissa kuolleille IRA:n jäsenille omistetuissa muistomuraaleissa.

Tulitaukoakin kohtalokkaammaksi testiksi liikkeen yhtenäisyydelle

muodostui kysymys IRA:n aseistuksesta. Osa IRA:n jäsenistä oli hy-

väksynyt syksyn 1994 tulitauon sillä varauksella, että ryhmittymä voi-

si palata aseelliseen kampanjaan, jos puoluepolitiikka ei toisi toivottu-

ja uudistuksia ja etuja. Näin kävikin helmikuussa 1996. Puolitoista vuot-

ta myöhemmin IRA julisti uuden tulitauon ja Sinn Féin pääsi neuvot-

telupöytään. Käytännössä tämä merkitsi suostumusta aseiden tuhoa-

miseen. Tasavaltalaiset pyrkivät kuitenkin siirtämään keskustelua

IRA:n aseistuksen kohtalosta mahdollisimman kauas tulevaisuuteen.

Katolisilla asuinalueilla huomiota kohdistettiin Sinn Féinin vaatimuk-

siin vankien vapauttamisesta, armeijan nopeasta poistumisesta sekä

poliisivoimien uudistamisesta (ks. kuva 8).

Sinn Féinin edustajien puheissa alkoivat myös toistua iskulauseet

kuten ”Poistetaan [kaikkien osapuolten] aseet Irlannin politiikasta”,

millä IRA:n aseluovutukset haluttiin sitoa osaksi laajempaa konfliktin

jälkihoitoa. Ne yhdessä seinämaalauksissa esiintyvien saaren yhtenäi-

syyttä korostavien symbolien kuten maakuntavaakunoiden kanssa

muistuttavat saaren yhdistämisen edelleen elinvoimaisesta tavoittees-

ta ja painottavat, että alueen konflikti ei saa typistyä vain paikalliseksi

ja yksin IRA:sta johtuvaksi ongelmaksi38 . Tasavaltalaiset sitoutuivat

Belfastin sopimuksessa luovuttamaan aseensa, mutta käyttivät niitä

painostuskeinona saadakseen mahdollisimman paljon myönnytyksiä

muilta osapuolilta, kunnes lopulta heinäkuussa 2005 IRA ilmoitti lo-

38 Maillot 2005, s. 74.
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pettavansa toimintansa ja tuhosi jäljellä olevat aseensa. Osa IRA:sta

eronneista pienryhmittymistä on edelleen aktiivisia. Näistä tunnetuin

lienee keväällä 1998 perustettu, itseään Todelliseksi IRA:ksi (Real IRA,

RIRA) kutsuva ryhmittymä, jonka samana kesänä Omagh’ssa räjäyt-

tämä pommi surmasi 28 ja haavoitti yli kahtasataa ihmistä. Myös IRA

itse on ruokkinut unionistien, Britannian sekä Irlannin tasavallan epäi-

lyksiä sitoutumisestaan rauhanomaiseen tulevaisuuteen viime vuosi-

na suorittamillaan rankaisupahoinpitelyillä sekä varsinkin suuria raha-

saaliita keränneillä pankkiryöstöillä.

Tasavaltalaismuraalit ovat 2000-luvulla saaneet uusia haastajia muis-

tolaatoista ja -puutarhoista. Niillä muistetaan järjestön nykykonflik-

tissa menehtyneitä jäseniä ja esikuvia kuten syömälakkoilijoita ja ne

ovat usein sävyltään uskonnollisia (ks. kuva 9). Laatoilla nimetään

Kuva 8. ”Huomaatko

eron [RUC:n ja

PSNI:n välillä]?

Pattenin suosituksia

ei ole vieläkään

toteutettu.” Osana

Belfastin sopimusta

asetettu Pattenin

komissio esitti

raportissaan 175

erilaista uudistus-

suositusta poliisi-

voimille. Yksi niistä

oli nimenmuutos.

Royal Ulster

Constabulary sai

nimekseen Police

Service of Northern

Ireland. Kuva on

otettu syksyllä 2003.
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myös usein paikallisten sankareiden surmapaikkoja tai esimerkiksi näi-
den lapsuudenkoteja39 . Erilaisten monumenttien ja puutarhojen kes-
keisen sijainnin ansiosta tasavaltalaisten marttyyrit ovat nyt aikaisem-
paa pysyvämmin läsnä ihmisten arjessa. Niitä ei tarvitse uusia muuta-
man kuukauden välein kuten muraaleja.

Muraalit tulevat silti säilyttämään asemansa katolisilla asuinaleilla
jo niiden saaman kansainvälisen huomion vuoksi. Rauhanprosessin
käynnistyttyä seinämaalauksista tuli televisio- ja sanomalehtiuutisoin-
nissa suosittu paikallisuuden tuntua antava lisä. Samaan aikaan lisään-

Muistopuutarha Länsi-Belfastin asuinalueen IRA:n jäsenille ja siviileille, jotka kuolivat konfliktis-
sa. Kuva on otettu syksyllä 2003 (Sulkunen).

39 Ks. aiheesta enemmän Leonard 1997.
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tyi myös tutkijoiden seinämaalauksia kohtaan osoittama kiinnostus.
Tänä päivänä ennen niin pahamaineisina pidetyt Belfastin ja Lon-
donderryn asuinalueet ovat Pohjois-Irlannin suosituin nähtävyys juu-
ri seinämaalaustensa ansiosta. Kansainvälinen huomio on osaltaan
muovannut myös muraalien tematiikkaa, ulkoasua ja sijaintejakin. Ta-
savaltalaisaktivistit ovat alkaneet maalata pienempikokoisia kuvia,
joita voi siirtää nopeasti paikasta toiseen aina tarpeen mukaan – oli
kyseessä sitten Oranialaisveljeskunnan marssi- tai kaupungissa vierai-
levan Yhdysvaltain presidentin reitti40 . Lisäksi maalaajat ovat alka-
neet rohkaista myös muita yhteisön jäseniä tuottamaan muraaleja pi-
tämällä niiden teosta lyhyitä kursseja esimerkiksi koululaisille ja eri-
laisille yhteisöryhmille. Paradoksaalisesti muraalien moniääninen te-
matiikka tukee tasavaltalaisille edullista kuvaa elinvoimaisesta ja yh-
tenäisestä katolisesta yhteisöstä ja sen rikkaasta kulttuurista, koska
muraalit yhdistetään edelleenkin IRA:han. Tasavaltalaiset myös pyr-
kivät tietoisesti hämärtämään eroja muraalien tekijöiden välillä käyt-
tämällä paikallisista seinämaalauksista tuttuja kuvia Sinn Féinin kirja-
kaupan myymissä t-paidoissa, julisteissa, kalentereissa, mukeissa, pos-
tikorteissa ja pinsseissä. Taloudellisen hyödyn ohella tuotteilla on help-
po tehdä liikkeen poliittista symbolismia tutuksi sekä levittää tasaval-
talaisille edullista tietoa Pohjois-Irlannin kysymyksestä. IRA:n nimen
yhdistäminen arkisiin esineisiin ja urheiluvälineisiin kuten vaikkapa
hurley-mailoihin auttaa luomaan ryhmittymälle kunniallisuuden lei-
maa, jollaisesta lojalistit ovat voineet vain haaveilla.

40 Jarman 1997, s. 210.
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Seinämaalaukset, kokemus
ja kansallisen identiteetin politiikka

Muraalit ovat osa identiteettipoliittista keskustelua siitä, kenellä on
oikeus muistaa ja puhua menneisyydestä ja ennen kaikkea, kenellä
on oikeus määritellä ”meidät”. Yhtäältä seinämaalaukset kertovat ta-
rinaansa yhteisöjen sisäisestä kamppailusta: ryhmittymien symbolis-
min ei haluta määrittelevän koko yhteisöä, mutta toisaalta kyse on
myös ryhmittymien tarpeesta rakentaa jatkuvuutta niiden menneen
toiminnan sekä nykypäivän muutosten välille. Useimmat pohjoisir-
lantilaiset puolisotilaalliset ryhmittymät ovat tunnustaneet, että aseel-
linen toiminta ei edistä heidän poliittista päämääräänsä. Yksikään
niistä ei kuitenkaan ole halunnut esittää, että menneisyyden uhrauk-
set olisivat olleet vailla tarkoitusta. Kun poliittiset voimasuhteet ovat
muuttuneet 1990-luvulla suosiollisemmaksi nationalaisteille ja tasa-
valtalaisille, on kiista symboleista siirtynyt myös perinteiselle puolue-
poliittiselle areenalle. Moni alueen kaupunginvaltuustoista on joutu-
nut ottamaan kantaa siihen, tulisiko julkisissa hallintorakennuksissa
olla näkyvillä Britannian vai Irlannin tasavallan liput vai molemmat.
Lisäksi päivän politiikkaa leimaa kiivas molemminpuolinen syyttely
menneen tapahtumista. Konflikti on vielä liian lähellä ja osapuolten
poliittiset päämäärät liian kaukana toisistaan.

Seinämaalaukset ovat heijastaneet poliittista murrosta: molemmat
osapuolet muistavat näkyvästi omia konfliktissa kuolleita aateveljiään.
Usein osapuolten muistomuraaleissa nimetään myös menehtyneiden
surmaajat. Kunnioittamalla julkisesti oman ryhmittymän ja yhteisön
jäseniksi katsomiaan kuolleita osapuolet ovat rakentaneet jatkuvuutta
menneisyyden strategian ja tämän päivän muutosten välille sekä näin
vahvistaneet poliittista aatettaan. Tehdyistä valinnoista, virhelaskel-
mistakin, on samalla tehty perusteltuja ja merkityksellisiä. Yksittäisiä
uhreja kohtaan on myös helpompi samaistua ja tuntea myötätuntoa
kuin kasvotonta joukkoliikettä tai abstraktia ideologiaa kohtaan. Ai-
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kaisempien sukupolvien tekemät sankariteot ja niistä muistuttaminen
ylläpitävät nykyaktivistien motivaatiota. Taistelun kesken jättäminen
häpäisisi aatteen ja paremman tulevaisuuden puolesta kuolleiden muis-
ton. Sekä lojalistit että tasavaltalaiset ovat pahoitelleet julkisesti niitä
aseellisen toimintansa siviiliuhreja, jotka he itse katsovat viattomiksi,
mutta yhteisöllisessä kanoniassa säilyminen on varattu vain omille
ryhmittymien jäsenille, yhteisön sankarivainajille. Toinen väestönosa
esiintyy edelleen muraaleissa harvoin muutoin kuin väkivaltaisuuk-
sien lietsojana.

Lojalistien näkökulmasta Pohjois-Irlanti on viime vuosikymmenet
ollut hiljalleen ajautumassa osaksi Irlannin tasavaltaa samalla, kun Bri-
tannia on tehnyt jatkuvasti myönnytyksiä IRA:lle. Vastareaktiona
Britannian unionista etääntymiseen lojalistit ovat korostaneet muraa-
leissaan brittiläisen monarkian symboleita. Niillä on myös pyritty
pönkittämään lojalistiryhmittymien arvovaltaa yksittäisillä asuin-
aleilla. Perinteiset marssikauden kuvastoa toistaneet muraalit ovat
sen sijaan saaneet huomattavasti vähemmän tilaa seinillä. 2000-luvul-
la myös lojalistien aggressiivisen sotilaalliset seinämaalaukset näyttä-
vät tulleen tiensä päähän. Ne ovat kohdanneet vastustusta niin yhtei-
sön ulkopuolelta kuin sen omilta jäseniltä. Myös Britannia on ottanut
kantaa sotaisiin muraaleihin tukemalla taloudellisesti ei-militaristis-
ten maalausten tekoa. Nuoret paikalliset taiteilijat ovat alkaneet tehdä
seinämaalauksia, joissa protestanttien esikuviksi tarjotaan ulsterin-
skottilaisia sankareita.

Tasavaltalaiset ovat rauhanprosessissa suunnanneet huomion sei-
nämaalauksissaan vaatimuksiin poliisivoimien uudistamisesta sekä
armeijan vetäytymisestä samalla, kun kulisseissa on käyty köyden-
vetoa aseellisen toiminnan tulevaisuudesta. Lojalistien tavoin IRA on
jatkanut rikollistoimintaansa, jos kohta ryhmittymä ilmoitti lopetta-
vansa poliittisen väkivaltakampanjansa heinäkuussa 2005. Vaikka ta-
savaltalaisten seinämaalauksien teemat ovat monipuolistuneet loja-
listien muraaleja näkyvämmin, toistuu niissä edelleenkin näkemys ka-
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tolisista valtion harjoittaman rakenteellisen ja fyysisen väkivallan uh-
reina. Tasavaltalaisseinämaalaukset tai 2000-luvulla asuinalueille pys-
tytetyt muistomerkit eivät kerro, että IRA:n neljännesvuosisadan kes-
tänyt aseellinen kampanja oli järjestön johdon tietoinen strateginen
valinta, ei luonnollinen seuraus 1960-luvun lopun tapahtumista ja olo-
suhteista. Ne eivät myöskään kerro, miten paljon katolisten yhteis-
kunnallinen asema on parantunut viime vuosikymmeninä.

Poliittiset symbolit ja niiden heijastama ideologia ovat yleisen tur-
vallisuuden lisäännyttyä vaarassa muuttua ulkokohtaiseksi politiikak-
si. Muraalit voivat tarjota erilaisia samaistumisaineksia ja tulkintoja
menneestä ja nykypäivän politiikasta sekä niiden välisestä yhteydes-
tä, mutta kuvien maalaajat eivät voi pakottaa ihmisiä tulkitsemaan
niitä yhdenmukaisella tavalla. Identiteettipolitiikassa ei lopulta ole kyse
siitä, samaistuvatko ihmiset oikeasti heille ja heistä tarjottuihin käsi-
tyksiin. Riittää, että ulkopuolisille jää tällainen vaikutelma, kun ihmi-
set eivät pyri tuhoamaan asuinalueillaan olevia seinämaalauksia ja
muistomerkkejä. Jos vandalismia esiintyy, tekijöiden uskotaan poik-
keuksetta tulleen asuinalueen ulkopuolelta.

Neil Jarmanin mukaan yksittäisten symbolien voima piilee juuri sii-
nä, että ne ovat avoimia monille erilaisille tulkinnoille41 . Kansallisuu-
teen ja kansalaisuuteen liitettävien representaatioiden jatkuvalla esiin-
tuonnilla ryhmittymien näkemyksistä tehdään osa kaikkien tunnista-
maa yleistä muistitietoa ja vahvistetaan ryhmittymille elintärkeää pas-
siivista kannatusta. Aseellisen konfliktin jyrkentämä segregaatio on
vahvistanut osapuolten kulttuurispoliittisesta eriytymisestä käytävää
kamppailua ja ennen kaikkea muovannut pohjoisirlantilaisten koke-
muksia, joista nationalistinen politikointi kumpuaa. Seinämaalauksien
välittämä kuvasto kertoo pohjoisirlantilaisten keskinäisestä epäluot-
tamuksesta ja turvallisuuden sekä kestävien rakenteellisten ratkaisu-

41  Ks. Jarman 1999.
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jen puutteesta. Ryhmittymät ovat antaneet ideologiset kasvot, syylli-
set ja ratkaisun niin poliittisiin, sosiaalisiin kuin taloudellisiinkin on-
gelmiin. Katolisten ja protestanttien fyysinen ja sosiaalinen eriytymi-
nen ovat luoneet nationalistisille järjestöille otollisen toimintaympä-
ristön, jota ne ovat myös itse pyrkineet muokkaamaan omalla aseelli-
sella toiminnallaan. Erityisesti tasavaltalaisryhmittymät ovat toimineet
asuinalueiden, pseudovaltioiden, omina armeijoina ja järjestyksenpi-
täjinä tilanteessa, jossa Britannia ja valtion turvallisuusjoukot eivät ole
pystyneet takaamaan väestönosille tasa-arvoista turvallisuutta.

Muraalien juurtuminen Pohjois-Irlantiin on synnyttänyt oman ala-
kulttuurin, jossa seinämaalauksien teknisestä toteutuksesta, maalaa-
jien ammattitaidosta, on tullut ylpeyden ja kilpailun aihe. Eri asuin-
alueiden maalaajat vertailevat käyttämiään tekniikoita keskenään ja
saattavat käydä myös paikan päällä katsomassa toistensa töitä. Mu-
raalien tarkastelu kansallisen identiteetin näkökulmasta kätkee hel-
posti tämän ideoiden ja vaikutteiden vaihdon. Lisäksi muraaleista teh-
tyjen tulkintojen yhdenmukaisuutta on helppo liioitella. Länsi-Belfas-
tissa tai Londonderryn Bogsidessa koko ikänsä asunut henkilö antaa
niille eri merkityksiä kuin esimerkiksi kyseisellä asuinalueella ensim-
mäistä kertaa vieraileva turisti. Pohjois-Irlannissa asuessaan ulkopuo-
linenkin tottuu muraaleihin pian. Seinämaalauksista tulee osa yksilön
mentaalista maisemaa, mutta niihin ja niiden tematiikkaan liittyvät
muistot ja mielikuvat aktualisoituvat lopulta vasta henkilökohtaisen
kokemuksen kautta. Seinämaalauksissa on kyse kansallisen yhteisön
potentiasta ja alueen poliittista kulttuuria täydentävästä oman ideolo-
gian näkyvyydestä. Maalauksien tematiikan yhä kasvava moniäänis-
tyminen voi tulevaisuudessa antaa seinämaalauksille mahdollisuuden
olla ennen kaikkea taideteoksia.
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IDENTITEETTIKÄSITTEEN SIIRTYMIÄ

MONUMENTTITUTKIMUKSESSA

Tuuli Lähdesmäki

Monumentin pystyttäminen henkilön, asian tai tapahtuman kunniak-
si on yhteisöllinen teko, joka koskettaa monia erilaisia sosiaalisen ja
kulttuurisen elämän alueita, kuten taidetta ja estetiikkaa, muistamista
ja muistelemista, yhteisöllisyyttä ja identiteettiä, menneisyyden hah-
mottamista ja siitä kertomista, spatiaalista kokemusta, yhteisöllisiä ja
yhteiskunnallisia arvoja ja normeja, politiikkaa, valtaa ja kieltä. Kos-
ka yhteisöllisyyden ja identiteetin teemat liittyvät olennaisesti monu-
mentteihin, voidaan kysyä onko monumenttitutkimus aina väistämättä
myös jonkinlaista identiteettitutkimusta. Kysymykseen on helppo vas-
tata myöntävästi, ymmärrettiinpä identiteetin käsite sitten tavalla tai
toisella. Itse asiassa monet, niin uudet kuin vanhemmatkin taidehisto-
rian tutkimukset käsittelevät monumentteja jonkinlaisesta identiteet-
tinäkökulmasta, vaikka eivät esittäisikään suoraa analyysia identitee-
tin käsitteen avulla. Monitasoinen, aina tavalla tai toisella ajankohtai-
nen identiteettiproblematiikka voidaankin nähdä eräänlaisena kesto-
teemana niin monumenttien kuin yleisemmin taiteen tutkimuksessa.
Se, millä tavalla identiteettikysymyksiä ja yhteisöllisyyttä on tutkimuk-
sissa kulloinkin lähestytty, on luonnollisesti vaihdellut suuresti ja hei-
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jastaa yleisemmin ajankohdan taidehistoriallisen kirjoittamisen tapo-
ja ja näkökulmia.

Nykykulttuurin ja -taiteen tutkimuksessa erilaisten postmodernis-
tisten näkökulmien ja etenkin visuaalisen kulttuurin tutkimuksen (visual
culture studies) lähestymistapojen yleistymisen myötä uudenlaiset iden-
titeettikysymykset ovat nousseet tutkimuksen keskiöön. Vähemmis-
töjen ja vaihtoehtoisten tai marginaalisten elämänmuotojen, toiseu-
den, erilaisten ihmisten, arvojen ja ympäristöjen kohtaamisen, oma-
elämäkerrallisten kokemusten ja henkilökohtaisten muistojen käsitte-
lyn yleistyminen nykytaiteessa on edesauttanut huomion kohdista-
mista uudenlaisiin identiteettikysymyksiin. Monumentit eivät ole juu-
rikaan tarjonneen tilaisuutta yllä mainittujen teemojen pohdiskele-
miselle tai esiin nostamiselle. Monumentit ovat olleet sen sijaan sekä
visuaalisuutensa että niihin liitettyjen kielellisten ja toiminnallisten käy-
täntöjen osalta hyvin ’yksiäänisiä’ yhteisöllisyyden ilmauksia. Näin
voidaan ainakin väittää, jos tarkastellaan taidehistorian ja historian
kirjoitukseen kanonisoituja monumentteja ja niiden ’virallisiksi’ va-
kiintuneita tulkintoja. Kuitenkin kaikkein kanonisoiduimpiakin ja tul-
kinnoiltaan vakiintuneimpiakin monumentteja voidaan lähestyä uu-
denlaisten taiteen ja kulttuurin tutkimuksessa ajankohtaisiksi tullei-
den kysymysten ja näkökulmien kautta. Hedelmällisimmillään tällai-
nen lähestymistapa tuo esiin sen, millä tavalla tietynlaiset yhteisöl-
lisyyden ja identiteetin käsitykset on kiinnitetty monumentteihin ja
miten kyseiset käsitykset ovat muuttuneet ajan kuluessa.

Pohdin tässä artikkelissa sitä, millaista identiteettitutkimusta monu-
menttitutkimus voi olla ja millä tavalla identiteetin käsite voidaan ym-
märtää monumentteihin liittyväksi. Artikkelia eteenpäin kuljettavana
johtoajatuksena ovat erilaisten yhteisöllisyyden ja identiteetin käsit-
tämistapojen muutokset tai siirtymät, jotka tuovat identiteetin käsit-
teeseen uudenlaisia sisältöjä ja samalla uudenlaisia näkökulmia tar-
kastella yhteisöllisyyttä. Näiden näkökulmamuutosten myötä myös
tutkimuskohteet näyttäytyvät erilaisina tai tutkimuskohteeksi nousee
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kokonaan uudenlaisia ilmiöitä. Artikkelin pohdinnat jäsentyvät kol-
meksi kappaleeksi, joista ensimmäisessä keskityn essentialistisiin iden-
titeettikäsityksiin ja niiden vaikutuksiin monumenttien tulkinnassa ja
tutkimisessa. Toisessa kappaleessa paneudun konstruktivististen iden-
titeettikäsitysten läpäisemiin monumenttitukintoihin. Kolmannessa kap-
paleessa pohdin postmodernien näkökulmien esiintuomien identiteet-
tikäsitysten soveltamista monumenttien tulkintoihin ja tutkimiseen.
Kahdessa ensimmäisessä kappaleessa käytän esimerkkinä Aleksis Ki-
ven monumentista eri vuosikymmeninä kirjoitettuja tekstejä. Vuon-
na 1939 paljastettu Kiven monumentti soveltuu tällaiseen tarkaste-
luun erinomaisesti, sillä monumentista ja sen tekijästä Wäinö Aalto-
sesta on kirjoitettu runsaasti tutkimuksia eri vuosikymmeninä. Kol-
mannen kappaleen havainnot nousevat tutkimistani 1990-luvun ja
2000-luvun alun monumenttihankkeista ja niistä käydyistä keskuste-
luista. Tässä kappaleessa pohtimistani näkökulmista ei monumentti-
tutkimusta ole vielä maassamme tehty. Esittelen kuitenkin kappalees-
sa esimerkkejä viimeaikaisista monumenttihankkeista pohtien, miten
postmodernin ajattelun synnyttämät identiteettiteoriat voivat tarjota
mahdollisia näkökulmia ja työkaluja uudenlaiseen identiteetti- ja yh-
teisöllisyysajatteluun monumenttitutkimuksessa.

Artikkelissani erilaiset identiteettikäsitykset näyttäytyvät siten sekä
tutkimuskohteena että tutkimusvälineenä. Tutkimuskohteeksi erilai-
set identiteettikäsitykset nousevat lähinnä kahdessa ensimmäisessä Ki-
ven monumentin tulkintoja käsittelevissä kappaleissa. Kolmannessa
kappaleessa erilaiset teoreettiset identiteettikäsitykset toimivat pääsään-
töisesti välineinä, joiden kautta lähestyn uudemmista monumentti-
hankkeista käytyjä keskusteluja. Tutkimuskohteen ja -välineen erot-
telu ei kuitenkaan ole näin selkeää, sillä identiteettikäsitysten tutkimi-
sessa kohteesta tulee käsiteanalyysissa samalla sen tutkimisen väline
ja toisaalta väline muuttuu kohteeksi, kun tietyn identiteettikäsityk-
sen välineenä toimimisen edellytyksiä pohditaan analyyttisesti.
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Monumentti identiteetin peilinä

Taidehistorian kirjoituksen kansallisessa diskurssissa tavanomainen ta-
pa lähestyä monumentteja ja monumenttihankkeita on ollut tulkita
ne suomalaisuuteen, kansalliseen yhteisöllisyyteen ja yhteiseen kan-
salliseen identiteettiin kiinnittyneinä ilmauksina. Kyseisten teemojen
korostuminen voidaan nähdä toisaalta luontevana, kun monumen-
tilla kunnioitettava henkilö tai tapahtuma on kansallisesti latautunut.
Populaarimmassa kirjoittelussa kansallinen merkityshorisontti on ol-
lut monumenttien tulkinnassa niin vahva, että toisenlaiset luennat ja
merkitykset eivät ole juuri päässeet esille. Kyseisen merkityshorison-
tin kautta luettuna monumentteja on voitu pitää kansallisen mani-
festaatioina: merkkeinä, joihin kiteytyy jotain olennaista kansakun-
nan identiteetistä.

Aleksis Kiven monumentin aikaansaaminen oli vuosia kestänyt pro-
jekti, jossa kahden kansallisankariksi nostetun luovan neron annettiin
kohdata toisensa. Monumenttihanke käynnistyi jo 1920-luvulla, ja kah-
den monumentista käydyn veistoskilpailun jälkeen teos tilattiin lo-
pulta Wäinö Aaltoselta hänen toisessa kilpailussa palkinnoitta jääneen
kubistisen luonnoksen pohjalta. Uudessa luonnoksessa Aaltonen pa-
lasi kuitenkin realistisempaan ilmaisuun. Aleksis Kiven monument-
tiin kiinnitettiin sekä sen pitkän hankintaprosessin aikana että monu-
mentin paljastamisen jälkeen kansallisen monumentin määreet, jois-
sa monumentin nähtiin peilaavan suomalaisuuden olemusta. Tällai-
nen suomalaisuuteen liittyvä yhtenäinen ja ylevä identiteettiajatus hei-
jastuu esimerkiksi ihannoivia ja ylevöittäviä kansallisia tulkintoja suo-
sineen taidehistorioitsija Onni Okkosen tekstistä, jossa hän kuvailee
Aleksis Kiven monumenttia:

Aaltosen pronssitaiteen monumentaaliesimerkki pääkaupun-
gissa on Aleksis Kiven muistopatsas (muovailtu 1932–36). Tä-
mä patsas ei tosin nykyisessä paikassaan pääse täyteen tehoon-
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sa: vartalo, joka on suunniteltu kubistisen ajatuksen pohjalla,
jää ehkä väkinäisemmäksi, sitä vastoin runoilijan pää on kau-
neinta ja ylevintä, mitä kuvanveistäjä on luonut. Siinä on saatu
esiin Kiven näköisyys, sellaisena kuin hänen piirteensä ovat
säilyneet tunnetussa piirustuksessa. Enemmän merkitystä tällä
ideaaliluomalla on kuitenkin suomalaisen kansanluonteen ko-
konaiskuvana, erikoisesti sen miehekkään lyyrisen, kaihomie-
lisen puolen ikuistumana. Jotakin suurta ja kirkastunutta on sii-
nä päässyt itse kansan sielusta näkyviin.1

Okkosen tulkinnan mukaan kansalla on olemassa oma ylevä luon-
teensa, sielunsa ja kokonaiskuvansa, jota tai jonka jotain ”puolta” mo-
numentti voi kuvata ja joka on sellaisena tulkittavissa monumentista.
Okkosen tulkinnassa suomalaisuus näyttäytyy tyypillisenä essentia-
listisena eli olemuksellisena identiteettikäsityksenä. Tällaisen identi-
teettikäsityksen mukaan suomalaisuus on pysyvä, kansassamme luon-
nollisesti ja myötäsyntyisesti oleva ominaisuus, joka kristallisoituu niin
sanottujen suurmiesten saavutuksissa ja lahjakkaiden taiteilijoiden luo-
mistyön tuotteissa.

Okkosen esittämässä Kiven monumentin tulkinnassa tiettyjen omi-
naisuuksien mukaan hahmottuva identiteettikäsitys koskettaa nimen-
omaan kansallista identiteettiä, suomalaisuutta. Tavallista onkin, että
monumentit nähdään tiettyjä ryhmiä tai yhteisöjä yhdistävinä mani-
festaatioina, jotka tekevät näkyväksi niitä ominaisuuksia, jotka yhdis-

1 Okkonen 1955, s. 789. Mainitsemallaan tunnetulla piirustuksella Okkonen tarkoittanee taitei-

lija Albert Edelfeltin ja varatuomari Ernst Albert Forssellin yhteistyönä syntynyttä Kiven kas-

vokuvaa tai tämän kuvan perusteella pariisilaisen ammattikaivertajan tekemää puupiirrosta,

joka julkaistiin Suomen Kuvalehdessä 1873 Eliel Aspelinin laatiman muistokirjoituksen yhtey-

dessä. Kyseisistä kuvista muodostui vähitellen Kiven ’autenttinen’ näköiskuva. Edelfeltin ja

Forssellin kuva perustui ainakin välillisesti Forssellin Kivestä vainajana pikaisesti luonnos-

telemaan piirustukseen. Myöhemmin esitetyissä Kivi-kuvissa kirjailijan olemus ja katse muut-

tui vähitellen yhä synkemmäksi ja melankolisemmaksi. Lindgren 2000, s. 79.
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tävät ryhmän tai yhteisön jäseniä. Tällöin ominaisuuden viiteryhmä-
nä voi toimia muukin kuin kansa. Monumenteista onkin luettu esi-
merkiksi yhteiskuntaluokkaan, etnisyyteen, alueellisuuteen, paikalli-
suuteen tai sukupuoleen liittyviä yhdistäviä (ja yleistäviä) merkityk-
siä. Olemuksellisen identiteetin lähtökohtana voidaan ryhmän jaka-
man ominaisuuden lisäksi yleisemmin pitää joko jonkinlaista univer-
saalia ihmisyyttä tai yksilöllistä sisäistä minuutta. Kaikissa näissä ta-
pauksissa identiteetti perustuu kuitenkin essentialistiseen ihmisku-
vaan, ihmisessä olevaan pysyvään ytimeen.2

Universalistinen tulkintatapa on ollut taiteen tutkimuksessa yleistä
niin figuuriveistosten kuin abstraktien monumenttien kohdalla. Tä-
män näkökulman mukaan hyvä taide koskettaa universaalisti kaikkia
ihmisiä ja vaikuttaa kaikkiin ihmisiin samalla tavalla. Kuten hyvä tai-
de, myös suurmiehisyys tai nerous on nähty yleismaailmallisena. Tie-
tyt arvot, tunteet ja ajatukset ovat universaaleja, koska inhimillisyys
yhdistää ihmisiä. Tällainen tulkintatapa tulee esiin muun muassa hal-
lintoneuvos Esko Hakkilan kirjoittamasta Aaltosta käsittelevästä mo-
nografiasta, jossa hän tulkitsee Aleksis Kiven monumenttia. Kiven
neroutta eivät Hakkilan mukaan voi täysin tajuta muut kuin suoma-
laiset, mutta kuvanveistäjän teoksen tavoittaminen on hänen näkö-
kulmastaan mahdollista yleismaailmallisesti.

Se on vuosisataistyö. Kivi-patsas ei ole tekijälleen ja hänen kan-
salleen pienemmäksi kunniaksi kuin se mies, jota patsas ku-
vaa. Tunteepa melkein tyydytystä siitä, että Kivi joutui odotta-
maan patsastaan kokonaista 67 vuotta kuolemansa jälkeen, kos-
kapa patsaan joutui nyt luomaan mies, joka on samaa alku-
voimasta, yleismaailmallista suuruusluokkaa kuin Kivikin. Ki-
ven tragiikka on siinä, että hänen kieltään ja hänen henkeään

2 Katainen 2002; Taylor 1989.
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eivät voi täysin tajuta muut kuin suomalaiset. Mutta Aaltonen
puhuu kansainvälistä veistotaiteen kieltä, jota ymmärretään kaik-
kialla maailmassa, missä taiteen korkeimmille saavutuksille osa-
taan antaa arvoa [- -].3

Universalistisen olemuksellisen identiteetin lähtökohdilta tulkittuna
Kiven monumenttia voitaisiin esimerkiksi pitää osoituksena univer-
saalista, inhimillisestä tahdosta muistaa ja kunnioittaa kulttuurihee-
roksia. Itse veistoksen voitaisiin tulkita ilmentävän universaaleja, kaik-
kien ihmisten käsittämiä kulttuuriheeroksen luonteenpiirteitä, kuten
jaloutta, älykkyyttä, pohtivuutta ja oman suuruutensa ja rajallisuuten-
sa tajuamisesta seuraavaa melankoliaa. 1900-luvun alun kulttuurikes-
kustelussa henkisiä ominaisuuksia ja lahjakkuutta katsottiinkin voita-
van hahmottaa suoraan ihmisen ruumiinrakenteesta ja kasvonpiirteis-
tä. Aikalaiset näkivät monumentin katseensa alas painaneen, korkea-
otsaisen ja suurisilmäisen Kiven hahmon toteuttavan näitä älykkään,
syvämietteisen ja samalla melankolisen neron habitukseen kuuluvak-
si katsottuja piirteitä.4

Taidehistorian yleisesityksissä monumenteista, kuten muustakin tai-
teesta, painottuvat usein muotoon ja estetiikkaan kohdistuvat näkö-
kulmat, joissa teosten tarkastelu palauttaa monumentit taiteilijan muun
tuotannon jatkumoksi ja osaksi taiteilijan muuta työskentelyä. Monu-
menttien tarkastelu mukautuukin helposti taiteilijan työskentelyn ja
ilmaisun muutosten analyysiksi. Tällaisessa näkökulmassa taitelijan
työskentelyn ja ilmaisun tarkastelu lähenee usein taiteilijan persoo-
nan, persoonallisuuden, taiteilijaminän tai -identiteetin hahmottamis-
ta taiteilijan teosten tulkinnan avaimena. Tällaisen yksilön sisäistä mi-
nuutta korostavan olemuksellisen identiteettikäsityksen ohjaamana mo-

3 Hakkila 1941, s. 224.
4  Lindgren 2000, s. 76, 80.
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numentit, kuten taideteokset laajemminkin, voidaan tulkita taiteilijan
identiteetin, itseilmaisun ja minuuden ilmentymiksi. Monumentilla
kunnioitetun henkilön sijasta monumentti voidaan tulkita peilaavan
taiteilijan identiteettiä. Kansallisessa tulkintahorisontissa taiteilijan iden-
titeetti yhdistetään helposti kansallisen identiteetin heijastumaksi: mo-
numentti peilaa taiteilijan identiteettiä, jossa edelleen kiteytyy kansal-
lisen eetoksen olennaisia piirteitä. Monumentti voidaan siten lukea
kansallisen identiteetin representaationa sekä monumentin kunnioit-
taman henkilön että monumentin tehneen taiteilijan minuuden kautta.
Wäinö Aaltonen on taiteilija, jonka (teksteissä tuotettu) minuus ja tai-
teilijaidentiteetti on usein ulotettu taiteilijan tuotannon tulkintaan ja
arvottamiseen. Etenkin juuri Aaltosen ’hovikriitikkona’ tunnettu Ok-
konen on tulkinnut taiteilijan persoonaa ja minuutta Aaltosen tuotan-
nosta. Okkonen kirjoittaa varhaisessa taiteilijan monografiassaan:

Kuvanveisto irtoaa Väinö Aaltosen henkisestä ja ruumiillisesta
ekspansionista – hänen käsivarsiensa voimantunnosta, hänen
levollisen ja leikkivän pinnan alla piilevästä salaisesta kuohus-
ta – ikään kuin luonnon välttämättömyydellä. Ei aatteiden kek-
sintä eikä työn suoritus tuota hänelle vaivaa. Hän jaksaa ras-
kaan graniittihakkauksen kuin leikiten, ja hänen henkensä va-
laa plastillisen sisällön ja muodon välittömästi teokseen. Lai-
huus, vähäverisyys ei ole Väinö Aaltosen kuvanveiston taka-
na, vaan voimien kukkuroiva jännitys, elämän – joskus suoras-
taan riemuitseva – liikavoima. Tässä suhteessa hän näyttää ole-
van kansansa nykyisen henkisen ja ruumiillisen tilan keskitty-
mä; taiteilijana tulee hänessä ilmi ominaisuuksia, joita vastaa
suomalaisen urheilija-voimamiesten ”sisu” ja itsehillintä.5

5 Okkonen 1926, s. 20–21.
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Tällaista biografiaan, taiteilijan persoonaan, sisäiseen luomisvoimaan
ja intuitioon tukeutuvaa taiteen lähestymistapaa alettiin taidehistorian
tutkimuksessa kritisoida viimeistään strukturalististen näkökulmien
yleistymisen seurauksena. Populaarimmassa kirjoittelussa lähestymis-
tapa elää paikoin edelleen, joskaan harvoin enää näin ylevänä.

Olemuksellisesta identiteettikäsityksestä siirryttiin sotien jälkeisinä
vuosikymmeninä vähitellen (myös) taidehistorian tutkimuksessa toi-
senlaisiin lähestymistapoihin ja identiteetin konstruktivistisempaan hah-
mottamiseen. Nationalistiset ja kansallisen teemat ovat kuitenkin py-
syneet sinä hedelmälliseksi katsottuna lähtökohtana, josta monument-
titutkimus usein edelleen ammentaa. Esimerkiksi taidehistorioitsija
Liisa Lindgren kysyy ja esittää julkisen kuvanveiston ja monument-
tien tutkimisesta seuraavaa:

Mikä voisi olla sellainen tapa jäsentää julkista kuvanveistoa,
joka ei jotenkin kiinnittyisi nationalismin kysymyksiin? Käsit-
tääkseni on edelleen tarkoituksenmukaista analysoida muisto-
merkkejä metodologisen nationalismin näkökulmasta. On prob-
lematisoitava se, miten kansalliset ideologiat tai näkemykset
ovat teoksissa ilmenneet, kenen esittäminä ja millaisin paino-
tuksin. Kuuntelemalla eri intressi- ja kieliryhmien painotusero-
ja on pyrittävä historiallistamaan esimerkiksi suomalaisuuden
representaatioita.6

Vaikka monumenttitutkimuksissa on metodologisen nationalismin myö-
tä hahmotettu kansallisuutta ja yhteisöllisyyttä konstruktivistisen iden-
titeettikäsityksen kautta, on huomattava, että usein edelleenkin mo-
numentteja tulkitaan nimenomaan kansalliseen liittyvien kysymysten-

6  Lindgren 2000, s. 14–15.



355IDENTITEETTIKÄSITTEEN SI IRTYMIÄ MONUMENTTITUTKIMUKSESSA

asettelujen kautta.7  Millaisia muita kuin kansallisuuteen liittyviä iden-
titeettitulkintoja monumenttitutkimuksessa voidaan avata? Millaisia
suhteita voidaan ylipäänsä hahmottaa olevan abstraktin identiteetti-
käsitteen ja materiaalisen objektin, monumentin, välillä?

Monumentti identiteettien kaleidoskooppina

Nykykeskustelussa on pääosin luovuttu essentialistisesta identiteetti-
käsityksestä: identiteetit käsitetään sen sijaan tavalla tai toisella konst-
ruoituna. Tällainen identiteettikäsitys voidaan hahmottaa jatkumona,
jonka toisessa päässä identiteetti nähdään yhteisöllisenä, kulttuurise-
na ja diskursiivisena tuotoksena. Toisessa päässä taas painotetaan post-
modernien näkökulmien viitoittamana ihmisen mahdollisuutta luoda
itsensä valinnoilla ja vaihtoehtoisilla toimintatavoilla omien mielty-
mysten mukaiseksi. Konstruoidut identiteetit ovat siten moninaisia ja
varioivia staattiseksi ymmärrettyyn olemukselliseen identiteettiin ver-
rattuna.8

Konstruktivistisen identiteettikäsityksen lähtökohtana on identitee-
tin (passiivinen) rakentuminen tai (aktiivinen) rakentaminen. Koska
näin ymmärretyt identiteetit eivät ole valmiita tai myötäsyntyisiä vaan
rakentuvat jostain, tarvitaan erilaisia materiaaleja, tekstejä, toiminto-
ja, tapoja, jne., jotka toimivat identiteettien rakennusaineena. Kult-
tuurinen muisti ja monumentit voivat helposti toimia tällaisina identi-
teettien rakennusmateriaaleina. Monumentit eivät siten tämän näke-

7 Kansallista identiteettiä ja sen manifestaatioita, kuten monumentteja, on viime vuosikymme-

nien aikana tarkasteltu laajasti eri maissa konstruktivistisesta kansallisia ikoneja purkavasta

näkökulmasta. Etenkin Pierre Noran johdolla toteutettu ranskalaisia kansallisia myyttejä ana-

lysoiva Les lieux de mémoires -sarja on johdattanut vastaaviin tutkimuksiin esimerkiksi Sak-

sassa ja Britanniassa. Ks. Nora 1996–1998.
8 Katainen 2002, s. 8–19.
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myksen mukaan ole ilmauksia yhteisöjen identiteetistä, vaan ne ovat
materiaalia, joiden kautta ihmiset tai ihmisryhmät voivat tuottaa ja
ilmaista identiteettiään.

Konstruktivistisen identiteettikäsityksen kontekstuaalisuutta ja vuo-
rovaikutusta painottavassa näkökulmassa identiteettien nähdään ra-
kentuvan joko yksilöiden yhteisöllisestä taustasta käsin tai diskursii-
visesti kielen tai erilaisten representaatioiden kautta. Sosiokulttuuri-
sen ja yhteisöllisen taustan merkitystä painottavassa näkemyksessä mo-
numentit voidaan tulkita representaatioiksi, jotka merkityksellistyvät
kussakin historiallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa eri tavoin. Esi-
merkiksi Kiven monumentti valjastettiin pystytysaikanaan hyvin toi-
senlaisten identiteettikeskustelujen raaka-aineeksi kuin mitä myöhem-
pinä vuosikymmeninä monumenttiin on ollut tarvetta liittää. Lind-
gren on tutkinut Kiven monumenttia tästä näkökulmasta tuoden esiin
muun muassa monumentin kiinnittämisen 1930-luvun kieli- ja kult-
tuuritaisteluihin sekä myyttisen taiteilijaneron kuvaamisen problema-
tiikan moderniteetin puristuksissa.9  Lindgren pohdiskelee Kiven mo-
numentin analyysissaan seuraavaa:

Taideteoksissa käsitellyt identiteettikysymykset eivät palaudu
yksinomaan historiallisten henkilöiden persoonallisuuteen. ’Mi-
nuus’ on jotakin, jonka tulkitsija itse viime kädessä tuottaa. Sil-
loinkin kun tekijän intentiot tuntuvat näyttäytyvän kovin pal-
jaina, niiden täytyy noudattaa hyväksyttyjä itsen ilmaisun, yh-
teisön odotuksia ja arvoja tullakseen tulkituiksi toivotulla taval-
la. On yritettävä välttää kapeuttamasta tulkintaa takertumalla
taiteilijan elämän yksittäisiin tapahtumiin ja mietittävä, miten
ja minkälaisten konventioiden ja historiallisen kontekstin puit-
teissa tämä taiteilijaminuuttaan ilmaisee. Kontekstuaalinen tar-

9 Lindgren 2000, s. 77–96.
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kastelu ja ilmaisun ’mahdollisten tilan’ hahmottaminen voi es-
tää lankeamasta romanttisen taitelijamyytin vitaalisen neron
sudenkuoppaan.10

Sudenkuoppana nähdyn biografisen ja taiteilijan intentioita luotaa-
van tulkinnan sijaan Lindgren painottaa kontekstin ja taiteen kon-
ventioiden hallintaa taiteen tarkastelussa ja tutkimuksessa.

Useat nykytutkijat ovat lähestyneet identiteettiä diskursiivisena pro-
jektina, jossa kielellisessä, visuaalisessa ja performatiivisessa vuoro-
vaikutuksessa tuotetaan yksilöille ja yhteisöille merkityksiä. Diskur-
siivisesta näkökulmasta tarkasteltuna identiteetit rakentuvat ihmisten
tietyistä subjektipositioista käsin tuotetusta vuorovaikutuksesta tois-
ten, mahdollisesti toisenlaiset subjektipositiot omaavien ihmisen kans-
sa. Ihmiset kielenkäytössään rakentavat itsestään ja toisistaan määri-
tyksiä, jotka eivät ole pysyviä ja staattisia ominaisuuksia vaan tilan-
teittain vaihtelevia ja moninaisia toimintoja.11  Monumenttitutkimuk-
sessa diskursiivista identiteettikäsitystä voidaan soveltaa tarkastelemal-
la, miten sekä muistettavalle henkilölle, taiteilijalle, yhteisölle, että yk-
sittäisille monumenttihankkeisiin tai -keskusteluihin osallistuville hen-
kilöille tuotetaan tietoisesti tai tiedostamatta minä- tai ryhmäkuvaa
kielen, kuvien, visuaalisten järjestysten tai toiminnan avulla. Aleksis
Kiven monumentin kohdalla ei ainoastaan monumentin ulkomuoto
tai sen kontektuaalisuus aikaisempiin monumentteihin tai julkisiin veis-
toksiin, vaan myös sen sijoituspaikka, taiteilijan kommentit, kriitikko-
jen analyysit, yhteiskunnallisten vaikuttajien mielipiteet ja yleisön kir-
joitukset tarjoavat materiaalia identiteettitarkasteluille.

Kiven monumenttia tutkinut Riitta Kormano on hahmottanut, mi-
ten sekä Aaltosta, Kiveä että suomalaisuutta konstruoitiin monumen-

10 Lindgren 2000, s. 75.
11 Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, s. 38–39; Jokinen, Juhila & Suoninen 1999, s. 68.
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tin aikalaiskirjoituksissa. Lehtiartikkeleissa ylläpidettiin romanttista tai-
teilijamyyttiä, jossa Aaltonen taiteilijana glorifioitiin ja taide mysti-
fioitiin. Ajan valtiollisen vakiintumisen ja kansallisen yhtenäisyyden
rakentamisen johdattelemana teksteissä nähtiin Kiven monumentis-
sa suomalaisen sankarin ja marttyyrin roolit isänmaallisina arvoina.
Monumentti antoi kirjailijalle kasvot kansallisen kultin tarpeisiin.12

Kirjoittelusta on hahmotettavissa diskursiivisesti tuotettuja identiteet-
tejä; oikeuksia, velvollisuuksia ja ominaisuuksia, joita kirjoittajat olet-
tavat sekä itselleen, omalle viiteryhmälleen että toisille ihmisille ja
ryhmille.

Konstruktivistisen identiteettikäsityksen ääripäitä myötäileväksi voi-
daan hahmottaa narratiivinen identiteettikäsitys, jossa identiteetti näh-
dään rakentuvan tarinoiden kautta. Sen mukaan kertomukset eivät
ainoastaan välitä, ilmaise tai muodosta kulttuurista toimintaa, vaan
kulttuuri ja siinä olevat konventiot ja toimintatavat määrittelevät ker-
tomuksia ja niiden muodostumista. Identiteetin käsittäminen narra-
tiivisena kohdentaa mielenkiinnon maailman kielellistämiseen. Mo-
numenttitutkimuksessa narratiivista identiteettikäsitystä voi hyödyn-
tää sekä visuaalisen että tekstuaalisen narraation tutkimisena. Kiven
monumenttia tutkittaessa voitaisiin esimerkiksi pohtia, miten ’aika-
naan hyljeksityn kirjailijaneron’ tai ’myyttisen suomalaisuussankarin’
tarinaa Kivestä kerrotaan hänen monumentin visuaalisen ilmaisun
kautta tai monumentista kirjoitetuissa teksteissä. Vastaavasti taiteili-
jalle ja monumentin saavalle yhteisölle muodostuu teksteissä iden-
titeettejä, jotka esitetään tarinallisissa muodoissa: ajallisina, tiettyihin
paikkoihin ja miljöisiin kiinnitettyinä, juonellistettuina ja pää- ja sivu-
henkilöin elävöitettyinä.

12 Kormano 1994, s. 61.
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Roolipeliä monumenteilla

Vaikka konstruktivistinen identiteettikäsitys korostaa identiteetin ak-
tiivista rakentamista, sen edellä kuvatut variantit kiinnittävät identi-
teetin muodostumisen voimakkaasti yhteisön vuorovaikutuksen ja kon-
tekstin määräämiksi. Konstruktivistisista identiteettikäsityksistä voidaan
kuitenkin erottaa myös näkökulmia, jotka painottavat henkilökohtai-
sen panoksen merkitystä identiteetin rakentamisessa ja aktiivisessa itse-
tuottamisessa. Näiden näkökulmien mukaan identiteetti voidaan ym-
märtää joko yksilön vapaana luomisena, eräänlaisena pelinä tai frag-
mentoituneena irrallisten kokemusten ja elämysten sarjana. Monet
postmodernin teoreetikot ovat hahmottaneet identiteettiä eräänlaise-
na vapaana minän luomisena, jota eivät määräävästi kahlitse yhteis-
kunnalliset ja sosiokulttuuriset kategoriat. Tämän näkökulman mu-
kaan identiteettejä luodaan jatkuvasti, joten ne ovat alituisessa muu-
tostilassa. Niinpä esimerkiksi identiteettien itseluomista korostavan Zyg-
munt Baumanin ajattelussa identiteetin käsite korvautuukin minän
rakentamisen (self-constitution) ja minän koostamisen (self-assembly) kä-
sitteillä.13  Tällaisessa eräiden teoreetikkojen ”heikkona” tai ”pehmeä-
nä”14  pitämässä identiteettinäkökulmassa, jossa korostuvat yksilön toi-
minta ja yksilölliset itsenäiset valinnat, voidaan korostaa myös elä-
myksellisten yhteisöjen merkitystä minän koostamisprosessissa. Esi-
merkiksi Michel Maffesoli ennustaa siirtymistä identiteetin logiikasta
identifikaation logiikkaan, jossa erilaiset löyhät elämäntapa- ja elä-

13 Bauman 1996, s. 197.
14 Brubaker & Cooper 2000. Brubaker ja Cooper osallistuvat identiteettikäsitteen kritiikkiin to-

teamalla, että viimeaikaisissa yhteiskuntatieteellisissä ja humanistisissa tutkimuksissa identi-

teetin käsitteellä tarkoitetaan usein liian paljon, liian vähän tai ei yhtään mitään. He kysyvät,

miksi ”pehmeät” tai ”heikot” konstruktivistiset identiteettikäsitykset olisivat ylipäänsä käsityk-

siä identiteetistä. Konstruktivistisilla merkityksillä on kuitenkin keskeinen sija postmoderneis-

sa teorioissa, ja etenkin nykykulttuurin ilmiöiden tutkimuksessa käsitteen ”heikoilla” tai ”peh-

meillä” määrittelytavoilla on jo varsin vakiintunut asema.
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myskollektiivit toimivat identifikaation vertaisryhminä.15  Keskeiseksi
postmoderneissa näkökulmissa nouseekin korostaa identifikaatiota,
minän koostamista, siis prosessia, ei prosessien lopputuloksia.

Voivatko monumentit antaa tilaa tällaiselle identiteettien vapaalle
luomiselle? Voidaanko monumentit hahmottaa ilmiöinä, joista voi-
daan tulkita erilaisia identiteettien rakennusaineita vapaasti ja luovas-
ti riippumatta moderneista suurten kertomusten tulkintamalleista? Jos
monumenttitutkimuksessa identiteetti ymmärretään tästä näkökulmas-
ta, on tutkimuksen menetelmien ja lähestymistapojen valinnassa otet-
tava etäisyyttä aiemmista tutkimustavoista. Monumenteilla ei nähdä
olevan siten pelkästään merkitystä yksilölle modernin yhteisön, ku-
ten kansakunnan, osana, vaan merkitykset rakentuvat yhä enemmän
henkilökohtaisista tai postmoderneiksi tulkituista elämyksellisistä yh-
teisöllisyyden kokemuksista. Pohdittavaksi voitaisiin tällaisessa tutki-
muksessa nostaa vaikkapa etnografisesti orientoituneet kysymykset:
Millaisia sosiaalisia ja yhteisöllisiä merkityksiä Kiven monumenttiin
liitetään Aleksis Kiven Seuran muistonvaalimistoiminnassa? Millaisia
yhteisöllisyyden merkityksiä monumentit saavat osana ylioppilaiden
vappurituaaleja, joissa lakitetaan opiskelukaupungin tuttu monument-
ti, kuten vaikkapa Minna Canthin monumentti Jyväskylässä tai Olavi
Virran monumentti Tampereella? Entä mitä turistille merkitsee vie-
railu Helsingissä Sibelius-monumentin luona? Tai millaisia sota-aikaan
liittyviä muistoja, tunteita tai tulkintoja Risto Rytin monumentti tuotti
hankkeen etenemistä seuranneille ihmisille?

Viime vuosikymmenenä Suomessa käynnistettiin useita runsaasti
keskustelua herättäneitä monumenttihankkeita, joissa muodostuneita
mielipiteisiin ja tunteisiin pohjautuvia löyhiä yhteenliittymiä voidaan
tarkastella yhteisöllisyyden postmoderneista näkökulmista. Yksi kii-
vaimmista debateista käytiin presidentti Risto Rytin monumentista,

15 Maffesoli 1991, s. 12–13, 16.



361IDENTITEETTIKÄSITTEEN SI IRTYMIÄ MONUMENTTITUTKIMUKSESSA

joka paljastettiin Helsingissä Hesperian puistossa vuonna 1994. Veik-
ko Myllerin abstraktia monumenttiluonnosta ryhmittyi vastustamaan
niin sanottu Ryti-ryhmä, jonka pieni aktiivijoukko kokosi taakseen
146 tunnetun henkilön nimet. Ryhmän aktiivijäsenten julkisuudessa
esittämät kommentit ja lausunnot vetosivat voimakkaisiin tunteisiin,
kuten sentimentaalisuuteen, sovitukseen, ylevän kaipuuseen ja vel-
vollisuudentuntoon, mikä avasi mahdollisuuden samoin tuntevien yh-
teisyyden kokemiselle. Ryti-ryhmän sai vastaansa muun muassa Suo-
men Taiteilijaseuran ja Suomen Kuvanveistäjäliiton kirjelmät ja tar-
kemmin ryhmittymättömät taiteen asiantuntijat, joiden julkisiin kom-
mentteihin yhtyi myös joukko mielipidekirjoittajia. Mielipidekirjoit-
tajien suurimpana viiteryhmänä ja mielipiteiden samastumisjoukko-
na toimi kuitenkin Ryti-ryhmä kannanottoineen. Myös monumentin
Hesperian puiston sijoituspaikkaan tyytymättömät henkilöt keräsivät
oman adressinsa ja myös tämä mielipideryhmittymä toimi debatissa
yhtenä aktiivisena samoin kokevia ihmisiä yhdistävänä kehyksenä.

Rytin monumenttihankkeesta käyty keskustelu kärjistyi nopeasti de-
batiksi, kun hankkeeseen kytkettiin erilaisia liikuttavia ja yhteisölli-
syyttä luovia tunteita: dramatiikkaa, pateettisuutta, nostalgiaa, surua,
uhrautumista, kunnioitusta ja ylistämistä. Monumenttihankkeen ja en-
nen kaikkea debatin koskettamat ihmiset heittäytyivät suurieleiseen,
toisia nokittelevaan julkiseen keskusteluun, jossa takkia saattoi tilan-
teen tullen kääntää ja josta kyllästyttyään saattoi vähän äänin vetäy-
tyä. Monumenttikiistan näkökulmista ja mielipiteistä heijastuneiden
elämänkatsomistapojen ja arvojen voidaan tulkita yhdistäneen ihmi-
siä löyhiksi ryhmittymiksi, joiden puitteissa debatteihin osallistumalla
samoin tulkinneet ja tunteneet ihmiset saattoivat tukea toisiaan, tehdä
eroa toisin tulkinneisiin tai saada ’toisinajattelijoita’ tulemaan omalle
puolelleen.

Monumenttihankkeita voidaan tulkita eräänlaisena populaarina ’viih-
teenä’, jossa syntyy erilaisia löyhiä näkökulmaryhmittymiä, jotka in-
toilevat omien kokemustensa, tulkintojensa ja mielipiteidensä puoles-
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ta. Yhteisöllisyyden ja identiteetin postmoderneja tulkintatapoja ko-
rostavissa näkökulmissa tämänkaltaiset löyhät yhteisöllisyyden muo-
dot nähdään merkityksellisiksi. Maffesoli kutsuu tällaisia löyhiä ryh-
mittymiä uusheimoiksi.16  Monumenttidebateissa syntyneiden ryhmit-
tymien, tai Maffesolin termein uusheimojen, jäseniä yhdistävät saman-
kaltaiset tunnekokemukset, jotka monumenttihanke ja siihen liittyvät
kollektiiviset muistot ja rituaalit heissä herättävät. Uusheimoa voi hel-
posti vaihtaa, jos sitä yhdistävä kokemus alkaa yksilöstä tuntua väl-
jähtäneeltä.

Monumenttikiistoissa syntyvät ryhmittymät tai uusheimot ovat usein
olemassa vain yhden monumenttihankkeen ajan, mutta toisinaan ne
voivat aktivoitua myös jonkin toisen kulttuuridebatin yhteydessä. Niin-
pä esimerkiksi Ryti-ryhmässä toimi useita samoja henkilöitä kuin 1980-
luvulla Veikko Hirvimäen suunnittelemaa Mika Waltarin abstraktia
monumenttiluonnosta vastustaneessa Visavuoren naiset -ryhmässä ja
ryhmässä, joka 1990-luvun puolivälissä vastusti nykytaiteenmuseo Kias-
man rakentamista Mannerheimin ratsastajapatsaan lähettyville. Ky-
seisen kaltaiset löyhät mielipide- tai näkökulmaryhmittyvät eivät kui-
tenkaan paikoittaisesta uusiutumisesta huolimatta saavuta modernien
yhteisöjen kaltaista kontinuiteettia.

Monumenttihankkeissa muodostuvat yhteisöt eivät välttämättä koh-
taa toisiaan fyysisesti koskaan. Monumenttien paljastustilaisuudet ovat
ainoita läsnäolon tilanteita, joissa emotionaalista yhteisöllisyyttä voi
kokea fyysisenä yhdessä olemisena. Emootioita voidaan jakaa ja ko-

16 Maffesoli 1991; 1995. Maffesolin uusheimon käsitettä on kritisoitu muun muassa siitä, että

heimo-sana viittaa arkaaiseen synnynnäiseen ominaisuuteen, joka ei ole itse valittavissa.

Heimo-sanalla Maffesoli korostaa kuitenkin yhteisöllisyysnäkemystä, jossa moderni poliittis-

ten ja sosiaalisten liikkeiden värittämä individualistinen yhteisöllisyys korvautuu rituaalisem-

man ja nautinnollisemman sosiaalisuuden periaatteella, joka korostaa yhteenkuuluvuuden

tunnetta tässä ja nyt ja jossa tunneperäiset yhdessäkokemiset viittaavat arkaaisiin yhteisöl-

lisyyden tapoihin.
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kea yhdessä kuitenkin myös välillisesti. Maffesolin mukaan nykykult-
tuurissa televisio tekee mahdolliseksi ’värähdellä’ samanaikaisesti yh-
dessä erilaisten massojen esillepanossa esimerkiksi urheilussa, katast-
rofeissa, kansallisissa ja kansainvälisissä muistojuhlissa ja seurapiiri-
tapahtumissa ilman, että ihmiset olisivat todella kasvotusten toistensa
kanssa.17  Monumenttihankkeissa sanomalehdet ja internet toimivat
television lisäksi ’yhdessävärähtelyn’ foorumina.  Etenkin lehtien mie-
lipidetekstien ja internetin keskustelupalstojen dialoginen ja interteks-
tuaalinen kudelma voi synnyttää mielikuvia vuorovaikutuksellista yh-
teisyydestä ja yhteisöjen yhteydenpidosta.

Keveimmillään identiteetti ymmärretään postmoderneissa teoriois-
sa leikittelynä, performanssina ja erilaisilla rooleille pelaamisena. Yk-
silölliset valinnat ja yksilön toimintamahdollisuudet näyttäytyvät täs-
sä identiteettikäsityksessä äärimmäisinä. Identiteetistä on kuorittu pois
vakavuus, ja jäljelle on jätetty sosiaalinen leikkikenttä, jossa voi hel-
posti heittäytyä ironiseksi. Näkökulman mukaan identiteettejä raken-
netaan sosiaalisessa pelissä elämäntyyli-, maku- ja roolivalinnoilla. Mik-
sei tällaista identiteettikäsitystä voisi myös soveltaa monumenttitut-
kimuksessa, jossa tutkimusaineistona ovat esimerkiksi internetissä käy-
dyt monumentti- ja suurmiesaiheiset keskustelut, joissa värikästä,
liioiteltua, uhmakasta ja sarkastista kommentointia voidaan esittää ni-
mimerkin tai useiden nimimerkkien näkökulmista. 2000-luvulla in-
ternetissä on keskusteltu monumentin pystyttämisestä muun muassa
Tove Janssonille, Mika Häkkiselle, Jari Litmaselle, moottoriurheilulle
ja Helsingin lasipalatsin kupeessa myrskyssä kaatuneelle vanhalle sa-
lavalle. Oman position esille tuominen ja keskusteluroolin valinta ovat
keskeinen osa sitä sosiaalista toimintakenttää, jossa esimerkiksi juuri
internetkeskustelut tapahtuvat. Oheiset roolivalintaan ja virtuaaliseen
identiteettipeliin liittyvät kirjoitukset on poimittu Tove Janssonin mo-

17 Maffesoli 1995, s. 89.
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numentista käydystä nettikyselystä Ilta-Sanomien internetsivuilta
3.9.2001.

– Ei patsasta: sen tekeminen kuluttaa energiaa. Tovekin tyk-
käisi, jos nekin rahat annettaisiin liito-oraville tai villiminkeille.
Päästin eilen muutaman karkuun. VIHREÄ.
– Olen Muumien fani ja olen sitä mieltä että jos Tove Jans-
sonille ei tehdä muistomerkkiä, Teen sen itse!!! ~Muumi Fani-
90~.
– Patsaita ei tarvita lisää, niitä on jo linja-autot, junat ja ratikat
täynnä joka aamu- ja iltapäivä. GameOver.
– Olen loukkaantunut kuinka 30% sanoo ei [. . .] luulenpa että
tämä ryhmä on raukkoja, joille ei koskaan luettu iki-ihania
Muumi kirjoja! Toivon patsaan kuvaavan Tovea. KYLLÄ.
– Kyllähän se Tove Jansson oli aika merkittävä kirjailija…ku
keksi muumit…Niiskuneiti.
– [. . .] ja Tove oli samansuuntainen kuin minä. Myyrä.
– Patsasrahat alkoholistien lapsille. Käykää Teuvalla Pohjan-
maalla. Teuvan kirkossa on Janssonin maalaama alttaritaulu.
Hurriseuduilta on lyhyt matka Teuvalle. Rahat lapsille.
– Enemmistö suomalaisista ei varmaan tahdo mitään pystiä
muistuttamaan vähemmistöjen vähemmistön edustajasta. Jo-
tain rajaa on oltava edes ehdotuksissa! Mara.
– Tatulle ja Eekallekko seuraavaksi? Jullikka.18

Kuten edellä olevat kirjoitukset osoittavat, monumentteihin ja niin
sanottuihin suurmiehiin liittyvät keskustelunaiheet tarjoavat helpon
tilaisuuden kevyeen ja impulsiiviseen mielipide-, arvo- ja elämäntyy-
likeskusteluun, jossa kirjoittajan roolin ja position esiin tuominen on

18 Ilta-Sanomat, 3.9.2001. Kyselyyn tuli kaikkiaan 3273 vastausta.



365IDENTITEETTIKÄSITTEEN SI IRTYMIÄ MONUMENTTITUTKIMUKSESSA

usein keskeisin keskusteluargumentti ja jossa esitettyjen mielipiteiden
viiteryhmien rajat erotetaan selkeästi. Yllä olevien kirjoitusten into-
mielisyys, sarkastisuus ja uhmakkuus ovat tyylikeinoja, jotka voidaan
etenkin internetin kaltaisessa välineessä tulkita sosiaalisen roolipelin
aineksina.

Synkimmät postmodernit näkökulmat ehdottavat olemassaolomme
pirstoutuneen niin, että identiteetin sijaan voitaisiin puhua irrallisista
kokemuksista ja elämyksistä. Zygmund Baumanin kuvaama postmo-
derni nomadi harhailee tämän näkökulman mukaan erilaisten viit-
tausten verkostossa vailla selvää suuntaa.19  Jos identiteetistä omak-
sutaan tällainen näkemys, voidaan monumenttitutkimuksessa kysyä:
miksi ylipäänsä monumentteja pystytetään, jos lyotardilaiset suuret
kertomukset ovat menettäneet merkityksensä? Mihin tarvitaan suur-
miesmonumentteja, jos se ideologia, jonka lapsia monumentit ovat,
on länsimaissa katoamassa tai kadonnut? Näiden kysymysten ohjaa-
mana monumenttitutkimuksessa voidaan soveltaa näkemystä identi-
teetistä fragmentoituneena ja pirstaleisena ’identiteetin loppuna’. Vii-
me vuosikymmenen aikana käydyissä monumenttidebateissa onkin
usein tuotu esiin näkemyksiä monumenttien pystyttämisen lopetta-
misesta, koska niihin perinteisesti liitetyn identiteettiajattelun on näh-
ty menettäneen uskottavuutensa ja merkityksensä postmodernistisek-
si kutsutussa kulttuurissa. Oheisessa sitaatissa toimittaja Hannele Jää-
meri pohtii monumenttien pystyttämisen mielekkyyttä presidentti Ur-
ho Kekkosen monumenttihankkeen aikana vuonna 1997.

Mihin liittyy suomalaisten into pystyttää kaupungin keskustaan
presidenttimuistomerkkejä? Eikö mikään muu huomionosoi-
tus riitä?
Kekkosella on Suomessa jo oma kansallispuisto. Voiko sen ko-
meampaa monumenttia kukaan saada? Lisäksi Kekkosella on

19 Bauman 1996, s. 182–183.
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oma katu, instituutti Tampereella, museo Tamminiemessä ja
Lepikon torpassa, Pekka Kauhasen tekemä muistomerkki Ka-
jaanissa ja Harry Kivijärven veistos hautamuistomerkkinään.
Sosialistisissa maissa monumenteilla, etenkin näköisveistoksil-
la on vankka historia. Liitymmekö siihen?
Tällä hetkellä siellä tosin jatkuu suuri monumenttien hävitys-
työ. Stalinit ja Leninit kaatuvat.
Nykyisin myös mm. Afrikan valtioissa pystytetään veistoksia
valtiomiehille. Kyseessä voi siten olla tietty nuorten valtioiden
ilmiö ja tarve luoda näkyvää historiaa.
Vai onko syy käytännöllinen: Helsingissä on tilaa, kun taas van-
hemmat kulttuurikaupungit ovat jo täynnä veistoksia?
Pikavertailu muutamiin läntisiin demokratioihin osoittaa, että
UKK-monumentti pystytetään aikana, jolloin muut länsimaat
enää harvemmin pyrkivät monumenttitaiteen keinoin ylevöit-
tämään valtiomiesten muistoa.20

Jäämeren tekstissä Kekkosen monumenttihanke ja yleisemminkin suo-
malainen monumenttien pystytystapa nähdään jälkijättöisenä käytän-
tönä. Tekstin ironinen kansallinen itseruoskinta rinnastaa Suomen suur-
miesmonumenttien pystyttämisen kautta sosialististen ja nuorten ja
kehittymättömien valtioiden epätoivottuun joukkoon ja Helsingin ei-
kulttuurikaupunkien vähempiarvoiseen kastiin. Myös taidekriitikot ovat
pohtineet 1990-luvulla runsaasti monumenttien pystyttämiseen liitty-
vää negatiivisten konnotaatioiden ongelmaa. Vaihtoehdoksi on usein
tarjottu käsite-, ympäristö- tai maataiteen väliaikaisuuteen, muuttu-
vuuteen tai aineettomuuteen kiinnittyviä ratkaisuja, kuten esimerkik-
si taidekriitikko Taava Koskinen ehdottaa oheisessa Rytin monument-
tidebatin aikana Taide-lehdessä julkaistussa kirjoituksessaan.

20 Jäämeri 1997, s. 20.
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Monumenttitaiteella on ideologisena painolastinaan monia his-
toriallisia pyhäinjäännöksiä, jotka ovat jo useiden vuosikym-
menten ajan olleet ristiriidassa moniarvoistuvan kulttuurikehi-
tyksen kanssa. Käsite ”suurmies” on sulanut valinkauhassa pit-
kään. Onko merkkihenkilöiden jättämän henkisen perinnön
suuruus monumenteista riippuvaista, vai voisiko kansakuntaa
muistuttaa heistä muillakin keinoin? Entä tämän hetken vai-
kuttajanaiset, haluavatko hekin tulla kohotetuiksi monumen-
taaliseen potenssiin? Kestääkö länsimainen turhamaisuus luo-
pumisen kuolemattomuuden ideasta kuolevaisuuden ja jälleen-
syntymisen hyväksi, joita esimerkiksi maataiteessa voidaan il-
maista?21

Vaikka eräät postmodernin teoreetikot näkevätkin identiteetin äärim-
milleen fragmentoituneena elämysjoukkona ja kiinteiden kategorioi-
den päättymisenä, tarve identiteettien etsimiseen ja löytämiseen ei
nykyaikana ole suinkaan kadonnut. Päinvastoin, mitä enemmän mo-
dernin ajattelun premissit ja suuret kertomukset menettävät merkitys-
tään tai muuttuvat, sitä kiireellisemmäksi tulee syntyneen identiteetti-
tyhjiön täyttäminen uusien konstruointien avulla.

Peräkkäiset vai rinnakkaiset identiteettikäsitykset?

Koska erilaiset yhteisöllisyyden teemat kiinnittyvät saumattomasti mo-
numenttien vastaanottoon ja merkityksenantoon, monumenttitutki-
mus niveltyy luontevasti identiteettitutkimukseksi. Essentialistiset iden-
titeettikäsitykset korostuvat vanhemmissa monumenttitulkinnoissa ja
tutkimuksissa, kuten esimerkit Aleksis Kiven monumentista kirjoite-

21 Koskinen 1993, s. 17.
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tut tekstit osoittivat. Uudemmissa Kiven monumentin tulkinnoissa ja
tutkimuksissa korostuvat konstruktivistiset käsitykset identiteetin muo-
dostumisesta ja yhteisöllisyydestä. Vaikka essentialistisia identiteetti-
käsityksiä määrittää identiteetin perusteissa nähty kiinteys, tällainen
muuttumattomuus ja staattisuus näyttäytyy todellisena vain kyseisen
identiteettikäsityksen kautta ymmärrettynä. Konstruktivistisen näkö-
kulman kautta hahmotettuna kiinteinä pidetyt identiteetit, kuten vaik-
kapa suomalaisuus, näyttävät varioituvina ja moninaisina: suomalai-
suudesta hahmottuu erilaisia identiteettivariantteja. Postmodernisti pai-
nottuneet konstruktivistiset identiteettinäkemykset soveltuvat myös mo-
numenttitutkimukseen, kuten 1990-luvun 2000-luvun monumenttikes-
kusteluaineisto havainnollistaa. Näissä näkökulmissa identiteetin kä-
site saa uudenlaisia kevyempiä määritelmiä, joissa vaikuttavat post-
modernin teorioiden lisäksi sanoilla ja uusilla käsitteillä leikittelevä
postmodernin retoriikka.

Edellä esitetyt erilaiset identiteettikäsitykset voidaan hahmottaa his-
toriallisina ja heijastavan karkeasti ottaen joko esimodernia, moder-
nia tai postmodernia tapaa hahmottaa minuutta ja sen suhdetta mui-
hin. Vaikka identiteettikäsitykset nähtäisiin historiallisina ja siten teo-
reettisesti peräkkäisinä, on huomattava, että mitkään käsitykset, ajat-
telutavat tai ideologiat eivät ole kulttuurissa totaalisia ja vaihtoehdot-
tomia. Raymond Williamsin jäsennyksen mukaan kulttuuri-ilmiöt ja
niihin vaikuttavat ideologiset muodostelmat voivat olla joko jään-
teenomaisia, vallitsevia tai orastavia.22  Vastaavaa jäsennystä voidaan
soveltaa eri identiteettikäsityksiinkin. Tällaisen näkemyksen mukaan
identiteettikäsityksistä voidaan hahmottaa sekä käsitteen erilaisten käyt-
töjen ja sisällöllisten määritelmien peräkkäisyyttä mutta myös osittaista
rinnakkaisuutta, joka korostuu etenkin paradigmaattisissa muutoksissa.

22 Williams 1977.
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Kulttuuri-ilmiöiden tutkimisessa erilaisten identiteettikäsitysten hah-
mottaminen on merkityksellistä, sillä ilmiöt näyttäytyvät erilaisina sen
mukaan, millaisen identiteettikäsityksen kautta ilmiöihin liittyvää yh-
teisöllisyyttä tai minuutta tarkastellaan. Tutkimusaineistosta hahmot-
tuvien identiteettikäsitysten analysointi voi toimia avaimena laajem-
malle tutkittavan kohteen ymmärtämiselle ja tutkitun ajankohdan ajat-
telutapojen, hierarkioiden ja maailmankuvan hahmottamiselle ja jä-
sentämiselle. Sen lisäksi, että pyritään hahmottamaan identiteettikä-
sityksiä tutkimuskohteesta, tutkijan on oltava tietoinen siitä, millaisen
identiteettikäsityksen kautta hän itse tutkimuksessaan operoi. Tutki-
jan näkökulma ja käyttämien käsitteiden määrittelytavat vaikuttavat
tutkimuskohteen rajautumiseen, mutta toisaalta myös tutkittavaksi va-
littu kohde vaikuttaa siihen, millaisia näkökulmia ja käsitteitä koh-
teen tutkimiseen voidaan tai on hedelmällistä käyttää. Tietyn iden-
titeettikäsityksen käyttö ja omaksuminen tutkimuksessa merkitsee sa-
malla tutkijan sitoutumista tietynlaiseen teoreettiseen kontekstiin ja
akateemiseen viitekehykseen. Periaatteessa tutkija voi valita vapaasti,
millaiselta näkökulmalta hän tutkimuksessaan identiteettiä jäsentää.
On kuitenkin huomattava, että kaikki näkökulmat eivät välttämättä
tuota tieteellisesti kiinnostavaa tai uutta tietoa, eivätkä välttämättä ole
nykytutkimuksessa relevantteja. Niinpä tutkimukseen sopivien iden-
titeettikäsitysten valinnassa voidaan palata näkemyksiin identiteetti-
käsitysten historiallisuudesta ja peräkkäisyydestä. Erilaiset käsitykset
identiteetistä hahmottuvat käsitteen elinkaaren tiettyihin vaiheisiin ja
käsitteen käytön eläessä tutkimusperinteiden muuttuessa käsitteen si-
sältö saa uusia merkityksiä. Samalla muuttuvat tutkimuskohteet tai
näkökulmat jo aiemmin tutkittuihin ilmiöihin. Postmodernit identi-
teettikäsitykset jäsentyvät käsitteen elinkaaren viimeaikaiseen vaihee-
seen, mutta eivät toki päätä käsitteen sisällön elämistä tai vakiinnuta
käsitteen merkitystä vain tietynlaiseksi.

Ajan muuttuessa tutkimuksessa aktivoituvat toisenlaiset identiteet-
tikysymykset ja lähtökohdat identifikaation tarkasteluun kuin aikai-
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semmin. Suomalaisessa monumenttitutkimuksessa on viime vuosikym-
menenä pohdiskeltu muun muassa suomalaisuuteen, etnisyyteen, so-
siaaliluokkaan ja sukupuoleen liittyviä myyttejä, jotka ovat olleet vah-
vasti iskostettuina sekä modernismia edeltäneeseen että modernisti-
seen monumenttikuvanveistoon. Nykymonumentit tarjoavat mah-
dollisuuksia edelleen laajentaa sekä tutkimusnäkökulmaa, -kohdetta
että -käsitteistöä postmodernin identiteettikäsityksen problematiikkaa
soveltaen.
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